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Expliozija.

Ties Evansville, Ind. truko garinis katilas vrie imanezios isz upės
dugno smiltis maszinos. Penki
Korespondencijos, vijoki r.uik- darbinįkai yra sužeisti, o vienas
raszcziai ir pinįgai turi Indi siun- užmusztas. Užmusztojo kimų ekscziami ant szio antraszo:
pliozijos šyla įmetė į upę Ohio, isz
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Kadagi nekurie
mus draugai skundė
si, jog jie ir j u pažys
tami negalint atrasti
puslapiu Liet. Knin-

Nelaimė ant geležinkelio.

Ties Port Wayne, Ind., 29 d.
Spal. atsitiko nelaime ant geležin
kelio Erie & Western.
Trūkis
(treinas) su visu smarkumu įsilė
kęs nuszoko nuo relių. Masziįlįs
tas Kelly yra sunkiai yra sužeistas
gal turės numirti. Pasažieriai vi
si liko sveiki, nes tik lokomotyvą
su expresiniu vagonu nukrito nuo
augszto pylymo, o kiti visi vago
nai liko ant kelio.

buvo iszdavinetas, tai
Paskutiniai rinkimai.
dabar mėginamo juos
užganėdinti leisdami Pereitą utarnįką, 2 d. Lapbuvo rinkimai keliose
L. Kningyna atokioje kriczio
valstijose ant įvairių urednįkų.
formoje, kad * negali Didžiausios svarbos rinkimai
ma bus suklysti beOhio ir Maryland’o.
New
jieszkant tolesnes tau York
’e, kur pernai republkosos skaitymo.
Po nai gavo virszų ant demokra
draug padidiname ir tų beveik 300,000 balsų, szį
met jie sumuszti suvirsz 100
tukstanczių balsų.
Ir kitose

Ti
kedamiesi, jog skaity
tojai supras mus pa- tuma isz republikonų valdžios
už demokratus.
siszventima del j u, balsuodami
Ohio valstijoje, isz kar paliekame
garsus jo bosas Mark Hanna,
su guodone
Iszdavejyste. rinkimai buvo gana karszti.
PRANCŪZIJA.

Isz Paryžiaus pareina žinia,
kad Aprikoj, apskriti] Kongo,
vietiniai gyventojai iszpjove
daug prancuziszkų kareivių.
Tie kareiviai buvo iszsiųsti nu
baust gyventojus už užpuolimą
ant pacztinio garlaivio ,, Eclaire“, bet juos isznežinių apsu
po gyventojai, vienus iszpjo
ve, kitus sužeidė ir tik nedaug-elis pabėgo.

Visuomene pakilo priesz bosą
Hanną ir nors pats preziden
tas su savo pirmu ministeriu
(secretary of state) parvažiavo
gelbet savo boso reikalą, iki
sziol (czitvergui) nėra tikros
žinios, ar laimėjo jų numylė
tas.
Keikia tikėti, jog 1900 m.
demokratai su savo prakilnu m
vadu p. W. Bryan u laimes
ant naudos visuomenes.

New York’e, kuris kaip ži
noma mus skaitytojams, nuo
ISPANIJA.
Naujų Metų bus sujungtas su
Madrit’e sustraikavo duon Brooklynu ir kitais priemieskepiai ir visam mieste sunku cziais ir turės su virszum 3 mi
Ogauti duonos. Valdžia iszsiun- lijonus gyventojų, szįmet bu
te į duonkepes kareivius, kad vo rinkimai pirmo majoro.
tie priverstų duonkepius kepti Viens isz kandidatų, garsus
duoną,
Henry George, kurs smarkiai
Cascare ts sudrutina skilvį, inkstus kariaudamas priesz politiszkus
Ir žarnas.
Niekad noapsilpnina nei
bosus buvo įgijęs labai daug
skaudulių nepadaro.
10c. i

second class mail matter at the

POst-Oefice

at

Metas IV.

Shenandoah, Pa.

pasekėjų, kelioms dienoms
priesz rinkimus pasimirė urna
smerczia. Isz jo smerties la
bai pasinaudojo garsi New
York’o politiszka orgrnizacija
Tommany Hali, kurios kandi
datas ir buvo iszrinktas ant
pirmo didesniojo New York’o
majoro.
Didesniojo New York’o ma
joras gaus algos $ 15,000 ir
turės po savim 35,000 įvairių
urednįkų, isz kurių daugelį užimanczių svarbesnes vietas
pats paskirs. Tiems visiems
urednįkams miestas iszmokes
kas mets 29,381,809 dole
rius algos.
Taigi D- New
York’o majoras po Suvienytų

Martynas, su savo gauja valkatų,
iszžudė Hazletonieczius, jioszkanczius kųsnelio duonos, o neturinczius jokios kaltės.
Ant galo baigdamas savo kalbų,
iszsitare apie senumų lietuviszkos
kalbos ir kad universitetuos yra ji
tyrinėjama, kaipo seniausia ir gra
žiausia, o tik pas prastus artojus
yra užsilaikius iki sziam laikui.
Taigi ir mes turim jų brangįt, kai
po savo motinėlę, o neniekint! Nes
jeigu mes paniekįsim, tai mus sve
tinitaueziai paniekįs.
Ir isztarė nuoszirdžiai acziu susi
rinkusiems, kų teikėsi atydžiai pa
klausyt.
Putam kalbėjo K. Draugelis kas
link Daukanto darbo ant tėvynės
dirvos. Bet dauginus kalbėjo apie
gerumų, ir geriausia darbų, Vysk.
M. Volonczansko. Nesu jis, atė
mingiausią ir svarbiausią urė mus lietuviams spaudų, o brukant
gudiszkoms raidėms maldaknįgcs,
dą visose Suvienytose Valsti mokino žmones, kad jų neimtų nė į
jose. Reikia žinoti,' kad Su rankas. Ir tik tokiu budu sulai
kė lietuvius nuo priėmimo gudisztik 25,ooo žmonių;
D. New ko „alfabeto“ lietuviszkoj kalboj.
York’o majoras turės po savo Polam prisiartino prie szios sza
komanda visad 35,000 urednį- lies lietuvių, iszmėtinėdamas jau
nuomenei už pesztynes, kurios la
bai žemina musų tautų svetimtauNedyvai už tat, kad priesz czių akyse. Taipgi, kad labai ma
rinkimus New York’e ėjo žai atkreipia atydų ant savo padėji
smarki kare ant žodžių net mo szioj szalij, politiszkuose rei
penki kandidatai „runijo” ant kaluose, t. y. nesirūpina pastot
ukėsais szios vainos žemės.
majoro.
Taipgi priminė, kad per atszalimų nuo tikėjimo, daug nedorybių
Diena paminėjimo mus, dygsta, nuo kurių bažnyczia apsergarbinis rasztinįko
gėtų, ir bažnyczios klausant, daug
S. Daukanto.
laimingesniais pastotų.
Ant galo iszsitare kas link mus
Minersville, Pa., 24 dienų Spalio tautos szioj szalij, kad ji turėsiant
1897 m., tapo iszkilmingai apvaik- pranykti, jeigu iszeivystė isz tėvy
szcziota gimimo diena, garbingo nės susimažįs. Tai ilgiausiai, kad
mus rasztinįko Simono Daukanto. užsilaikys 50 metų ir turės prapult
Per rūpestingumų tūlų ypatų, svetimtauczių vilnyse.*)
tapo papuoszta sale ant minėtos Tais žodžeis užbaigė savo kalba,
dienos su paveikslais Kražių sker iszfardamas nųoszi rdžiai acziu
dynės, ir D. K. Gedemino. Pa klausytojams.
veikslas mus garbingo rasztinįko
Sekr. J. Ramanauckas.
buvo papuosztas su vainiku, kurį
Po kalbu
virszinikas
užgarbės verta lietuvaitė -parengė. klausė, ar but reikalinga padaryti
Aut salės susirinko žmonės 2trų kolektų per Minersvillės lietuvius
adynų po pietų. Susirinkus visuo dėl paszelpos Hazletonieczių naszmenei, T. Astramskas paaiszkino lėms ir naszlaicziams.
keliais žodžiais, dėl ko yra užkvie
sti susirinkusiejie? Toliaus pavedė kad nepasilik! užpakalij kitų mies
visuomenei iszsirinkL virszikįkų tų lietuvių. Ir tapo iszrinktas ko
dėl vedimo tvarkos, o sekretorių mitetas dyl to dalyko isz sekanczių
dėl užraszymo svarbesnių kalbų.
ypatų:
Virszinįkas tapo iszrinktas Ka Jonas Kaminskas kasicrius,
zys Draugelis, o sekretorius J. Ra Jurgis Merkeviczius sek r.
manauckas.
T. Astramskas,
1
Potam virszinįkas užpraszė doV. Marazas,
- E.
Pr. Ambrazaviczi’is,
)
riai apseit susirinkusius, ir trumpa
V.
Ramanauckas,
1 E?
kalba, atidarydamas susirinkimų,
ir
T
užpraszė Tanių Astramskų pakal L. Jusaitis
bėt szį tų.
Pinigai surinkti, kas vakaras tu
Ant praszymo, virszinįko p. T.
r i but atneszti pas kasierių, o jis
Astramskas pradžioj' savo kalbos priėmęs pinįgus, turi iszduoti kvipaaiszkino, kad ta diena neyra die tų, kuria nunesz pas sekretorių
na gimimo Daukanto, bet kad ta
drauge su vardais aukavusių ir
diena papuola dirbamose dienose,
įtraukt į knįgas.
užtaigi paskirta szventų diena,
Kolekta bus daroma per visą
kad nereiktų sugaiszįt darbų.
mėnesį.
Potam kalbėjo kaip mes esam
Su guodone
iszsiskirstę po dvigalviu it juoduo
Juozas Ramanauckas,
ju areliu ir po visas szalis visose
Box 181
P. O.
svetimose žemėse, kaip pauksztcMinersville, Pa.
liai, iszvaikyti isz tėvynes. Taigi
ir į szių Amerikos žemę daugumas
yr susirinkę, kur galim be perse tė užsilaikys ir Amerikoj, tai kam da
kiojimų žandarų liuesai pasikalbėti butų dirbti lietuviams? Bet mes tikimės,
Po tam nurodė Simono Daukan. kad Amerikoj lietuviai yra ir pasiliks
lietuviais, dėlto norime turėt viską savo
to pasiszventima dėl tėvynės, ir lietuviszka: mokslaines, bažnvezias, kni
kai Į) prisikalbino sau draugų isz- sas, laikraszczius. abelnai visa savo liet.
vien dirbti, tai yra vyskupų Mtu
Volonczauskų
ir ka szendien
matome isz jų darbų. Perkalbėjo
visų darbavimųsi Daukanto ant ZINIA DĖLSALIUNIK.U
tėvynės dirvos ir užbaigė apie jo
IR SZT0BNIKU.
mirį. ir pastatymų akmeninio pa
Moteriszkų drapanų sztoras
minklo ant jo kapo, su lietuviszku paraszu, per storonę kun. VaiPirkit sigarus ir sigaretus nuo
_ Taip-gi prisiartino savo kalboj Juozo A. Mandour didžiausio ir
ir prie szios szalies dvigalvių are pigiausio kupcziaus visame paviete.
lių, tai yra kapitalistų, kurie taip Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
gi nedaug skiriasi nuo Rusijos Ca rių gražių mažmožių; parduoda vis
ro, vien tik tuomi, kad neiszpleszia ką už 20 procentų piginus nei kiti.
nekaltos įtalpos knįguczių isz mus Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra
rankų.
211 E. Centre str.
Bet kaip Caras su savo kraujaShenndoah, Pa.
geriais iszskerdė Kražieczius už jų
i.

XII Susiv. Seimas Phila
delphia, Pa.
Rezoliucijos 12-to „Sisivienyjinio Liet.
Amerikoje“ Seimo, laikyto 19 ir 2o
Spalių, 18!)7m.

Kadągi
10 d. Rugsėjo,
1897m Luzernes pavieto sze
rifas Martin’as ir jo pagelbinįkai nemilaszirdingai suszaude
ir užmusze straikierius ne
Amerikoje gimusius.

mas buvo nereikalingas ir be
priežasties.
Kadągi turint truputį daugiau
iszminties, sąžines ir paguodones del žmogaus gyvasties,
lengvai galima buvo atkalbėti
straikierius, kad nevaikszczio-

Kadągi tas pats szerifas ir
jo bendrai kalbose su repor
teriais mislijo iszteisįti savo
tiszką pasielgimą,
tuos nekaltus iuž m u sz tuosius
,, fereigneriais“, kuriuos jie
nenorėjo atskirtii nuo maiszti-

Kadągi nemaž amerikiszkų
laikraszczių savo ne amerikiszkame siaurame fanatizme megįdami iszteisįti kaltinįkus,
žodį ,,foreigner“ vartojo kai
po sinonimą maisztinįkų ir
anarchijos ir
Radągi mes, reprezentantai
Lietuvių Susivienyjimo Ame
rikoje, perstatydami szimtus
tukstanczių ukesų nors ne

vės lygybę, priesz nedorybes szlėktos, per gimimų arba pinįgus.
Nutariame paskirti 100 dol. į
fondų dėl vedimo provos priesz
szerifų Martin’ų ir kaipo pagelbų
nelaimingoms naszlėms ir naszlai
cziams, aukoms jo reprezentavojimo įstatymų.
Nutarta iszsiųsti kopijų szitų re
zoliucijų prezidentui, Valstijos gu
bernatoriui, Attorny’ui ir general
District Attorney’ui ir sudžioms
Luzernes pavieto.
Rezoliucijos szitos kun. A. M.
Miluko sustatytos.
XII Seimo
delegatai vienbalsiai priėmė be jo
kių pertaisymų. Jos buvo paduo-'
tos agentams American Press
Association ir United Press, bet
neslepiant teisybės, nevisi laikraszcziai jas aipgarsino. Per smarkios
mat buvę, dūrė į akis fanatikams.
Demokratiszkiems laikraszcziams,
ypacz tiems, kurie pernai ėjo už p.
W. Bryan’ų, negalima nepadėkavoti už patalpinimų jų isztisai, bejokios permainos ir dar iszreiszkimų simpatijos. Tarp laikraszczių,
patalpinusių XII Seimo rezoliuci
jas, galima paminėti: Philadelp
hia Evening Item (170.000 skaity
tojų turintį), Elmira Telegram (in
109.000 skaitytojų), Scranton Dio
cesan Record, kurį nekurie neti
kroje szviesoje buvo perstatę, po
ra Elizabeth N. J. laikraszczių ir
Schuylkin’o pavieto angliszkus
laikraszczius.
Kiti laikraszcziai padavė įturį
jų. Kas ypatingiausia, reporteriai
sznekėdamiesi su kun. M., nei vie
nas neiszsitarė priesz jas (rezoliu
cijas) ir buvo iszsitarę, kad jų ne
galima padaryti per smarkiomis,
ale pinįguocziai, kumpanai, kėravojanti laikraszczius, neperleido
jų per savo cenzūras, nes tas tik
dar arsziaus, esą, suerzįtų nekam
tautus.
Reikia pasakyti teisybę,
susiduriant su daugeliu žmonių
amerikieczių autoriui -szių žodžių
tuko labai nusistebėti visur girdint
tik pagyrimų mus darbui, (nupeik
kimui szerifo).
Tik A.P.A., nususę tikėjimiszki ir tautiszki fana
tikai, kuriems katalikas ir foreig
ners iszrodo lyg kokia baidykle,
ir kompanijų vergai piestu stoja
už žmonių žudytojų.

Amerikoje gimusių, bet kurie su
iszkilminga prisiega prižadėjo bū
ti Lojaliszkais dėl prakilnių szymtos laisvės principų, apgaršįti} ncprigulmės pripažinimo (Declara
tion of Independence!), taigi tegul
bus nutarta, jog mes delegatai dvy
likto metinio Lietuvių tautiszko
Susivienyjimo, krikszczioniszkos
bendrystės, seimo iszkilmingai nu
peikiame szerifo Martin’o pasielgi
mų, kai po neteisingų, nekrikszczioLaiszkai 11110 kuopų,
niszkų, barhariszkų ir gėda daran
tį apszviestam
devynioliktam
Union City.
szimtmecziui, o taiposgi laisvės ir
lygybės principams (nuosėdoms).
Nutarta, kad mes tą szandymų In 12-to Seimo ,,S. L. A.“
Delegatus.
neapsiginklavusių ukesų, nors sve
O
Guodotini
Tautiecziai!
tur gimusių, laikome už žmogžudy
Pirmiausia sudedame jumis
stę ir kad mos su didžiausiu panie
guod. tėvynainiai
kinimu patremiame nieksziszkus ir visiemis
nedorus szerifo Maatin’o ir jo pa- szirdingą acziu už’ jūsų pasigelbinįkų iszsiteisinimus, kaipo szventimą del Tėvynės labo...
Lai gyvuoja 12-to seimo
zannijimų stabmeldiszkų ir lauki
niu kannibalų, kurie teisina savo Delegatai! Lai gyvuoja visi
žmogėdystę tuomi, jog balto žmo lietuvystes mylėtojai per il
gaus mėsa esant labai saldi,nutarta, giausius amžiaus!!!
Nutarimai musų kuopos ant
kad mes kuosmarkiausia protestuo
jame priesz tuos nedorus iszteisini- susirinkimo, laikyto 29 dieną
mus ir norąc sunaudoti
o ant blogo Rugsėjo 97.
amerikieczių gerų įtikėjimų ir
1 ) Paduoti protestą guber
szviesų manymų, o tuos iszteisini- natoriui priesz žmogžudystę
nius žmogžudystės ant vicszkelio szerifo Martin‘o už sulaužymą
vadiname ne amerikiszkais, nežmo- Suv. Vai. konstitucijos, Paau
niszkais; musų tvirtu tikėjimu yra, kauti isz ,,Sus. “ iždo nors
kad toki iszteisinimai paojingesni kiek ant to.
yra szios mus naujos tėvynės lais
2) Posmertinę padidįti ant
vei už zaunas nedoriausių, raudon 50 dol. (t. y. iki 200 dol.).
galvių anarchistų.
3) ,, Tėvynę” iszleisdinet
Nutariame atsiszaukti į ameri kaip ir iszleidinejama(o jei gakiszkų liaudį, idant jie tikroje
krikszczioniszkos ir apszviestos
4) Paskirt atsakanti vyrą už
draugijos szviesoje žiūrėtų ant to siėmimui ,,Sus.” reikalais: kuszaudymo biednų, be jokių draugų
foreigner’ių (kurių nemaž buvo
ukėsais szios szalies).
AtsiszftU- dams prakalbas, paaiszkinankiame prie kiekvieno teisybę my- czias musų padėjimą ir parolinczio szios kiltos laisvės szalies
ukėso, idant jis isz visų pajiegų danczias vertę ir reikalingumą
Kasztus keliones ga
rupįtųsi pat remti į stabmeldžius ,,Sus.
iszvirtusių kapitalistų stengimus - li kuopos surinkti.
prispausti savo artimų.
Nutarta
paniekįti kaipo Neprigulmės Ap
garsinimo, Krikszczionijos ir žmoAnt galo sudedame szirdinniszkumo iszdavikus kiekvienų
iszteisinantį szaudymų darbinįkų, gą pasveikinimą ir padekavonors jie butų svetur gimę.
Atsiszaukiame į visus prispaustų luo tojui kun J. Žilinskui!
mų draugus, idant be atidėliojimo
Kuopa susivienijimo
pradėtų rupįtis apie savy tarpinį su
Union City, Conn.
sipratimų visų prispaustųjų ir įsto
tų į eiles kareivių už tobulos lais
I. J. Grieszius.
i-
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Bus balius

Mokslo Stebuklai.

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas
tai ne lietuviszka knįgute arba viai.
' žydus, eikit velyk pas V. Donianskį. kuapgarsinimas yra ant paskutinio pus
Jei kas, sąjausdamas Eliza- I rio
kalendorius, už kuriuos, kad
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant laikomas 1 1 dieną Lapkriczio
2848 R i c h m o n d^str.
Plaucziu liga ir džiova
tokius pedsakius ir liudytojus beth’ieczių užmanymui, norėtų
(Novemberio)
1897.
Prasidės
Vilkaviszkio pav.
1896m. turėtu randas — sūdąs, tai kuom nors juos paszelpti, teiszgydomos.
c
'
7 valandą vakare, ant salės
Balins!
Juniaus m. ukinįkas vokietis brugdytų kaltinįką kur į Sibe- siunczia aukas ant adreso:
Dr-tė Lietuvos Sūnų, karei Musik Hali po N. 213 Lacka PrakilnusNew York’o komikas ir moksliuAndrius Žedaitis isz kaimo riją pas savo pusbrolius —
,,Knįgynas“
vių, Cleveland, O., parengė wanna Ave. Scranton, Pa. Ba ežius ką siūlo inąs skaitytojams už dyką.
Juodupiu,
Karklynių vals- meszkas. Ką daryt, pas mus 82 Bond Str.
puikų balių ant 13 d. Lapkri- lius bus ant naudos Lietuvisz
Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
cziaus, buvo sūdytas per ,,mi- randa nėr geresnės tiesos,
Elizabethport, N. J. czi3, 1897m. Puikiausia pro kos parapijos.
v
O
New York’o apgarsino savo metodas is?Užpraszom visus lietuvius ir gidymo džiovos, gerklės, plauczią ir kru
ravą** (sątaikos) sudžią mies
*
*
ga pasilinksmįti, nes bus pui
*
Ashland, Wis.
Oras pas kiausias lietuviszkas baliaus, lietuvaites ant to puikaus pa tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
to Suvalkų už pavogimą poros
Daktarat, P. Matulaiti
ir
užriuose ir abelnai visokią nupuolimą svei
v
silinksminimo,
senus
ir
mažus,
mus
labai
dailus
sziame
laike.
koks
kada
buvo
Cleveland
’
e.
katos.
Kiekvienam inąs skajtytojui,
arklių.
Už liudytoją buvo žiūrėtoją lietuviszkos krautu
kurs paraszys pas jį. jis atsiąs LTŽ DYK^
kaip
vietinius
taip
ir
isz
aplin

paduotas ukinįkas Valaviczių vės Senapilėje Vitkaucką po Naujienų kokių labai dyvinų Grajįs puikiausi „Clevelande kinės.
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastą
Newman
&
Meyer
’
s
“
orkest

liekarstą.
kaimo, taipgi isz Karklynių pabaigimui tyrinėjimo ir sudė nesiranda, apie Lietuvius nėra rą. Taigi nepamirszkite bran
Užpraszo
Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas“
iszgydė
jau tukstanezius savu laiku var
valscziaus Vincas Navadauc- jus po 500 rub. kaucijos pa ką raszyti, nes nors Ashlande gus lietuviai ir lietuvaitės pri
Komitetas.
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
mažai jų yra, bet tie apsieina būti sekantį subat-vakarį. Pra
kas, kuris mate Pilviszkiuos leido.
fesijos prfderyste suteikti kenezianezia1’
žmonijai
pasinaudot isz jo tikrai
paprastai. Vienas lietuvis Pet sidės ant 7-tos vai. vakare. Tarp valstijinis faj ermo- gydanezioprogą
ant jomarko Žedaitį su tais
vaisto.
Klierikas Bulviczius isz BarMokslas kasdien atranda naujus ste
nuv karnavalas,
vogtais arkliais, ką ir parodė tinįkų po sudėjimui pasiran- ras Jokubynas pereitą nedėlią Nepasivėlykit pribūti, kad
buklus,
ir szis didis komikas, kantriai
sudžiai po prisiega, už ką ir czyjimo per brolį ant 300r. ir apsiženijo su viena lenke. Ne- paskui nerugotumet, jog ma Lehigh Valley geležinkelis metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
dėlioj 24 Spalių m. buvo pas žai laiko szokti, ba tik tą vie pardavinės tikietus isz Shenan tarnauja
tapo Žedaitis apsūdytas ant 7 gi paleistas.
ant vardo naujo genijaus.
Jo
ną naktį grajįs muzikė; o kad
mus
Vyskupas
Bažnyczioj
S.
tvirtinimas,
kad
plauczią
ligos
ir
džiova
doah
į
Trenton,
N.
J.
ir
atgal
mėnesių kalėjimo, ale kaipo
Daktarą Bagdanaviczių 1 d.
tu surūgtum, užmirszau t pasa
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
Agnieszkos.
Apart
kunįant
viso
kelio.
Tikietus
par

yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingą
vagis ir žinodamas, kad per Rugsėjo suėmė;
kyti
ant
kokios
salės
bus
tie
ar rado ką
padėkavonės laiszką“, kurią czielos krt Praboczikit, davinės Novemberio 9 ir 10 vos yra jo laboratorijose Amerikoj it
liudinįkus gal but ir pavalny- pas jį ar ne - nežinia, o gal gų Zokonįkų apie 700 žmonių puikus szokiai.
Europoj, atsiąstos nuo iszgydytą isz vi
tas, atszaukė provą (padavė but, kad isz sėdinczių cipėje priėmė patvirtinimą S. Tikėji brangus tautiecziai, nes nety- dieną, sugrįžt galima iki 11 są
svieto krasztą.
czioms paženklįsiu dabartės — d. Nov. ant visų treinų, isz- Baisi
džiova, nepasiliaujanti, atnesza
apeliaciją) ir pridavė liudyto katras nereikalingai ka iszsita- mo arba pasidirmavojo.
greitą
ir
neiszvengtiną myrį.
tagi
bus
Stokies
Halėj,
1733
Darbai ir tie, kurie szeip
skyrus tik Black Diamond Ex Tik paraszyk
jus, tokius pat vagius, kaip re.
pas T. A. Slocum, M. C ,
I St. Clair uliezios.
Praszom
taip
ėjo,
jau
ir
tie
mažta
—
tai
98
Pine
str.,_
New
York, priduodama'-'
Pasiklausinėkit pas
jisai pats.
Žinomas dalykas,
Pas mus jau lauko darbai
atsilankyti, nes tikietas kasz- press.
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsius vaisia tiesink isz savo laboratori
vagys — liudytojai už savo pasibaigė, rugius atsėjo, bul tokios pas mumis naujienos.
tuoja tik 25c., moterims ir L. V. tikietųc agenta.
O
v
jos.
V. Jokubynas. panelėms ineiga dykai.
sėbrą gerai sude liudyjo ir po ves nukasė, ruduo gražus, lie
Chas S. Lee,
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Užpraszom
visus
lietuvius
prisiegai parodė, jog tą dieną, taus da mažai.
General Passenger Agent.
Kratos ir Tik pamėgįk už 10c. taksa C a s c aPasakyk savo daktarui, kad tu apie
isz
apielinkės,
idant
teiktumė

tai radai inąs laikrasztij.
kada Navadauckas mates
Žerets,
geriausią
skilvio
ir
žarną
reguliav
aresztavojimai po pervažiavi
tės pribūti, o busite kuogePeiiiisylvanijos diena,
daitį Pilviszkiuose, Žedaitis mui per guberniją Varszavos torią.
riausiai priimti.
(Paszventimas monumentu Neiszspjauk su tabaku ir uesurukyk savo
su jais (liudinįkais) Senapilė. OO
amžią.
general-gubernatoriaus kumv
Meilingai užpraszo
Margumynai.
ant
muszio
lauko
ties
Chicka=
Jeigu
nori
atsipratyti
nuo naudojimo
karcziamoj gėrė, tai Nava gaikszczio' Imeretinskio pasi
Komitetas. mauga, prie Chattanooga, tabako ant visados ir būti drūtas, magdauckas Pilviszkiuose jį matyt baigė. Apie skundus ir praŽvaigždžių pirmo didumo
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo Ir paSusirinkimas dr-tės Tenn., .Nov. 15 = 'ęy m.
negalėjo.
Ir ką - liko nuo szymus, paduotus jam, da ant dangaus yra isz viso 21.
jiegą, gauk No-To-Bac, stebuklą dary
kuris daro isz ligotą drūtos vyrus.
koros pavalnytas; ale misly- nieko negirdėt.
Isz jų 15 duodasi regėti pas Lietuvos Sūnų, kareivių, bus Lehigh Valley geležinkelis par toją,
Daugumas
pasidaro 10 svarą sunkesniais
7 d. Lapkriczio (Nov.), 97m. davinės tikietus isz Shenandoah į
damas Navadauckui atkerszįti
mus,
o
6
randasi
taip
toli
į
Javų prekės szįmet pusėti
Kiekvienas sąnarys virszminė- Chattanooga, Tenn, ir algai per į 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė
už jo teisingą liudyjimą, paėmė nos.
pietus, kad jų užtėmyti nega tos draugystės privalo pribūti, Washington^ ir Buffalo už ft 15,10 jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
savo brolį Juozą ir da vieną
lima.
nes.yra
svarbus
dalykas
dėl
visą
kelią.
Tikietus
pardavinės
Naktį isz 8 į 9 dieną Spalių
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
Adresas:
sėbrą, Petrą Bruožį, ir kada iszpuolė sniegas, kuris per vi Tarp tų žvaigždžių tankiai apsvarstymo, — nepribuvusgi, nuo 9 iki 13 Nov. Sugrįžti geri prisiąsiu už dyką.
Remedy Co., Chicago arba NewNavadaucko nebuvo namie, są dieną laikėsi, nes beveik yra toks mažas skirtumas, kad papuls po kora 50c. Susirin iki 23 Nov. Giliuos ant visą trei- Sterling
York.
243
nuėjo į jo namus, kad pavogti per visą dieną po biskį snaige- astronomai nevisi sutinka, ku kimas bus kur visados — szv. ną apart Black Diamond Express.
Petro bažnyczios salėj ( nedė- Apie artesnes žinias pasiklausti Lc
jo arklius ir iszrubavoti lobį. no.
Pirmos kliasos Motelį
Dabar dienos gražios, ri žvaigždė yra skaistesnė, o lioj 4 adyną po pietų).
high Valley tikietą agento.
Navadauckas iszvažiuojant ir tik szaltos.
UŽLAIKO SCRANTON’E
kuri tamsesnė. Paprastai skai
Su guodone
Chas S. Lee,
prijausdamas, kad jam ŽedaiSekr. S. Voiszvillis
Gener. Pass. Agent.
• Klevo Lapas. tomos yra pagal skaistumą
cziai gal ant piktumo kokią
tokioje eilėje:
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
Kad papuczkai tave kankina ir ne
piktadarystę padaryti, pakvie smagu darosi, valgyk Case a rets
Sirijus, Arkturas, Kapella
tu vią.
Pirmos kliasos visokį gėrymai
Garso
Amerikos
Lietuviu
ir
cigarai.
Laivakortes taiposgi parduo
tė į savo namus porą vaikinų- katariszkas cukerkas, Isz ties pasveiksi, (liet. Valgianeszėja), Vega, Rida ant geriausią liniją.
Vėlyvį ir Sarpalių, idant jo 10c., 25c,
gel (isz žvaigždyno Oriono,
spaustuvėj iszėjo ir parsiduoda sekanezios knįgos:
Nepamirszkite, jog Hotelia
turtą sergėtų. Tuodu nakties
liet. Szienpjuvių), ProcijoP a d ė J I m a s L i e t u v 1 ą T a u t o s Rusą V i e s z p a t y s t iPetro Lipavicziaus,
Korespondencij
os.
j c, Grafo Lelivos. Socijollogiszkas paiszinys. Vertė kun. A. Kaupas.
laike iszgirdę apie svirną bil
nas, Beltegnese, Aldebarapo No. 1837 N. Main Ave.
Iszleista asztals un. A. M, Miluko.
'
35c.
dėjimą, iszėjo isz kambario
nas,
Antarks,
Spika,
Altairas,
Elizabeth, N. J.
(Providence). Scranton, Pa.
Duonos J i e s z k o t o j a i. Apysaa Henrio Sienevycz’iaus
Lietuviszkai iszguldė V. Stagaras.
35c
laukan ir pamatė ant priesvirFomalhant,
Pollux,
Regulus
! - IX - 97Kristijono D o n e I a i c z i o R a s z t a i. Iszleista kasztais
nės tris žmogystas, isz kurių
ir
Denebas.
Iszskyrimui.
kunįgą A. Burbos ir A. M. Miluko.
40c. apdaryta 55c.
Vakar? (31 d. Spalių) buvo
Tos žvaigždės yra regimos
vienas su didele lazda puolėsi laikomas lietuviszko kliubo
Baltas K a r ž. i g y s. Versta isz Mickaus (eilės)
5c.
Padidįtą k a t a 1 i o g ą ant 250
Rinkimas V a i to. Vaizdelis isz liet, gyvenimo. V. Stagaro. 8c.
ant iszeinanczių ir užsimojo mitingas vietinėj pobažnytinėj pas mus. Szeszias kitas galima
lietuviszką knįgą paženklinantį
Stacijos arba Kryžiaus Kelias, parengta kun. A. Burbos.
8c.
kirsti; jiedu ka tik spėjo pa salėj dėl pasirodavijimo apie matyti tiktai pietinėje szalyje
gaus kožnas prisiąstą, kursai vai no |
Du B r o 1 i a i. Atsitikimas isz karės Turką su Maskoliais.
3c.
B i r u t o s K a 1 n as. Su paveikslu koplycziosantBirutos kalno. 3c.
bėgti: vienas į grinczią, o ki szįmetinius balsavimus.
Jų vardai
gromatoj 5 c. prisiąs ant adreso:
Ant žemės kamuolio.
T c t e r v i n a m s b u r k u o j a n t. Paveikslėlis. M. Radzcvytas į laukus ir padarė riksmą. mitingo pribuvo ir pora anglų, yra toki:
V. KALVAITIS
cziutės, vertė Šėlimas.
Kur trumpa, ten t r u k s t a. KosUžpuolikai pamatė, kad suė kurie savo kalbose iszrodė ne Kanopus, isz žvaigždyno
minskio humoreska. Vertė Andrius. (2 apysakutės vienoje knįgoje). 10c.
Tilsit,
Lietuviszkos
kauki
ės.
(Su
iliustracija)'
3c.
jus žmonės, jiems gal but blo teisybes ir brutaliszkus pasiel Arguso— skaiseziausia žvaig
GERMANY.
Paskutinės M i s z i o s. Isz lenkiszko.
15c.
gai, pabėgo.
Tuojaus suėjo gimus republikoniszkos parti ždė po Sirijui; paskui ją eina
D ė v o n i s z k i ą K r y ž i u s. Kasztais kun. A. M. Miluko. 10c.
Z e m a i c z i ą V y s k u p y s t ė. V .M. Volonczausko (spaudoje).
Alpha
Centauro,
Achernaras
žmonių, rado tvarto syppą at- jos, ypatingai p. Wolfskeil,
N e s i p r i e s z i n k. ir Draugą s u s i v a ž i a v i m a s. Dvi ko
plėsztą, vieną arklį isžvestą ir vietinis advokatas, smarkiai iszEridano beveik taip skaisti,
medijos Z. Przybylskio. Vertė Šėlimas, [spaudoje].
POTTVILLEME, Pa.
į vežimą pakinkytą. Mat va nupeikė tuos, kurie niekina ir kaip Betelgnese; Beta Centau
M e d e g a Daukanto b i j o g r a f i j a i. (spaudoje).
Žentas dėl parodos.
10c.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
gys pasikinkę arklį, ėjo į svir kankina taip vadinąmus fore’g- ro truputį tamsesnė už AldeJ
taiposgi
Taippatgalima gauti:
ną kraustyti svetimą gerą, ale nerius. Paskui kalbėjo p. D. baraną; Alpha Kryžiaus (isz
B a v a r s k o alaus, kurs geresnis
P e k 1 a arba
amžinas p r a g a r as ir
Stebuklai
nenusisekė.
Vėlyvis užpuo Bražinskas isz dalies iszaiszkį- žvaigždyno Pietinio Kryžiaus)
už importavotą. Pardavinėja ir bonkuDievo s z v e n t o s e C z y s z c z i a n s d u s z i o s e.
Didelė
tėms dėl szeimyną.
likus pažino ir davė apie szį damas, nesuprantantiems ang- dar tamsesnė už Betą Centau
puiki knįga.
80c
Beta Kryžiaus tamsesnė
atsitikimą į valscziaus rasztiny- liszkai, lietuviams kalbas ang ro;
Aukso Altorius
arba
S z altinis
dangiszką
DR. R J. KALLMERTEN,
ęzią žinią.
Užpuolikai tapo lų. Toliaus lietuviszkai kal už Fomalhant.
s
k
a
r
b
ą.
1)
skuriniuose
apdaruose
S
1,50.
2)
szagrino
S
2,00
*
*
SPECI.JALISTAS CIIKONISZKU IK NERVISZsuimti ir darant kratą Žedai- bėjo pp. S. Makauckas ir
3) krlsztolo 8 2,50 4) su kauleliais ^ 3,00 ir daugiaus.
KU IJOU.
.. *
Italijos
karaliaus
Humberto
Gydo visokias
Balsas Balandėlės. 1) skuriniuose apdaruose 90c. 2) sza
ęzių namuos buvo atrastas Smaidžiunas.
/'
užsenėjusias
ligas
grino 8 1,00 3) krisztolo 8 2,00. 4) su kauleliais 8 2,75 ir daugiaus.
tikra pravardė yra Boson, nes
apinastris, kurį pripažino už
fe;
Troszkiniiną, spaz
Pagaliaus nutarta buvo, kad
Ka n ti cz k os
70c
./v’
mas,
paralyžią,
savo ukinįkas sodžiaus Par- visi lietuviai kuoveikiausiai taip vadinosi jo protėvis, uždusulį, vandenine
G y v e n i m a i S z v e n t u j ą Dievo 1, 2, ir 3, dalis;
70c.
a
Puhliną. reumasinskų Gąleckas, ir ant iszty- iszsiimtų ukėsystės popreras. dėtojas Sabaudiszkos (Sawoy)
tizmą, c skaudėjiG a r s a s a p i e baisybes Dievo sūdo.
25c.
1,1 § galvos, aklą,
rinėjimo pridavė liudytojus, Norintiejie gauti popieras te giminės.
Gydyklos nuo b a i m ė s s m e r t i e s.
30c.
ausą, ir jposies,
Austrijos ciesorius PranMėnuo Marijos.
30c.
yr
ligas pilvo, gerkjog tuom apinastriu buvo pa- sikreipia į Pasaulės ofisą po N
/
^s’ krutinės, kvėF i 1 o t e a arba kelias į maldingą gyvenimą.
50c.
‘mautas jo arklys, kuris 5 VI *Š2 Bond str. ir ten paduoda ciszkus-Juozapas turi pagal
A.
pavimo kelią.dru
Vadovas į dangą.
50c.
gį, szaszus
ant galvos
ir ant
96m. tapo pavogtas jam isz savo vardus, o nereiks gai- teisybę vadįtis Werner’iu, o
skaros, ligas motės, nercguliariszkumą
S
z
a
u
k
s
m
a
s
Balandėlio.
25c.
ne Habsburgu. IX szimtmemenstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją
tvarto, Galacko liudytojai tą szuoti po kelias dienas.
Tarp skausmą į garb g. Poema.
35c.
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puktije vyskupas Werner pastatė
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože,
po prisiega sude parode. SuLietuvos Vistorlj a.
. 50c.
Ant galo apsvarsczius visus pilį savo brolėnui, taippat
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
das apsudijo taip: Žedaiczius politikos reikalus, tūli prakil
Amerika p i r t i J e.
10c.
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petogrą,
niežulį,uždegiinaLmegeną, sutukimą,
Werner
’
iui,
kurią
praminė
L i t e u v o s G a s p a d i n ė.
35c.
ir Bruožį už užpuolimą ant Na nesni tautiecziai padavė -įnepūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
Apie Kražius.
15c.
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil
vadaucko namo ir už norą va szimą, kad kliubas pasirupįtų Habsburgu. Nuo tos tai pilies
vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėlės ir
Lengvas būdas paežiam per savą pramoktiraszyti^
10c.
t.t.
gystės ant 3 mėnesių kožną uždėti Elizabethe lietuviszką karaliszka Habsburgu giminė
Petro Armino r a s z t a i.
,
10c.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
paėmė
savo
vardą.
bei vieną. Apinastrį prisudi- knįgyną.
*
“
*
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
Ponas ir M u ž i k a i. Drama.
15c.
Tą įneszimą visi
paklausk
daktaro Kallmerten patarimo.
.
*
jo Galeckui, kaipo jam prigu kliubo sąnariai su džiaugsmu
P a j n d i n k 1 m vyrai ž e m e. Apysaka.
15c.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius
Dabar fabrikuose iszdirba
žmonią, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
Žodynas k u n. M i e. ž i n i o. Keturiosekalbose:liėtnviszkai,
lintį, o arklį vagiant mat nieks priėmė ir jau rūpinasi apie į- taip prastą popierą, kad ji ilgai
rai negalėjo ją iszgydyti. Tie žmonės
latviszkai, lenkiszkai ir rusiszkai.
8 2,00
inemate, tai ir prisūdyti jo ver- kunijimą to užmanymo. Vieti laikyti negali. Pirm 10 metų
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir
Pamokslai ant didžiu ją metiniiį szvenezią.
75c.
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau:ę Galeckui nuo Žedaiczių su nis klebonas kun. B. Žindžius Danijos valdžia patėmijo, kad
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz
Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokią knįgą, lazduotą kitose spau
gydys.
las negal, kad ir liudytojai aukauja ant įsteigimo knįgyno dokumentai, raszyti ant naujai
stuvėse. Prisiąsklte už 2c. mark], tai g a u s i te k a t a 1 i o g ą ir
UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abieją lyiszsirinksite kokias norėsite.
•ripažino po prisiegą, jog ft 10, p. D. Bražinskas $ 5, p. iszdirbtos popieros, pūva. Szį
czią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
GARSO spaustuve už pigiausia preke at
rklys buvo pavogtas drauge S. Makauckas ft- 5 • ir p. Pet- met tą patį patėmijo ir Prusai.
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
lieka
visokius
drukoriszkus
darbus,
beje
spaudina
knįgas,
u apinastriu.
ruszkeviczia ft 5. Isz viso pa Italijos jaunos vieszpatystės
Rodą už dyka! Dr-as Kallinerten’as
duos rodą uždyką.
Apraszykit ligą, pa
draugysezią
konstitucijas,
gromatas
į
Lietuvą,
užpraszymus
Tikri juokai, jeigu jau api- aukautų yra $25. Apart to dokumentai beveik visi jau su
sakykit įtiek motą ligonis, atsi skit gro
ant veseliją, tikietus ant balių, pikniką, apgarsinimus biznią
matoj biskį jo plauką nuo galvos ir už
astrį pripažino Galeckui, tai dar viena vietinė lietuviszka puvo. Vienas vokiszkas mok2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
ir tt.
Darbą atlieka gerai, greitai ir sąžiniszkai. Raszysakymą, ar galima liną iszgydyt, ir kiek
ur dingo arklys, juk apinas draugystė ketino kiek galint slinįkas atrado, kad isz szimto
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz
kit ant adreso:
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:
ris viens kojų neturi, tai kaip Daremti knįgyną. Tas yra la- loštų dabar išdirbamos popie
Garsas
(Publishing
Co.,
DR. F. J. KALLMERTEN,
s galėjo rastis pas Žedaiczius Dai puikus užmanymas ir už tai ros vos tik szeszi gali tverti
Cor. Washington & 22nd. Sts.,
io^
ioy
E.
Lloyd
Str.,
Shenandoah,
(Pa.
TOLEDO, OHIO.
ilgesnį
laiką.
verti
pagyro
Elizabetho
lietu

e arklio.
Bet kad arklys,

Jsz Lietuvos.

P. LIPAVICZIA.

Chas Rettig ir Simus

Geriausia užeiga paą
— To niekad nebus — atkirto.
rank
olleę
— O, tamista! Nedraskyki man szirdį. Dieną ir naktį
ERNEST SARIN’S
437 E. Jersey str.
sapnuoju apie tai. Mano namuose tamista busi kaipo kara
ant
Elizabeth, N. J.
liene, dievaitis; o asz visados tarnausiu savo karalienei. NeJ
65 Broadway
Mineraliszkas
vanduo
ir
Soda
Apysaka Mares Radzevicziutes.
reikalinga bus ne prisakinet, nes viskas dar pirmiaus bus iszElizabeth, N. J.
Taiposgi
pilsto
į
bonkas
Balpildyta. Nereiks tamistai sunkįti savę darbu, o ne! asz vis
Tąsą.
Jo saliune gausi puikiausią
lantiną,
Feigenspausą
ir
kitus,
ką padarysiu!
alų arielką, likierius ir kve— Ir asz ten buvau! — atsake szaltai.
kaip
Lager
alų
ir
t.
Marijona liūdnai nusiszypsojo.
pianezius cigarus.
Ateik, o
— Kada? szimtas metų tam atgal!
— Tai plianas ne del manęs. Tas juokai; bet tamista ži
pamatysi koki dideli stiklai.
— Tai kas? Kaip norėsiu, tai ir vėl busiu! —tarė lyg
S.
W.
Haysinen
nai manę: neesmiu sutverta dievaite, tik pagelbinįke žmogaus.
užpykęs kunįgas. Utavicziene, stovėdama užpakali j jo, pa
— Taip jumis rodosi. Czionyksztis gyvenimas apmaino Pardavėjas visokią geriausią LIrode ranka kaktą ir susiėmus rankas sznabždėjo:
žmogų, jautiesi mažesniu ir dirbi, kaip jautis.
Bet mes-gi KIERU ir CIGARU. Likieriai
— Žinai tamsta, nabagas truputį paikas. Žinoma -czioparsiduoda kaip po biskį (rertail)
negyvęsime ežia. Nei vienos dienos ilgiaus nebusiu, kaip taip ir po daugelį (wholesale) Carpenter & Builder
nyksztis klimatas!
tik galėsiu sugrįžti. Nusivežsiu savo turtą į mus numylėtą czystus likierus, kaip kriszpolą
419 East Jersey str.
Paskui pavaiszino Mrozovicką ir vėl kalbėjo.
Varszavą. Ten kitokis gyvenimas, kitokios draugijos, kitos pristato ant kiekvieną vestuvių
ELIZABETH, N. J.
— Tai tamista pažinojei mus Antanuką! Aukso tai bu
aplinkybes. Pirsztais manę užbadytų, kad paežiai pavely- (veseilią).
vo obuolys, bet tokius tai visados Dievas greit atima. Kiek
Yra tai puikiausias
168—1-st str. Cor. Court str.
cziau dirbti. Esame gana turtingi: galima dailiai gyventi.
ponas daktaras nesirūpino, nieks nepagelbėjo. Dabar gaili
ELIZABETH, N. J. Karpenteris
— Tik jau asz tos bedarbes tai nemyliu!.... Ant galo,
si, kad jį ežia parkviete. Taip jau visada. Kad vienam da
ir
ką ežia apie tai kalbėti. Kada dar tas viskas bus!
lyke sekasi, tai kitam nesiseka. Laimę jis ežia atrado - pra
Budavotojas
Pasiėmė knįgą ir įraszinėjo visus pirkinius.
Szumskis Edward Sansom
lobo. Szis namas jo locnas, turi digcziai lauko, laiko dauge
APOTHECARY
Darbą atlieką greitai, gerai
priesz veidrodį pasitaisė kaklaraiksztį, užsisukino ūselius ir
lį karvių, arklių; ir prekyboj turi giliuką. Vasarą pardavi
ir teisingai. Reikale kreip
pradėjo sau po nosia niuniuot kokią tai dainelę. Užimtas sa 212 — 2-nd str Near Bond
nėja karves, žiemą javus; važinėja tai po tyrus, tai ant jomarELIZABETH, N.J. kitės visi prie jo.
vo ypata nė netėmijo, kad mergina susiraukė, matyt nekentė
kų — o pinįgas vis ateina.
Dar pardavinyczioj uždirba ir
Physicians Prescriptions a
ką dainuoja. Pertraukė dainą tik iszgirdęs žingsnius gaspakarezemos atnesza pelną. Bet toji laime nužudė Antanuką.
Specialty Telephone Connec
doriaus, kurį nubėgo pasitikti.
F F Montenes & Co
Kada priesz penkis metus numirė ponia, asz pati rodijau partions.
— O, ežia tamista! • - sveikino jį gydytojas. Kas-gi svie
Geriausi
szaukti isz Vilniaus Mariutę. Parasze pas ją ir tuojaus ji pri
Puikiausia aptieka GRfiBORIflI
buvo drauge su Antanuku, kurs tuomet buvo Peterburge, te gero? O bravorai, eina?
IR
— Puikiai! Milžiniszkas uždarbys! Atvežiau tamistai pi- laiko visam Elizabeuniversitete.
BflbZftMfiUOTOJftI.
Mariute liko ežia, o jis vėl iszvažiavo baigti mokslus. nįgus už rugius ir laukiame daugiaus.
th’e N. J.
Offisas ant 155 N 3-rd str
— Gerai, rytoj važiuosiu į Szczedrynską rugių. O ma
Kada pabaigė ir jau buvo gydytojom, tėvas susimislijo ir jį
ant
Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str
112 — 2-os ulyezios.
į ežia parkviesti. Darbo labai daug buvo, o nebuvo kam no jaueziai kaip?
Arti Bedtord Avė.
— Puikus, baisiai tunka!
Liekarstas geriausiai sutaiso.
padėt dirbti. Jis taippat norėjo areziau prie saviszkių gyven
BROOKLYN, N Y
ti; ir taip viskas ėjo ant blogo! Nabagas! mažai tėvui pa
— Nespėju viską pats dažiurėt, bet tikiuosi ant tamistos,
Uždėtas 1896 m.
gelbėjo, trumpai gyveno su savaisiais!
kad ten dažiurėsi.
John Widness
— Szvencziausią Sakramentą priėmė! — dadure ramiai
• — O taip, gali tamista tikėti, kaip pats savim.
Šakninių T A VORU Kromąs Geriausiai užlaikoma visam mieste.
kunįgas.
— Taigi asz ir tikiuosi. Mariute, liepk atneszti valgyt.
Parsiduodą visoki indai Parduoda szviežiausius tavorus už
— Gerai kunįgui kalbėt, kad jis savo vaikų neturi! — O kur ponas Mrozovickis?
kukniniai, pecziai, lempos, pigiausią prekę, kame kiekvienas
szauke Utavicziene.
galėjo persi tikrint per 7 metus.
— Pardavinyczioje užimtas.
dziegoriai, karpetai, roletos,
— Ne, neturėjau! — atsake senelis, — turėjau parapi
— Taip? A taip greit įtraukėte jį į darbą.
zerkolai, vienu žodžiu viskas Taiposgi siunezia PININGUS
ją!... . ir suraukė kaktą — užsimislijo.
— Ne asz, tai turbūt teta.
į visas dalis svieto, kaipo tai į Lie
ko tik į namus, reikia.
— Dabar už Mariutę kasdien poteriauju. Nors dar svei
tuvą, Prusus, Austriją ir kitur, kur
— Kas-gi ir dirbtų, kad ne jis — dadure Szumskis.
No 99 Grand str. jus prieteliaiaplaiko siuntinį į penka, bet tokia menka, o visas brolio darbas teko jai. O tur
— Kodėl? Ar tamista pažįsti jį?
bet Wythe Ave & Berry str.
tai tie, turtai! Sunkus jie ir netikri! Jau pati nežinau, kas
kioliką dieną.
— Macziau, ir to man užtenka.
BROOKLYN, E. D.
bus toliausi Matai tamista, ji yra sužiedotine pono SzumsS. MACK.
— Ir kaip iszrodo?
kio, ką pas Sziszkiną dažiuri. Dar tris metus jis ežia turi bū
82 Bond Str.
Elizabeth, N. J.
— Nu nė sziaip, nė taip, vienu žodžiu: anima v irank A. ieb
ti, o paskui gales grįžti ir ją sykiu pasiims. Kas žin kaip ta
1 i s*).
BOARDING &
da mudu su daktaru ežia apeisime visus darbus. .. .
— Palaukk, palaukk!
BRAVORAS.
LIVERY STABLES.
Užsimislyjo, bet toje valandoje atėjo į pardavinyczią du
— Užtikrinu tamista! Ant galo per pietus asz jį iszmė- 162 First Street, Elizabethport,
(CITY TYkEWE'RY CO.)
vyru, reikalaudami tabako ir briežukų.
N. J
gįsiu. Pamatysi tamista pats.
Tsz jo galima juoktis, ' o jis
— Eiksz, tamista, pažiurėkie mus pardavinyczios! - szau
Kuriame iszdirba skaniau
nieko nesupras. O asz moku palikti ant juoko kitą, ypacz Pristato karietas del balių, veseke Mrozovicką.
sią, geriausią ir sveikiausią,
liją, szermeną ir pasivežymą;
tokį hipopotamą.
Pardavinyczia buvo szalia kuknios. Joje buvo visokių
ALU ELIU ir PORTERI.
Taiposgi ir boges.
— Oi, jus jauniejie! — tarė gydytojas. Ką kalba aipe Ant szermeną karietas už
$2
daigtų: cukraus, arbatos, perkelio, szmero, cukerkų, szniu(Po JPo 6oo iki 612 (Pearl str.
jomarką Kurhane?
Undertekerio darbas
$3
rų ir diržų.
Ant veseliją
§2
ELIZABETH, N. J.
Apsipirkę vyrai iszejo, o atėjo kelios mergos pirkti mui
*) Niekszas.
Undertekerio darbas
$3
lo ir pudros del nusibaltinimo veidų. Buvo tai storos, ne
PETER BREIDT
N. Y. & N. J. Tel. 455.
Toliaus
bus.
rangios, raupuotos nedailios Sibyriaus dukters. Žiūrėdamas
Elizabeth,
,, 140.
Locninįkas.
į jas Mrozovickis nenoroms nusiszypsojo.
Isz pardavinyczios negalėjo iszeiti, nes laikas nuo laiko
PIGIAUSIAS SZTORAS VISOJE VALSTIJOJE!
ateidinejo pirkikai. Mrozovickis atydžiai prisižiūrėjo į tuos
jam svetimos szalies žmones.
Abelnai visi buvo augaloti,
gero sudėjimo ir nebjauraus veido. Matomai buvo gerai pri
silaikanti ir iszžiurejo kaipo liuosi ukesai. Daugumo buvo 201, 203, 205, 207 Second Str.
Elizabeth, N. J.
atszaldytos nosys ar veidai. Retai kuris buvo linksmo veido,
daugiausiai rustus, lyg užsimisliję.
YPATINGAS PARDAVIMAS RUDENINIU TAVORU!
Visi pardavinyczioj apsiėjo labai tykiai, be jokių derybų.
Mes viską parduodame piginus už kožną vieną sztorą visame. Elizabeth e, nes mes turime mažai iszdavimų ir turime
Tiktai sykį Utavicziene pakele balsą, gavus neteisingą pini viską, ko tik reikia namuose, nuo adatos iki inkarui. Didelis iszpardavimas
ge
— Kas tai yr’? Kaip jus drįstate? Kirgizams į tyrus apautuvo, visokiu moteriszku paredu, vyriszku skrybėlių, marszkiniu cininiu rakandu ir
puodelių.
tokius neszkite, o ne ežia! Asz netokia kvaila!
Zinia. Turime pardavėją, ką szneka lietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkąi.
Ant galo ir Mrozovickis pradėjo jai pagelbėti, nes senu
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Grom ir BoczeniB
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Mus sztoras adaras nedeliomis.

ke sunkiai vedė rokundas ir greitai klysdavo. Paskui Sergi
Perskaityk szias prekes ir suskaityk kiek gali ver jas užezėdyti.
jus ją visai iszszaukė del kokio tai reikalo.
Už 50 c. gali pirkti $ 1.00 vertės tavorų pas mus.
— Tamistele — tarė iszeidama — ant kiekvieno daigto
yra padėta preke: teikkis tamista ant valandos manę užva
duoti.
4j4c.
Mrozovickis noriai liko. Darbas iszvaike jo tamsias mi- 8 c-s storas nebaltytas muslinas ploczio yardo po
Moterų apatiniai apvilktuvai:
slis. Svėrė, mieravo, priiminėjo pinigus ir taip buvo užsiė 10 c is iszeiginis flannel su gražiais marginiais yard po 6jZc.
39 c. vilnonė kaszemiro dresėms matarija įvairiųspalvų 19 c.
męs tuomi darbu, kad negirdėjo nei skambėjimo roguczių, ir 75c. vyriszki verbliudo szersties apatiniai marszkiniai 37 e.
75 c. graži naktinė suknia su mezginiais už
48cnematė net, kaip sustojo tarp durių Marijona. Už jos stovė $1,25 vyriszki geriausios vilnos apatiniai marszkiniai ir
25 c. muslino kelnės už
15 c
jo kokis tai vyras.
kelnės (raudoni ir palszi)
77 c.
25 c.
— Teta! — szuktelejo, bet tuoj susigriebė ir be jokio 40 c. extra sunkus vyrų apatiniai marszkiniai
Czeveryku skyrius
ParasOliai vyrų ir moterų $ 1.00 vertes, nuo lietaus,
nusistebėjimo paprastu balsu tarė:
Pigiausiai parsiduoda visąme Elizabeth’e
su
drūtoms
rankenoms
dabar
parsiduoda
tik
už
48
c.
$ 1.50 puikus moterų szventadieniniai czeverykai, nau
— Jurgis tuojaus atnesz nauju daigtų į pardavinyczią,
Ka Idros ir IduotUVhi: 2% yardo ilgio vilno
jos mados, skūra kuodrueziausia už
89c
kuriuos dabar pirkau. Praszau sudėti juos.
niai
užklotuvai
balti
ir
palszi
po
39
c
$ 2.50 vertės rankų darbo, oželio skurutės už
$ 1.50'
— Gerai — tarė, skaitydamas kokiam tai pirkikui resz.tą.
3 yąr. ilgio extra sunkus, sverianti 8 svarus, vertės $ 1,50
$ i.50 vyrų drūtos skaros darbiniai czeverykai už
$ i.i5
Marijona nuvejo ant virszaus, o paskui ją ir tas svetimas vy dabar už
\
89 c
$ 2.00 vyrų nedėliniai czeverykai verszio skuros už $ i 40
ras.
150c. extra sunkus, su įvairiais marginiais kaldros po 89c.
75c. vaikip czeverykucziai eiti į mokslainę
49c.
— Kaip Dievą myliu —juokdamasis kalbėjo — Antanas $ 2.00 puikaus sutino kaldros, sverianezios 9 sv. už $ 1.25
$ i.25 geri ir drūti paaugusiems czeverykai už
79 c.
tupėjo originaliszkas pažiūras! Tai szitas-gi jo iszrinktasis Gorsetai: 50c-iai moterų drūti gorsetai dabar už
33 c.
$ i.25 mergų ir mergaiezių puikus czeverykai už
75 c.
draugas. Gana jau gana! Isztolo atsiduoda kaimu.
Vaiku ziponukai; Puikus vilnoniai žiponukai visokių
$ 1.19
— Bet tamsta jį dar pirmu syk matai! — tarė Marijona. spalvų verti $ 2, dabar už
DRAPANOS:
98 c.
— To man pakanka. Turiu ypatingą talentą pažįti žmo Moterų andarokai: 1.50 c. kvietkuoti andarokai už
$ 12 vyrų vilnoniai siutai už
$ 6.98
$
2.50
puikiai
iszdabįti
andarokai
parsiduos
už
$
1.39
c.
gų. Dirstelsiu ir matau, kas per ypata.
$ 6.00 vyrų vilnoniai dailus siutai už
$ 3.48
Moterį!
waistai;
Su
puikum
pamuszalu
vaistai
verti
75c.
8.00 puikus vyrų overkoeziai už
$ 4.98
Taip kalbėdamas labai mandagiai padėjo jai nusivilkti
už
49 c.
15.00 geri vyrų quel by overkoeziai už
$ 8 50
virszutinius drabužius.
$ 1. 25 vilnoniai raudoni ar mėlyni su gražiais mezginiais 98c
i.i’5 vyrų drūtos darbinės kelnės už
69 c
— Tėte, matyt, dar negrįžo. Turi turėt daug ligonių. $ 2 puikiausi su gražiais mezginiais czystos vilnos už$ 1 39c.
4.00 nedėlinės kelnės gražaus gatunko už
"
$ 2.49
Vaikinas nuvejo paskui Marijoną į sveczių kambarį. Moterų Skrybėlės; puikios matrosinės skrybėlės visokių
Vaikų siutas nuo 98 c. ir daugiaus.
Buvo jisai jos sužiedotiniu, pertai apsiėjo, kaip namieje.
spalvų vertos $ l už
68 c.
Darome ąnt užsisįeliavimo vyrų kelues ir siutus už pi
$ 1.69 giausią prekę.
— Suszalote! O nabages rankutes! Kada ateis toji va $2.00 su pagrožinimais naujos mados už
s
Turime daug tavorų dėl vaikiu underweor.
landa, kad asz jas paliuosuosiu nuo darbo.
Mes taipogi užsiimame visokiais pataisymais.

Visokiu rubu Departamentas!

psaugok
mus
Idant, kiek galimaaiszkiaus, matys jie, jog lietuviai ne sza- net paežiam viduryj Maskoli- mokslainių niekas Lietuvoj ne i s z r o d o n a uja), tai
t u r ė t i j ą uždrausta
Vieszpati e
u u o iszdėti priesz svietą Vienybes palai,nesipuola ant jų meszke- jos, kur ties Kasimovu, tau kalba.
p r i e t e I i ų, o nuo n e- melagystę, apie kurią jos pati rės, tai be abejones tuojaus kiaus. iszgirsi totoriszkai kal Praszymuose, paduotuose į i r j e i g u z e m s k i s ar
p r i e t e 1 i ų patys a p- redakcija gerai žino, mes pasi iszsiblaivis isz to savo svaiguO bant, ne kaip maskoliszkai. augsztesnę valdžia, lietuviai ba v a i t a s p a matytų
Simbirsko, Viatkos ir Kaza- rūpinasi iszgauti daleidimą 1110- n e a p i p 1 y s z u s i ą m a 1s i g į s i m e, savame laike rūpinome, kasztų nesigailėda lio.
rankose
niaus rėdybose esą czieli kai kįtis tikėjimo dalykų supranta d a k n į g ę
buvo kalbama, Ir dabar tuos mi, ant vietos, t. y. Scranton’e,
Maskoliszkas laikrasztis mai, kur kalba totoriszkai ar- moj jiems kalboj, kaip tai net m e 1 d ž i a n c z i o s i lie
žodžius galima atkartoti aki- isztirti visą reikalą isz panagu,,St. Peterburgskija Viedo ba mordaviszkai.
veizdoje to miszinio. vandens ežių.
ir dabar yra Lenkijoj. Tai su tuvio turėjo, atimti.
Buvome pas Scranton’o pa- mosti“ patalpino priesz kiek
drumstymo, kokį gali iszvysti
Kas kita, esą nepersekioti vis ne iszvarymas maskolisz Taip ir dedasi: atimtas malda-knįges arba degina, arba žemkiekvienas bepusiszkai prisi vyskupę kun. M. J. Hoban'ą, laiko straipsnį ,, Užmirsztos jokių tikėjimų, jei tie tikėjimai kos kalbos isz mokslainės.
žiūrintis Amerikos lietuvių ju kuris valdo dieceziją, isz prie lenkystės aukos“ (kurį dvi nekenkia vieszpatystės tvarkai
,,St. Peterb. Vied.“ gina skis vėl parduoda jas kitam
dėjimui. Visur pilna tariamų žasties karszaties vyskupo nedėlios atgal mes atkartojom ir duoti yvairioms tautoms svarbų, neatidėtiną klausymą, lietuviui ir isz to turi nemažą
pelną.
Vyskupas Hoban mus laikrasztij).
jų darbinįkų prietelių, vilkų O’Hara.
vartoti namiej kalbą, kokia lytintį Lietuvą ir Maskolija.
Lietuvos inteligentams dar
Tas labai prielankus lietu jiems patinka.
avies kailije, kurie tykineja ant užklausymo: ,,ar teisybė,
Bet vieszam
Žinoma,
kad
per
lenkų
arsziau: iszgirdo lenkai, kad
ant žmogaus
sunkiai uždirbto kad (Dioceson Record yra jo viams straipsnis nepatiko ki gyvenime turi būti Maskolijoj
O
m
a
i
s
z
t
u
s
lietuviai
lietuviai maskoliszkuose susi
graszio, kad tik jį į savo ki- organu?“ atsakė, kad jis neži tiems maskoliszkiems laikrasz- maskoliszka kalba, jei dar
suvis
neėmė
d
a
1
y
rinkimuose noriai kalba mas
szenių dagauti; del to siekio nąs apie jokius organus. Pra- cziams, kurie molonėtų, kad Maskolija nori ir ilgiaus
v
u
m
o
:
apie
tai
vienbalsiai
koliszkai, o ne lenkiszkai, pra
nesigėdi per susirinkimus pra szant mums iszdavė jis ant po- kaip galint greieziaus lietuviai gyvuoti.
kalba
visi
maskoliszki
istorikai
dėjo rėkti ką tik ne ,,karaul“
kalbose
ir laikraszcziuose pieros paliudijimą, pavelydams į maskolius iszvirstų. Ypacz
Maskolija netik nori, bet ir žmonės, kurie ėmė maiszte
ir apszaukia juos atskalūnais,
rasztais iszmislineti nebūtas pagal reikalą — jį naudoti. užsiklupo ant,,St. Pet. Vied.” dar tik pradeda gyvent, jos
daly
vu
mą.
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litvomanais, ateistais ir 1.1, isz
Sztai vyskupo rasztas, iszduo- kitas maskoliszkas laikrasztis
daigtus, susirietę meluoti.
tikras gyvenimas tik ateitėje, isz priežasties m a idalies įkalė į gaivą apie tai ir
Nėra gėdos pas tuos ponus tas 26d. Spalių (Oct. ) 1897m. ,, Novoje Vremia”.
dėlto ji privalo platįt savo kal s z t ų lietuviai nu
vietiniai gudų valdžiai. Dėl
„Dasiklausev isz užrubežinio bą tarp svetimų Maskolijos
geszeftmakerius, akys jų ne
I hereby certify that, the Bishop of
kentėjo
d a u g i a u s apmalszinimo lenkų lenkiszkaista ir aiszkią melagystę jie Scranton lias no official paper in his lietuviszko laikraszczio ,, Uki- gaivalų. Tas, girdi, gali būti už paežius lenkus:
diocese — and consequently that the
kaip kokią szventą teisybę gali Diocesan Record is not his official nįko“—sako „Nov. Vremia” nesmagu
,, litvoma- lenkai ir szendien spaudina kuose susirinkimuose lietuviai
o iszgirsti
o
pradėjo kalbėti lenkiszkai: ta
organ — the editor and manager are — kad maskoliszkos valdžios nams“, bet tai esąs ,, faktas,
papasakoti.
o
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Maskolijoj
savo
knįgas
ir
mel

alone repousible for what may appear
da vietinė valdžia pradėjo žiū
Savame laike aiszkiai paro therein. (L’asiraszyta) M. J, Hoban apszaukė lietuviams karę (net turintys už savęs autoritetisz- džiasi prigimtoj kalboj, o lietu
rėti ant jų, kaipo ant nedrau
Coad. Bishop of Scranton Pa. neva, su kraujo praliejimu), ką istorijos liudijimą, priesz ku viams nuo paskutinio lenkmedėme kelias tų , ,tolinžengių“
gų Maskolijos: pagaliaus lietu
karszti ,,St. Pet. Viedomost’- rį menki ir silpni visoki
melagystes (,,Garso“ N. 32, t. y.
czio tas užginta. Ar pasitai viai pradėjo kalbėti lietuvisz
czių“ karžygiai skubinasi su provincijonalizmo ir partuku38, 50 1896m. ir keliuose szių
Sziuomi paliudiju, jog Scranton’o
kė jums skaityt lietuviszka knį- kai (žinoma tik tarp savęs): ta
paszelpa
lietuviams
ir
ant
syk
vyskupas
neturi
jokio
urėdiszko
orga

liarizmo pasikėsinimai“.
metų Nr.)
Tas bet mažai,
gą, atspaustą maskoliszkomis da ir vietinė valdžia, ir lenkai
no savo diecezijoje ir per tai Diocesan I dviejuose straipsniuose kariau
arba visai nieko negelbėjo. Record neyra jo urėdiszku organu.
Ant tokio užsipuolimo ,,St. raidėmis? Turbūt ne, o jei ir
pradėjo iszmislineti nebūtus
ja,
ant
galo
Dievas
žino
su
, ,Tolynžengiai “, o geriaus pa Redaktoriai ir gaspadorius (to laikPet. Viedomosti“ No. 267 at pasitaikys, tai jus neperskaitydaigtus, ir skaityti juos revo
raszczio Red.) atsako už viską, kas ten kuom: tarsi su ,.maskoliszka
sakius tamsunai,ką negali atsi gali
sako
straipsnij
,
,Prie
klausy

sit
bent2o
žodžių
ir
dasiprotėsit
patilpti.
liucijos agitatoriais, socijalis1 valdžia“, apszaukusia lietu mo apie Lietuvą“. Tą straip
žymėti kuomi prakilnesniu, vis
l’asiraszyta M. J. Hoban
apie juos tik isz prasmės ir tai
Scranton’o Koadjut vyskupas. viams kruvinaC kare,
C tarsi su snį, vietomis sutrupinę, talpi tik tada, kaip jus gerai mokė tais, nihilistais, anarchistais ir
dar mėgina įgyti ,.prakilnu
*
*
1.1. Gaila, kad lietuviai ne
', ,taip vadinamais apmaskolėji- name sziame numerij, nes yra
-xmą“, pasirodydami su kokio
sit lietuviszkai ir maskoliszkai.
mis netikusiomis melagystė Tą patį iszgirdome ir pa- mo principais“, tarsi su ,,ti- labai akyva matyti, ką apie Apie lietuviszkus ukinįkus nė kalba kynų kalba: tada ant jų
mis.
Apsvaigįtas pusbernis czioje D. Record’o redakcijo kėjimiszkais persekiojimais‘’, Lietuvą abelnai, o apie lictu- ra ką nekalbėt: jie tokių knįgų Oo-al neiszmislinėtuC !
Lietuvius kaltina už norą at
•=— kontrabandezikas negalė- je, kur dar mums parodyta tarsi tik staeziai su vėjiniais viszką spaudą ypaeziai mislija visai negali skaityt ir dėlto
malūnais
“
.
.
.
.
dams kuomi atkreipti praei- aną numerį, iszleistą 11 d.
patys maskoliai ir kokios jų praszo maskoliszkos valdžios, siskirti nuo Maskolijos. Netei
nanezių atydos, maudosi dum Rugsėjo ir priektam kitą nu-j Toliaus ,, Nov. Vremia“ yra prieszingos apie tai nuo kad butų daleista spaudįt Ma singas apkaltinimas! Lie
tuviai žino s a v o is
blyne ir draibsto purvais į vi merį 25 d. Rugs., kuriame nusiduoda nieko nežinant, kas monės.
skolijoj nors maldaknįges.
toriją,
mini
tuos
sus — na ir svietas su a t y- straipsnije, patilpusiame tarp yra tie ,,lietuviai“ ir tie per
Kad
būtinai
reikia
d a žiuri į svaigulio apimtą ir ,,editorials“ szerifo Martino sekiojami „ litvomanai “, ko Aną sykį mus atkartotas vietoj m a s k o 1 i s z k ų b rangius laikus G edabojasi, kad iszsisaugoti jo pasielgimas pavadįtas ^uncal kios ten,, randavos“ir,, ne-ran- straipsnis isz ,, St. Peterb. raidžių spaudįt lie d i m i n o, K e i s t u c z i o,
led for, cowardly and brutal”, davos“ knįgos. Stebisi, kad Vied. ‘ ‘ atkreipė ant savęs atykada maskolius d r a upurvinos bendrystės.
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ot. y. neturineziu priežasties, yra kalbą apie liet, raszliavą dą ir lenkų. Lenkiszkam Ame
gi sz ka i
d u o d a vo
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nieksziszku ir brutaliszku “.
ir apie suteikimą sziokių tokių rikos laikraszcziui, „Zgodai“,
kiai t ą s u p r a n t a Cie- ra n k ą lietuviui, o
P. Paukszczio
organas
Negalime užtylėti, jog D. tiesų lietuviszkai kalbai. Ka organui lenkiszko,, Zwiazek’o’
c o ri s z k a
mokslu v lietuvis — maskoliui,
,, Vienybė“, kuris jau nesyk: Record’o redakcija apgailisriauja už tai, kad mokslai nes nelabai patiko,*) kad tame
akademija ir d a r o d ė atmena, kaip szios;
atsižįmėjo savo neapykanta tauja savo apsirikimą, kurį pa
Lietuvoj turi būti maskolisz straipsnij yra kalbama, kad
turėjo
daugelis
m o k į t ų, dvi tautos
dėl katalikystės, ypacz-gi ku pildė talpįdama ano darbinį
kos, o ne lietuviszkos.
lietuviai virsta į lenkus.
Jis kaip antai: prof. Lamanski’s, vienus n e v i d o n u s,
nigijos, talpįdamas visokias kiszko agitatoriaus laiszką,
,,Bet daleiskim, — kalba matomai malonėtų, kad apie
Volter is, Ginken’as, vyskupas vienus d r a u’o- u s, a t melagingas korespondencijas, ir kad jie su noru priėmė mus
toliaus ,,Nov. Vr. “ — kad tai butų užtylėta. Dagi ir liet, Baranauckas ir 1.1.
m e n a,
kaip noriai
kad tik ant kunįgų, paskuti XII Seimo rezoliucijas, nupeiLietuvai suteikta lietuviszka laikraszczius pakol ioja, kad jie
p a d ė d a v o vienaki niame laike mėgina net per kianezias szerifo Martin’o pa
Gavusiejie
apszvietimą
lietu

kalba, kaipo kalba mokslainės, ne , ,kilduszingai “ kariauja,
tam nelaimė j, k a i ptaisyti visą surėdymą katali- sielgimą. ( Režoliucijos pataiviai
negalėjo
ne
sąjausti
savo
bažnyczios, literatūros, abel- nes užsimena apie lenkų nepa
pe rga 1ė d avo
savo
kiszkų bažnyczių Suvienytose pįta ant pirmo puslapio su di
vientaueziams. Vieni isz jų neprietelius.
nai viso kulturiszko gyvenimo. dorumus su lietuviais.
Kas
Valstijosė Amerikos. Nepai- deliu antgalviu Red.).
Klausymas, dėl ko butų nesu ypatingiausio, pati „Zgodos“ nukako į užrubežę ir pradėjo
Ir sziandien lietuviai, ramus
situmėme ,,Vienybės“ raszyspaudįt
liet,
knįgas
lietuviszkoteikti to paežio ir daugeliui
mų, jei tame savo darbszavime Apie paežio Scranton’o vys kitų tautų ir genezių, esanezių redakcija matomai nieko apie mis raidėmis ir siųsti į Lietuvą žemdarbiai, negeidžia daugiaus
kupo sąjausmą dėl mus turėjo
lietuviszkus Irikraszczius neži
nieko, kaip po skipetru Didžių
jps reformatoriai, kurie, nereik
kontrabandos
keliu,
kiti
liko
me gana puikią progą persi- Maskolijoj. Ir sztai priesz mus no ir visus savo manymus apie
Maskolijos Ciccoriųsotįtis vai
to pamirszti, neseniai dar spi
Maskolijoj,
bet
likimas
jų
daug
stoja baisinga perspektyva
ritą vilko per rubežįų, užlaiky tikrįti. 26 d. Spalių vyskupas Maskoliszkos vieszpatystės: lietuviszkus laikraszczius re arszesnis, kaip anų. Jie ma siais ramumo ir prakaituodami
Hoban dirmavojo Pittston’o
mia tik ant žinių, pasemtų
apdirbinėti savo laukus.
Ir
tų nors pavidalą teisybės,.
tė,
kaip
pražūtingai
atsiliepė
lietuviszkoje bažnyczioje. Sa po jos pavėniu szimtai tautų semtų jsz poros straipsnių
kuomi lietuviai gal būti pavo
N. 41 ,,Vienybė“ perspau- vo pamoksle po dirmavonei, ir genezių kulturizuoja savo , ,St. Pet. Viedomosti’se“. Ar ant lietuvių lenkų maisztai, jie jingi? Isz viso jų du milijonai'
dino straipsnį, paraszytą tūlo ragįdams visus būti, paveizdin- kalbas ir tarmes, tveria ypa nepriderėtų lenkams geriaus matė, kaip sulenkėjo lietuvių su moterimi, seneliais ir vai
darbinįkiszko agitatoriaus isz gais ukėsais, jis neabejutisz- tingas civilizacijas: lietuvisz- pažįti raszliavą , ,braci litvi- bajorai; bet jie gerai atsiminė kais.
Hazleton’o, patalpįtą Scran- kais žodžiais smarkiai kalbėjo ką, latviszką,
estoniszką, now“ ir tai isz pirmesnių szal- istoriją, kaip draugavosi mas
Protestoniszka szaka lietu
ton’o laikrasztije ,,Diocesan priesz fanatikus szios szalies vokiszką, lenkiszką, žydiszką, tinių, nek maskoliszki laikrasz- koliai su lietuviais laikuose di viszkos tautos, tekusi Prūsijai;
džių Lietuvos kunįgaikszczių,
Record“, iszdavinėjamamepp. neapkenezianezius katalikų, o totoriszką, armėniszką, gru- cziai?
permaža ir neženkli dėl įsteigi
jie mislijo eiti pėdomis savo
R. J Burke, J ames O’Connor ypacz katalikų, paeinanezių ziniszką, mordviną, finiszką,
mo augsztos ir žymios lietuvi
tėvųdraugiszkai
gyventi
su
ir Neil McTague. Tame straip- isz Lietuvos, Lenkijos ir Aus samojiediszką,
czuchninę, *) Žiur. „Zgoda“ 1897ni No. 43.
szkos spaudos.
Lietuviszka
Maskoliais, — pastariejie gi
sniję, paraškytame dar priesz trijos. Anot vyskupo žodžių, kamczadaliszka ir 1.1, ir 1.1.“
spauda pastaruose metuoseant
szirdingo
lietuvių
noro
at

aną nelaimingą atsitikimą su szi, Amerikos szalis yra gana
atsiradusi Suvienytose Valsti
Dailu tai esą, bet kaip, gir Prie klausymo apie
sakė aresztavojimu apie 200
Hazleton’o straikieriais, raszė- plati ir didelė, kad suteikti di, tada valdys ir valdysis pati
jose Sziaurinės Amerikos, be
Lietuva.
n e k a 1 t ų ž m o n i ų lietu
jas užsipuola ant foręignerių. prieglaudą milijonams perse Maskolija?
veik nedaeina į Europą. PriegTada, esą, arba
viszkos
kilmės.
Sakome
,,
ne

I.
Vienybė, nors jos iszdavė- kiojamų ir spaudžiamų Euro visi urėdinįkai turėtų kalbėti
tam literatiszka lietuviszka kal
kaltų
“
dėlto,
jog
negalim
gi
Dalis maskoliszkos spaudos
jas, gyvendams Scranton’o poje.....
ba, esanti dar tik perijode savo
tom visom kalbom, arba prie
skaityti
kaltenybe,
kad
žmo

aprubėje ir diecezijoje jau Tai mat, kaip musų „tolyn- urėdinįkų turėtų būti antra pasisziauszėjo priesz ,, St. Peter
iszsidirbimo, yra žinoma tiktai
gus
turi
maldaknįgę
arba
knįburgskija Viedomosti’’ už pa
kelioliktas mėtas, gali gana žengiai“ (tik neapszvietime), tiek tulkų.
nekuriems specijalistams 'kitų;
gutes
nekaltos
įtalpos,
kaipo
gerai žinoti tikrą dalykų stovį, kariauja prieszai tikėjimą ir
tautų ir už tat lietuviszka spau
Gal, sako, butų galima tuos kėlimą lietuviszkos raszliavos
tai:
,
,Apie
Cholerą,
“
,,
Kaip
tuojaus sunaudoja tą atsitiki bažnyczią.
Paleido koks ten sunkumus praszalint užvedus klausymo ir skaudžiai apsudi- elgtis, jei norime ilgai gyventi da negali sujudįti visuomenės.
Lenkiszką ir mus spauda di
mą ant savo melnyczios ir ve tautietis melagystę, kad tikt federaciją vietoj vieszpatystės jo pripažįstanezius jai būvio
ant
svieto,
“
„Kaip
reik
arti
deliuose Europos centruose,,
ja botagą ant kunįgijos ir vys jriesz kunįgus ir tikėjimą, tai vienybės? O ne, girdi, nė tas tiesą. Kaip vienas isz, tokių
ir
akėti
”
ir
1.1.
kaip tai: Londone, Paryžiuj,
kupų.
tuojaus nugriebiama tą melą, negalimas daigtas, nes kokioj imuosi už plunksnos, kad tą
Tuom tarpu yra žmogystos, Genevoj, Ciuriche, isz dalies
Aną laikrasztį, iszdavinėja- padaroma isz jo faktus ir ūžia gi kalboj susinesztų tarp savęs dalyką paaiszkįt.
Kas jie toki tie ,, lietuviai “ ? kurios dėl vienos tokios knį- Vienoj ir Berlyne priskiria lie
mą dėl biznio, Vienybė pada ant vyskupų, kunįgų. Iszrodo sąnariai federacijos abelnuošė
ro Scranton’o vyskupo laik- yg kad dalis musų tautieczių visų reikaluose? Net liuosiau- Yra lietuviai gavę apszvietimą gutės po kelis mėnesius sėdi tuvius daugiaus prie lenkųraszcziu ir garsina svietui, buk butų užsikrėtusi liga, kurią sia isz visų federacijų - sziaur- maskoliszkose mokslainėse ir Senapilės arba Kalvarijos (Su Vokiszką spauda, o lygiai
vyskupas baisiai iszniekinęs reiktų pavadįti kunįgofobija, amerikinė federacija - ir ta norintiejie bažnyczioje melstis valkų rėd.) kalėjimuose. N e prancuziszka ir angliszka, kada
Kiekvie turi vieną abelną kalbą, kurią savo prigimtoj kalboj, kalbėt įstabu, j o g i s z s z i o s joms atsieina kalbėti apie lie
mus-foreigner’ius.
Paleidę į ar kataliko fobija.
priežasties žmonės tuvių darbus, kalba ne kitaip,,
svietą tokias melagystes, Vie nas bet sveiko proto vyras ne- priima visos atvykusios ten tarp savęs lietuviszkai, su ma
nybės redaktoriai nuduoda, oraleis be nubaudimo tokių li- nacijos jau antroj gentkartėj, skoliais maskoliszkai, su len pradėjo judėti. Ir kaip tik apie darbus „katalikų
kad ir jie patys įtikėjo į tų pa giszkų prajovų. Geriausia ro tai dėlko-gi, esą, lietuviai ne kais lenkiszkai. Czion mani kaipgi nejudėti? Malda- Lietuvoj” sumaiszįdamos tau
skalų teisingumą ir pradeda dą, kad kiekvienas inteligen- gali priimti maskoliszka kal jos jokios nėra. Patys lietu k n į g ę , a t s p a u d į t a tystę su tikėjimu.
viai labai gerai supranta, kad 1863m. kiekvienas ga Valdžia apszaukia lietuvius
kalbįti žmonis prie parapijinių tiszkas lietuvis uždarytų savo ba?
tsumiszimų, panaikinimo da namo duris tokiems svaigulio Maskolija — toliaus raszo maskoliszka kalba jiems būti li t u r ė t i, j e i g u g i t o- socijalistais, anarchistais. Tas
apimtiems,
melagysezių ir ,,Nov. Vremia“ — ir taip be nai reikalinga ir apie iszvary- j i maldaknįgę dar apkaltinimas visai be pamato;
bartinės tvarkos ir 1.1.
(Pabaiga ant 7-to puslapio).
#
*
vaidų apasztalams.
Kad pa- galo toleruoja visokias kalbas: mą maskoliszkos kalbos isz n e a p i p 1 y s z u s (t . y .

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
ARBA

griuviai JOT
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.

I
Tąsa.
Lennikai tie buvo tai isz didesnės dalies broliai Jagallaus,arbagiminai-

cziai, skaitlingo namo Gedemino ainiai. Isz tos eilės nuolankunų gyviausius vienvalinius davadus bieziulystės ir veliji
mo davė jam Keistutis, kuningaiksztis Žemaitijos, jo tikras
dėdė. Jagalius taipgi mokėjo but jam dėkingu, nes negalė
jo užmirszti, kad jam ypacz kaltas buvo savo iszsiaugsztinimą, nes kada po myriui Algerdol) sūnūs jo pirmos paezios
ėmė reikalauti tiesos valdymo Lietuva, o žmonės mažai
pasiremdami ant perdidelio jaunumo Jagaliaus daugiau
rodė velijimus Keistucziui, vyrui veikliam rodą ir ginklu,
jisnenorėdams naudotis isz neprielankios valandos brolvaikio,
iszvaikė susikerszijusias gaujas, parodė jaunytį žmonėms ir
padavęs jam kardą ir kepurę kuningaiksztiszką, pasodino
ant skidos Gedemino ir pakėlęs augsztyn tarė į nusistebėju
sius žmones: ,,Sztai yra valdonas Lietuvos, paskirtas nuo
Algerdo ir dievų, ir kad ne ant ankstyvumo metų žmonės tu
ri žiūrėt,bet ant kiltumo kraujo, kuris jį gaivin.2) Szitas pra
kilnus darbas netik įgijo guodonę Jagaliaus dėl dėdės, bet
buvo drauge užmezgimu jo bieziulystės su Vytautu, sūnumi
Keistuczio, Gardino kuningaikszcziu, kurio jug malonę nevisad glamonėjo valdonas Lietuvos. Tokiu budu jaunas
kuningaiksztis atėjęs prie valdymo paūgėdamas metuose ir
veiklume ne tik viduj gerovę szalies tikrino, bet ir už rybų
stengėsi galybę jos platint.
Bet stengimasi jo ne visuomet pageidautiną pasekmę duo
davo. Szalys lietuviszkos apgyventos buvo labai pavojingais
susiedais, kurių neapykanta dėl pagonijos be paliovos žadi
no prie užpuolimų bei karių: krikszczionybė graikiszkų apeigų
'isz rytų, romiszkas iszpažinimas isz pietų tolydžio ir kassykis
/langiaus spyrėsi ant užvedimo szvento tikėjimo Lietuvoje.
Gynėsi, kaip galėjo, isztikimas savo dievams Jagalius, muszė
ir tankiai pergalėjo krikszczioniszkas tautas; vienok neleng
vai įstengė ant tiek kuningaikszcziu padalintas szalis užlaikyt
nuo įtekmės tikėjimo, kuris taip matomai ir didelę neszė nau
ją. Isz tikrų paprasti žmonės, nepajiegluspakilt prie augsz.tesnių supratimų, aklai laikėsi tiesų protėvių ir tuomi aitrinus
szventė įstatus tikro Lietuvio, kuomi aiszkiaus matė daromus
ant tikėjimo užpuolimus; bet kuningaikszcziai ir ponai visiszkai tame dalyke reiszkė prieszingas nuomones. Jau didesnė
.dalis sūnų Algerdo,ypacz pirmosios sątuokos, turinti dalis sa
vo Valynijoj, Ukrajinoj ir Sziaurinėj Lietuvoj, buvo priėmę
tikėjimą graikiszko iszpažinimo ir žmones sav prigulmingus
vedė dėl dalinimo savo nuomonių. Jaunesni jo sūnūs antro
ryszio, tikri broliai Jagaliaus, gal taippat degė prielankiais
•dėl krikszczionybės velijimais, bet isz didesnės dalies neuž
tikrinti buitu, laukianti pagelbos isz rankos savo brolio,
arba turėdami savo butus (zamki) ir kaimus szale sostapilės,
nedrįso nuo valios brolio ir vieszpaczio skirti savo nuomo
nes. Isz to įvairumo nuomonių turėjo kilti giminėje skait
lingos netaikus ir vaidai ir abejoti negalima, kad visų nami
nių karių, užpuolimų ir grobių, kurių paveikslą parodo
tuomlaikiniai Lietuvos vaikai isz didesnės dalies buvo prie
žastim padalintos tikėjimiszkai nuomonės sūnų Algerdo.
Tuom tarpu apsėdę Vilniuje pirkliai ir atmatininkai krikszczionys be periszkados savo iszpažininią pildydami nenieki
no paveizda ir prikalbinėjimais raginti žmones prie iszpažinimo tikro tikėjimo. Gelbėjo jiems tose pastangose zokonas
Tėvų Pranciszkonų, naujii įvestas Vilniuje lietuvio Gaš
lauto, didžio virszinįko Padalijęs, kuris pažinęs kaiminystėje
gražaus budo ir lietos krikszczionę, dukterį Buczackio, gerbo
Habdank, lenkiszko pono, ne tik dėl jos pamylėjimo tikėjimą
szventą priėmė, bet per jos prikalbinėjimą partraukė
isz Lenkijos minėtą broliją, kliosztorių jai pabudavojo ir
žeme apteikė-!), Gedeminas, tėvas Algerdo turėjo taipgi link
ti prie krikszczionybės, jei abi savo (lukteri iszleido už krikszczioniszkų ponų. Jo pranokėjai, ar pasekėjai tankiai ar
ba priiminėjo tikėjimą szventą, arba dėl jo priėmimo norą
rodė.
1) Algerdns pirmu rysziu paėmė moterystėn Julijoną, kuningaikszcziute Vitebsko ir paėmo su ja kuningaiksztystg to vardo. Su ja tu
rėjo szeszis sūnūs t.y.Vladimierą Kijėvoj. nuo kurio paėjo kuningaiksz
cziai Sluckiai, Zdzislavą ant Padolljos, Lingviną Mscislovc, Vigunta Prubczevskc, Konstantina Czernikave Severiszkam ir Czartoriske, nuo kurio kuningaikszcziai Czartoriskiai ir Fiodorą Sanguszka, nuo kurio kuningaikszcziai Koveiskjai ir Koszercai savo
pradžia veda. Isz antros moterystės su Marija, kuning. Tverska, Algerdas turėjo taipgi szeszis sūnūs t. y. Jagaiių. kurį įpėdiniu po sa
vim paliko, Skirgailą,
Svidrigalią, Koributą, Dimitrą ir Vigunta.
(Pagal Strijkovskį).
2) Dėjosl tai Kernavoj. senobinėj sostapilėj, nes ten paprastai
Iszkeldavo knningaikszczius ant vieszpataujanczią.
3)Kad Algerdas buvo su kariumene pas Maskvos miestą, o Gosztautas nusitolino į Tikociną. Vilnėnai naudodamiesi isz ją prasiszalinimo.
sugriovė bažnyczią ir kliosztorią ten tad pastrunytą, kur neseniai turėjo
vietao butas, vadinamas vyskupiszku.
Septynis zokoninkus nukirto
ant rinkos; septynis jieszkanczius prieglaudos kalnuose Antokalnio pa
siviję prikalė prie kryžiaus ir paleido ant Vilijos. Algerdas sugryžęs
isz karės, penkis szimtus mieszczionią. kaltą szitoj žudynėj. liepė ant
rinkos nukapoti ir padarė apgarsinimą, pavelijantį krikszczionims savo
szalyse valną pagyvenimą. Tąsyk Gosztautas vėl pargabeno pranciszkonus isz Lenkijos ir apgyvendino juos ten, kur lyg sziol savo klioszto
rią turi.
Yra ten ant szventoriaus koplyczia, kurioj yra sudėti szv.
kankintinią kūnai.

Teisybe, kad tą tankiausiai dare viltije prilenkime
sau popiežiaus ar krikszczioniszkų valdoną del aptu
rėjimo jų globos priesz neprieteliszkas tautas, kurios
juos ginklais baudė, ir kaip veik pasiekė savo, vėl prie senų
iszklydimų gryžo; nemažinus vienok szviesa tii<ro tikėjimo
isz visur smelkiantis! į Lietuvą svarstės! narsiai su iszklydimais stabmeldystės ir mieriuose nors tolimuose vertė, matyt,
pažymėtiną epoką atmainos moraliszkos toje tautoje.
Bet, ką tikras dievotumas ir meilė gerovės artimo keliu
szvelnumo pasiekti norėjo, tai pergalė, iszdidi globa krikszczioniszko sosto, girpelninga ginklu, o szlykszti paleistuvy
ste į nieką pavertė. Artymiausiu ir placziausiai siekiancziu
lietu viszkų rubežių susiedu buvo isz vienos pusės brolija
kryžiokų, bėgij nepilnai dviejų metų iszaugus galybėn Prū
suose, isz kitos, nuo krasztų Baltijos marės, brolija karžy
gių kardinių, ankscziaus kiek toj dalij Lietuvos apsisėdusi.
Abiems neatsargus svetingumas po nepasekmingų jų žygių
szventon žemėn, prieglaudą duodanti sav ir kaimynams pražudingus prieszus darė. Abi viena pradžia, viena dvasia
iszdidumo, pavidale zokoniszko nuolankumo gaivino. Kar
žygiai kardiniai, taip vėliaus pavadinti nuo raudono kardo,
prie kurio apsiginklavę laikė miszias, isz pirmo pelegrimai
vokiszki szventon žemėn, vėliaus vietiniai ligonbuczių tarnai
krikszczioniszki per milaszirdingus darbus užsitarnavę ant
atminties popiežiaus Klemenso III, kuris juos užtvirtino zokoniszka regula szv. Augustino ir papuoszė vardu brolių ligintojų namo Marijos Panos Jeruzolimoje.
Pradžioje skaitliuje kelių po apglauba pirklių liubekinių atėjo iki ženiaitiszkų krasztų; ten menkutę sumuszę koplytėlę, nekaltybėj,
clgėtij ir paklusnume valdžios vietinės, paveizdingą vedė gy
venimą. Pamėgo žiamaicziams ta taiki ir iszradimuose pir
mų veikmonių gausi draugystė; szvelnus jos apsiėjimas ir ge
ra pavcizda, laimingą dėl krikszczioniszko tikėjimo ėmė
iszdavinėti pasekmę; bet, kad po didesniam zokoniszkų bro
lių užplaukimui, iszdrįso mainyt vargingą prieglaudą ant
aptvirtintų pilių, o tikėjimą szventą garsinti su ginklu ran
koje, kad isz pakelevingų stojo staiga vioszpacziais tos že
mės, pamatę tai žemaioziai, stengėsi nedėkingus žmones
apmalszinti, bet jau buvo per vėlu: suaugęs urnai galybėje
ir turtuose zokonas, vieszpatis pamarės, kuris jam dastatė
neapskaitomą paspirtį, iszsilavinęs gerai kariszkame moksle,
lengvai tamsius žmones pergalėdavo, o pasislinkdama kas
syk gilyn szalies, tuojaus panorėjo gražiausios dalies Lietu
vos, kuri yra žinoma po vardu Vidžiamės.
Tuom tarpu laiminga žvaigždė dievotų karžygių isz ki
tos pusės rengė jiems naujus ir didesnius.dar pelnus. Kon
radas Mazovijos kunįgaiksztis, grąsinamas vienval užpuoli
mais prusiszkų stabmeldžių, su kuriais rubežiavo, kad jiems
negalėjo tesėt, dagirdęs, kad po iszgujimui kryžiokų isz szv.
žemės, narsus tie žmonės be buto ir prieglaudos veda pataikingą gyvenimą, per pristojimą ciesoriaus Fridoriko, parga
beno juos Lenkijon ir davė žemę Chelminską ir Dobrzinską
su triobomis, užtikrindams jiems valdymą tų turtų už ką numalszins prieszą, kurio podraug visokiu laimikiu turėjo tei
singai su savo davėju dalintis. Isz pradžių kryžiokai iszpildydami prižadėjimus netraukė ginklo kaip tik ant prūsų,
kuriuos atvertę prie tikėjimo, ar isznaikine isz pamatų, kad
pasijautė stiprume, netik nesidalino laimikiu su Konradu,
bet grumojancziai statydami veidą jam ir jo įpėdiniams pa
stojo baisinga aplink tauta. Be to, suvienyti tuojans su kar
dintais karžigiais vienybe valdymo, mistrą prusiszkų kryžio
kų vadovaujancziu ponu abiejų zokonų darydami, sunkius
smūgius Lenkijai ir Lietuvai pradėjo užduoti. Paprasta
priežasczia jų ipuolimų Lietuvon buvo vertimas stabmeldžių
į krikszczionis. Jų karvedžiai, įpuldami į nelaimingą szali,
degindami kaimus, plėszdami grobius ir žavindami begin
klius gyventojus, norėjo juose Įkvėpti pamylėjimą savo tikė
jimo. Krito tukstaneziais lietuviai apgynime savo dievų, o
jeigu kriksztą priėmė, darė tai dėl suvadžiojiino savo prieszų, isz kurių kartkareziais baisingą pagiežos paveikslą da
rė. Bet ginklas kryžiokų, jau tuomet gerai apsipažinusių
su ugniniu ginklu, kuone ėmė virszų ir net darodė, kad
Lietuva per kelis metus po pergale zokono pasilikdama, pažeminanezia duone turėjo apsimokėti. Kryžiokai netikt ka
re stengėsi lietuvius pergalėti: politika jų lygiai kaip ginklas
griausmingas, mokėjo sėti netaikąs giminėje Gedemino il
gai but atėję prie galutinio pajungimo Lietuvos, jei amžiaus
didvyriai nebūtų sulaikę pražuvingų zokono kėsinimąsi.
Kada juk isz vienos pusės ginklas Laketkos smūgį jam baisų
uždavė po Plovcais, vėliaus kiek Keistutis, garsiausia savo
amžiaus kariautojas, isz kitos vienval antplūdį jo nuo Lietu
vos grąžino ir nesyk į įžengtiniu musziu taip jį mokėjo apmal
szinti, kad kryžiokai, pakol gyveno Keistutis, pasiliko
rubežiuose savo vieszpatysczių.
Isz to lengvai galima manyti, kad jei ne blėdinga įtekmė
kryžiokų ant Lietuvos, tai szalis ta bent amžių ankscziaus
but pažinus szviesą tikro tikėjimo, bet palaidunystė zokono
naikindama užsimezgime laimingą pradžią, palengva neapkęstinu darė lietuviams tą tikėjimą, varde kurio tiek smūgių
neszė. Tuom tarpu butai ir pilys kryžiokų buvo vienval
stoezia, ant kurios karžigiai visų tautų, užsidegę karszcziu
krikszczioniszko kareivio gandą susirinkimo sav davinėjo.
Daugiausiai ten vis rasta susirenkanezių vokieczių. Kožnas
garsus namas turėjo sau už garbę, jei jo varde jaunikaitis
dengėsi ploszczium ir dėvėjo raudoną kryžių prie szalies.
Po teisybei, jei įstatymai zokono taip butų buvę iszpildyti, kaip laimingai jį iszkėlė auksan ir galybėn, tai nebūtų
gražesnio užmanymo, kaip vienijimasis tose lagijose dievotų,
kurios isz taip mažos pradžios staiga didelė pakilusi tauta
vadą savo, mistrą skaitliuje valdonų ėmė. Bet prižadai zokonįkiszki — nekaltybė, elgėtis ir paklusnumas sulaužyti jų
paežiu pasielgimu, atėmė jiems garbę apgynėjų grabo Iszganytojaus ir buvo priežasczia bergždiszkumo visų kelionių szv.
žemėn; o duodant naują pakraipą jų užmaezioms ir pageida
vimams ant nuopuolio kaimyniszkų tautų rodėsi tolesnį buitą
zokono dėjo.
Buvo tame laike kitokio dar budo karžigiai, kuriuos len

gvai galima buvo pažinti pagal užkisztą visuomet ant veido
kai po ką, arba kada jį pakėlė, pagal liūdną iszžiurą. Szale
to, ženklas jų skidos tankiai vienas žodis, prisakmingas vie
nas ženklas daug kalbantis duodavo pažinti kuomi buvo ir ką
sekiojo. Buvo tai szalinįkai patogumo, aukos kuone visad
nelaimingos meilės. Gražioji lytis, priduodama augszcziausią vertę narsingumui davė pastumėjimą jų užsidegi
mams. Skirtumas luomos ir gimimo nekenkė jiems dėl vai
kymosi garbės, vertos atkreipti ant savęs atydą karalaitės
arba kunįgaikszcziutės, kurią už dalyką pasiszventimo savo
rinkdavo, nes garbė tobula ir garbstymas nežinantis paszalinių užmaezių, galėjo tik skaistumo priduoti grožybei. Gana
buvo būti gerai užgimusiu ir vesti nesuteptą gyvenimą, idant
vertu būti szito užmanymo; taigi karžygis valnybėj tik garb
stymo rasdamas laimingumą, gyveno visas ant kito svieto,
kurį jam sutvėrė vienas jo ponios dirstelėjimas; nepaisė ant
jos likimo ir tik apie tai rūpinosi, kad nieko jai nesmagaus
nepadaryti, arba geriaus idant tai tik daryti, kas jos plojimą
iszszauktų, arba garsą jos dorybių ir patogumo apskelbti
galėtų. Tankiai ant tumėjų gražia ranka duota juostelė ar
ba kita narsingumo dovana, amžinus ant karžygio ryszius už
dėdavo. Kartais pamatyta grožybė bažnyczioje, ant baliaus
arba kelionėje netycziornis sutikta, isz valno jaunikaiezio
darydama nevalnyką ant viso gyvenimo. Pasilikdavo nenykstaneziu jo akių paveikslu, su knriuom perbėgdama nežino
mas žemes, klaid/.iodams po užmarines szalis ir žiaurius ty
rus, neturėjo kitokios bendrystes, apart isztikimo arklio, nei
smagumo kitokio per prisiektą ant skidos ženklą ir ginklą,
knriuom užsitarnauti geidė.
Ir Vilniuje kitados, ypacz laike vaikymų, galima buvo
matyti panaszų karžygį, o kartais ir kelis žengianezius į gli
tas. Bet Jagalius mažai gabus įeiti padėjiman jų szirdžių
ir paszaukimų nedaug paprastai dėjo ant jų tėmijimo, manydams daugiausiai, kad jie nepripažinojo jokios virszinįkystės.

II.
Kruvinos aukos neduosiu,
Nes ką veiks tos aukos brangios
Pas dievaitį maloningą.
Bet kodylą paaukausiu,
Kurį sveczios szalys siunezia,
Ir žalias žoles kvapsningas
Savo žiedais įvairiausias.
Jan Kochanovskl.

Isz to, kas ežia prisiminė apie užpludimą kryžiokų Lie
tuvon, lengva yra suprasti, kad Jagalius, ateidams ant
svieto atsineszė su savim neapykantą dėl szito zokono ir jo
tikėjimo. Bet netik nevedąs kryžiokų iszauklėjo jame pasiszlyksztėjimą krikszcziowybe; visos kuone vietinės tautos:
lenkai, czekai, vengrai ir kunįgaikszcziai isz eilės vokiszkos
paugzdinti per zakoną įsiskverbdami Lietuvon, naikindami
ją kardu ir ugnia laikė vienvaliniam kas link savęs neiszsitikėjime. Kad narsumu Algerdo ir Keistuczio pergalėti ar
užvesti ant žabangų apleistoj szalyj badu ir maru naikinami
rasdavo savo kliūtį, kuomet tuom tarpu lietuviszkas ginklas
Lenkijoje ir žemėje kryžiokų už savo skriaudas atlygindavo,
no mažiaus vienok kardas krikszczionio kassyk bjauresniu
darėsi Lietuvai. Suaugęs tokiuose jausmuose Jaugalius, ap
sėstas kaimynais, kurių noszesnybė szviesos neniekino imt
nuo jo tankių pelnų, persiėmė anksti ta dvasia neiszsitikėjimo ir netikystos, kurie net vėlesniam gyvenime nesiliovė ja
me atsiliepti. Taigi kaip veik apėmė valdžią szalies, dabo
damas užpuolimus kaimynų, visas savo pajiegas atkreipė ant
pastatymo apgintiniausiam padėjime sostapilės. Jo užma
nymai atneszė pageidautas pasekmes. Antplūdis veržian.cziųsi isz visur gyventojų į Vilnių urnai padidino miesto ga
lingumą. Isznyko aplinkinės girios,“’tvirti murai užėmė jų
vietą ir visi pakraszcziai linksmesni pastojo.
Trumpame
laike prastos lipynės, namai ant greito sukalti pradėjo duot
vietą akmenyczioms, besitiesianczioinis gatvėms ir rinkoms.
Ten bagoezius, ką jieszkojo malonės ir progos prisitarnauti
vieszpacziui szali’a jo ruimo budavojo sav patogų namą; pir
klys, iszgelbetas prekybiszku upių bėgiu, skyrė krautuvę
savo pirkiniams; amatninkas rengė savo varstotą; ten vargszas jieszkojo sau prieglaudos.
Žodžiu, kožnas prie szono
jaunojo vieszpaties, rasdamas pelną arba pragumą sėdosi
Vilniuje. Staiga miestas platinėsi ir kilo apstingume ir
galingume.
Su pasididžiavimu Jagalius žvelgė ant ūgio sostapilės,
pritinkanezios gyvenimui Lietuvos valdonų; o matyda
mas joje iszsipildanczius dievų lėmimus, kurie per lupas
Lizdeikos davė pažinti jo proseniui ateinanezią jos garbę,
nesigailėjo nieko dėl jos pagerinimų ir kuoduosniausiai rėmė
apsisėdanezius Vilniuje gyventojus. Bet netikt viltis valnybės ir laimė matymo vieszpatiszko veido traukė juos į murus
sostapilės; prakilnesnis ilgėjimas traukė ten žmones isz vi
sur, o tuomi buvo pragumas užgana padaryti tikėjimiszkoms pareigoms pilnoj jų szventybėj.
Jau nedabar žmo
nės geri, žiūrėdami ant dangaus užsėto žvaigždėmis, ant
stebuklingų atmainų meto ir viso svieto surėdymo paėmė
supratimą apie augszcziausią Esybę ir isz būrio savo dievų,
su kuriais gyveno ir draugavo palaikė ją dangiszkuose rū
muose. Augsztėjas visagirdis, Augsztėjas visogalis buvo
tos garbės mieriu. Sostą jo siautė būriai algisų, tarpiniszkų dvasių tarp netikumo žmogaus ir jo galybės; bet rasti
tas labdaringas dvasias, duoti joms pažinti savo reikalus ir
kuomet prilankumą, kaipgi nepergalėtinas kliūtis sutikdavo
žemas žmogus!
Gyventojai amžinų girių, kada jiems
ugnis sunaikino triobas veltu siuntė karsztas maldas prie
dievo Trilyczio, saugo tojaus gaisrų; veltu statydami jam po
medžiais soduose duoną, sūrį ir alų tikėjosi nuszaukti nuo
kalno algisą dėl apturėjimo nuo jo prieglaudos.
Stalai jų
per visą naktį nejudinti, rodėsi sakė, kad ne po medžiais,
tik ant vertesnės vietos auka dievams turi būti aukauta.
Jeigu jiems liūtas žvėris kaiminę isznovijo, ant kelmų kvap(Toliaus bus).

M, Durning

Jei isztroszkęs, nori gert,
ateiki pas

Laiko grabus ir balzamuoja
kimus. Gyvena ant
FIRST and COURT STS.
O atsigersi szako alaus, por
ELIZABETH, N* J. terio, elio ir parūkysi kvėpiau

CAVAN SMITH

Telefonas - Tolinus 59b.

Arti 59 ežių sigarų.

Forniczius
del fruntruimio, miegstubės,
stalą vos ir kuknios parduoda
labai pigiai.

II. Gerken

James
Milchels
Sons
125 & 127 First str
Elizabeth, N.J

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS
Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai.
Mes pristatom ir
patys sudedam karpetus.
Dailus Brussels karpetai
60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.
Lovos, szienikai kaldros ir visoki daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakczsa
Telefonas 56m ir 70

Gyvena

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

ant

Kalektavoja randas mokestis nuo
prapecziu ir komiszionierius dytu.

200 First str,
Elizabeth, N. J.

Ar nori insekuravot (insziu- Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.
ryt) savo daigtus?
Offisa
Jei nori tai kreipkis prie
91 Grand str,
Brooklyn, N. Y
Laiko laikrodžius, daiman- geriausio agento
o
D
GLOTHIERS,
tus ir visokius sidabrinius daigtus taiso ir parduoda.
ant
DASTATO
Agentas Real Estate insu- 154 FIRT STR.
Sell at prices to please all-call & see their stock the lar
Anglis, Medžius Lentas.
ELIZABETH, N. J.
rance.
gest in the state.
Turi
garu
varomą
masziną
del
lentų
pjovimo
ir
apdailini196 FIRST STR.
CLOTHING HAT A SHOES A UNDERWEAR A C.
HURA! Visi pas
įmo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.
ELIZABETHPORT, N. J.
807 - 809 - 811 & 813 Broad str.
NEWARK, N. J.

Marshall & Ball

B. Bloch

L. 0. Dorinei

J. Boltnni,

Cepteppial

Nes jis užlaiko geriausius gėrymus, kaiptai Alų Porterį eli Ofisas ir Yardas
ir labai szirdingai priima sve- Pine str.
Bet. 4th & 5th st.
Pirmos kliasos Amerikisz- czius.
Gyvena ant:
kas Lager Alus, vynas, likie
riai ir aigarai.
233 - 2nd. str.

EMILE MASCOT
Proprietor

John A. Engei.
O

F L & /t J-leidfittef

Elizabeth, N. J.
Fabrikai
Elizabethport. N. J.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Agentas

Carfare paid.

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!

Žemesnis Yardas
ant
ant
807 - 809 - 811 & 813 Broad Str.
Newark, N- J.
S. Front str.
ties Elizabeth River Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.
Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

Elizabeth, N. J.

Ar žinote kur smagiausia
*
o
Geriausiai iszskalbia ir puikiausiai viską iszprosavoja vi
Jis taiposgi yra agentu E. laiką
galima praleisti?
Garnier,o Co. Cal i forui jos
sain nį i este.
Geriausia proga įgyti Real Estate; ir nepraleiskite tos progos
Ugi pas
vyno isz San Francisco.
Marszkinius
už
uz
10c.
Rahway N. J. yra 15,000 gyventoju
W.
Jasaiti,
Kaunieriai
_
_
2c.
314 SECOND STR.
Didelis iszdarbėjystės centras Amerikoj.
Jis užlaiko geriausius gėRankaukos
4c.
Corn. Ripley Place,
Tik I7 mylių isz New Yorko prie Pennsylvanijos geležin
Pedikiai
_
_
_
_
_
16c.
rymus: szaltą alų ir kvėpiau.Elizabeth, N. J.
Naktiniai niarszkiniai
_
_
8c. kelio, didžiausio ant svieto. Kasdien praeina po 50 treinų.
ežius sigarua isz paezios Tur
Paklodes
8c. FeraslOc. 40 minutų kelio isz New Yorko.
Dąrbinįkai
kijos.
Staltiesės
10c. prie jus durų yra fabrikai puodų, plytų instrumentų inaszinų
Gyvena ant
Apatiniai niarszkiniai
- •
5c. ir visokių fakrerių.
Netoli nuo lietuviszkos baž- 217 FIRST STR.
Apatinės kelnės
5c.
Novalaczkos
5c.
ELIZABETH, N. J.
nyczios.
Viskas užlaikoma
Abrusai
3c. Dytus gaum už dyką Rahwah Bąnk. Kapitalo turi $500,000,
kuopuikiausia. Szaltas alus

Aliam Hotel

CH. EILBACHER,

ir turkiszki cigarai.

Mrs. CROW L Y,

Prop.

822 Second Street,
ELIZABETH, N-J.

Geriausia del Lietuvių vie
ta
yra

Formerly Fisher’s
Hotel
Kuris norėtų gali ta vietą nupirkt už pigią prekę.

OTTOJ. PIEHLER
316 Second Street,
ELIZABETH, N. J.

Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir

Mūrininkas
aut
32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.
Geriausias Sztoras

V. Czepukaiczio

Panczekos
Servetkutės
Sznipszdokas
Surdotas
Kelnės
Brnslotas

_

_

_

Miesto lotai po S 50

-

-

-

_

_

_

5c.
ir virszaus
2c.
2c.
5 dol. isz virszaus, o paskui po 1 dol. ant nedėlios.
20c. Jokio intresto, jokių taksų, jokio assessmento.
25c.
Ne tik padidįsi pelną, bet greit įgysi locną namą ir turėsi
25c.

-

Gaunant iszvalytus daigtus reik už juos tuoj užmokėt.

LEONARD BROS.11800,1rtSt^b,K.x
CARPENTER and BUILDER.

ir

Jobbing promtly attend et to.
Estimates cheerfully given.
Ch. Czivinsko.
Tavorai koszviežiausi, o žmo Resid 321 LIVINGSTON STR, Į riinnhnfh M I
Shop 321 BROADWAY,
nės teisingi.

EMM N. J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas.
ogeria tįsiai,

K. Obiecunas-

Lotai ant pardavimo,

AARON WEISS & CO

Bank Exchange

Daniel Fallon, Propr.

Room 40

Henry Mac Namara
'
261 Broadway, N. Y

Jei negali ateit ateinanezią nedėlią,tai ateik bet katrą nedėDarbą atlieka kuo- lia arba czetvergą

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.
Vyrai, jei norite neturėti
ant
sarmatos iszvažiavę ant szer57 MONROE STR.
menų arba veselijų, tai imkite
NEWARK, N. J. jų arklius, o pamatysite, kaip
106 First Street,
Užlaiko paikinusią alų,ariel
Elizabeth, N. J

ką likierius ir kvepianezius 309 W. Centre st. Shenandoah, Pa
cigarus. O stiklai koki dide
li! Oi, oi, oi!

darbą del savęs ir dėl szeimynos.
Labai yra naudinga del darbinįko nusipirkti lotus jau
apgyventam mieste, kur yra szimtai fabrikų ir kur labai greit
galite gauti darbą. Už namus jus mokėsit tik tiek kiek mo
kėtumėte raudos.
Nuvažiuot galite už dyką nuo Courtland St. Ferry nedėliom
ir czetvergais ant 1.30 P. M.
Artymesnes žinias gausite nuo

ASZTUONI LOTAI bus pigiai parduoti pirmutiniam pir
kikui. Tie lotai yra prie

Drabužius, Skrybėlės
ir visokį apsivilktuva

Catherrue str.

Elizabeth,

N, J.

Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ --------------- ELIZABETH PORT, N. J.

Parduoda už pigią prekę.
Visiem vienas praisas.

I3O First Street
ELIZABETH, N. J. James J Myginty
Elizabeth, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau
Po 1 d. menuo subatoj buna
LAIDOTOJAS LAVONU
sius
gėry
mus.
visam
mieste.
Buskos Maudykles

412 Wall str.

Telefonas 562.

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.
LIETUVISZKAS
Preke 15 c. ir 20 c.
SALIUNAS!

B. BRODY

N. FREEMAN

ir
BALZAMAVOTOJAS.
Prie lietuviszkos parapijos Szv.
Panos Marijos.

72 S. 2 str. Brooklyn, N. Y.

Vienos durys nuo Wythe Ave
Parduoda vyną, likierius ir
Geriausias praktiszkas plau
alų lagerį. O taiposgi ir pui Laidoje ant visokių kapinių.
kų kirpikas ir barzdskutis.
Parsamdo karietas ant szermenu
kius
cigarus.
veselijų ir 1.1, labai pigiai.
Su naujausia elektriszka
Gyvena aut
Stonia po No 76 S. 1 str. arti
maszina sugarbiniuoja plau
280 KENT AVĖ.,
Berry.
kus.
BROOKLYN, E. D. ADARA DIENA IR NAKTĮ ’

1821 FIRST STR.

dėl guolio paduszkas. Mes užordeliavom extra
penkis szimtus paduszkų. Mes turime visokio
didumo ir visokių kainų. Taipigi labai drūti
i m pi lai. Prekė

50 c. ir dauginus.
Mrs. E. L. Schleuning
at

210 Second Str.
Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J,
Visos lietuviszkos moters,
Juozas Katylius kurios nori turėt gražią skry
John C. Gernandt, Prop’r.
CZEBATAI ir
& Trumbull str. Puikiausias visam mieste barberis bėlę, tegu eina pas
CZEVERYKAI! Cor. Second
Skuta barzdas
ELIZABETH, N. J.
Mrs. E - L. Schleuning,
Jei nori pirkti czebatus,
ir
Telenpone Call, 663.
ir iszsirenka sau dąiliąusią.
Garbiniuoja plaukus.
czeverikus arba kąlioszus, tai
ANT
eikie pas
Geriausias hotelis yra
97 Grand str. BROOKLYN, N Y
Hotel Gernandt
Louis J. Sauer,
Bet. Wythe Ave & Berry str.
kur
ant
PARDAVĖJAS

Hotel Gernandt,

Telefonas 559 Williamsburg

Ch. Romps

170First—Corn. Court str.
John C. Gernandt
VYNO, L1K1ERIU IR CIGARU.
, ELIZABETH, N. J.
Prop’r.
Likieriai importuoti.
Uzia tu rasi geriausius Kampas 2-nd ir Trumbull str. užlaiko vyną, likierius ir
150 North 4th str.
Visados szaltas ir
czeveryku s už pigiausią prekę
Szaltas alutis, o cigarai tai cigarus.
Cor. Bedford Ave.
visam mieste. Asz nelaikau nėra ką girt, nes jie patys szviežias alus.
' Elizabeth Port, N.J. [17-V11-97]
Brooklyn, N. Y.
blogo tavoro.
giriasi.

John Clark

ZVISOKI RAKANDAI
pas mumis kuopigiausia parsiduoda. Visokius
įrengimus, rakandus ir forniczius gausite pigiau,
kai f • kitur. Prekė prasideda nuo

$ 3.75.

FORNICZIU ir KARPETU.
Elizabeth,

N. J.
GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU-

(Tąsa nuo 4-to puslapio)

Lietuvoj
labai mažai yra
fabrikų;juose dirba vos kelios
deszmtys žmonių, pertai ir socijalizmas negal platįtis. Priegtam nuo prijungimo Lietuvos
prie Maskolijos neatsirado nei
vieno socijalisto lietuvio.
Nuo atliuosavimo žmonių
nuo baudžiavos, lietuviai jautė
si dėkingais maskoliams, juos
mylėjo; dabar-gi jie maskolių
bijosi.
Dvasiszką peną lietuviai
gauna nuo lenkų lenkiszkoj
kalboj, nuo vokieczių — lietuviszkoj.
Lietuvis žino, jog
Vokietijoj jis gali melstis bažnyczioj prigimtoj kalboj, nepri
valo bijotis palicijos. Pertai
pradeda jausti simpatiją prie
Vokietijos, nuo Maskolijos gi
atszala.

II.
Daugelis skaitytojų gal nu
sistebėjo skaitydamas ,,Novoe
Vremia”. Rytinėj Prūsijoj gy
vena pusantro szimto tukstanczių lietuvių, bet prigimta raszliava jiems palikta be baimes
atsiskyrimo dalių vieszpatystes
ir be skriaudos valda*»czios
mokslaines. Lietuviszka kal
ba yra iszguldoma Tilžėj, Me
meliu), gimnazijose ir realiszkuose mokslainese isz knįgų
sutaisytų lietuviszkos kalbos
žinunų ir atspaudįtų papras
toms lotyniszkomis ir isz dalies
vokiszkai-lietuviszkomis rai
dėmis.' Karaliaucziuj neatbū
tinai turi mokįtis lietuviszkai
norintiejie likti kunįgais. Mokįtojum toj seminarijoj liet,
kalbos buvo Fnd. Kurszaitis
nuo 1841 iki 1883 m.
Filiozofiszkam fakultete lie
tuviszka kalba iszguldoma gar
sių lingvistų, pirmiau F. Hesselmonu, paskui A. Beccenbergeru. Tilžėj 1879m. likos su
tverta literatiszka kuopa, sziandien skaitanti į 200 sąnarių.
Kaip gi yra iszguldoma lie
tuviszka kalba Maskolijoj ? Iszguldinejo liet, kalbą Suvalkų
ir Senapiles gimnazijose, bet
koks iszguldymas? be jokio
rankvedžio. Seinų dvasiszkoj
seminarijoj lietuviszka kalba
visai nėra iszo-uldoma.
Kauo
no ' seminarijoj neva iszguldo,
be jokio rankvedžio. Sziaip
mokslainese Vilniaus redyboj,
kaip tai gimnazijose, realiszkose mokslainese ir 1.1, lietuvisz
ka kalba visai neiszguldoma.
Kada 1896m. iszrinkta lie
tuviszka deputacija atvyko i
Berlyną praszyti pavelijimo že
mesniuose mokslainių skyriuo
se iszguldineti liet, kalbą, bu
vo priimta meiliai.
Ir nors
nekurie vokiecziai reke, kad
nedaleisti to, bet iszmintingesni jiems atsake, kad d e 1
riksmo s v e t i m t a u ežiai nepražus, o pa
šiną u d o t i šyla ne
pritinka del a u g s z tos tautos.

III.

nieks negina būti vokiecziais,
airiais, lenkais, lietuviais, var
toti kalbą kokią kas nori ir tobulįti savo literatūrą, arba vie
nytis į kokias tik nori draugy
stes. Žodžiu viens tik viemalnys nerugelis gali drįsti prily
gsti Su v. Valstijas prie tų ne
teisybių, priesz kurias kovoja
,,S. Pet. Viek.”
Paskutiniame deszimtmetij
atsirado apie dvylika lietuvisz
ka organų Suvien. Valstijose
S. A. Auszra, Unija Lietuvi
szka, Vienybe L.,Garsas,Sau
le ir kiti*) Szie organai daeina ir Prusus; isz czia, . ypacz
isz Tilžės yra perneszamos, ži
noma, nelegaliszku budu į
Maskoliszką Lietuvą.
Valdžia daleido Suvalkų ir
Senapiles gimnazijose mokįti
lietuviszkai.
Isz ten lietuviai
eina į Maskvos universitetą,,
kurie prilaiko lietuvystę lietuviszkoj dalij Suvalkų redybos.
Nežiūrint ant persekiojimų
valdžios lietuviai kas metas vis
daugiau ir daugiau skaito liet,
knįgas ir jieszko apszvietimo.
Kaimų ukinįkai susitarę įtaiso
slaptas mokslaines, kur žiemos
laike mokinasi prigimtoj kal
boj mėlynakiai, geltonplaukiai
Lietuvos vaikeliai, bailiai žiū
rėdami per duris ir langus,
kad sztai jau ateis kas toks,
kurs juos visus iszvaikys.
Paniekinami ir persekiojami
žmoneles pastarame laike pra
dėjo apleisti savo tėvynę ir jau
Amerike yra į 250 tukstanezių
darbszczių vyrų.
Vilniaus general-ombernatorius Albedinskis pabaigoje
septyniasdeszimtų metų krei
pėsi į Peierburgą reikalauda
mas atmainymo valdymo siste
mos, tarydamas, jog taip suerzįs ir atstums nuo savęs dar
tada prieteliszkas szirdis lie
tuvių. Taip jo žodžiai pildo
si. Žmones kas kart jauezia
didesnę neapykantą link Mas
kolijos.
Ir kaip tūli publicistai veid
mainiauja užtaraudami už pri
spaudimus. Juk ne del apszAiesto maskoliaus raszosi
straipsniai toki, kaip ,, Kuom
turime būti.“ Juk jie žino
kokios tautiszkos tiesos Su
vienytose Valstijose Sziaurines Amerikos; ant galo žino,
kad del sujungimo sutaikymo
tautų negalima elgtis neteisin
gai ir su prievarta, . . ant vis
ko turi būti rubežius, kurį pa
rodo krikszczioniszka Aika.

Povilas Obiecupas

120 S. Jardin str.

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstoto geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuOgreicziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o no pas kokį ten
žydą prigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodę.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visą kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

KpiAuezius!

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;

šiai.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

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

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue,'

Pittsburgh,
O
' Pa.

VYRAI! VYRAI!

Kas į Cleveland’ą atkeliausi t,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,
GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visu metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad koz.no
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
K UN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti
siutą, ateikit pas manę, o nesigraudįsit. Pataisius namą, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso
kių sztopų materijos, dar parga
bentos priesz uždėjimą tarifos,
dėlto galiu piginus, kaip kiti, pa
daryt. Ateikit pas

J. Mieldažį
170—172 S. Main str.
Shenandoah, Pa.

Cleveland, Ohio

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
----- GAUSITE PAS-------

Cigaru Tabako ir Tabokos.
No. 327—329 Trumbull str.
Opp. Central R. R. Dapot,
ELIZABETHPORT, N. J.

beautifully illustrated, largest circulation of
nny scientific journal, weekly, terras $3.60 a year;
$l.‘>0 six months. Specimen copies and Hand
Hook on Patents sent free. Address

August Hoff. Prop’r,

361 Broadway. New York.

SCIENTIFIC AMERICAN,
MUNN & CO.,

Wines
Linnors
&
Cigars
Ballantyne’s Pale Extra Lager

buvęs Miners Hospital,’ėję
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din str. Shonandoa h,Pa,

Dr. P. F. BURKE

JVLf.JVIaley,
16 N. Main str.
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. t.t.

,RYTAS’

Vyrai visi pas geriausių

nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai............................................... S 1,00
Kiekvienaiįkrikszczloniszkai szeimynai naudinga ji iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
34 John sir.

Waterbury, Coun.

£*• R. 1 )abb *4
Geriausias Sheuadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

Graboriu
Tinea Minkevicziu
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus del szermenų, veseilių ir t.t.
[36 ir 2

Raudokitės!

Gavau szviežią transportų
ražanezių, lietuviszkų szkap
lierių, abrozėlių, kryželių,
mentelikėlių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.

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

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS

BUJAUCKAS.

Persikraustė į savo naujus namus ant
307 W. Coal str.

Shenandoah, Penna.
PAS

Juozą Miliau c h

6 BARCLEY STR.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russiją, Lenkijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie-

New York’e.
Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.
Jacob Hentz’o
j^ęjstau racija.
Valgį gali gauti kožną valandą
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Deutz daro

pui
kiausius kvietkus. Ypatingai užsteliuotus vainikus am veselijų,
szermenų ir visokių tam nanaszių
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

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

Dr. Y. M. HAMILTON

308 W.Centrestr,

Parsiduoda puikus saliunas, o
visai nebrangiai. Kas norėtų pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Wholesale pardavėjas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

BARNSTON Tea Co.

Parsiduoda saliunas.

F. A. Bergen

CENTRAI. HOTEL,

PITTSBURGH, PA.

LIETUVISZKAS

*) ,,Auszra“ iszeidinejo Vokie
tijoj.
Red.

305 Elizabeth Ave
Elizabeth, N. J.

Shenandoah, Pa.

115 N. White str.'
Shenandoah, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

Mahanoy City, Penn’a.

kviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

DJDJS ATIDARYMAS
Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves

First str.

ANT

[Dolain’s block]

L. NISNEVITZ, Prop., ties Broadway ir South Park St-.
Asz iszdlrbu viską pats ir parduodu už pigia prukg.
Ateik Ir nepraleHk
tokio dide lio iszpardavimo szia nedėlia.

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta SI.25.
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. Si. 15c. kitur S3.oo
Dailiausios yyriszkos kepurės visokių
kainų.........................................................§1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szią
nedėlia............ . .......................................98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c.
36 tuzinai vaikiszkų kepurių 8c. kožna.
18 tuzinų dailių raudonų ir mėlynų
kepurių......................................... 18c. kožna
36 tuzinai mėlynų Galt kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Gali ke

purių po............................................... 14c
Tam O Sbanter kepurių su szilkinials
raikszcziais............
37c.
60 tuzinų vyrų ir vaikų visokių dažų
Courdroy kepurių............................... 18c.
24 tuz. Coudrdy, szilkų ir linų visokių
dažų, po................................................... 18e.
18 tuz. vyrų ir vaikų Golf kepurių 23c.
20 tuz. Tam O'Shanter iszsiutų su auk
siniu raiksezeziu visur po 75c., už - 3Sc.
44 tuz. Yacht kepurių su auksluių
szniuru ir auksiniu raikszcziu...........39e.
18 tuz. raudonų, ne auksinių ga^iobii
už............................................................... 19c.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 meto
name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
Ncw-Yorke

-------- o-------Siimcziaine piuįgns į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir
L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS par- sali u n a.
c
Autorius straipsnio ,, Kuom
Beer on Draught.
samclo arklius dėl pasivėžinimo,
turime būti", patilpusio ,,No- Trolley Cars stop at (he door. karietos dėl veselijų, szermenų ir Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
kriksztynų. Taipgi turi visokių singas ii geras žmogus.
voe Vremia“, tvirtina, kad
Lietuviai eikite paragaut grabų ir pigiausiai palaidoja numi
negalima reikalauti, kad mok
rusius. Adresas:
alaus ir likierių į

slainej iszguldanczia kalba bu
Central Hotel
tų ne kalba vieszpataujanczių”.
kur yra
<•
Czia matoma paprasta kulturiszkų vieszpatysczių politisz*ka aksiona; ir autorius dar dū Karai sustoja ties patim
sta remtis ant Suvienytų Val saliunu.
stijų S. A., kur visi ateiviai
James Brown
priima vieną vieszpataujanczią
Pardavėjas
kalbą ir stojasi visi ukesais tos VYNO, LIKIERIŲ, IR CI
szalies visiszkai, savo gi kalbą GARU.
visiszkai užmirszta ir nejauezia PUIKIAUSIA VIETA
dėl užeigos ant kampo
jokios skriaudos, d aip, stoja
all
ront sts
si tos szalies ukesais, bet jiems

August Hoff, Prop’r.

W

&F

,

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

S. Markauckas
—neseniai

pirko—

1 iti nas.
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
'Į|y

Wanted—An Idea

SS
Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys, Washington, D. C., for their $1,81)0 prizo offei
And list of two hundred luvontlona wante*.

J. T. Williams & Son

Pigiausiai nusipirkt :FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS

Iszdnodanio Szipkoi tęs (laivakortes) ’ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir isZSHlIlCZiiime SZipkorteS
IR SIUVAMAS MASZINAS.
dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,
17 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS. kukninius ir dėl szilunios,
Taiposgi pataiso kukninins stogus ir
užlaiko visokius daigtus reikalingus prie
kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S- Jardin str

Shenandoah, Pa,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ct«
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 advnaL

GARSO spaustuvėj jau iszejo isz spaudos

Zemaicziu

Puikiausia visam Shenandoah

I 25 ♦ SO *

Yra tai didelė knįga 248 puslapių

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ji i mos k Ii ąsos.

DRUGGISTS

I IDQAT UTET V niTJRJNTVFD t0 care any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa• RDuvUU 1 ub 1 UUnllnll 1 LHjv tiro, never crip or erine, hut cause easy natural results. Sam1 nle and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicneo. Montreal. Can., or New York.
317.

Svarbiausias istoriszkas veikalas musų literatūroje, paraszytas garsaus vyskupo Motiejaus Volonczausko.
Iszleista kasztais kunigo V. Matulaiczio.

KRAUTUVE

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 i u LIETUVA ir m visas
lalis svieto.

ONE G i VES RE LIE F.

Don’t Spend a 'Dollar
Medicine
for

Parsiduoda tik po S 1Dauginus perkantiems nuleidžiame daug piginus.
«iraszyti ta knįgą, kuri bus pagrožinimu jūsų namų.

PESTAupACHĄ.

curecoiotatioh

TE

WSKU

k. Radzeviczius

ANDY CATHARTIC

Skubįkitės isz-

121 ir 117 E.Centre str,
[36 ir 9]

SHENANDOAH, PA

until you have tried
|l Ei ITĖLI

Vincentas Domanski

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi"
niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra
• • • ■ jog ....
gardžios ir pale.igvinanczlos skanumą,
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abclnai vidurių, perczystlja žmogaus kraują,
panaikina perszalimą, iszgydo galvos, pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų,
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi pagrabų ir ki iksztynų. Visižino, jog jis
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo
mėgink jas sziądien; 10, 15,50 centų, vi
<■
4.
sų aptlekorių gvarantuojama.
240
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
jį.
Gyvena jis Bobino stubose ant

J. jMavickas
Grabu bizni.

BROLIAI MARK

str. Philadel
phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, likierio.
Klausdami apie prekes ra
szykit pas pirmąjį agentą:
428 South

Dr. Julian Czupka
5129 Malcolm str. Phil adei-

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

mainieriu

KOTELI
|

KETVIRTOS

w (Fourth) Street
■ Minersville, Pa

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę importą vol ii VYNO,
UKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį Mu* kur galit gaut, butelinis ir
buezkutemis, užlaikau klerkų lietuvį.
JONĄ BARDZILAU7SKA- Neužmirszkit
atsiszuukt po adresu:

1109 Carson str. South Side
Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

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

L. /Utjnap
604 S. 3-rd st.
Krautuvė cigarų, papirosų maskoliszkų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00
Iki $65,oo už tūkstantį.
Raszykit pas
garsų agentą:

5120 Malcolm st
Philadelphia, Pa.

New Poin HOTEL
.... and ....

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

Elizabeth, N. J.
Importuoti ir naminiai gerymai ir
cigarai. Kambarius parsamdoma ant dienos ir nedėlios.

Johh A. Koklenberger
manager.

W. D. WOLFSKEIL
Yra tai geriausias advokatas visam
mieste.
225 Broad str.
Elizabeth, N. J.
Vakarinis offisas 141 First street.

Vienatinis lietuviszkas
SALIUNAS

M. Jokubaucko
315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y

Užlaiko puikų szaltą alų,
degtinė tikra ruginė, o cigarai
su kvepianeziu durneliu isz pa
ežios Turkijos.
Jeigu aziezia atkeliausi,
Tai pas manę viską gausi!

You can buy them in the paper 5-cent cartons
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namilS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

Ten Tabules for Five Cents.
Thl» »ort la put up cheaply to gratify the universal protont demand for a low prtca.

Raspberry Alley

If you don’t find this sort of

ties Union str

Shenandoah, Pa.

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Geležinkelis Lehigh ■ Valley,
Prasideo nuo r$ Lap riezio r 890 m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk. Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
•r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryla; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
9.14 ryta: 12.58, 3.53 po plot.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondalo 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira 6.03, 9.14 ryla; 3.53, 6 00 poI piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
in Belvidere, Delavaro, 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 piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 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; 3.53 irG.OO
po piet.
In Hazleboork, Jeddo, DriftonirFree
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
pietų.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15, 7.30, 9.10. 11.10 ryta
1.50, 4.10
5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia M t-Canne!
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
6.46, 9.12 po pietų.
In Park Place, Mahanoy Citv, Delano
5.45, 6.03, 7.38, 9.14 ryta: 12.58, 353. 6.0
8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesv
7.38, 9.14 ryta
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

JRADC

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotus Plllladelpllijoje
ir Oamdene?
ar pinįgų pasiskolįti ?

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.
MARU

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerų, teisingą ir iszmialingų žmogų.

Geriaase ir sz vieziauss mėsa

Tik nepamirszkj

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

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

gjggJgjgĮgfgfej

Juozą JUDĮCfCA
19 W. Oak str.

OTELIS

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuouopigiausia.

(27 ir 28)

SZARFAS,

DRABUŽIUS

IR T.T.

Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
k u kardas ir kepures.

Pigiausia vieta visoj Amerikoj.'

.

Shenandoah Pa.

225 Sficond Street.

gk Fame

Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 12Į e. už jardą, vertą 18 c.
Geros vilnonės materijos ant dresių dubcltavo ploczio, naujausios
mados 29 c. už jardą, veria 50 c.
Ir sziintai kitų visokių tavorų už pamestiną preke.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.

Treinai iszein.
Isz ShamoKin 5.15, 8.20. 12.10 Isz ryto. 3.00, 5 lo
7 50 po pietų ir ateina in Szeuadori ant 6.03, 9.1e
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų.
Iszeina isz Szenadork i Pot tsville. 6 03. 7.38
11
9.05, 1105, isz ryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
8.42 po pietų.
Iszeina isz Pottsville į Szeaadori 6.00, 7.4b Gali gauti visokių
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20 dalykų tualetui.
po pietų.
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 6.03, 7.38
9.14. ryte, 12,58,3.53.6.00,8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05
12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pktu.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carinei ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pletn. ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietų.

Juozą Daukszi

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

KARŪNAS,

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU

23 N. Main str.

te pas:

visokias

KEPURES,
KARDUS,

nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų3 ar cigarėiį parūkyti, ateikiczio taure i

12 North Hancock Street,
Wii.kes-B a rre, P a .

R. H. MORGAN,
Dirba

arba geriausia užeiga dėl darbinptų ar szeip žmo

Minersville’jc, Pa.

••

Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th <& SUM5URY STR.

KNISA MOOT.

XEBUTINAS DAJKTAS JLielsawisakojc kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszknje kalboje pas.r< dilu tekit
kniga kurioje wysr S slapukes luoiiijimo hutu aluki.gios J. 1 wvsu.
Scnowes žmones'Wadino nbdiiniiikus r
; d i :i z i- monu
su pagialba [liktos <!was <>s, da ir szrndii ;i <i u e :. ; (.:da to
kiu ka tajp mislij • ir sznink •. C .'.loCainas n< w .
f i. k e • | a-a
kas pasižadėjau daweft k: <I wys .s j i:u;i’.' u as
: z:n u: y į
i :•.
t: tiksi >. D'.'lieyi ti:iui damas iszrad n wyska ir n
‘ J l: /• na i><iawi;.u kiiig.i i>z. k ..ries kožiius ! bet n • mini n k
J <>j • k n t
tai j >
r.:;.s y daugiau k-iip f z m t .s akinu j n i < kinu u ii': p< C0 ;<brozc;u į a re
iaucziu gana . jszkiej kajp apsy' jtic ir i-z m.V; > tiž.hieks i zs r..-zt
Toi knis t i'.ruczaj ir pujkii j in angli-zka rti h ki i ubdaiila-u auks > aispaiub m aut
abdaru, ka ztwoja ................................................................................................................... fci-Ci
T< jj’g’i turu a it pardr.wim > wysekitu dajklus ir rvjkali.'igas prie ta^-.. į,; •• n: :i-.m
be kuriu apsii-jt negali. Pricg tirn turn kr intiiwia wy ■ k n k uyi k ! u- !;. k: ij G'.i;
iviszkoio kalboie iszein. Turu maszinukies del dr.ikawim > grein i i !;• tt
I'ujki popiera dėt ra-zimo gr matu su daliom k svaik' rn ir dm.. iw t . > j asac.kii.i
ainis. Tuzinas tokios pepicrosBU dailins kopi rtitis k: SZ u ja 35e. t i- tuzinai įl 00
Turu del jaunuinencs jnoking i kwietka, kury, kada duodi [>aw lo-t.i;
».-zka vau
duo ir padaro daug juoku, prekių 25c.
Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tipui a .'iuneze dydi ia, n.-,
Jei i s z g a i s z ken? koks gyvulys: isz tosios trumpam iaikie padarisu 100 mažiukiu ir niisiu-u u.: (5 ,25c.
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
Norlnticm dožinot ape wysokits kuigasarba kitokius diijktus Irc/ienes, po u. turrimu 2 rentines inur
Adresas in ma ue szitoks;
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir kies tuojausiunczln drukuotus katalogus.
už dyką iszvežsz istipnsį gyvulį.
JOSEPH MATUTES,
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6)
Iszcina in Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietų.
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City Ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
6.31 po pietų,
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
9.40, ryte 3.05. po pietų.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popintu,
ROLLIN ir. ivilbur generalnas superin
teridentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Phlladelpdia, Pa.
A. W NONNEMACHER, Asst G. P A
Philadelphia, Pa.

287 Wythe Ave.,

Brooklyn N. Y.

Dailus beibių czcvcrikueziai, verti 25 e., už 15 e. Vaikų czeverykai
geri ir drūti, verti 05 c., už 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150 c.
Viriszki szventadieniniai szeverykai $ 1.25, verti $ 2.00.
Nepraleiskite progos užezėdyt pinigus.
Neužmirszkit vietą.

225 Second st.

S. PARNEŠ,
Between Bond & Pine str.
Elizabeth, N. J.

GERIAUSIA UŽEIGA pas

]] vi

Aplietos

ss
kur galima susiszekčt lietuviszkai,
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
randasi, per kų galima gaut broliszNagi vyrai pas savo brolį liotuv- ką rodą pas jį po tokiu adresu:

J. ANCEREVICZIU

nįka ant szalto alaus! isz Prancijos P.Č. Schilling & Co.,
sznapso ir turkiszką cigaru! Užei 2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.
kit. o nepasigailesit.
[37 ir 19]
DIDŽIAU ŠIA

S A L I U N I N K A I!

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Lietuviszka

^RESTAURACIJA^

Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nfi
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti Cli. Shmith'a gali kas nori gauti ir ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
baezkutia in namus parsigabenti.
kepsnių, oisterių irt. t.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

41ir 11

PATENTS

quickly secnrcil. FEE DUE WHeN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and full information. fiS^Write for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON i CO., Patent Lawrcrs,
Lo Droit Baildiug,
WASHINGTON, D. c.

Smagiausia vieta del užeigos.

Yra

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai

Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
- P- PHiSKEVIOZIUg
Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

PA.

