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Entered as second class mail matter at the Post-Oefice at Shenandoah, Pa. Žinios isz pasvieczio.
MASKOLIJA.

Prokuratorius maskoliszko 
Sinodo, garsus fanatikas Po- 
biedonoscew’as, gavo dimissi- 
ją, o ant jo vietos bus Kijevo 
gubernatorius Ignatievas. 
Karsztas platįtojas staczetikys- 
tes, Pobiedonoscew’as buvo 
tieseji ranka mirusio caro 
Aleksandro III. Per Pobiedo- 
noscev’o patarimą Alensandra 
III iszdavė daugeli , ,ukazų“, 
spadžianczių ypacz katalikus. 
Per juodu ir lietuviai nemažai 
nukentėjo. Po myriui Alek
sandros III, Pobiedonoscev’as 
prisiplakė ir prie dabartinio 
caro Mikalojaus II ir visas sa
vo spėkas dėjo, kad svetimas 
Maskolijos tautas spausti. Isz 
jo missijos galima tik pasi- 
džiaugditi.

INDIJA.

Indijos maisztinįkai smar
kiai sumusze anglų generolo 
Westmacott’o kariumenę. 
Skyrius jo kariumenes ėjo ant 
Saran Sar, užėjo ant negina
mo kalno ir ten sustojo abazu. 
Czionais apgulė juos maiszti
nįkai ir taip daug jų iszszaudė, 
kad tik ariergardas, kursai 
buvo užsislėpęs už uolų, likos 
czielas. Anglai tą savo sumu- 
szimą slepia: sako, kad tik 50 
kareivių palydėjo užmusztų ir 
sužeistų.

Kitą vėl sykį maisztinįkai 
~ užldfapt) ant skyriaus anglų 

vaisko, dabojanczio proviziją. 
Nors maisztinįkus anglai at- 
muszė, bet anglų žuvo kapito
nas Bownan, majoras Money 
ir keli kareiviai.

Indijoj vėl siauczia maro li
ga, ypacz apskricziuose Paona, 
Sholapur ir Surat. Taipgi pa
sirodė Kotai ties Karachi, 
•apskritij Siude ir apskr. Ju- 
lundun. Hardwer’e apserga 
maru net bezdžionkos.

AUSTRIJA.

Armyderiai pasiuntinių bu- 
buti nesiliauja. Vokiszki pa
siuntiniai tyczia paduoda ne
reikalingus įneszimus, kad tik 
rodąs kaip galint ilgiaus už- 
trauti.

ITALIJA.

Atsivėręs pradžioj szio mė
nesio jau nuo seniai snaudęs 
vulkanas Vezuvijus, ties Nea
poliu, vis labjaus smarkauja. 
Stulpai durnų ir ugnies kyla 
isz vidurinio kvatero.

BRAZILIJA.
Mieste Spiritu Sancto susi- 

peszė italiezciai su vietiniais 
Brazilijos gyvetojais. Susirin
kę ispanų pulkai ant pliacių, 
erzino vietinius žmones, isz ko 
ir kilo pesztynė. Paszaukti 
kareiviai szovė į minią ir už- 
muszė keturis italus. Italijos 
konsulis gavo isz Rymo palie
pimą pareikalauti nuo Brazili
jos valdžios satisfakcijos už vi
sus italų prispaudimus.Žinios isz Amerikos.

TURKIJA.

Kaip Turkijos finansai (pi- 
nįgiszki dalykai) blogai stovi, 
galima suprasti isz to, kad 
Turkijos pasiuntinys Berlyne - 
Galib Bey — per 9 mėnesius 
negavo algos. Kada negalė- 
damss atsiginti tų, nuo kurių 
prisiskolino, be sultono dalei- 
dimo sugrįžo į Konstantinopo
lį, sultonas vietoj algos davė 
jam dimissiją.

SZVEDIJA.

Karalius Oskaras ir priva- 
tiszki žmonės sudėjo geroką 
sumą pinįgų, kad iszsiųsti nau
ją ekspediciją pas sziaurinį po
lių. Vadu tos ekspedicijos bus 
geologas profesorius Nathorst.

Kas stojosi su Nansenu, 
kursai ant baliono lėkė prie 
sziaurinio poliaus, sulyg sziol 
nežinia.

ISPANIJA.

Iszsilieję patvinusios upės 
daug blėdies padarė. Provin
cijose Saragossa, Valensia ir 
Malaga suardė geležinkelius, 
iszvertč telegrafų stulpus ir 
tokiu budu apsunkino komu
nikaciją ir susineszimus.

23 Lapkriczio Ispanija ap- 
garsįs karaliaus dekretą, duo
dantį Kubai autonomiją.

Ljiicli’iuoti

Williamsport’©, 40 mylią nuo 
Bismarck, N. D., naktį pereitos 
subatos į nedėlią buvo lincziuoti 
trys indijonai, kurie sėdėjo kalėji
me už užmusziiną 6 žmonią Spice- 
r’ią familijos. Du isz ją, tikri in
dijonai, Paul Holytrack ir Philip 
Ireland, iszsyk prisipažino prie kal
tes, bet trecziasis, indijonas mai- 
szyto kraujo, Alex. Coudot, gynė
si. Condot buvo apsūdytas ant 
smerczio, bet augsztesnis sūdąs 
daleido jam isz naujo pradėt provą. 
Vienok naujos provos nebuvo, nes 
susirinkus minia privertė szerifą, 
kad jiems atidarytą kalėjimo du
ris ir visus tris užmuszejus iszvilkę 
laukan pakorė

Pereitos nedelies naktį iszmusze v
duris ir įsilaužė į kalėjimą minia 
žmonią isz miesto Qsceola’ Ark., 
ir jo apielinkią, iszvilko isz ten 
muriną Henry Philips’ą ir pakorė 
jį ant medžio. Tas murinas buvo 
užmuszęs tūlą prekėją.

Gaisras.

Anos pėtnyczios naktįKonkakee 
III. sudegė viesznamis (kotelis) 
Riverwiew. Viesznamis buvo me
dinis, ant penkią augsztą. Iri pus- 
adynį visas namas sudegė. 40 
sveczią, kurie tuoni tarpu ten nak
vojo, vos suspėjo iszbėgti, kiti tik 
vienmarszkiniai. Ugnis padarė 
blėdies ant 6 85,000; sveczią turto 
sudegė už du tukstancziu.

Moliuos meilė.

Pereitą panedėlį mieste Clinton, 
la., keturių metą mergaitė Amelia 
Payson, besibovydama su vaikais 
pas sukurtą ugnį užsidegė savo 
drabužius. Parnaczius liepsnojari- 
czią savo dukterį, motina atbėgus 
spaudė ją prie savęs, norėdama 
ją užgesyti, bet ir jos paezios dra
bužiai užsidegė. Kol subėgę kai
mynai užgesino, abidvi taip apde
gė, kad už poros adyną numirė.

,.Foreigucrią‘4 balsai negiliuoja.

Per rinkimus count‘e Caroon, 
Wyoming'©state, republikoną par
tija gavo truputį dauginus balsą už 
demokratus. Demokratai ,,kon- 
testavo”, sakydami, kad republiko- 
nai tik pertai juos pergalėjo, kad 
gavo 115 balsą nuo finlandieczią, 
kurie nemokėdami angliszkai, pa- 
tys buk nežinojo, už ką savo bal
sus duoda. "Wyoming© augsztes- 
nysis sūdąs pritarė tam demokratą 
tvirtinimui ir tik vien dėlto, kad 
anie finai negalėjo Suv. 
Valstiją kostitucijos angliszkai 
skaityti, jų balsus visai atmetė ir 
tada jau demokratų virszus buvo. 
Tai mat, kaip su foreigneriais pra
deda apsieiti!

1

Gudrus kontabandnįkas.
Ties Nogales, Ari., ant paežio 

Mexikos rubežiaus, valdžia parda
vinėjo žemę. Vienas gudruolis 
nusipirkęs žemę taip pasistatė 
savo namą, kad pusė jo stovėjo ant 
Suv. Valst. žemės, o kita ant Me
xikos. Taip pasistatęs namą, ga
lėjo be baimės gabenti visokius ta
voms isz Mexikos, nemokėdamas 
jokio muito. Prisikrovęs vežimus 
visokiais tavomis, vežė į tą galą 
namo, kursai stovėjo ant Mexikos 
žemės, ten perkrovęs į kitus veži
mus iszvežė per kitą namo galą, 
stovintį ant Suv. Valstiją žemės.

Dasižinojęs apie tai tamožnės 
(kamaros) dažiurėtojas praneszė į 
Washington.1}, o isz ten parėjo pa- 
davadijimas, kad ties Nogales prie 
rubežiaus plotas žemės 2 mylias il
gio ir 60 pėdų ploczio negali būti 
privatiszka savasezia.

Darbų dalis.

S t r a i k a i.
Ties Coal City III. Vilming- 

toninese angliakasyklose dar- 
binįkai nutarė straikuoti, kol 
nebus priimta Springfieldine 
tabele. Taipgi ir Braceville ej 
nutarė straikuoti, kol sątaikos 
sūdo komitetas neiszduos savo 
decizijos.

Sharpville ej, Pa, dirbtuvėj 
Sperman, Alice Mabeel & 
Claire sustraikavo visi darbi- 
nįkai, užtai kad jiems nenori 
pakelti mokesties.

8 a d y n ų darbas.
Prasidėjus nu 10 dienos szio 

mėnesio dirbtuvėse gėležinke- 
lio Cgicago & Alton mieste 
Bloomington, Ill,, sutrumpino 
darbinįkams dienos darbą iki 
8 adynų. Dirba ten 400 dar
binįkų.

į kareziamą tūlus musų drau
gus girdyti, kad prie ,, Susiv. 
L. A. “ nep; įgulėtų. Tokiu 
budu vienok neįstengė atkal-

pietų, o po pietų pusė po dvie
jų vėl už praszom visus Lietu
vius susii inkt, nes tada bus lai
komos nt udindos kalbs.

Nev Yorke isznaujo sustai- 
kavusiejie kraueziai nepasiduo
da. Szapose Triedman Bros, 
straikuoja 1500 siuvėjų.

U g- n e 1 e m a i n o s e. 
Ties Aspen, netoli nuo Den
ver, Colo, dega mainos 
,,Smugler Mine”, per ką 
darbas turėjo sustoti didesnėj 
dalij to distrikto. Ugnis prasi
dėjus pati per savę. Norėjo 
užgesinti, bet isz 50 drąsunų, 
kurie norėjo gesinti, kelis nuo 
karszczio apsvaigusius vos tik 
neszte isznesze.

D a u g i a u s darbo.
Hollidaysburg e, Pa. firma 

P. Whitney & Co. padidino 
savo geležinius fabrikus, taip, 
kad ten 100 naujų darbinįkų 
gaus darba. O e

Pittsburg’o, Pa., Bessener 
&Lake Erie dirbtuvėse 1000 
darbinįkų turės darbą iki 1 d. 
Kovo ateinanezių metų, užtai, 
kad Alleghenyes kampanija 
Schoen Pressed Steel Co” už- 
orderiavo nuo Pittsburgiszkes 
1000 plieninių karų.

S 'z e r i f o Martino 
p r o v a.

Szerifo Martino prova už 
suszaudymą darbinįkų ties 
Hazletonu buvo paskirta ant 
15 d. szio menesio, bet yra 
atidėta iki Sausiui (January) 
ateinanezių metų, nes daugelis 
paszautų guli dar szpitolese ir 
negalėjo stoti į sūdą, kaipo 
liudinįkai.
P a d i d į t a mokestis.

Mieste Bellaire, O. kumpanė 
Wheelinh Iron & Steel Co. 
nuo pereito panedelio .pakele 
mokestį 2000 savo darbinįkų 
ant 10 procento.

Younstown’e, O., dirbtuve- 
Andrew Brothers Co apgarsi
no darbi nikams, kad nuo pir
mos dienos Gruodžio szių me
tų pakels visiems mokestį ant 
10 procento.

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

Korespondencij os.
Waterbury ir Union City, 

Conn.
31 d. Spalio, 1897m.. my

linti tėvynę lietuviai sutvėrė 
grynai tautiszką draugystę po 
vardu ,,Petro Armino“ (Tru
pinėlio).

Prie sutvėrimo dr-tės tapo 
iszrinktas prezidentas J. K. 
Senkus; raszėjasj. Pruselaitis.

Pirmiausiai aprinkom drau
gystei vardą , Petro Armino’*). 
Polam nutarėm mokestį ant 
mėnesio 25 centus, kuriuos 
kožnas kuogreieziausiai užsį- 
mokėjo

Potam nutarėm darbuotis 
kiekvienas sąnarys dėl tėvy
nės labo taip, kaip musų pa
tronas, Petras Arminas, dar- 
davosi.

In szią draugystę gali pri
gulei kiekvienas be skirtumo 
lietuvys.

Susirinkimai atsibus kiek- 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
neėėldicni.

Ateinantis susirinkimas at
sibus 28 Lapkriczio, 6 valandą 
po pietų, po Nr. 646 Bank str. 
Waterbury, Conn., ant kurio 
dr-tė užkvieczia visus lietuvius' 
prisiraszyti, jei randasi nors Į 
kibirksztėlė tėvyniszkos mei
lės.

Potam tapo iszrinktas ko
mitetas ant visų motų:

Juozas Jankauckas, prezid.
Jonas Miknaitis, vice-prez.
Jonas Pruselaitis, sekr.
Ignas Grieszius, kasierius.
Petras Antanaitis ir ( apek.
Jonas Baliunas J kasos.

Potam susirinkimas užsi
baigė. Sekretorius.

*) Yra tai jau antra draugystė to var-1 
do. nes, kaip skaitytojai isz. pereito nu-1 
merio galėjo patirti, ir Philadelphijoj , 
naujai užsimezgė to paties vardo. Red. ;

(Plymouth, <Pa., 12 Lapkri
czio, 97m. Pas mus bažny.-j 
ežios prieszinįkai, kad prima-' 
nytų, tai visus katalikus pa
verstų į bedievius, o organu 
tokių mislinczių yra ,, Vieny
bė“. Sztai ,, Vienybės “ No. 
45 viską begėdiszkai perkrei
pė, ką kun. A. Burba pasakė 
szventinyczioje po pamokslui 
7 d. Lapkriczio.

Musų miestelio gerbtinas 
tautietis( ?!) pirm kelių metų i 
ragino mus visus, kad prigu- i 
lėtume prie ,, Susivi. L. A. “ 
Mes ant to balso nebuvome 
kurti. Beveik visos draugys- 
tės prigulėjo prie„Susiv. L. A.” 
Kaip gerbtinas tau tietis( ?!)
susipyko su kun. A. Burba, 
pradėjo atkalbinėti nuo ,,Su- 
siv. L. A.“ visas draugystes. ' 
Tas dalykas jam isz dalies ir 
nusisekė. Likosi tikt kuopa 
,,Susiv. L. A.“ Dabar tikt‘ 
turime ,, S. L. A. “ kuopos su-1 
sirinkimus, betgi gerbtinasį?!) 
prie durių salės, kaip yra su
sirinkimas, atsistoja ir veda

bįti iszmanc :nių žmonių.
Gerbtinas tautietis(?:) su- 

mislyjo pas mus sutverti nau
ją susivienyjimą, kurio konsti
tucijos antgalvis taip skamba:

,, Konstitucija suvienyjimo 
Lietuviszkų Draugysczių Ply- 
moth’e Luzerne Co. Pa. “

(Abelna tvarka suvienyjimo 
Plymouth, Pa).

Spaustuvėje Juozo Pauksz- 
ezio, 1897m.“

Kokia ta yra konstitucija, 
szv. Juoz. draugystės sąnariai 
suprato, todėl 24 dieną Spalių 
sudraskė, nėsa aiszkiai supra
to, jog ant žmonių darbinįkų 
baudžiavą užkrauti, ba ta 
konstitucija yra tikt daryti 
koras ant darbinįko žmogaus.

Kun. Burba 7 d. sz.m, 
szventinyczioj paaiszkino tikt 
kelis punktus, lypstanczius be
dievystės ir pasakė, kad jokis 
katalikas negali prie bedievisz- 
ko ,, Suvienyjimo“ prigulė
ti.*) Katalikas.

*) Plymouth’© nori užsiinegsti 
naujas ,,suvieoyjimas“ regis su 
siekiu kenkti „Susivienyjiniui L. 
A. Konstituci ja tos naujos orga
nizacijos yra atspausta ,Vienybes, 
spaustuvėj.

So. (Boston, Mass.,
15 Lapkriczio, 1897m.

Cuodotinas Redaktoriau! 
praszom patalpįti į savo lai- 
krasztį musųszitą trumpą žinu
tę-

Apznairninam visems Bos
tono ir aplinkinės lietuviams, 
jog atsibus Bostone Lietnvisz- 
koj parapijoj atlaidai keturias 
deszimts adinų. Draugystė 
D. L. K. Vytauto daro apvai- 
kseziojimą su iszkilme tą die
ną. Ta diena pripuola szven- 
tėj Amerikonų vadinamoj 
Thanksgiving. Taigi tą dieną 
mažai yra ciirbauczių, ir drau- 
gistė Vytauto daro apvaiks- 
cziojimą ir užpraszo visus
Bostono ir aplinkinės Lietu
vius ant tos dienos.

Apvaikscziojimas bus toks: 
Draugystė D. L. K. Vytauto 
užpirko miszias, ir visi sąnariai 
tos draugystes eis į bažnyczią 
visi s} kiu; pirmiausiai susirinks 
ant sales po n 339 W. Brad- 
vay S. Boston’o, o paskui eis 
visi sykiu į bažnyczią, o po, 
miszių ir pamokslo vėl visi sy-! 
kiu pareis ant salės ir po trum-. 
pai prakalbai prasiskirstys ant '

Kalbas užpraszysim pasakyti 
kunįgų ir kitų sveczių, kurie 
bus atvažiavę, c

Dėltogi užpraszom kunįgus, 
katrie ketina atvažiuot į Bosto
ną ant atlaidų, idant pasireng
tų su prakalboms. Draugystės 
miszios bus laikomos pusė po 
deszimtos(io 30 a. m.) isz ry
to. Tai viskas bus czetverge 
25 dieną szio mėnesio.

Užpraszom nuoszirdžiai 
su guodone

Komitetas.

Isz Szenadorio.
Draugystė szvento Povylo 

Citizens paaukavo ant Hazle- 
tono straikierių provos su sze- 
rifu Mrrtin’u $ i0.

— Pereitos subatos naktį į 
nedėlią ant geležinkelio Le
high Valley, netoli paežio dy- 
po, suvažinėjo žmogų, anglą; 
sudraskė taip baisingai, kad 
sąnarius visur iszmėtytus turė
jo surinkti.

— Pereitą utarnįką apie 
pietus užmuszė kitą anglą tim- 
birys, bekrausiant isz vagono.

Pittston, Pa. 14 d- Lap
kriczio, 97m. Paduodu dėl 
visų brolių tautieczių, kaipo 
dėl žinios visai apielinkei, jei 
kas reikalautų lietuviszkos or- 
kestros dėl grajinimo ant ba
lių, tai meldžiu kreiptis po že- 
miaus padėtu adresu, o busite 
mus muzike užganėdįti ir daži- | 

*mosite, "kirk mes
liūs, ką grajiname. O pra- 
sergseziu nuo kokiu ten szvil- o e *-
pūkų, ba liksite apgautais.

Adresas toks yra:
J. b . & A. A. Muzikantai 

189 N. Main str.,
Pittston, Pa.

Su guodone
Lietuviszkas Muzikantas.

Prie apgarsinimo baliaus, 
patilpusio ant 2 puslapio, per 
klaidą praleistas vardas miesto 
— tas balius bus Pittston’C, 
Pa-

UOJHYAYS FAMOUS'
5 6° 10 c. store.

. 102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa

žiūrėk.
vertos. pas mus.

szluotos 25c. po 10c.
puodukas 25c. ,, 10c
Bliudas 25c. ,, 10c
Karpetos 40c. už vardą ,, 10c
stiklinė torielka 25c. ,, 10c
kavos puodas 25c. ,, 10c
Vaza 25c. ,, 10c

Ateik ir pažiūrėk, ka’p viskas pigu.
Conway Famous 5 i 10 c. Store

102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

230 Springfield Ave.

217 FIRST STR

Newark, N. J.

ELIZABETH, N. J.

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrus už dyką. 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS 
DARBINES 23c. SZVENTADIENINES 75c.

Ypatingas pardavimas rudeniniu tavorę. Asz viską parduodui už piglausę ciene.
12 d. verti vilnono vyrę siutai 

> ?
u z 6.90

6.00 • • 3.40
8.00 ,, Puikus vyrą overkoczlai už 4.90
15.00 ,, geri vyrę gal by overkoczlai M 8.50
1.25 ,, vyru darbinės kelnės 90c.
4.00 ., nedelines kelnes goriausio gatunko J 7 2.40

CZEVERYKAI.
1.50 ,, darbiniai 1? 1.19C.
1.75 ,. Cze very kai moteriszki M 1.20c.



Prie klausymo apie 
mokslaines.

Buvo laikai, kad kalbėjome 
ir raszeme daugiausiai apie 
lietuviszką kongresą, paskui 
apie emigrantų namus, paskui 
apie kooperatyviszką spaustu
vę ir 1.1. Dabar ant dienines 
tvarkos stovi mokslainių klau
symas, — klausymas, žinoma, 
toli neiszsemtas ir neiszrisztas. 
Vieni nesitikėdami pagerinimo 
dabartinių mokslanių ragina 
Susivienyjimą užsiimti jų rei
kalais, kiti, nors nepripažįsta' Tik pamėgįk už lOc. baksa Casca- 
esanczioms jau mokslainems Jr°ts> ?eriausiS skilvio ir žarnų reguiia- 
dideles svarbos, sako vienog, tor ------------------------- -------
kad nevisur galima jas gerįti ■ 
dėl stokos spėkų; treti nerei
kalauja visai mokslainių, — 
užtenka jiems angliszkų (pub- 
liszkų), o ypatingus lietuvisz-1 
kus kursus galima atidaryti, I 
sako jie, subatomis ir nedėlio- i 
mis bažnyczioje arba salėje. I 
Pastaroji nuomonė yra d-ro 
Szlupo ir jo szalinįkų.

,, Vienybė“ iszrisza tą klau
symą visai kitaip. Pagal ją 
(žiur. No. 45) reikia tiktai pri
versti valdžią įvesti į publisz-1 
kas mokslaines mokinimą lie- 
tuviszkos kalbos — ir atliktas 
kriukis. Tiesa, padaryti tai, 
prie didelio triūso, galima — 
padarė juk-gi vokiecziai ir net' 
lenkai (Milvaukee’je) — bet! 
ar per tai atsiektume tą, ko 
troksztame? Man rodosi, ne.

Padėkime, kad tūlose pu- 
bliszkose mokslainėse tapo 
įvestos lietuviszkos lekcijos ir | 
kad musų vaikai priverstinai 
(apie tai pavelyju sau abejoti) 
turi jąs lankyti, visgi, drįstų' 
tvirtįti, jie neiszmoks nieko 
daugiaus, kaip szeip taip skai
tyti ir raszyti, t. y. nedaugiau, 
kiek iszmoksta dabar parapijų 1 

yjiokslaine.se. Neužginu, k^*, 
vienas - kitas karsztesnis mo- 
kįtojas — lietuvis galėtų dau
giaus iszguldinėti, nė kaip 
rasztą ir skaitymą, paveizd.

- Lietuvos istoriją arba geogra
fiją, bet toki iszguldinėjimai 
nekiek atnesztų naudos, nes, 
viena, maži vaikai jų neatjaus
tų ir nesuprastų, o gal ir ne
norėtų.

Reikia neužmirszti, kad 
mes — visi „foreigneriai“ 
statome savas mokslai
nes ne dėl to galutinai, kad 
duoti vaikams gerą mokslą — 
publiszkose mokslainėse mo
kina daug geriau — bet ypacz 
dėl to, kad vaikai nenustotų 
savo tautystės, savo kalbos ir 
tikėjimo (kokio nebūk). Szeip 
taip tą užduotį atlieka parapi
jų mokslaines, nes jose vaikai 
nesimaiszo su kittaucziais. Bet 
kad vaikai užlaikytų tautystę 
publiszkose mokslainėse, isz- 
statyti ant iszjuokimų ir panie
kinimų, buk kas nebuvę visgi 
kulturiszkai augszcziau stovin- 
czių yankes’ų vaikų, - pavely
ju sau abejoti.

Gyvenau tūlą laiką kolegi
joje - neangliszkoje - ir sztai 
ką patėmyjau. Visi vaikai kal
bėjosi tarpu savęs nekitaip, 
kaip angliszkai; tiktai pasiekę 
4-5-tą kliasą pradėdavo var
toti savo kalbą. Isz to galima 
spręsti, kad gilesni tautiszki 
jausmai apsireiszkia tiktai vy
resniame amžiuje ir augsztes- 
nėse mokslainėse. Mes tokios 
mokslainės neturime ir užva
duoti jos kitu kuo negalime.

Trumpai sakant, ,, Vieny
bės“ užmanymas man nepa
tinka, nes neatsako musų no
rams.

Pagal mano nuomonę, mums 
nieko kito nereikia, kaip steig
ti naujas mokslaines, užlaikyti,

Sakme lez Phedro.
Placziojo lankoje,

Kalnais ir lygmėms 
Vilkas greit’'bėgiojo,

Skliausdamas ausims.
In slėnius įbėgęs,

Szunį reg’ urnai, 
Kurs, kaip parszas riebus

Mieg, knarkdams smarkiai.
Vilks žadina szunį

Ir klaus jo tuojau. 
Ko laukuos jis guli

Ir kam jis tarnauj’.
Ir szuo tuoj pradėjo

Pasakot linksmai,
Kur namus turėjo,

Kaip gyven tenai:
„Ukinįk’s turtingas

Mano yr ponu.
Asz po jo laimingai....

Taip ten malonu....
Man nereikia alkti;

Puikiai valgau vis, 
Tankiai pats pons samtį

Savo putros kisz.
Taip manę lepina, 

Kad asz nutukau;
Lasziniai vis kyla

Ant szirdies augszcziau.
Eiksz ir tu tam ponui 

Su manim tarnaut, 
Ten galės’ lig-norui 

Laimės paragaut.
— Bet ant tavo sprando, 

Vilkas tar’ staigu:
Asz matau szit randą

Ir gan maž plaukę.
„Asz — tar’ szuo — per dieną 

Pririsztas esu
Prie szulų pas sieną 

Gelžies retežiu.
Bet palaid’s esu

Per kiauras naktis, 
Ir lakstyt galiu

Po visas szalis.
Vilkas tai pamatė,

Kaip menks’ yr tas szuo, 
Ir dėl to pasakė,

Jnokdamas isz jo:
— Asz mielos Ii uosy bes 

Negaliu n u stot,
Dėl žemos lepybės

In vergus pastot.
Man geriau bėgioti

Ant laukę placzię, 
Nė kaipo miegoti

Vis su retežiu. Žemaitis.

XII Susiv. Seimas Phila
delphia, Pa.

Laiszkai nuo kuopę,

(Pabaiga kuopę iaiszkų).

Cleveland, Ohio
10 d. Spalio, 1897m. 

Clevenland’o Susiv. L. A. 
kuopa laikė metinį susirinki
mą ant salės szv. Petro para
pijos, ir nutarė sziuos įneszi- 
mus paduot ant Susiv L. A. 
Seimo:

Mes, Cleveląndo lietu
viai, turėdami daugiausiai į 
Susiv. z prigulinezių sąnarių, 
pagal Susiv. konstituciją, esa
me pavelįti ant 2 delegatų bei 
2 balsų. Bet per nelaimę be
darbės ir sunkių laikų, neisz- 
vengiame siųsti ant Seimo de
legatų į tokią tolimą kelionę. 
Tik prisiuneziam ant raszto 
savo įneszimus:

1) Idant Seimo delegatai 
nutartų metinį Seimą, kada ir 
kur bus, (nes daugiaus gal

Vilkas ir Szuo.

nutarti, negCentr. Komitetas).
2) Idant ateinantį metą Sei

mas butų Cleveland’e, arba 
arti Cleveland’© (duot nors 
sykį ir į vakarų szalį pasirody
ti del subudimo lietuvių).

3) Idant aprinktų Susiv. 
prezidentą isz civilnų žmonių, 
gal tas^labjaus užganedįtų 
draugus.

4) Idant Susiv. pinįgai but 
sudėti bankoj, kurie atnesz 
procentą, o kasierius kad ir 
su maža kaucija ($500) galėtų 
būti. ( Nes dabar kasierius
naudojasi tuom procentu, ku
ris galėtų būti nauda del Susi- 
vienyjimo).

kliu jos krinka, ir gerįti, kur 
j galima.

Toki pagerinimą — keista 
gali nevienam pasirodyti —, 
matau Chicagoje. Tegul tenai' 

i padarytas klaidingas žingsnis, ' 
bet visgi vietoje vieno netiku-i 
šio mokįtojo yra keturios, j 

| nors neatsakanczios, minysz- j 
kos, ir ant mokslaines vietoje 
$25.oo kas menesį iszsileidžia 
dvigubai tiek, o gal ir dau
ginus. Szių-metine klaida gali 
būti atitaisyta kitais metais.

5) Idant naujai prisiraszęs 
sąnarys butų priimtas nuo tos 
dienos, katroj prisiraszė ir už
simokėjo į kuopą, ir visoki 
mokeseziai, kada kuopa prii
ma, o ne nuo to laiko, kada 
Susiv. sekretorius įtrauks ic v

savo knįgas.
6) Vinco Szarskio posmer- 

tinė turi but iszmokėta, kuri 
yra užvilkta per kokį suam- 
brijimą arba klaidą. Nes dr-tė 
szv. Jurgio pripažįsta už teisin
gą sąnarį. (Jeigu Susiv. prii
ma mokesezius ir už sąnarį pil
ną, tad negal iszrast priežas
ties, kada mirė. Po laik!)

7) Suspenduotų sąnarių tur 
vardus paminėti.

Sekr. N. F. Martiszauskas, 1 
Prez. P. Skunskis.

Forest City, Pa.
13 Spalių, 1897m.

Forest City Susiv. kuopa, ! 
susidedanti isz draugysezių są- 
narių: szv. Antano, szv. Jurgio • 
ir pavienių, ant mitingo, lai-! 
kyto 10 d. Spalių mėnesio pri
pažino už reikalą paduoti ant; 
XII Seimo sziuos įneszimus: ;

1) Kadągi tūli tautiecziai j 
duoda klausymą: ,,kas \galt į 
Susiv. L. A. prigulėti“, iszri
sza trumpais žodžiais: ,,kožnas’ 
lietuvis“. — Mus kuopa todėl 
nuo XII Seimo geidžia pripa
žinimo tiesos ir paženklinimo
konstitucijoj: kad į Sus. L. A. 
gali prigulėt vien ,,kožnas lie
tuvis katalikas, pildantis pa
reigas savo tikėjimo“. Kadą
gi lietuviszką visuomenė yra 
katalikiszka, ir jos Susiv. turi 
būti grynai katalikiszkas. 
Apart katalikų lietuvių, turime 
da lietuvius protestonus isz 
Prūsų ir lietuvius bedievius — 
szliuptarnius.

Prūsų protestonai abelnai 
akis atgręžė,, ,nach Berlin”, be
dieviai sulaužė Amerikos ka- 
talikiszką tikėjimą, nebus nie
kados isztikimais Susiv. sąna
riais nei gerais tautiecziais — 
vilkas visad miszkan žiuri.

Szalin su bedieviais ir pro- 
testonais! Bedieviai yra Me
dingi lietuvystei! Bedieviai 
pažemino lietuvius akyse sve- 
timtauezių, atmįkit guod. dele
gatai provą Boczkausko — lie
tuvių moterys yra nepasotįto- 
mis kumelėmis — pasakė va
dovas bedievių.

Bedieviai pagimdė pralieji
mą kraujo Hazleton’o apielin- 
kėj, apie tai, jog jie kalbino 
darbinįkus atstatyti krutinės, 
mes visai neabejojame. Szalin 
su bedieviais!

2) Kadągi pernyksztis mus 
delegatas p. Fr. Dragūnas, 
sugrįžęs nuo Seimo, paaiszki- 
no, jog Seimas pripažino, kad 
į Susiv. gali tik vieni lietuviai 
katalikai prigulėti, nepaisant 
visai ant protestonų ir bedie
vių, todėl mes meldžiame 
guod. delegatų XII Seimo 
persitikrįtj5 apie tą nutarimą 
pereito Seimo. Konstitucija 
atspausta szįmet daleidžia be 

skyriaus visiems lietuviams, 
net jų geriems pažįstamiems, 

: prigulėti į mus garb. Sus. L. A.
3) Jeigu pernai ant XI Sei

mo buvo užginta tik vienus 
katalikus priimti į Sus. L. A., 
todėl delegatai szio Seimo tu
rėtų tiesą konstitucijos apdir
bėjus pakoroti pinįgiszkai ant 
reikalų S. L. A., nors mažiau 
ant $50 ir priversti —pataisy
tą konstituciją savais kasztais 
atspaudįti.

4) Pakelti posmertinę mo
kestį, nors iki $200.

5) Pernai paskyrta buvo 
100 dol. ant konkurso už ge
resnę lietuviszką gramatiką.
Preke vienok gal buvo prie- 
žasezia, neukvatijanezia prie 
sunkaus ir painaus darbo, to
dėl szįmet prigulėtų mokesti 
nors iki 200 dol., jeigu niekas 
neparaszė taip pageidautos 
gramatikos.

6) Organą Susiv. tegul dru- 
kuoja toj spaustuvėj, kurioj 
pigiaus apsiims.

Sn godone pasiliekame, lin
kėdami kuogeriausios pasek
mės.

Kuop. prez. Jok. Kreczikas,
,, sekr. Cip. Petrauckas, 

LiudinįkasFr. Kupriavycze.

Sziuomi užbaigiame talpinę 
nuo Susiv. kuopų laiszkus. 
Likusiejie laiszkai neturi jokių 
įneszimų, vien tik suraszą de
legatų, dėlto juos netalpiname.

Tuos laiszkus talpinome be 
jokių nuo savęs pasargų. 
Mums rodos, kad dėl tyrinėto
jo lietuviszką prietikių Ameri
koj yra tai svarbi medega. 
Czion lietuvių nuomonės, di- 
jamentraliszkai prieszingos 
vienos kitoms, aiszkiai iszeina 
į virszų. Ką vieni peikia, tą 
kiti į padanges kelia. Czion 
visų krasztų prakilnesniejie 
lietuviai parodo, ką kas mano, 
dėlto szie laiszkai, kaipo veid
rodis lietuviszko Amerikoj gy
venimo, tikimės, ne bereikalo 
užėmė laikrasztij vietą.
Neiszspjauk su tabaku >r nesūrukyk savo 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag-
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegę, gauk No-To-Bac, stebuklą dary
toją, kuris daro isz ligotą drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais 
į 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutg Ir sampelius 
prisiąsiu už dyką. ■ Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Didelis Balius!
24 dieną Lapkriczio priesz 

,,Thanksgiving day“ bus ke
liamas dr. szv. Jurgio, karei
vių, balius ant salės McBoles, 
todėl užpraszom jaunikaiezius 
ir panęles ant to gražaus pasi
linksminimo, kaip vietinius, 
taip ir aplinkinius.

Inženga tik....................25c.O
Muzikantai bus pargabenti 

sz Ustown Užkvieczia
Komitetas.

Chas Rettig ir Sūnūs
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgl

Bavarsko alaus, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimyną.

Insteigta 1870m.

S. T. Morrow
Auksorius ir pardavėjas mu

zikos instrumentų.
PIANAI, VARGONAI, 

134 FIST STR.
ELIZABETH, N. J.

A. H. Chapin 
daro ir parduoda PAKINKY
MUS, BALNUS, KAMA
NAS, PLESZKES, KAN • 
OŽIUS, SzORUS, DEKIUS,' 
SZEPECZIUS, ir PATKA- 
VAS. Pataiso viską greitai. 
133FIRRTSTR.

ELIZABETH, N. J.

S. Daukanto gyvenimas ir rasztai
Isz Varpo No II -1893 m.

----- o------

Apie Simaną Daukantą, garbingą musę tautietį, bus gir
dėję jau gangreit visi apszviestesniejie Lietuviai, tik gaila, 
kad nekas dar težino, bent niekas dar neapskelbė isztisos jo 
biografijos, reikalingos istorijai jo paties rasztų ir jo laiko li
teratūros. Keistas, beveik nesuprantamas daigtas! Nuo 
Daukanto mirties praėjo ne daugiaus, kaip 29 metai, laikas 
visiszkai neilgas, o mes, jo numylėti tautiecziai, negalime nė 
tikrai žinoti, ką paraszęs ir kaip gyvenęs visę garbinamas ra- 
raszytojas! Kaip maža mes žinome apie Simaną D., galima 
suprasti jau isz to, jog taip drąsus autorius „Lietuv. rasztę ir 
rasztinįkę (Tilžėje, 1890 m.)” jam ir apsprendimui jo darbų 
tegalėjo paskirti Tiktai penktą dalį tos vietos, kurią davė A. 
J. Viszteliauckui, mažai mums žinomam, neseniai mirusiam 
musę raszytojėliui.

Jei neklystu, tad raszant apie D-o gyvenimą, reikia sziuo 
tarpu pasikakinti tuo, ką randame p. Ed. Volterio straipsny
je, atspaudytame 15-oj knįgutėje „Mitteilungen dor Lit. lit
ter. Gesellschaft. Heidelberg. 1890’’ Nedaug nė tenai te- 
randame, bet ką randame, tai gangreit visuomet būti daigtai, 
ko negalima pasakyti apie kitur randamas isz D-o gyvenimo 
žinias. Szįmet, kiek girdėt, medegos D-o bijografijai esą su
rinkta daugiaus; esąs spaudįtas antru kartojo ,,Budas”, iszei- 
nąs „Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos”, tokiu bodu 
raszydami apie szito vyro darbus ir nuopelnas, rasi neilgai 
trukę galėsime jau drąsinus kalbėti. Tuom tarpu sunku 
naudotis szitam tikslui ir isz kitę jo darbų, nes jie reta ra
sti ir nelengva gaut pasiskaityti. Visos szitos priežastys, ap- 
sunkįdamos ir mano szios dienos darbą, sziek tiek paaiszkina 
ir jo kliaudes, ypaeziai nelygumą ir nepilnumą žinię. Raszy- 
dams remsiuosiu daugiausia ant minėto p. Volterio straip
snio, ant praneszimų tyrinėjusio D-o gyvenimą p. D. Silve- 
straiezio ir pagaliop ant kelių žinių, kurias gavau nuo žmo
gaus, panorėjusio pasilikti nežinomu.

Simanas Daukantas gimė 28 dieną Spalių mėnesio Kalvių 
sodžiuje, Linkimų parapijoje, Telszių paviete. Jo tėvas Jur
gis Daukantas, karaliszkas sodietis, buvo medsargis arba, kaip 
Žemaicziai sako, medininkas. Tėvas buvo žmogus neturtin
gas, nekiek teiszsigalįs. lodei Simanas rasi ir visiszkai bu
tų likęs prie tėvo, be kokio mokslo, kad nebūtų radęs gero 
žmogaus, kurs matydamas vaiko mintrumą suszelpėjį pinį- 
gais ir tokiu budu palengvino kelią prie szviesos. Tas žmo
gus buvo Daukantų giminietis, Truikinų (Aleksandrijos) al
tarista, kun. Sim. Lopacinskis. Taigi per szito labdario prie
žastį ir gerą szirdį musę Simanas galėjo pradėt ir savo ilgą 
mokslą. Ar sziaip, ar taip, tik paaugęs jis ėjo mokslus tam 
tikroj mokykloje, Žemaiczių Kalvarijoje. Szitam mieslelTjė, 
prie Dominykonę kliosztoriaus, buvo nuo 1803 metę ketur- 
kliasė „pavieto mokykla“ su szeszių metę kursu.*) Kada 
įstojo mokyklon D-as, tuotarpu sunku pasakyti, žinoma tik 
tiek, kad pavasarį 1814 metę jis buvo jau ketvirtoj kliasoje 
tarp geriausių jos mokįtinių. Tuomet, t. y. 1814 m. jisai tur 
but baigė ežia ir mokslą, bent surasze mokįtinių 1815-tę ir 
rudens 1814 metę Simano D-o jau nebebuvo tenai. Tokiu 
budu galima manyti, jog D-as toje mokykloje buvo maž daug 
nuo 1808 metę. Tarp mokįtoję itin geras buvęs mokįtojas 
istorijos, geras pamokslinįkas kun. Jok. Falkovskis. Szis 
kunįgas savo mokslu turbut nemažą darė įspaudą ant jauno, 
mi otraus Simano, kurį, kaip žinoma, paskui traukte traukė 
istoriszki tyrinėjimai.

Dabar, pabaigęs Kalvarijos mokyklą, D-s rengėsi važiuot 
universitetan. Turbut tuom laiku jis ir prisiraszė prie bajo
rų stovio, nes, kaip žinoma, tuomet buvo pats baudžiavų lai
kus, kada į augsztus mokslus priimdavo tiktai bajorus. Be
veik nieko neturėdamas jis vyko pėkszczias Vilniun ir įstojo 
universitetan. Kaip jis tenai gyveno ir mokėsi, mes tuotar
pu nežinome, nors labai malonu butų patirti, nes tuomet stu
dentavo Vilniuje tarp kitę garsingas Ad. Mickeviczius ir bu
vo tarp studentę kelios labai simpatiszkos kuopelės; žinome 
tik tiek, kad baigęs Vilniaus universitetą, jis nukako Dorpa
tan ir įgijo tenai laipsnį magistro filozofijos. Bejieszkoda- 
mas mokslo ir medegos musę istorijai, jis aplankė Vokietiją, 
Prancūziją ir Angliją. Pagaliop 1825 metuose Daukantas, 
28 metę vyras, apsigyveno Rygoje, kur mokėdaras kelias 
kalbas buvo gavęs vietą vertėjo kalbų ir kanceliarijos valdinį-/ 
ko prie vietinio general-gubernatoriaus. Tenai tarp kitų sa
vo darbų, jisai rinko senovės žinias apie Rygos miestą; rank- 
rasztis su tuom rinkimu ir dabar teber pas jo giminietį D-rą 
Kaunackį (Kiviliai, Skuodospar. Telszių pav.).

1834 metuose D-as persikėlė Peterburgan., kur tarnavo 
per senato rasztinįką, dirbdamas trecziam departamente, — 
tam skyriuj, kur sudėta taip vadinamoji LietuviszkąMetrika. 
Peterburge Daukantas gyveno apie 16 metų. Gangreit visa, 
ką jis yra mums gero padaręs, mes turime nuo szito laiko: 
ežia jisai surinko neiszpasirkytą daugybę visokių szaltinių 
Lietuvos istorijai, ežia jis raszė lietuviszkas knįgas, kurias ir 
spaudė Peterburge, pasislėpdanis po įvairiais pseudonimais,, 
kaip antai: Myle, Žeimys, Szauklys, Laukys ir t t.

*) Szi mokykla buvo po priežiūra Vilniaus Universiteto, ir pabai
gę ją mokįtiniai buvo priimami universitetan, kaip ir isz kitę szeszklla- 
się to laiko mokyklų: 1818 m. ji buvo paskaityta į szeszias dalis ir pa
galiop 1825 m. pripažinta už tikra gimnaziją. Po 1831 m. pradėta isz- 
guldyt viskas rusiszkai, o 1836 m. visiszkai uždaryta (Žem. Vysk., II.. 
pp. 56, 57 58).

Toliaus bus.

yjiokslaine.se


Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes. 

Tąsa.

— Puikus! Ir su tokiais paliudijimais žmones priversti 
net ežia jieszkoti darbo.

— Ant visko reikia laimes. Asz gi savo gyvenime nie
kur jos nesutikau.

— Papasakokie-gi tamista apie savę.
—‘Nusibos jums klausyti.
— O, tikrai mus užims.
— Tai papasakosiu, bet praneszu, kad mano gyvenime 

nerasite nieko ypatingo.
— Tamista pavelysi ir man paklausyti - tarė Utaviczie

nė, - nes papasakosite ką nors apie mus szalį.
— Praszau klausyti. Pasakoti galiu drąsiai, dėkų Die

vui, paslapczių neturiu jokių; tik vargas, nelaimes, sunke
nybes - tai visas mano gyvenimas.

Po arbatai moterys pasiėmė siuvinius, Mrozovickis atsi
sėdo prie kakalio ir, pakurdamas jį, pasakojo.

— Iki devintų metų buvau labai turtingas. Tėvai mano 
turėjo didelį dvarą Promenevą Pagirėliuose. Augome mes 
pas jį tik dvieja - asz ir pora metų už manę jaunesne sesuo. 
Motinos nepamenu.

Kada turėjau devynis metus, netekome mudu su sesere 
nieko - tėvo, turto, o net ir gero, niekuom nesuterszto, var
do. Tada to nejaueziau; daug vėliaus man iszaiszkino, kad 
tėvas turėjo skolų ir, kad daugelis žmonių liko nuskriaustais. 
Promenevą užgrėbė ponas Burskis, kurs nuo seniau jau jį ran- 
davojo. Jis buvo draugu mus tėvo. Paėmė tada mudu su 
sesere ant iszauklejimo. Buvo tai kietos szirdies žmogus ir 
skupuolis; mus vienok neskriaudė, nes davė, kas reikalinga 
neturtingam - mokslą. Blogai maitino, menkai rėdė. Už
augome szaltij ir nedatekliuj; apsipratome su tuomi. Drauge 
su mumis tą viską kentė ir tikra jo duktė, busianti valdytoja 
visų jo turtų; o Burskis buvo turtingas, labai turtingas!

Du metus gyvenau taip. Paskui atidavė manę į mokslai- 
nę, bet ir turėjau labai skupiai apsieiti, nes, apart užmokesties 
už mokinimą ir valgį, nieko negaudavau. Kada iszaugau 
drapanas, nedrįsau praszyti, kad nupirktų naujas. Pertai dar 
būdamas tik treczioj kliasoj pradėjau užsiimti mokinimu jau
nesnių vaikų; ir tokiu budu laikiausi.

Ant vakacijų visados važiuodavau į Promenevą, kartais 
nekurį laiką praleisdavau pas Viszticką, tolymą motinos gimi
naitį. Valerija, mano sesuo, auklejosi drauge su Antanina 
Burskiute. Ir ji ant savo dalies nerugojo, užmirszus, jog ki
taip buvo, kada dar buvo visai mažiuke.

Persimainė ir mus Promenevas. Dailų murini namą 
sugriauta ant plytų, gojelį iszkirsta ant malkų, sodą paver
sta į dirvą. Iszpardave Burskis, ką tik galėjo parduoti. Me
tas po metui mus buvusis gyvenimas iszrode vis szlykszcziau 
ir szlykszcziau.

Kada buvau penktoj kliasoj, nedavė man Burskis jokios 
pagelbos, nes: sunkus laikai - sakydavo. Nežinau, kaip jam, 
bet man buvo labai sunkus. Pats nežinau, kaip iszbuvau 
tuos paskutinius du metus gimnazijoj. Be gerų žmonių nie
kaip nebueziau galėjęs pabaigti. Kada parvežęs parodžiau 
jam paliudijimą, nesistebėjo, ne nepagyrė. Jau visiszkai ma
nęs atsižadėjo. Valeriją laike, bet užtai turėjo jam dirbti 
tarnaites vietoje ir be jokio užmokesezio.

Jau nebuvo daugiaus reikalo grįžti į gimtinius namus. 
Žmones dar pyko ant mano tėvo ir kreiva akia žiurėjo ant 
manęs.; tik dvi tas mergaites turėjau prielankias sau. Atsilsė
jęs porą mėnesių iszvažiavau į Peterburgą. Važiuodamas susi
pažinau su Antanu ir jis isz'vedė manę ant kelio.

Czia Mrozovickis staptelėjo, bijodamasis perdaug suju- 
dįti jausmus klausytojų. Isz paniūrų dirstelėjo ant jų.

Abudu sudrebėjo. Gydytojas pakilo, pasiėmė kėdę ir, 
nusineszęs pas pecziuką, atsisėdo szalia Mrozovickio ir tarė.

— Pasakokie tamista, kaip tai atsitiko, viską mums papa- 
sakokie.

— Pasipažinome ant trūkio. Netekau asz pinįgų ant ke
lio ir, .nematydamas kitokios iszeigos, rengiausi praszyti. 
Pervedžiau visus akimis ir prisiartinau prie jo. Praszyti bet 
neiszdrįsau, tik prisiartinęs pradėjau graudžiai verkti.

O jis, kaip buvo linksmas, tai nė neklausė manęs.
— Verksny! - tarė - kaip gi skirdamasis su mergina verk

si, kad jau dabar dėlto pinįgo žliumbi! Neatbok! iszteks 
mudviem abiem. Laikykis manęs, kad jau toksai atsitikimas!

Dieve mano! kaip skęstantį ant virszaus vandens, kaip 
tėvas savo kūdikį, kaip brolis savo jaunesnijį brolį! Nebus tos 
valandos, kad asz jo nelaimįcziau, neatmįcziau, nemylėcziau. 
Ir verksiu, pakol aszarų terėsiu, o kaip ir tų neteksiu, tegul 
dėl jo nors kraujas mano bėgs!

Ir graudžiai apsiverkė tą isztaręs. Gydytojas prispaudė 
jį prie szirdies ir jo isz akių riedėjo aszaros.

Dabar Marijona suprato dėl kojos brolis taip mylėjo szį žmogų. 
Už jo jausmingumą, už szirdingumą, už teisingumą ir dėkingumą.

Tuom tarpu Mrozovickas nurimo; paėmė gydytojaus 
ranką ir nieko netardthnas pabueziavo ją.

— Gyvenome drauge ir jis mokėjo už manę per du me
tus Paskui gavau stipendijas. Paskutinius mietus taip ge
rai man viskas klojosi, kad dar surinkau net szimtą rublių ir 
jam norėjau atiduoti. Tada tai pirmu syk ant manęs užpyko.

— Kas tai - tarė - artu neturi akių ir proto? Ar nema
tai, kiek mus draugų vargsta? O tu czia man pinįgus atneszi! 
Szalin man ir isz akių! Nežinai, kad Zaturskas serga, kad 
Miriackas sykį į tris dienas pietuja! Eik pas juos, tu idijote!

Žinau dabar asz, kam esmių kaltas ir stengsiuosiu mokėti! 

Jis jau buvo iszdavęs ekzameną ant gydytojo ir jau praktika- 
vojo Varszavoje, kada asz pabaigiau ir nuvažiavau paskui jį 
į Varszavą. Taip mudu supratome, kad vienas be kito nega
lėjome būti. Darbą gavau tuojaus. Turėjau tūkstantį su 
virszum rublių ant metų. Bet tas staiga įgytas geras gyveni
mas apsuko man galvą ir asz pradėjau ūžti. Antanas tą pa
matęs manę barė, gėdino; ant galo, matydamas, kad jo pa
mokinimai negelbsti, tarė.

— Klausykie! dabar vietą turi gerą, apsiveskie, nes ki
taip tu visiszkai iszklysi! ,

Kaip tik mantą tarė, tuoj akyse man stojo Antanina Burs
kiute. Nieko nelaukdamas, paprasziau, kad manę atleistų ant 
nedėlios ir iszvažiavau į Promenevą. Radau viską po senovei. 
Senis rodėsi buvo dar skupesniu, Antanina buvo užaugus, tyki, 
baili ir kaip visada prielanki man. Papasakojau, ko parvažiavau 
Valerijai; ji pažiurėjo į manę ir tarė: - Nieko isz to nebus!

— Kodėl? - klausiu.
— Dėlto, kad už tavęs jos tėvas neleis, o antra, kad tau 

nepridera imti dukterį to, kurs nužudė tavo tėvą.
Stebėdamasis žiuriu į ją, o ji sako:
— Neseniai dasižinojau apie tai ir norėjau tau paraszyti, 

bet man gaila buvo Antaninos. Ar buvo pas mus tėvą senis 
Tamoszius?

— Buvo.
— Taigi jis buvo liudinįkų, kaip sunkiai sirgdamas tėvas 

padavė Burskiui pinįgus ant apmokėjimo skolų. Tada gavo 
palaikų mirus tetai Visztickienei. - Burskis paėmė pinįgus, 
apgarsino tėvą, kaipo bankrotą, už pusę prekės nupirko nuo 
kitų skolas ir laukė tėvo smerties, nors su tuom nepasirodė. 
Atsitiko, kad vienas, isz kurio Burskis nupirko skolą, priėjo 
prie tėvo ir baisiai jį užgavo, pasakodams savo skrandą ir 
keikdamas Burskį. Tada drueziai sergantys tėvas nuvažia
vo su juom į miestą ir iszvydęs Burskio darbus, buvo užmusz- 
musztas apopleksijos.

Nusistvėriau už galvos, o Valerija kalbėjo toliaus:
— Tu ten iszvažiavęs viską pamirszai. Asz-gi czia varg- 

dama klausiau, ką kalba žmonės. Gerai atmįd ama tėvą, rin
kau visas mums padarytas skrandas, kad jas perduoti, kada 
tu stosi žmogum. Tu privalai iszkelt nekaltai sutersztą tėvo 
vardą ir paglemžti tuos, kurie mus nulupo. Seniai jau žinau 
apie tą, bet nenorėjau tau periszkadįti moksluose, keneziau ir 
laukiau.

— Kur-gi tai Tamoszius, tegul jis man tą paantrįs!
- tariau.

— Numirė. Už tylėjimą paėmė tris szimtus rublų - ir 
tylėjo iki paskutinei valandai. Priesz smertį paszaukė manę 
ir viską papasakojo, nenorėdamas, kaip sakė, su tokiu nusidė
jimu numirti.

— Tai melas! - suszukau - dėdė Visztickas tuomet bu
vo marszalku; jis už mumis butų užstojęs.

— Butų užstojęs, kad Bursitis, pagal tėvo užtvirtinimą, 
vietoj visų po tetai palaikų, nebūtų priėmęs tik pusę. Visztic 
kas užstojo už mumis, nes, bijodamasis kad jam nereiktų au- 
gįti dviejų svetimų vaikų, kaipo marszalka, privertė Burskį 
iszaukleti mus. Taip tai viskas ir buvo, nebrangiai, asz mis- 
liju, mes jam kasztavome.

— Bet duokie man darodymus - szaukiu - negyvo liudi
jimas neįtinka.

— Yra dar gyvas ir kitas liudinįkas, feldszeris Drazdauc- 
kas, kuris tada buvo prie tėvo.

— Kur jisai ?
— Nežinia. Maisztas tada buvo, ir jis prapuolė be žinios.
— Ant Dievo sūdo bus toji prova! - atsakiau liūdnai.

- Nelaiminga Antanina!
O

— Taip, bet jos puiki ateiga laukia. Jaunas Visztickas 
nori ją imti. Jie bankrutija, o Burskiui sunku gauti žentą.

Aplciskie, Antanuk, ją jam, tegul purvynas eina į purvyną!
Apleidau, nors man gaila buvo Antaninos, o sykiu ir 

pakarto toji Burskio duona, kuria tiek mietų maitinausi. 
Nors negreitas esmių atmonyti, bet tos malonės savo nevido
no buvau pilnas, kaip paskendėlis vandens. Neturėjau pajie- 
gų ir apkvaitytas buvau smūgiu. Vienok nuvėjau pas Bur
skį ir pasakiau, jog seserį imsiu su savim. Prieszinosi tam. 
Gera mat buvo darbinįkė be užmokesties. Tada tariau:

— Pag'lemžei tamista mus tėvą, ir gera varda, ir turtą ir 
ateigą. Mergaitė jau iszsimokėjo už duoną, o asz pats sau 
praskyniau kelią. Laikas ir jai pamislyti" apie būvį. Iszva- 
žiuosime mes isz czia, o tamista tegul Dievas sudija.

Szoko prie manęs, kaip žvėris, rėkė, spjaudė. Bet asz ir 
ant pesztynių negreitas; iszėjau. Pasiszaukiau Valeriją ir 
vietoj paezios parsivežiau ją į Varszavą.

Nuo to laiko ir prasidėjo mano nelaimės. Netekau jau 
vietos fabrike. Tuomtarpu ir Antanas iszvažiavo. Likome 
mudu su Valerija. Asz vaikszcziojau nuo fabriko prie fab
riko jieszkodamas darbo; ji sziek tiek užsidirbo siuvimu. Taip 
perėjo pusantrų metų. Vargas mus spaudė. Pamėtėme vil
tį į geresnę ateigą - netikėjome savo jaunystei ir pajiegoms. 

■ Bloginusiame dėl mus laike Burskis per Viszticką siūlė pa- 
szalpą. Nepriėmėm. Vercziau būtume badu mirę, nei nuo 
jo paszalpą priėmę.

Pagaliau vėl truputį buvo lengviaus. Gavau neblogą už
darbį ant provincijos pas tūlą ukinįką. Budavojau jam tarto- 
kus ir malimus. Susirinkau sziek tiek skatiko, o Antanas j 
manę czia szaukė. Pakalbėjęs su Valeriją, mėginau jiesz-; 
koti laimėis. Ji manė, kad už Uralo kur nors atrasiu 
aną Drazdaucką, o asz mislijau szį-tą dasieksiu. Rudenij, 
susirinkęs, penkis szimtus rublų, iszvažiavau. Apie jąmeatbo- 
jau, nes turėjo gerą darbą. Taigi ji liko drauge su mano su-! 

Ižiedotine. Bet turbut jau man paskirta nesulaukti to, ką kiti 
laimingesni sulaukia. Taip atkeliavau iki vietai, kur manę 
pana Marijona rado vos gyvą. Tai ir viskas.

Nutilo. Gydytojas su duktere ilgai tylėjo užsimisliję, 
tiktai kunigas Ubyszius, kurs isz kortų ant stalo state budu- 
kes, liūdnai tarė:

— Statyk, statyk, o kiek tik pastatei, tai ėmė ir parvirto! 
O, asz nelaimingas!

Utaviczienė gi nuleisdama nuo siuvinio rankas, paklausė: ■
— O kaip ten iszrode laukai, kaip tamsta važiavai? Ar 

dar žaliavo?
— Laukai dar buvo žali, tik medžių lapai jau gelto ir kri 

to.
— Dieve mano! Dieve mano! Jau dvideszimts mietų, 

kaip rudens nemaeziau. Žinoma, koks czia klimatas. Pava- 
sarij sėja, o neilgai trukus laukus valo, nes Rugsėjų kaip už- 
szala, tai tik geguži j atszyla. O tie medžiai: liepos, topoliai, 
kliavai! Czia-gi tik berželiai ir puszys. Antanukas parvežė 
mums bezdų dieguti; pasodinome jį kaip vinvuogių krumus 
prie sienos priesz saulutę. Žiemą apdedame mėszlu. Vienok, 
man rodos, kad czia ir bezdas taip nekvepia, kaip ten žydinti 
lepa. O biezių kiek, Dieve mano! Neatvežei tamista nie
ko tokio ant atminties?

— Vežiau, nes manęs ir Antanukas praszė. Jnvairių 
sėklų irsudžiovytų gėlių, bet nuo manęs viską pavogė Tobols- 
ke. Tik viens metelikėlis man liko ant kaklo isz Asztraus 
Bromo.

— O, tokį tai ir asz turiu, ir jie turi. Tai ne atmintis, tai 
musų Perlai!

Gydytojas tuom tarpu su duktere žiurėjo vienas į kitą ir 
be kalbos jie žinojo viens kito mislį. Mergina linktelėjo gal
va. Gydytojas pakilo, uždėjo rankas ant galvos Mrozovic
kio ir tarė:

— Atėmė nuo manęs Dievas sūnų - visą mano viltį ir 
siekį. Gal paskui pasigailėjęs mus taip surėdė, kad ne kas 
kitas, tik mes tavę atradome ant tyro. Likkie gi pas mumis, 
kaip brolis, kaip Saviszkis! Ar nori?

— Kam dar tamista klausi? Tarnausiu jums isz visų pa- 
jiegų! - tarė susigraudinęs.

Gerai. Bet dar vieno daigto tavęs praszysiu. Atleisk 
seniui. Vadįsiu tavę Antanu! - drebaneziu balsu tarė gydy
tojas.

Nieko neatsakė Mrozovickis, tiktai pabueziavo jam 
ranką. Paskui nedrąsiai prisiartino prie Marijonos.

— Dėkų tamistai — isztarė.
— Ji pavartauniai pažiurėjo jam į akis ir nieko nesakyda

ma padavė jam savo ranką. Tada jis pajuto, kad tokį tėvo 
pasielgimą ji nenoriai priima. Ir suspaudė jam szirdį iszmė- 
tinėjimas, kad pasinaudojo tėvo susigraudinimu ir pergreitai , 
priėmė rolę, kuri priderėjo Szumskiui. Visas jo džiaugsmas 
staiga užgeso. Vėl jautėsi ne savu, susigėdinęs, lyg butų ką 
blogo papildęs.

Žengė žingsnį atgal ir nežinojo, ką sakyti. Kunįgas 
Ubyszius vėl skundėsi ant savo nelaimingo statymo isz kortų 
budukiu. c

— Kad virsta, kada negerai pastatau, tai suprantu. Bet 
kodėl virsta ir kada gerai jas statau? Dėlko taip? Ne, dau
giaus nestatysiu.

Tuom tarpu ant kiemo sulojo szunes. Utaviczienė pakilo.
Tai turbut Sergijus grįžta. Girtuoklis! Tai vėl ko

kias tris dienas sirgs.
Didysis Marijonos szuva pradėjo urgzti, tada gydytojas 

pakilo.
(Toliaus bus.)

Pirkit vyną kur jis pigesnis.

PREKEJAI

New York. ★ Vyno ir Brandes * San Francisco.

APSTINGĄS PARTBIDfflAS CAUFOBMJtB VYNO
Bertainiais (52 galionai) ir pusbertainiais (25 galionai) tik už pinįgus.

BALTI VYNAI.RAUDONI VYNAI.
bertainys pus bertainis

Claret.. . .35c už gall. 40c užgali.
Claret, Sup 40c 45c
Zinfandel.. • • 45c ■ 50c
Zinfandel Sup 55c 60c
Burgundy.... 55c 60c
Burgundy Sup 65c 70c
Cabernet...........75c 80c
Chianti...........90c 95c
Barbera........95c $1.00

Riesling.,48c 53c
Gutebel.,58c . 63c
Sauterne 80c 85c

SALDUS VYNAI.
bertainis pus bertainis

Port.... 65c 70c
Port Prime 75c 80c
Sherry.. 70c 75c
Sherry Prime 80c 85c

bertainis pus bertainis
Hoch.... 39c 44c

Taipgi puikus Blackberry Brandy uz 70c. 
& 95c. uz galioną, pusbertainiais. Ir parsi
duoda Wiskeys ir Brandies

Orderiuokit ant vardo mus agento,

EjVlĮLE jVIASGOT,
314 SECOND STR., COR. RIPLEY PLACE

Elizabetbport, INN J.
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Garbus Tautiecziai!
Matau czionai susirinkusį 

būrelį savo gentainių ant szios 
saliukes, nors prastai papuosz- 
tos, bet-gi matyt, geros valios 
tautiecziai pasidarbavo sziek 
tiek del jos papuoszimo. . . .

Taigi ir asz atsiliepiu į jus, 
nors neesu kalbėtojas, neesu 
kokis poetas, žodžiu sakant, 
negaliu skaitytis prie men
kiausio darbinįko ant tėvynės 
dirvos, kurių czion matom pa
veikslus iszkabytus. O tarpe 
visų vienas paveikslas yra pa- 
puosztas vainikais ir kviet- 
koms, kaip bijūnas darželi] 
tarp visokių žolynėlių. Tai 
yra mus tautos tėvas — Sima- 
nas Daukantas. Užtaigi pa
sitikiu, kad malonus tautiecziai 
nepalaikys už blogą mano ke
lis žodžius, isztartus į susirin- 
kurius.

Pirmiausia mano akys yra 
atkreiptos ant szių paveikslų, 
sukabįtų ant sienos, o labjau- 
$ia ant to, kuris yra papuosztas 
vainikais. Pasitikiu, kad ir 
daugumas musų brolių turi at
kreiptą atydą ant szių paveik
slų ir ką reikia suprast per 
juos ? 1

Taigi sziek tiek stengsiuo- 
sįų paaiszkįti, kiek man spėkos 
pavelys, dėl ko jie czionais yra 
užkabiti ir ką per juos reikia 
suprasti ?

Kiekviena tauta, kiekviena 
gentė turi savo prakilnesnius 
brolius; poetus, istorikus, ra- 
szėjus, suprantanczius savo 
brolių visą skurdulingų padėji
mą. Žodžiu sakant, žadinto
jus isz sunkaus miego savo bro
lius, szaukianczius pažįt savo 
tėvynę.

O szie nors kartų gyvenimą 
turi, ir arszkėcziais iszpintais 
takeliais vaikszczioja, bet ne- 
nuilsta dirbt iki paskutinei 
valandai kartaus gyvenimo 
ant szios pasaulės....

Bet nepasilieka be atminties 
jų visi kartumai. Neiszneszio- 
ja sziaurys vėjas jų visą trųsą. 
Tik sėklelė ant iszartos tėvy

nės dirvos pasėta pasiekia szir- 
dį jaunosios gentkartės. Ir 
stato savo didvyriams pamin
klus, ant kapų supila kapą ir 
pina liaurų vainiką jaunoji 
gentkarte.

Jisai per 41 metą nenuil- 
stancziai darbavosi dėl mus 
tautos, nors tuom laik nematė 
isz savo darbo jokių vaisių. 
Bet dėjo viltį ateitėj, t. y., 
kad jam mirus bus naudingas 
dėl Zemaiczių ir Kalnėnų jo 
darbas.

Negaliu pamirszt, kad ir 
daugiaus buvo tada mus gabių 
garbių gentainių, bet jie sve
timiems gaivalams iszarinėjo 
dirveles, svetimiems puoszė 
literatūrą, nors ir tėvyniszka 
dvasia kvėpavo. Užtaigi ne
gali jiems būti niekad tokia 
garbė, kaip sziam mus sene
liui!

Nesą pabaigęs savo mokslą 
ir gavęs philozopijos magistro 
titulą, nesirūpino sukraut tur
tus, sukraut kapitalą, kaip tūli 
daro. Bet kaipo ,, vargo pelė”, 
skamba paties Simano Dau
kanto žodžiai, neszė sau lizdelį. 
Ir pasiėmė karczią taurę vargų 
iszgert dėl savo tėvynės.

Norėdamas paraszyti istori
ją, važinėjo Prūsuose, Prancū
zijoj ir Anglijoj, rinkdamas 
medegą dėl Lietuvos istorijos, 
kuri sziądien jau yra atspausta, 
tik gaila, kad isz mus lietuviu 
retas ją skaito. Labjausiai 
mums reikėtų žinoti savo tautos 
istoriją.

Bet mes atkreipkime atydą 
ant jo tuomlaikinio padėjimo. 
Tikrai sakau, jog visiems, my
lintiems savo tėvynę, savo 
motyną Lietuvą, nors kelios 
aszarėlės nusiristų per veidus, 
apgailystaujant jo vargus.

Szendieniniai mus inteligen-. 
tai tur nukęsti visokius perse
kiojimus nuo savo draugų, 
iszgamų, o labjausiai nuo lenk- 
bernių. O koks galėjo but 
jam ramumas? Tikrai baisu 
ir pamislyti. Nesą įsiszak- 
nėjus lenkiszkojj dvasia Lietu
voje ir Žemaitijoj, grasino 
kaip su perkūnija pradėt bu- 
dįt Lietuvą isz tautiszko mie
go-

Bet szitas senelis nenusigan- D 
do grasinimų, nė užsitrakimo 
neapykantos nuo savo sądrau- 
gų, pasiszventė dirbti visą sk- 
vo amžį dėl brolių artojų, nors 
pats baįoriszkos kilties buvo. 
Nedarė taip, kaip kiti bajorų 
vaikai, kurie iszsižada savo 
tėvynės.

Apraszė labai aiszkiai knį- 
goj ,,Budas senovės lietuvių”, 
visus paproczius prosenių, 
kaip tamsiose ir surukusiose 
pirktelėse gyveno, kas ir szią
dien mums yra malonu žinot.

Yra daug svarbios įtalpos 
knįguczių jo paraszytų, bet 
neminėsiu visų, nesą perdaug 
laiko užimtų, tik vienas svar
bus dalykas liekasi man pami
nėti, kad prisikalbino ir szį 
senelį drauge darbuotis, kurio 
paveikslą matome szale, tai 
yra vyskupas Motiejus Volon- 
cziauskas, jo draugas, kuris 
taipgi daug yra nuveikęs 
dėl savo tėvynės, iszleisdamas 
dvasiszkos ir svietiszkos įtal
pos knįgas. Jis, ant galo, net 
pas savę parsikvietė Simaną 
Daukantą, kad abiem iszvien 
dirbant but galima atneszt di
desnę tėvynei naudą.

Taip besidarbuojant mus 
garbingiems tėvynainiams iki 
paczios žilos senatvės, kada 
atsiskyrė Simonas Daukantas 
nuo vyskupo Voloncziausko, 
ir užbaigė savo vargingą gy
venimą pas kun. Vaiszvillą.

Kunįgas Vaiszvilla palaidojęs 
garbų tautietį, padėjo ant jo 
kapo akmeninį su iszkaltu lie- 
tuviszku paraszu paminklą.

Taigi sakau, kad neturėjo 
Daukantas laimingo gyveni
mo, papuoszto visokioms 
linksmybėmis, ir nematė savo 
darbo vaisių, vientik vargus. 
Tas patinka ir kiekvieną karsz- 
tai mylintį savo Lietuvą, savo 
tėvynę motiną.

Užtaigi sziądien nors sveti
moj szalij susirinkęs mus bū
relis, darom atmintį jam, pi
lam kapą savo didviriui! de
dam ant jo liaurų vainiką, ku
rio garbė nepražus, kol gyvuos 
mus tauta!

Tiek tai broliai norėjau į 
jus isztarti savo trumpoje kal
boje.*)

y. (Pavnauckas, 
Minersville. Pa. 24-X-97.

*) Szin kalbą buvo pasirengęs kalbėti 
p. J. R. dienoj apvaikszcziojimo S. Dau
kanto atminties, bet iszrinktas sekreto
rium neturėjo kada ją pasakyti, dėlto pa
garsina por mąs laikrasztį. (Red).

Case a rets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudu Iltį nepadaro. 10c.

Kas yra per žiu onės Lie
tuviai, kurie Lietuv.

Kata!, parapijose 
kelti ermyde- 
rius Ameri

koje?
Raszo kuu. A. Burba.

(Prisiųsta.)

(Pabaiga).

Gal kas norėtu man užmes- 
ti: bene vienas yra Szliupas, 
bet yra ir daugiaus, kurie pla
tina bedievystę tarp susilpnė
jusių tikėjime lietuvių?

Ant to atsakau, jog tikt 
Szliupas pirmutinis pradėjo 
lietuviszkoje kalboje garsįti 
bedievystę per rasztps, nors 
isz kitų kalbų iszversdamas, 
taip per savo praneszimus bei 
agitacijas. Todėl visi bedie
viai bei valnamaniai atsakan- 
cziausiai turi vadįtis szliupi- 
niais arba ir szliuptarniais.

Arba paimkime irtuosszliu- 
pinius, kurie da sziek tiek yra 
apsiszvietę, kad ir patys per 
savę, o kurių protas taip yra 
sumaiszytas, jog patys nežino 
ką szneka ir kam ta szneka tin
ka. Sztai i d. Rugpjucziop. P. 
ant ypatingo vietinės , ,Susiv.” 
kuopos susirinkimo taip pra
dėjo savo praneszimą: ,,viens 
kalbėjo apie vienybę isz isto
rijos, kitas apie mokslą. Kas 
ežia mokslas ? Paėmei,, Saulę” 
į rankas, pažiurėjei priesz stik
lą, tai ir mokslas“. Ir nedy- 
vai, kad szliupiniai yra aptem- 
dįti tokiu mokslu, kadangi, 
anot lietuviszko priežodžio, ir 
jų vadovas: ,,isz didelio raszto 
iszėjo į krasztą“.

Szliupiniai, kaip užsimano 
ką pikto daryti priesz kunįgą 
ir parapiją, kalbina žmones, 
kad visi prie jų prisidėtų. 
Darbinįkams žmonėms jie nie
ko pikto negali pada
ryti. Bet jeigu lietuviszkas 
biznierius, kad visoje apielin- 
kėje butų tikt ir vienas, tai 
nuo jo atsimeta. Negana ką 
patys eina pas lenkus bei žy
dus, bet ir kitus lietuvius ant 
to kalbina. Ar tai lietuvystės 
darbas ?

Neperseniai yra susitvėrusi 
draugystė po vardu ,,Tėvynės 
Mylėtojų“, prie kurios priguli 
szliupiniai ir katalikai. Ji dar 
nieko nei pikto nei gero nepa
darė. Laikas viską parodys: 
ar szliupiniai galės su katali
kais iszvien dirbti tautiszkuose 
dalykuose, ar ne?

Szliupiniai per sav prielan
kius laikraszczius oratos rėkia,

kad butų vienybė ir sutikimas 
tarp lietuvių link be skirtumo 
nuomonių. Bet paeziame da
lyke szliupiniai tik ardo tarp 
lietuvių vienybę ir sutikimą. 
Szliupiniai varosi, kad nevien 
jų nuomonę priimtų katalikai, 
bet ir savo tikėjimo iszsižadė- 
tų, kaip matyti isz bedieviszkų 
rasztų. Paveizdon ką raszo 
,, Musų darbai“ ,, Vieny
bės“ N. 40: ,,Lietuva yra
pilna bažnyczių, o tautiszkumą 
tik retas ten pažįsta ir tai tik 
pirm 15 metų tas prasidėjo, už 
ka dėka neklerikalams “. c

Neklerikalais, pagal, , Vien. ” 
nuomonę, vadinasi bedieviai 
(szliupiniai); klerikalais-gi va
dinasi žmonės krikszczionys. 
Autorius ,,Musų darbai“ visai 
lietuvystės kėlimo nesupranta. 
Jis, matyt, nėra skaitęs ,,Lie- 
tuviszkiejie rasztai ir rasztinį- 
kai“, iszleista Tilžėje 1890m. 
Kad szitą broszurą butų skai
tęs, tai butų gana gerai supra
tęs, jog lietuviszkos dvasios 
pažadįtojais visi buvo klerika
lais (krikszczionimis) su iszė- 
mimu kelių bedievių pabaigo
je XIX amžiaus. Priegtam 
szį veikalėlį paraszė J. Szliu
pas, kaipo didžiausias prieszas 
klerikalų (krikszczionių), vien- 
pusiszkai ant visko žvelgda
mas.

Kas prisznekėdavo, man 
ding, ir sziądien priszneka, 
pasituri nezi us (turtingesnius) 
ukinįkus, kad savo vaikus leis
tų į mokslą? Ar ne kunįgai? 
Mano gimtinėje parapijoje 
Kruopiuos a. a. Ignas Rama- 
nauckas mano tėvus prikalbi
no, kad manę leistu į mokslus, 
taipgi ir kitų tėvus. Vieni iszė- 
jomė į kunįgus, kiti į dakta
rus, advokatus, aptiekorius, 
inžinierius ir t. t., kur kas tu
rėjome kokį norą. Tas pats 
dėjosi toje gadynėje ir kitose 
parapijose.

Taigi kunįgai netemdino 
žmonių, bet ragino tėvus, kad 
szie savo vaikus iszleistų į 
augsztesnius ar žemesnius 
mokslus, kaip kuris iszgali. O 
kiek yra kunįgų Lietuvoje, 
kurie savo giminaiezių bei 
biednų pažįstamų vaikus isz- 
leido i mokslus savo kasztais?v
Apie tai szliupiniai nei nežep- 
telia! O-gi ir patį Szliupąkas 
iszleido į mokslus, kaip virsz 
minavojau, ar ne kunįgai?

Toliaus pažiūrėkime: argi 
klerikalai nieko neveikė dėl 
pakėlimo tautiszkumo?

Kada , ,Auszra“ (1883m.) 
pradėjo iszeiti Prusnose, ne
tik savo žinutėmis ir keliomis 
korespondencijomis szelpiau 
ją, isz kurių viena net ,,Mos- 
kovskich Viedomostiach “ su
kėlė baisų triukszmą link lie
tuviszko klausymo, bet ir pinį- 
gais suszelpiau ,,Auszrą“ ke
liomis deszimtimis rublių. 
Apart manęs, szelpė ją ir kiti 
kunįgai pinįgais ir rasztais. 
Ar tai klerikalai nedirbo dėl 
lietuvystės pakėlimo? — 
„Auszra“ už kelių metų nu
puolė isz priežasties bedievisz
kų rasztų.

1888 metuose susitvėrė Var- 
szavoje tarp studentų bei inte
ligentų lietuviszka draugystė 
su mieriu iszleisti lietuviszka 
inteligentiszką laikrasztį užru- 
bežije, nesą tada ant ,,Lietuv. 
Balso ‘ ‘, iszeinanczio Ameriko
je, žiurėjo Lietuvos inteligen
tai, kaipo lietuvystės trukdy- 
tojaus bjauriame bedieviszku- 
me. Asz ir kiti kunįgai prie 
tokios draugystės pristojome. 
Vieni davėme po 25 rublius, 
o kiti net ir po szimtą.

1889 metuose jau iszėjo 

Prusnose ,, Varpas“. Asz pir
mą metą redakcijai nusiuneziau 
100 markių; kitą metą gerai 
neatsimenu, ar 100, ar 50 
markių nusiuneziau. Taipos- 
gi ir kiti kunįgai ant to dalyko 
nebuvo atszalę. — Kur yra 
szliupinių teisybė?

1875 metuose, kaip asz dar 
Sziauliuose mokinausi, kun. 
Tomkevyczius, Sziaulių dže- 
konas, gavęs žinią apie smertį 
vyskupo Voloncziauko, taip, 
apart jo gyvenimo ir apgarsi
nimo dievmaldystės, sziuos 
minėtinus žodžius isztarė: 
,.Kaip Zemaiczių vyskupu pa
stojo kun. M. Volonczauskas, 
kaip ir jus patys senesni žino
te, jog retas isz jūsų buvo, 
kuris butų galėjęs ant lietu
viszkų knįgų melstis, o dabar 
retas kuris isz jūsų negalėtų 
isz knįgos melstis. Kas tą 
padarę? Ar ne, a. a., vysku
pas Volonczauskas savo rasz
tais ir raginimu kunįgų, kad 
szie prikalbinėtų žmones mo- 
kįtis ant knįgų melstis“.

Kaip kur net ir patys kunį
gai verstinai vertė, kad tėvai 
mokįtų vaikus skaityti ant 
knįgų. Asz pats mokinausi 
skaityti Kruopiuose pas za
kristijoną, nes kunįgas vaikų 
nepriimdavo spaviedin, kurie 
nemokėdavo ant knįgos skai
tyti.

Ar nėra ir sziądien tokių 
Lietuvoje kunįgų, kurie savo 
parapijos jaunuomenę mokina 
skaityti, raszyti, geografijos ir 
1.1. Tai tie kunįgai temdina 
žmones? Sziądien kaip tarp 
klerikalų, taip ir neklerikalų 
yra mylinezių tėvynę ir ne. 
Bet klerikalai yra daugiaus 
dirbę už neklerikalus, kuriems 
netiek rupi lietuvystė, kiek jų 
ypatiszkumas bei pasinaudoji
mas isz žmonių tamsumo dėl 
savo naudos.

Toliaus ,,Musų darbai“ au
torius taip szneka tame-gi 
N. 40 ,, Vienybės“: ,,Czionai, 
Amerikoje, klerikalai, staty
dami bažnyczias ir tai laikyda
mi už tautiszką dalyką, daro 
musų pirmynžengystei iszka- 
dą.... “

Taigi pagal moklincziaus(i) 
supratimą yra didžiausi lietu
vystės neprieteliai, kurie tve
ria parapijas ir stato bažny
czias, pirmynžengystei (suprask 
bedievystei). Taigi ežia mus 
labai toli traukia žmogus be 
jokio mokslo ir nežinąs lietu
vystės bėgį. Szis mokslin- 
czius(!) turi žinoti, jog J. 
Szliupas, kaipo visų szliupinių 
(bedidvių) tėvas, 1885 metuo
se New York’e tvėrė lietuvisz
ka katalikiszką parapiją, bū
damas ir pats parapijos sekre
torium, net partraukė kunįgą 
Varnagirj, kad tokiu bildu lie
tuvystės darbus sujudįti ir vi
sus lietuvius į vienybę su
traukti. Teigi pats J. Szliu
pas suprato reikalingumą tver
ti lietuviszkas parapijas link 
lietuvystės labo. — Taiposgi 
tas pats J. Szliupas 1888 me
tuose raszinėjo pas manę gro- 
matas į Gartiną, kad asz pri- 
bueziau Amerikon į Shenan- 
doah’rį, kur galėcziau sutverti 
grynai lietuviszką parapiją, 
daigi Szliupas ir tuose metuo
se dar suprato, kad tvėrimas 
lietuviszkų parapijų ir pribuvi
mas lietuviszkų kunįgų Ame
rikon yra reikalingas dėl lie
tuvystės labo, nors jis sziądien 
vadina bažnyczias augszta- 
bokszcziais tvartais ir kunįgus 
neprideraneziai pravardžiuoja.

Pribuvęs Amerikon, papuo
liau į Plymouth’ą lietuviszkai- 

' lenkiszkoje parapijoje 1889m. 

Kaip ežia pribuvau, tai lietu
viai gėdyjosi (sarmatijosi) 
sznekėti lictuviszkai ant gat
vių (ulyczių) tarp savęs. 
Trumpame laike viskas persi
mainė ir lietuvystė paszoko 
augsztyn.

Tas pats yra ir sziądien: 
kur lietuviszka parapija susi
tveria, ten ir lietuvystė kyla, 
o kur jos nėra, ten lietuviai, 
abelnai sakant, snaudžia. — 
Kad sziądien radosi tarp lie
tuvių beveik visose lietuvisz- 
kose parapijose ir szliupinių, 
todėl dideli armyderiai kaip 
kur sukilo; szliupiniai visokius 
iszmislus ir nebūtus daigtus 
paleidžia tarp žmonių ant ku
nįgų, nekurie ir geri parapijo- 
nai isz pradžių jiems įtiki, bet 
aulink, kaip žmonės supranta, 
atmeta nuo savęs szliupinius, 
kaipo tikrus bedievius, ardan- 
czius lietuvystės ir tikėjimo 
dalykus.

Isz to viso iszeina, jog ir 
tautiszkuose dalykuose katali
kams vargu podraug dirbti su 
szliupiniais. Szliupiniai kleri
kalų tautiszkus darbus nepri
pažįsta, o savus ir nebūtus 
daigtus giria.

Galima gauti maldą knįgelę 
„Maldą Vainikėlis“ pas J. A. 
Mandour 211 E. Centre str. Preke 
40 c.

Mokslo Stebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos.
PrakilnusNew York’okemikas irmokslin- 
czius ka siūlo mąs skaitytojams už dyka.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gldymo džiovos, gerklės, plauczią ir kru
tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokią nupuolimij svei
katos. Kiekvienam mąs skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiąs UZ DYKĄ 
TRIS BONKUTES savo naujai Iszrastų 
liekarstą.

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos pruleryste suteikti kenezianezia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metij metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plauczią ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingą 
padėkavonės laiszką“, kurią czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiąstos nuo iszgydytą isz vi
są svieto krasztą.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neišzvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str.. New York, priduodamas 
paczto ir exproso adresą ir jisai dovanai 
atsiąs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai mąs laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPKCIJALISTAS CHRONISZKU IR NERVIBZ- 

KU LIGŲ. .
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžią. 
dusulį, vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, aklą, 
ausą, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelią,dru

gį, szaszus ant galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 
lina, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, rcuralgiją, 1)rouchitis, petog- 
rą, niežulį,uždogimaTmegeną, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil
vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėles ir 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, 
paklausk daktaro Kallmerton patarimo. 
Dr. Kallmcrten'as iszgydė tukstanezius 
žmonią, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo ją iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- 
gydvs.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abieją ly- 
ežią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
greitai. Ncreik gėdįtis, tik gydytis, nes- 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmcrten’as 
duos rodą uždyka. Apraszykit ligą, pa
sakykit Įtiek mefą ligonis, atsi skit gro- 
matoj blskį jo plauką nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima 1 i>rą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN, 
Cor. Washington & 22nd. Sts.,

TOLEDO, OHIO.
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Kn. III ■ Lietuviszkas ms
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
Dūkte,

ARBA

Imtuvą

Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.
Tąsa.

Skyrius III-
JOTOS 1KOTEJ&S.

O kad tai jis jaunutis taip sau mąstė.
Mat tie keisti dalykai daug jam galvą rastė, 
Ką tur su savim veikt toj svietiszkoj klaidybėj, 
O kad gyvatą ve’ti skaisczioj tikrybėj 
Bevaikszcziodams jis pamare sutiko 
Žmogų seną, kurio žinoti nepažino: 
Diktoką žilą barzdą jis turėjo, 
Drožtu krukiu gražiai pasirėmėjo.

Rei. —

Viename isz tokių apvaikszcziojimų, po rytmetinių au
kų, kada kunįgai savo gyvenimuose naudojosi isz liuoslaikio, 
o szventnyczia Žnicziaus buvo jau tuszczia, įėjo jon nepažįs
tamas senis, vesdama už rankos gražaus budo jaunikaitį, ku
rio pastovą isznaszi, žingsnis drąsus ir sudėjimas veido pri- 
jimnas, daugiaus rodėsi žadėjo, negu jo kaimiszkas rūbas 
reiszke. Plaukai szviesus lengvose vijose driekėsi jam nuo 
peczių, o pažiūra, kurios greitumą szvelnino liūdnas žiuresis, 
piesze duszią jausmingą ir geidulingą. Pravadyrius jo, am
žiumi sukumpęs, bet drūtas ir gaivus dar, isz veido ir drabu
žio iszrode ant prasto žmogaus. Buvo tai guvus ir sukrus 
senukas,kurio pastovą, nors nedidele, iszrodo vienok, jog,kaip 
tai sako, neduotų savę vesti. Neturėjo jis rods nieko tokio 
isz veido, kas sužadintų nepasitikėjimą; prieszingai, rodosi 
buvo geros duszios; tik mažos juodos akys, kuriomis isz po 
užslinkusių skruostų juokingai žvelgė,barzda tanki, žila, atsi- 
kiszus į prieszakį, o ypatingai žingsnis tikras ir ramus apsie
jimas davė jame pažinti nepaprastą žiniuną: nusitrynę-gi kur
pes, nusidėvėjus sermėga ir didele lazda, kuria pasiramsz- 
cziavo, liudijo, kad ateina isz tolimos szalies. Abu įėję į 
szventnyczią metė pirmiausia akimis ant sienų, apkabintų į- 
vairaus budo dievystėmis, isz kurių vienos stovėjo ant pa- 
delkų ir stulpų, kitos, szventesnės, auksu ir sidabru blizgan- 
czios kiszosi pro visas isz savo slėptynių bei urvų. Vaizdas 
tas perėmė atėjūnus paguodene., Prisiartino isz lengvo prie 
aukuro stovinczio ant vidurio, ant kurio tvilo ug-nis, atidavė 
garbę Žnicziui ir padėję ant laiptų jauną ožytį duonėn, laukė 
tyloje užklausimo. Kūrėjas, pildantis prie aukuro tarnystę, 
sėdėjo arti, laikydamas rankoje geležines szakes dėl sutaisy- 
ino ugnies ir snaudė ramiai su nusvirusia ant krutinės galva. 
Buvo tai žmogus jau pabuvusio amžiaus; nepaprastas jo nu
tukimas davė pažinti, kad szvento slenkszczio seniai jau ne
peržengė, o veidas iszpustas nuo ugnies, liudijo vien valinį 
žiūrėjimų ant szventos liepsnos. Nieks szventinj ežioj nesi
judino, tyla joje vieszpatavo gili, kartais tik sprogimas ki- 
birkszties arba garsus mieganezio sukriokimas pertraukė ty
lėjimą. Du nepažystami tankiai dairėsi ant savęs, nežinoda
mi, ar turi kūrėją prižadint arba laukti, kol pats į juos atsi
lieps. Pasirodė ant galo iszeinantis isz gilumos szventny- 
czios durininkas, prisiartino prie nepažįstamų ir užklausė, ko 
reikalauja? Senis atsakė su nusižeminimu, jog norėtų turėti 
laimę tarti keletą žodžių Krivakrivaicziui. Ant jų balso pra
budęs kūrėjas trindamas akis ėmė murmėt ant landumo žmo
nių, reikalaujanczių vis pasikalbėt su virszinįku tikėjimo.

— Asz jo dar savo gyvastij nemaeziau, atsakė senis. 
Dvi brangias dienas atidėjau, kad jo szventą veidą matyt, 

•dievai man liudinįkais, kad nieko nereikalauju; paklusnus tik 
jų paliepimams ateinu sudėti auką, kurios gal atmesti neno
rės, o jei ir atmestu, tegul buna szventa jų valia; grįžsziu 
namon, kaip ir atėjau czion, bet matytis turiu su Krivakrivai- 
-cziu būtinai.

— Taip yr isz tikro, matytis turiu būtinai - antrino tin- 
gum balsu kūrėjas, tai jus paprasta kalba, o asz pasakau, kad 
nieks isz to.krivakrivaitis sziądien jau į szventnyczią neateis, 
•reikėjo atsikelt ankszcziaus. Dabar yra bute (rūmuose) pas 
kunigaiksztės motina.

— Lengva jums taip kalbėt, atsakė senis, bet man varg- 
szui, ką namus ir ūkę apleidau, idant į szventas jo rankas su- 
•dėti auką, nelengva su nieku pargrįžtį namon.

— O kokia gi jus taip didė auka, del kurios priėmimo 
būtinai reikia Krivakrivaiczio? klausė kūrėjas.

— Matysite - atsakė senis - bet kad tai nėra galima,idant 
jį tuojaus matycziau, tai kuomet galėcziau atvykti?

— Stabus isz tavęs žmogus, mano brolau. Krivakri- 
vaitis rytoj gryžszta i Kernavą ir gal tik už pusės mietų czion 
:bus. Ar manai, kad bile kam su juomi kalbėti yra taip leng
va, kaip tau su manim? Jei jus aukos yra taip didelės 
svarbos, tai galite jas priesz vietininką sudėti. Tikėkite 
manim, dievai žiuri ant to, kurs duoda,o ne ant to, kurs pri
ima. Eik brolau pas Jerbutą - hire į durininką, ir pasakyk 
jam, kad du nepažįstami atėjo su aukomis.

Durininkas paėmęs ožyti nuvėjo gilmėn trobesio. Matyt 
buvo aiszkiai, kad szitas pasielgimas nemėgo seniui: suprato, 
į kokį blogą iszsirengė laiką ir kad pertraukimas miego kū
rėjui buvo priežastim taip nesmagaus priėmimo. Pažvelgė 
ant sądraugo ir rodėsi jo klausė akiur’s, bet ramus žiurėsis 
jaunikaiezio nedavė jokio ženklo atsakymo. Apart to reikė
jo susitaikinti su vietiniu dalykų stoviu. Tuom tarpu kūrė
jas sutaisęs aukuro-ugnį vėl linkusias prie miego dėjo blakstie
nas kada iszvestas isz kantrybės senis atsiliepė sziais žodžiais: 
Taraysta jūsų, mano tėve, turi būti sunki? Žmonės rods

jus guodoja, nesą vienval žiūrite veidan dievų, bet sėdėt taip 
nuolatos ant vienos vietos, kepti prie ugnies, tai nelabai turi 
būti pakamantru. Misliju, kad jus nesykį degina troszku- 
lys. O, žinau ir asz gerai, kastai karsztis ir keblumai! 
Žmogus nemažai jau matėsvieto ir anksti atsargumo iszmoko. 
Taigi į szitą leisdamasi kelionę, nors tai tik keliolika mylių, 
paėmiau su savim sądėlį kauniszkio lipeziaus, nes reikia ži
noti, kad asz esmi isz tų szalių. Paprastai kiek kas pakelia. 
Vienok, nors kelionėj nesiskupėjau, atliko man dar didesnė 
pusė bertainio; jeigu szventoms jūsų lupoms galėtų tikti, mel
džiu ragauti.

Pasiekęs isz po szvarko didoką bertainį, pripylė stiklelį 
ir gėrė į aukinįką. Akiveizdoje auksapludžio skystimo nu- 
szvito jo veidas. Atsižadėjo miego, ėmė prisipažinti, kad 
karsztis yra daigtu nepakęstinu, gyrė pramatlumą keleivių ir 
į malonesnę įsidavė sznektą.

— Ką daryti, - sakė - reikia kartais ir prikepti, bile ug
nis degtų lygia liepsna, nes tai musų pareiga. Sunki tai tar- 
nysta; ir jeigu ne miegas, malda ir atmintis dievuotų,tai žmo
gus pirm laiko turėtų žūti.

Senis per tą laiką neleido isz akies jaunikaiezio, lyg kad 
norėdamas dasižinoti, kokią szitie užtėmijimai padarys ant jo 
įspaudą. O kad iszgėrė gėrynių, padavė pilną taurę aukinį- 
kui, kurs ją priėmė su džiaugsmu, o nuliejęs kiek ant aukuro, 
murmėjo žodžius maldos ir liekanas iszgėrė su prasiskanėjimu. 
Po atliktai antrai eilei, kad aukinįkas daugiaus gerti atsisaki
nėjo, praszė jo senis, idant likusį lipezių ant pastiprinimo šy
lu prie tarnavimo znicziui norėtų užlaikyti. Malonus tai bu
vo dvasiszkamjam szis davinys, nesidavė ilgai praszyti ir pri
imdamas bertainį su dėkingumu užtikrinėjo nepažįstamą, jog 
kokius tik atneszė reikalavimus, dievai tikrai jo iszklausys.

— Paeinate tad nuo senų Kaunu 1). Asz tai tuojaus pa
tyriau, nes žmonės ten visuomet buvo gerais ir dievobaimin
gais. Na taipgi laimingoj gyvenate szalij! Pažįstu gerai asz 
jūsų szalį. Pasakykite gi man,kokius turėjote reikalavimus? 
Ar gal jums reikia ugnies? tai ir bo Krivakrivaiczio apsieisi
me. Gal naujus namus uždedate? tegul gi jums maloningai 
Auszlavė pagelbsti, tegul sveiku medžiu aprūpina, o dievai 
Kerpis ir Szilinis tegul sausų samanų dastato, nes reikia dau
giausia atminti, kad žmogus ant žiemos, ne ant vasaros, bu- 
davoja. Gal gyvuliai nesiveda? tarkite drąsiai, asz jums liep
siu duoti žolių isz Perkūno gojaus.

— Namelis mano ir ūkė, nors menkycziai, yra geram 
stovyje - atsakė senis.

— Tai gerai, tai gerai; matyt jus dievai turi savo szven- 
toje globoje. Bet gal priesz piktus kaimynus jieszkote pa- 
gelbos, nes žmogus laimingas visuomet turi skaugėj us, ką 
trokszta jo blėdies. Tegul gi juos geras Lygyczius permaino 
į draugus, tegul jums Pricsparczius priduoda turtų, tegul jus 
visame laimina dievai!

— Mano teve, pasidekavojant jūsų gervelijimui, isz ma
lonės dievų viskas man eina gerai ir dėlto, kad visiszkai lai- 
mingas, ateinu sudėti dėkas ir ant ženklo dėkingumo, bran
giausią, ant kokios tik isztesu, noriu sudėti dangui auką.

— Teisybe - atsakė aukinįkas - nereikia laimėje užsi- 
mirszti. Taigi dėl to norite matytis su Krivakrivaicziu? 
Nieko tinkamesnio. Gaila, kad to ankseziaus nepasakėte. 
Bet nieko blogo nesistojo; palauksite iki saulėleidžiui, ateis 
jis czion ant vakarinių maldų, tai su juom iszsisznekėsite lyg 
valiai.

Jaunikaitis per visą tą laiką rodė ženklus gausiausios ne
kantrybės; akys jo vienval buvo atkreiptos ant durų, per ku
rias turėjo įeiti vietinįkas. Sykiais tik su pagaila atsižvelgė 
ant aukinįko ir tylum atsidūsėjimu rodėsi apgailavo jo szno- 
kumą. Tuom tarpu Lizdeika, dasižinojęs, kad du nepažysta
mi reikalavo su juom sznekėti, artinosi prie szvcntinyuzios, 
apsiaubtas apstingu buriu tarnų ir aukinįkų. Vyriausi kunį- 
gai neszė jį kėdėje, apdengtą auksuota gelumbe. Susilaikęs 
senis ant paprastos vietos, isz pirmo nuvestas buvo prieszais 
aukurą, idant atiduoti Žnicziui prigulinezią garbę. Jaunikai
tis, perimtas nuostebos. žiurėjo ant jo isz tolo.

Plaukas iszbalęs, pastovą augszta, baltu rubu apsisiautęs, 
iszblyszkęs veidas, žiurėsis prigesęs ir reiszkulys gerdarystės 
įbriežtas ant veido nesuprastinas gimdė jo szirdij 
pajautas. Po trumpos maldos Krivakrivaitis reikalavo, idant 
ateiviai butu priesz jį atvesti.

— Sveiki draugai - tarė į juos maloniai - tebūna malonė 
dievų su jumis! Jeigu jus nepažįstu, neimkite to už blogą. 
Jau nuo kelių metų akys mano kas syk blogiaus man tarnau
ja ir vos pavėlina įžiūrėti kas manę areziausiai lypsti. Matyt 
tokia valia dievų, bet nemažiaus szirdis mano yra atvira dėl 
isztikimų žmonių. Pasakykite gi man, koki yra jūsų reika
lavimai? ,

— Tėve szviesybės! Pirmasis Žnicziaus sarge - tarė senis 
atiduodamas žemą linktelėjimą - teikkis neniekinti mano au
ką. Nuo pirmiausios jaunystės mano sūnūs, kurį ežia atvedu, 
rodė savije karsztą norą pasiszventinti tarnavimui dievams; 
metai didikio jame tą norą. Viskas, kas bovijo kūdikystę, 
kas judino jaunąjį amžių, buvo dėl jo svetimu arba neapken- 
cziamu. Szalintis žmonių, vesti žiaurų gyvenimą ir naktį lei
sti ant budėjimo prie Žnicziaus, tai jo vienintelės zobovos. 
Dvideszimts metų baigia ir kas syk daugiaus reikalauja, kad 
jį atveseziau priesz jumis praszyti dėl priėmimo skaitliui! tar
nų Žincziaus. Dievai žino, kaip didelę darau auką. Neturiu 
kito vai kelio, bet ir tą noringai jiems paszvęsiu, jeigu tokia jų 
szventa valia. Priimkite jį, tad tegul jiems tarnauja, arba, 
jeigu jo nepripažįsite vertu szventinyczios, atkreipkite galy
be jūsų szventybės, idant jį prilaikycziau prie svieto.

1) Kaunas — lietuviszkas kunįgaiksztls, uždėtojas miesto Kauno.

(Toliaus bus).

Garso Amerikos Lietuviu
spaustuvėj iszejo sekanezios knygos:

1) ,,Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpa-
tysteje, ‘garsaus grafo Lelivos socijologiszkas paiszi- 
nys, lietuviszkai iszguldytas kun. A. Kaupo..........35

2) ,, Duonos Jieszkotojai“, H. Sienkievicziaus
apysaka, versta V. Stagaro.......................................35

3 ,, Donelaiczio Rasztai“.................................40
4) ,.Baltas Karžigys“, mažyte knįgute, eiles,

verstos isz Mickaus................................................... 5
5) ,,Rinkimas Vaito,“ vaizdelis iszlietuviųgyve-

V. Stagaro.......................   8
„Žemaiczili Vyskupyste“, Vyskupo M. Vo-

mmo,

lonczausko.
7) ,,Stacijos arba Kryžiaus Kelias“, paraszyta

- - - . 8
•15 
su

kun. A. Burbos .....................................................
8) ,,z.entas del parodos“, komedija............
9) ,, Du broliu,“ pieszinys isz Turkų kares

maskoliais...............................................................
10) „Nesiprieszink, “ komedija...................   .
11) „Devoniszkiu kryžius“............................
12) ,, MedegaS. Daukanto bijografijai, ‘ ‘(span

i5 
io

13) ,,Paskutines miszios, “ puiki apysaka.... 10
14) ,,Tetervinams burkuojant,“ ir „Kur trum

pa, ten trūksta,“ dvi dailios apysakėlės................. 10
,, Birutos kalnas, ‘ ‘ (su koplyczios pav.). .. 3 
,,Lietuvišzkos kankles“ (su paveikslu)... 3 
„Antanukas,“ B. Prūso apysaka. Verte 
....................................................................... 8 
Liet. Kningynas. K n. II. Kataliku Baž-

In Amerika ir tt..................... 15
Jaunųjų maldaknįge. 

maldų knįgą, Amerikoj iszleista.
Taippat galima gauti: 

a m ž i 
tose

15)
16)

. *7) 
Šėlimas

nyczia Ir Mokslas.
19) Maldų Vainikėlis. 

Pirmutine liet. 1

Pekla arba 
Dievo szven 
puiki knįga.

n as pragaras ir Stebuklai 
Czyszczlaus dus z lose. Didelė 

80c

arba Szaltinis dangiszkų
2) szagrino 8 2,00

Altorius
1) skuriniuose apdaruose S 1,50. 

,50 4) su kauleliais 3,00 ir daugiaus.
1) skuriniuose apdaruose 90c. 2) sza-

3) krisztolo S 2,00 4) su kauleliais S 2,75 Ir daugiaus.
70C
70c.
25c.
30c.
30c.
50c.
50c.
25c.
85c.
50c.
10c.
35c.
15c.
10c.
10c.
15c.
15c.

Aukso 
s k a r b ų.
3) krisztolo S 2 

Balsas Balandėlės.
grino S 1,00

K a n t i e z k o s
G y v e n i ra a i S z v e n t u j ų D i e v o 1, 2, ir 3, dalis; 
G a r s a s a p i e b a i'S y b e s Dievo sūdo.
Gydyklos nuo b a i m ė s s m e r t i e s. 
M ė n n o Marijos.
Pilote i». arba kelias į maldinga gyvenimą. 
Vadovas į d a n g ų.
S z a u k s m a s Balandėlio. 
T a r p s k a u s m ų į 
Lietuvos 
A m e r i k a 
L i t c u v o s 
A p i e K r a 
Lengvas b u d a s paežiam per save pramokti raszyti. 
Petro Armino rasztai.
Ponas i r M u ž i k a i. Drama. 
Pajudi n k i m v y r a i ž e m e. Apysaka.
Ž o d y n a s k u n. ?.l i o ž i n i o. Keturiose kalbose: llėtuviszkai, 

latviszkai, Innkiszkai ir ruslszkai. 8 2,00
P a m o k s 1 a i anb didžiųjų metinių szvenezių. 75c.

Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgų, Iszduotų kitosę spau
stuvėse. Pi {siuskite už ..'c. markj, tai g a u s i te k a t a 1 i o g ą ir 
iszslrinksite kokias norėsite.

GARSO spaustuvė už pigiausia preke at
lieka visokius drnkoriszkns darbus, beje spaudina knįgas, 
draugysezių konstitucijas, gromatas į Lietuvą, užpraszymus 
ant veselijų, tikietus ant balių, piknikų, apgarsinimus biznių 
ir tt. Darbą atlieka gerai, greitai ir sąžiniszkai. Raszy- 
kit ant adreso:

garbe. Poema.
V i s t o r i j a.

p i r t i j e.
G a s p a d i n ė.

Garsas (Publishing Co.,
'd Str., Shenandoah, 'Pa.

Tautiecziai, kurie turi savo ar kitų rankraszczius, 
o negali jų atspaudįti, tegul kreipiasi į Garso spaus
tuvę. Mes apsiimam parupįti iszleistojus. Rank
raszczius (isz Europos) galima siųsti ant szio antraszo:

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

LUCY A. MATHISON. JAB. W DkDEBICH

MATHISON & CO., 
Sanitariszkas plumbierius, szymo ir gazo 

invedikas, iszdirbejas isz blekes.
Pecziai, grotos, yteriai, ge

ležiniai tavorai t.t,

PECZIU, GROTU ir 
TERIU.

Krautuve garsių 
"CANOOY” PECZIU 

drūtų ir pigių.

33, 35 & 37 FIRST STR. ELIZABETH. N.J,



M, Burning
Laiko grabus ir balzamuoja 

kunus. Gyvena ant 
FIRST and COURT STS.

ELIZABETH, N- J.
Telefonas - Toliaus 59b. Arti 59

Forniczius 
del fruntruimio, miegstubės, 
stalavos ir kuknios parduoda 
labaFpigiai.

Jei isztroszkęs, nori gert, 
ateiki pas

CAVAN SMITH
O atsigersi szalto alaus, por
terio, elio ir parūkysi kvepian 
ežių sigmų. Gyvena 

ant-
200 First str, 

Elizabeth, N. J.
Ar nori insekuravot (insziu-

II. Gerken,
Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis nuo 
prapecziu ir komiszionierius dytu.
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

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

Parduoda G RA BUS
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 reikalu pagrabo diena ar nakczsa

Telefonas 56m ir 70

B. Bloch
Laiko laikrodžius, d ai man

tus ir visokius sidabrinius dai- 
gtus taiso ir parduoda.

Agentas Real Estate insu
rance.
196 FIRST STR.

ELIZABETHPORT, N. J.

Gepteppial
HOTEL

Pirmos kliasos Amerikisz- 
kas Lager Alus, vynas, likie
riai ir sigarai.
EMILE MASCOT

Proprietor
Jis taiposgi yra agentu E. 

Garnier,o Co. Cal i foru i jos 
vyno isz San Francisco.
314 SECOND STR.

Corn. Ripley Place, 
Elizabeth, N. J.

Aliancfi Hold
Netoli nuo lietuviszkos baž- 

nyczios. Viskas užlaikoma 
kuopuikiausia. Szaltas alus 
ir turkiszki cigarai.
Mrs. CROAVLY, Prop.
322 Second Street,

ELIZABETH, N-J.

Geriausia del Lietuvių vie
ta

yra
Formerly Fisher’s

Hotel
Kuris norėtų gali tą vietą nu- 
pirkt už pigią prekę.
OTTO J. PIEHLER

Proprietor.
316 Second Street, 

ELIZABETH, N. J.

K. Obiecunas.

ryt) savo daigtus?
Jei nori tai kreipkis prie 

geriausio agento

L. 0. Donnel
ant

154 FIRT STR.
ELIZABETH, N. J.

HURA! Visi pas
J. Boltuni,

Nes jis užlaiko geriausius gė
ry mus, kaiptai Alų Porterį eli 
ir labai szirdingai priima sve- 
czius.

Gyvena ant:
233 - 2nd. str.

Elizabeth, N. J.
Ar žinote kur smagiausia 

laiką galima praleisti?
Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė- 

rymus: szaltą alų ir kvepian- 
czins sigarus isz paczios Tur
kijos.

j Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas

Offisas:

91 Grand str, Brooklyn, N. Y
p L & Ą fieidpttep

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo ir apdailini- 
įmo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.

Marshall & Ball 
CLOTHIERS.

John A. Engel. Agentas
Newark, N. J.

Sell at prices to please all-call & see their stock the lar
gest in the state.

CLOTHING HAT & SHOES & UNDERWEAR & C.
807 - 809 - 811 & 813 Broad str. NEWARK, N. J.

Carfare paid.

Ofisas ir Yardas 
Pine str.

Bet. 4th & 5th st.

Fabrikai
Elizabethport. N. J.

Earl. Ark.
Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yardas 
ant

S. Front str.
ties Elizabeth River

ant
32 FOURTH STR.

ELIZABETH, N. J.

Geriausias Sztoras
V. Czepukaiczio

ir
Ch. Czivinsko.

Tavorai koszviežiausi, o žmo
nės teisingi.

Taiposgi laiko puikius
ARKLIUS.
Vyrai, jei norite neturėti

PUIKIAUSIA
S K A B I N Y C Z I A *

Geriausiai iszskalbia ir puikiausiai viską iszprosavoja vi
sam mieste. 

Marszkinius už 10c.
Kaunieriai - - - - 2c.
Rankaukos - . - - 4c.
Pedikiai - - - - _ 16c.
Naktiniai marszkiniai - - - 8c.
Paklodės - - - - 8c.
Staltiesės - - - - 10c.
Apatiniai marszkiniai - - - 5c.
Apatinės kelnės - 5c.
Novalaczkos - - - _ 5c.
Abrusai - - ✓ - 3c.
Panczekos - - - 5c.
Servetkutės - 2c.
Sznipszdokas - - - 2c.
Surdotas - 20c.
Kelnės - - 25c.
Bruslotas - . - - 25c.

Gaunant iszvalytus daigtus reik už juos tuoj užmokėt. 

LEONARD BROS ■ Elizabeth. N. J.

DANIEL J. VALSU
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtly attendet to. 
Estimates cheerfully given.

Resid 321 LIVINGSTON STR, ) Plinnhn+h IT I 
Shop 321 BROADWAY, f MDBlll, fl. J.

Y7ra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlieka kuo- 
geriausiai.

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

Didžiausias drapanų ir czcveryku sztoras!
ant

807 - 809 - 811 & 813 Broad Str. N e w a r k, N- J.
Geriausius tavoms ir pigiausios prekes visam mieste.

Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

ant
57 MONROE STR.

' NEWARK, N. J.
Užlaiko paikiausią alų,arie 

ką likierius ir kvepianezius 
cigarus. O stiklai koki dide
li! Oi, oi, oi!

D. W A I N A Ę
412 Wall str.

Elizabeth, N. J.
Po 1 d. menuo subatoj buna
Ruskos Maudykles 

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.

Preke 15 c. ir 20 c.

B. BRODY
Geriausias praktiszkas plau

kų kirpikas ir barzdskutis.
Su naujausia elektriszka 

maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182į FIRST STR.

Elizabeth, N.J.

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

Jei uori pirkti czebatus, 
czeverikus arba kalioszus, tai 
eikie pas

Louis J. Sauer,
ant

170First— Corn. Court str.
ELIZABETH,’ N. J.

Czia tu rasi geriausius 
czeverykus už pigiausią prekę 
visam mieste. Asz nelaikau 
blogo ta voro.

sarmatos iszvažiavę ant szer- 
menų arba veselijų, tai imkite 
jų arklius, o pamatysite, kaip 
puikiai bėga tie briginiai.
309 W. Centre st. Shenandoah, Pa

Bank Exchange
Daniel Fallon, Propr.
I3O First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau

sius gėrvmus. visam mieste, r? v
Telefonas 562.

LIETU VISZKAS
SALIUNAS!

N. FREEMAN
Parduoda vyną, likierius ir 

alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.

Gyvena aut
280 KENT AVĖ., 

BROOKLYN, E. D.

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.

Cor. Second & Trumbull str.
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

Geriausias hotelis yra
Hotel Gernandt

kur
John C. Gernandt,

Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra ką girt, nes jie patys 
giriasi.

AARON WEISS & CO
106 First Street

Elizabeth, N. J 
Drabužius, Skrybėlės 
ir visokį apsivilktuva 

Parduoda už pigią prekę. 
Visiem vienas praisas.

James J Myginty
LAIDOTOJAS LAVONU 

ir 
BALZAMAVOTOJAS.

Prie lietuviszkos parapijos Szv. 
Panos Marijos.

72 S. 2 str. Brooklyn, N. Y. 
Vienos durys nuo Wythe Ave 

Laidoje ant visokių kapinių.
Parsamdo karietas ant szermenu 

veseliją ir. 1.1, labai pigiai.
Stonia po. No 76 S. 1 str. arti 

Berry.
ADARA DIENA IR NAKTĮ' 

Telefonas 559 Williamsburg

Geriausia proga įgyti Real Estate; ir nepraleiskite tos progos 
Rahway N. J. yra 15.000 gyventoju

Didelis iszdarbejystės centras Amerikoj.
Tik I7 mylių isz New Yorko prie Pennsylvanijos geležin

kelio, didžiausio ant svieto. Kasdien praeina po 50 treinų. 
FeraslOc. 40 minutų kelio isz New Yorko. Darbinįkai 
prie jus durų yra fabrikai puodų, plytų instrumentų inaszinų 
ir visokių fakrerių.

Ingyk locna narna!
Dytus gauni už dyką Rahwah Bank. Kapitolo turi $500,000, 
Miesto lotai po S 50 ir virszaus

5 dol. isz virszaus, o paskui po 1 dol. aut nedėlios- 
Jokio intresto, jokių taksų, jokio assessment©.

Ne tik padidįsi pelną, bet greit įgysi locna namą ir turėsi 
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
Henry Mac Namara

Room 40 261 Broadway, N. Y
Jei negali ateit ateinanezią nedėlią,tai ateik bet katrąnedė- 

lią arba czetvergą

Lotai ant partoimo.
ASZTUONI LOTAI bus pigiai parduoti pirmutiniam pir

kikui. Tie lotai yra prie
Olive & Laura ulyczių tarp Spring ir 

Catherrue str. Elizabeth, N. J.
Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ --------

--------  ELIZABETH PORT, N. J.

Juozas Katylius
Puikiausias visam mieste barbens 

Skuta barzdas 
ir

Garbiniuoja plaukus.
ANT

97 Grand str. BROOKLYN, N Y 
Bet. Wythe Ave & Berry str.

John Clark
užlaiko vyną, likierius ir 
cigarus. Visados szaltas ir 
szviežias alus.

Elizabeth Port, N.J. [ir.Vu.»7]

Mrs. E. L. Schleuning
at

210 Second Str.
Elizabeth, N. J,

Visos lietuviszkos moters, 
kurios nori turėt gražią skry
bėlę, tegu eina pas

Mrs. E* L. Schleuning, 
ir iszsirenka sau dailiausią.

Gli. Romps
PARDAVĖJAS

VYNO, LIK1ER1U IR CIGARU.
Likieriai importuoti.

150 North 4th str.
Cor. Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

dėl guolio paduszkas. Mes užordeliavom extra 
penkis szimtus paduszkų. Mes turime visokio 
didumo ir visokių kainų. Taipgi labai drūti 
impilai. Prekė

50 c. ir dauginus.

VISOKĮ rakandai

FORNICZIU ir K AB ITUI.
nuo 105 iki 109 F’ir-st str.

Elizabeth, N. J.

pas mumis kuopigiausia parsiduoda. Visokius 
įrengimus, rakandus ir forniczius gausite pigiau, 
kaip kitur. Prekė prasideda nuo

$ 3.75. ..

B GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU-1® rtO

■



Geo J. Martin,
APTIEKORIUS,

Cor. 4th & E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.

(46-49)
Philadelphljos lietuviai, ką beeiti pas 

žydus, eikit velyk pas V. Domansk', ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant

2848 Richmond str.

ZINIA DĖLSALIUNIKU 
IR SZTORNIKIJ.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
.Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupcziaus visame paviete. 
■Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rią gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų pigia us nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
■orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszką drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

F. A. Bergen
Wholesale pardavėjas 

Cigaru Tabako ir Tabokos. 
305 Elizabeth Ave

Elizabeth, N. J.

Edward Sansom
APOTHECARY

212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.

Physicians Prescriptions a 
Specialty Telephone Connec 
tions.

Puikiausia aptieka 
laiko visam Elizabe- 
th’e N. J.

ant
112 — 2-os ulyczios. 

Liekarstas geriausiai sutaiso.

Uždėtas 1896 m.
John Widness

Sukniūių TA VORU Kromąs
Parsiduodą visokį indai 

kukniniai, pecziai, lempos, 
dziegoriai, karpetai, roletos, 
zerkolai, vienu žodžiu viskas 
ko tik į namus, reikia.

No 99 Grand str. 
bet Wythe Ave A Berry str.

BROOKLYN, E. D.

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull str.

Opp. Central R. R. Dapot, 
ELIZA BETHPORT, N. J.
August Hoff. Prop’r,

Mb ĮMm 81 ft®
Ballantyne’s Pale Extra Lager 

Beer on Draught.
Trolley Cars stop at che door.

BOARDING & 
LIVERY STABLES.

162 First Street, Elizabethport, 
N. J

Pristato karietas dėl balių, vese- 
lijų, szermenų ir pasivėžymų;

Lietuviai eikite paragaut 
alaus ir likierių į

Central Hotel
kur yra

August Hoff, Prop’r.
Karai sustoja ties patim 

saliunu.

James Brown
Pardavėjas

VYNO, LIKIERIU, IR CI
GARU.
PUIKIAUSIA VIETA 

dėl užeigos ant kampo 
Wall & Front sts.

Taiposgi ir boges.
Ant szermenų karietas už S 2
Undertėkerio darbas $ 3
Ant veselijų $2
Undertckerio darbas $ 3

N. Y. & N. J. Tel. 455.
Elizabeth, ,, 140.

Geriausia užeiga pas
ERNEST SARIN’S

ant
65 Broadway

Elizabeth, N. J.
Jo galiūne gausi puikiausią 

alų arielką, likierius ir kve- 
pianczius cigarus. Ateik, o 
pamatysi koki dideli stiklai.

I

Frank Bolleę.
437 E. Jersey str.

Elizabeth, N. J. 
Mineraliszkas vanduo ir Soda *Taiposgi pilsto į bonkas Bal- 
lantiną, Feigenspausą ir kitus, 
kaip Lager alų ir t.

8. W. Haysmen
Pardavėjas visokių geriausių LI- 

KIERU ir CIGARU. Likieriai 
parsiduoda kaip po biskį (rertail) 
taip ir po daugelį (wholesale) 
czystus likierus, kaip kriszpolą 
pristato ant kiekvienų vestuvių 
(veseilių).

168—1-st str. Cor. Court str.
ELIZABETH, N. J.

fl fCeijnig
Carpenter & Buildei

419 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias 
Karpenteris 

ir
Budavotoj as

Darbą atlieka greitai, gerai 
ir teisingai. Reikale kreip
kitės visi prie jo.

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland’c. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. Shocandoa h,Pa,

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. Lloyd str. 

Shenandoah Pa.

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

Shenandoah, Pa. 
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t.t.

Povilas Obiecupas

vienatinis l.'etuvh zkas pini . ų-siuntėjas; siuuczia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviui visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gy veni?uti tolinus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot 
per laiszka, įdėdami pacztiaį Ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir i a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1ol2 CARSON S7R. PITTSBURGH, PA.

K PIA CZIU S Itus = 
( sios prekės, eina iki $40, 
) o kelnes nuo $3 iki 8 18-, RYTAS’ 

nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai................................................... S 1,00

Kiekvienaijkrikszczioniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszasi

Rev. J. Zebris,
84 John str. Waterbury, Conn.

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkeviczhi

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szermenų, vesei
lių ir t.t. [36 ir

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau; 
šiai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materiją isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauozius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt u’užmirszkit afsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
R. Dabb

Geriausias Shenadorij pho- 
tografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

Raudokitės!
Gavau szviežią transportą 

ražanezią, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozėlių, kryželių, 
mentelikėlių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.
Tarnas Križenauckas

103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Persikraustė į savo naujus namus ant
307 W. Coal str. ' Shenandoah, Penna.

PAS

Juozą Iii jauta
308 W.Centrc str. Mahanoy City, Penna.
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių kovų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvą, Russiją. Len- 
kijąir kitas visits Europos szabs. Taipgi laiko užeigą.- kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves
ANT

178 First str. L. NISNEVITZ, Prop.

Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią pruke. Ateik ir nepralei-’K 
tokio didelio iszpardavi.-no szia nedėiia.

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.

J. MIELDAZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

p u I t ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z i ų 
s z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pus jį gali gaut visokią rodą ir nu
siųsti į Lietuvą pi n įgusir 
iszsipirktl laivakortę. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

Pirmos klittsos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

tuvių. Pirmos kliasos visokį gėrymai 
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Nepamirszklte, jog Motelis

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

(Providence), Scranton, Pa.

Iszskyrimui.
Padidįtą k a t a 1 i o g ą ant 250 

lietuviszkų knįgų paženklinantį 
gaus kožnas prisiųstą, kursai vai nu i 
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:

V. KALVAITIS
Tilsit,

GERMANY.

F F Montenes & Co
Geriausi

GRftBORIftl
IR

BftbZflMflVOTOJftI.
Offisas ant 155 N 3-rd str 

j Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str 
1 Arti Bedford Ave.

BROOKLYN, N Y

Groseme ir Brane 
Geriausiai užlaikoma visam mieste. 
Parduoda szviežiausius tavoms už 
pigiausią prekę, kame kiekvienas 

galėjo persitikrint per 7 metus.
Taiposgi siunezia PININGUS

I į visas dalis svieto, kaipo tai i Lie
tuvą, Prusus, Austriją ir kitur, kur 
jus prieteliai aplaiko siuntinį į pen- 
kioliką dienų.

S. MACK.
82 Bond Str. Elizabeth, N. J.

BRAVORAS.
(CITY (BREWERY CO.)
Kuriame iszdirba skaniau

sią, geriausią ir sveikiausią, 
ALU ELIU ir PORTERI.
(Po .No 600 iki 612 (Pearl str.

ELIZABETH, N. J.
PETER BREIDT

Locninįkas. Į

Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta SI.25. 
. Geriausios juodos ir rudos................98c.

Juodos Derby skr. SI.15c. kitur S2.00
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių 

kainų..............................................................§1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szią 

nedėlią........... ............................................ 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 Galf kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Galf ke-

I purių po........................................................ 14o
I Tam O'Shanter kepurių su szilkinlais
I . a«..raikszcziais.............  37v

Gi) tuzinų vyrų ir vaikų visokių dažų
Courdroy kepurių.................................. 18c.

24 tuz. Coudroy, szilkų ir linų visokių
dažų, po........................................................ 18J.

18 tuz. vyrų ir vaikų Golf kepurių 2?, .
20 tuz. Tam O'Shanter iszsiutų su auk

siniu raiksezeziu visur po 75e., už 39r.
44 tuz. Yacht kepurių su auksinių

szniuru ir auksiniu raikszcziu........... 39c.
18 tuz. raudonų, ne auksinių ga'joi.u 

už................................................................... 19c.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

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

IszdUOdaillC Szipkortes (laivakortes)'ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilllicziailie szipkortes 

dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubliu, Vokietijos markiu, Austrijos guldenų ete

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

' VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’^ atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Sza’ito 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., Cleveland, Ohio

GALIMA GAUTI SU PRISTUN-
timu szias K N Y G zk S:

. Istorija Katai’k 
yra labai nr uu’in; .1 <iė 
n a m katalikui. Kas z

2. Trupina pi < z \. i. 
bų Ameril.-oj'' j?'.): m. 
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Jei kas noretuinet užsiorderiiioti 
siutą, ateikit pas manę, o nesigrau- 
dįsit. Pataisius namą, vėl galiu pa- 

1 tarnaut -avo broliams. Turiu viso- 
i kią sztopą materijos, dar Įiarga- 
| bentos priesz uždėjimą tarifos, 
dėlto galiu pigiaus, kaip kiti, pa
daryt. Ateikit pas

J. Miehlaži
170- 172 S. Alain str.

į Shenandoah, Pa.

Anyone sending a sketch and description may 
qulcklv ascertain, free, whether an Invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecunng patents 
in America. We have a Washington ofllce.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, lurKest circulation of 
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year; 
Sl.oO six months. Specimen copies and HAND 
IBook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

JT. CzepuR U i
LIETUVISZKAS GRABORIUS par- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veseliją, szermenų ir 
kriksztynu. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savi} ant 315 Ė. Centre st 
Shenandoah, Pa. ||y

Wanted-to idea
Protect your Ideas; they may I dug you wealth 
Write JOHN WEDDEliBURN & CO..'Patent Attoi 
neys. Washington, D. C.. for their $1,800 prize offer, 
and list of two hundred Inventions wanted.

Tikrai gryna

Alloriaas Vyną
----- GAUSITE PAS —-

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’eį 
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Jacob Hentz’o 
j a.

Valgį gali gauti kožną valandą 
OY’STERIAI visokią kainą.

Mrs Jacob Hentz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai nž- 
stcliuotus vainikus ant veseliją, 
szermenų ir visokią tam panaszią 
dalyku.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda saliunas.
Parsiduoda puikus saliunas, o 

visai nebrangiai. Kas norėtą pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Joną Raczkaucka
115 N, White str, . . 

Shenandoah, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
salinu a. G

Atsilankyk! patyrei, kad tai teb 
singas ii geras žmogus.

-----  PAS-----

J. P. Williams &Son
Pigiausiai nusipirkt :- 

FORNISZIUS, Pi JANU S, VARGONUS 

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl sziluinos,
Taiposgi pataiso kuknlnlus stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kuku los.

R. A. DAVENPORT,
27 S. J a rd i n str Shenandoah, Pa,
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GARSO spaustuvėj jau iszejo isz spaudos

VYSKUPYSTE

CATHARTIC

1 XDQAT TITTT V nTTAPANTFFR 10 cnro anycast* of* constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-i i
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K. Ratoiczius
Lhiikiansia visam Shenandoah

ALL n

DRUGGISTS

pESTAupACHA-
'Trissyk aut dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ii* pigiausi Įlietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ji t mos k liasos.

Svarbiausias istoriszkas veikalas musų literatūroje, para- 
szytas garsaus vyskupo Motiejaus Volonczausko.

Iszleista kasztais kunįgo V. Matulaiczio.
(II spaudi n imas).

KRAUTUVE
--------------- ------------------------ -----------------

Yra tai didelė knįga 24S puslapių
Parsiduoda tik po S 1.

Dftugi&us perkantiems neįleidžiame daug piginus, 
siraszyti ta knįgą, kuri bus pagrožinimu jūsų namų.

Skubįkites isz-

ONEOIVESRELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

Peipgi netoli nuo saliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino irsiunezia in LIETUVA ir m visas 
lalis svieto.

[36 ir 9] SHENANDOAH, PA

Kožnas taip sako.
Caacarets katariszkos cukerkos, dyvi* 

niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczlos skanumą, 
daro labai gerą įtekiną ant inkstų, abel- 
nal vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15. 50 centų, vi
sų aptlckorių gvarantuojama. 240

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno. Ii- 

kieno..
Klausdami apie prekes ra 

saykit pas pirmąjį agentą.*
Dr. Julian Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel
phia, Pa.

ANTANAS KALCZINSKAS

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

J. fiavickas 
pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų, 
pagrabų ir k) iksztynų. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jlsuždėjo

Grabų bizni.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas 

jį. Gyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley

1 ies Union str
Shenandoah, Pa.

Geležinkelis Leliigli ■ Valley.
Prasidėjo nuo r5 Lapkričio 1890 m.

You can buy them in the paper 5-cent cartons 

Ten Tabules for Five Cents.
Thl» »orl ll put Up *he«ply to £T*tlty tho universal present demand for a low price.

If you don’t find this sort of

Vincentas Domanski ---- »

SI

geras ir teisingas 
vyras laiko

mainierių
MOTELI
KETVIRTOS

(Fourth) Street
r Minersville, Pa

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę importavotų i/r/VO, 

UKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį 4į(/, kur galit gaut buteliais Ir 

buczkutėmis, užlaikau klerkų lietuvį.
JONĄ BARDZ1LAUTSK.A- Neužmirszkit 

utsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side 

Tolephon 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 prietells bedoje

Plauberlj žemiau Readingo geležinkelic

L. /Mtjnap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo .$ 12.00 
iki 865,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsų agentą:

Dr. J. Szupka 
5129 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 parsamdo- 
ma 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 sziezia atkeliausi, 
Tai pas manę viską gausi!

Treinai iszeina isz Shcnadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk. Le 
highton, Slatington, White Ball, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Euston 
>r Weatherly 6.03. 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.53 po'plot.

In Quakake, Switchback, Gerhards ir ! 
Hudsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven. Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 rvta; 3.53, 6 00 po- I 
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavarc, 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 IrO.OO 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pletu.

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 Mt-Carmel 

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanoy City, Delano 
5.45. 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6,0 
8.42, 11.13 po pletu. •

In Yeatcsville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
Isz ShmnoKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00. 5. Io 

7 50 po pletu ir nteinn iu Szenadori nnt 5.03. 9.11* 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pletu.

Iszenin Isz Szeundork 1 Pottsville. 6 03. 7.38 
9.05, 11 05, isz ryto: 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po pletu.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15. 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.26 
po pletu.

Iszeina isz Szeniidorlo t 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 pletu.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 Jr 7.21 po pletu, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in 
Shcnadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland. Girardville 
Lost Creek. 7.53 ryta 11.40 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chuuk 
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 Szcnadoric in Pottsville 6,00, 9,Io 
9.40, ryte 3.05. po pletu.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

Rollin h. wilbur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen. agentas
Phlladelpdia, Pa.

A. W NONNEMACIIER, Asst G.P A 
Philadelphia, Pa.

Jei I s z g a I s z ken 2 koks gyvulys: 
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną Ir 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—6

Ripans Tabales 
At the Druggist’s

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

Juozą JUDJCKA
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU’" '■■■!» ’
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

- Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str; Shenandoah Pa.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th <fc SUNBURY STR.

NFI’ERrTO'AS kitlKjoįie!!
Kas galėjo tikietis kad lietuvziszk•>je kalboje į as’r-xhtn 

kuiga kurioje įvyscs slaptibes monijinio butu ai d 1 gins <1 1 
Seuowcs žmones wadiiio nioniiiiakus r.igu’.it J-:, .11 7. \s
su pagiafba piktos dwash.s, da ir sz< udien d m_ eJ: : l>ii 1 
kiu katajp mislijo irszniak •. Girdėdamas ):ew?.-i;k:iit 1 k 
pasižadėjau dawp<t k: d wysas mand urnas ir isznrm s į no 
si >. D 'itogi tirinedamos iszrad.-u tvyska ir 
i; u knigi isz karms kožnas gal Imt namini
daugiau kaip fZ nit 0 ai roz< lu p.iro

iu I m anl
dainiai, ka ztiioja tyktaj . . . . . £1 L(

T' j <ri turu a-.t pardawinin wysokiu< dajktiis ir rejkal rigii-- prietr.j-.-.;- p; ril ^jim 
be kuriu a;isi jt negali. Piieg tam turu kr.uiluwia wy> kiu kuig 1 k< Uos Ivkiaj lielu- 
A-iszkoie kali'oie iszein. Turu mnszinukies del drukawimn groin tu ir lt

Pujki po[ iera <h t raszimf grematu su dailom kwietlo m ir d.rukaw t lis pasvvcikini- 
mais. Tuzinas tokios popicros su dailius kopertnis k aSZ'U' ja 35c.. 11 :s tuziną i 31 00

Turu del jaunumenes juoking i kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan 
duo ir padaro daug juoku, prekie 25c.

Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tig'd aisiuucze dydvla, asz 
isz tosios trumpam taikia padariau 100 mažiukiu ir nusiuvu už $ ,2.>c,

Norluticin dažinot npc įvysokies ktiigasnrba kitokiu:! diijktiis irezienes po aptureirnu 2 centines mar
kios tuojau si.mczin drukuotus katalogus. Adresas iii m& ac szitoks;

JOSEPH MATUTIS,
387 Wythe Ave., Brooklyn N. Y.

r.3 
g 

s

1

•‘ii

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

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,

Norite nusipirkti geriausius lotUS PMladelpllijoje 
ir Caindene?

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasis-

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerų, teisingų ir iszmintingą žmogų.
Tik nepamirszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

arba goriausia užeiga dėldarbinįkųar szclpžmo
nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotio ir szalto alų- 
ežio taurę iszgert:<j ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Kb

ES

Juozą Daukszi,
DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

s. Farne 225 Second Street.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 12? c. už jardą, vertą 18 c.
Geros vilnones materijos ant dresių duboltavo ploczio, naujausios 

mados 29 c. už jardą, verta 50 c. ,
Ir szimtai kitų visokių tavorų už paniestiną prekę.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beibių czeverikucziai, verti 25 c., už 15 c. Vaikų czeverykai 

geri ir drūti, verti 65 c., už 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150 e.
Viriszki szventadieniniai szeverykai $ 1.25, verti S 2.00.
Nepraleiskite progos užezėdyt pinįgus-

Neužmirszkit vietą.

S. PARNEŠ,
225 Second st. Between Bond & Pine str.

Elizabeth, N. J.
GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
snapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigaihesit. [37 ir 19]

Dvi Aplinkos
kur galima susiszekūt lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ką galima gaut brolisz- 
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

P.Č. Schilling & Co.t
2801 & 2401 Penn. Avenue,

Pittsburgh Pa.

S A L 1 U N I N K A 1!

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad C'HKYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir U

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation lor free report as to 
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE. Contains references 
und full information. ZKO*Write for RPEniAT. OFFER. 
H. B. WILLSON A, CO., Patent Lawycio,' 
Lo Droit Building, WASHINGTON, D. C.

DIDŽIAU SIA

Lietuviszka
•m RESTAURACIJA
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nū 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
P- PHgKEVICZiag

Kampas Main ir Oak uliezių, 
SHENANDOAH, PA.


