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Žinos isz Amerikos
Už milijoną bledies.

Mieste Cleveland, O., ket
verge priesz kuczią ugnele pa
dare daug bledies - kaip ap
skaito, arti už milijoną. Su
degė du ant szeszių augsztų
namai: vienas prie Frankfort
ulyczios sudege nuo szeszto
iki antram aup-sztui;
kitas naO
mas, taipgi ant 6 augsztų, su
degė prie Superior ulyczios.
Gaisras atsirado nuo ekspliozijos didelio su benziną katilo
firmos Johns & Co. Daug trotos turi tos firmos, kurios tuo
se namuose turėjo savo krau
tuves; vienok jų, tavorai ant
savo vertes buvo užasekuruoti (insziuryti).
'

t

Kiaulės suėdė 2 vaikus.

Tiffirty’je, Mo., 23 d. Gruo
džio du maži vaikai farmerio
George Coskley, nesant mo
tinai namiej, įlipo į kiaulių tvar
tą, kad pasigauti parsziuką.
Sužvigus parszui,
keliolika
kiaulių szoko ant vaikų, su
draskė juos, o paskui ir suede.
Aliaskai

Pramoninįkai nuo pakraszczių Lėtųjų Jurų nupirko nuo
Boulton, Bliss & Dallett laivą
,,Curasao“ už $180.000, kad
juom važioti norinczius keliau
ti
į Aliaską. Tas
laivas
kursuos tarp San Francisco ir
Aliaskos.

Isz Szenadorio.
Panedelije, treczią dieną
Kalėdų nesmagios buvo Sze
nadorio lietuviams naujienos.
Pas skvairius buvo pilna lietuviszkų provų už musztynes,
o 3 su sziuomi svetu persisky
rė angliakasyklose (mainose),
užmusze:
1) Antaną Puodžiukyną, 27
metų, isz Prienlaukių kaimo,
Chliebiszkių gmino, Marijam
polės papieto, Suvalkų gub.;
paliko paczią.
2) Petrą Ulecką, 23 metų,
nevedusį, isz Pasudonių kaimo,
Janavo gm., Kalvarijos pav."
Suvalkų gub.
3) Simaną Augustaitį, 20 me
tų, nevedusį, kaimo Szuklių
Žaliosios gm. Vilkaviszkio
pavieto, Suvalkų gubernijos.
Visus tris ant syk užmusze,
viena diena. Viena diena ir
palaidojo juos (seredoje 29 d.
Gruodžio).
Skvajeris Toomey (daliję miesto
vadinamoje Džerija) perkratinėjo
szias susipeszusių per Szventes lie
tuvių bylas.
K. Kurtis sukirto per galvų ir į
paszonę Juoz. Makniui ir turėjo
užsistayti 300 dol. kaucijos (belos).
Dom. Szarkinas ir Mot. Tregiczius viens kitą apskundė už sumuszimą lazdomis. Abudu užsi
state po 300 dol. kaucijos.
Ant. Viskauskas, Petras GoberisirJurg. įtekus už sumuszimą
Igno Bubnio užsistate po 300 dol.
kaucijos. Goberis musze Bubnį
su lazda, kiti sukumszczioms bade.
And. Kandis, pagal tvirtinimą
Ambraz. Kuczinsko, užkvietė szį
paskutinį ant czesnies, o paskui
iszmete per duris. Apskųstas už
sistate 300 dol. kaucijos, jog stos
į Pottsville# sūdą ant provos.
Stasys Radzeviczia apskųstas
už girtavimą ir vieszą iszpludimą
Elz. Krasavickiutei taipgi užsista
te kaucijas. Juozas ir Mikas Le-

as second class mail matter at the

onavieziai apskųsti ir stovi po belą
(kaucija) už sumuszimą Izabelės
Leonavicz.
Kitas skvajeris Shoemaker’is per
kratinėjo sekanezias bylas.
Tarnas Metkauckas, saliunįkas
buvo apskųstas už grūmojimą Mi
kui Dudoniui su revolveriu. Met
kauckas užsistate 300 dol. kaucijos
ir apskundė Dudonį už iszmųszimą langų. Lud. Jenseraviczia ap
skųstas ir pastatytas po kaucija už
pramuszimą galvos V. Zilioniui
su akmeniu.
plikas Ratzkeviczia apskųstas
pas skvajerą Toomey už užpuoli
mą ir musztynes, neturėdamas
kaucijos, nugabętas į dželą (cypę).

Nepaisant ant kunigų baudimo,
kad liautųsi girtavę per szventes,
ir per szias Kalėdas buvo pilnas
miestas girtų, nes visi saliunai buvo
atdari per Kalėdas.. Antrą dien
Kalėdų bažnyežioje buvo suvis
mažai žmonių; vis garbino Ragutį
jo szentinycziose (saliunuose).
Girtuoklyste ir posztynes tai mus
sloginanti liga. Visi laikraszcziai
galėtų sutikti ant szito punkto ir
kariauti isz vien.
Keistas dalykas, kad net ir,,tei
sybę mylinti“, „nevienpusiszki“
laikraszcziai tyli, kad tūlas lietuviszkas tautos dergejos, redakto
rius begediszkiausiai užsipuola ir
iszjuokia kunįgus už tai, jog tie
draudžia nuo girtavimo.
Kaip tai iszrodo, o jus, mus tau
tos vadovai!

Treczią dieną Kalėdų buvo
daili zobovele bažnytinėj salėj
— koncertas ir teatras. ,,Man
dolin & Gitar Club“ dailiai
paskambino ant gitarų. VietB
niai Szenadorio ir atvažiavę
du Mahanojaus giesminįkai
padainavo lietuviszkai. Visus
labai užėmė grafofonas, kursai grajino, padainavo angliszkai ir lietuviszkai ir paraudėjo
lietuviszką raudą, kokiom da
ir szendien tūluose Lietuvos
užkampiuose lietuviai apraudoja savo numirėlius.
Per vidurį buvo grajįtas teatrtas — neilga Przybylskio
komedija: Nesiprieszįk, ku
rią losze p. V. Stagaras (Kanaporis), J. Montvila (Ba
landis), J. Mockeviczia (Juozas
darbinįkas), M.
Goberiute
(Kanaporiene), kuriai ypacz
nusisekė role, J. Akaviczių
(duktė), M. Bebrinįkiute (tar
naite).
Negaliu užtylėti, jog ardyto
jams tvarkos pasisekė užkenk
ti gražiai zobovai. Tūlas Sau
les skaitytojas prisiskaitęs Taradaikos žinių priesz kun. Mi
luką, jog szis supažįdina lietu
vius su grafofonais, ome kelti
maisztą ant sales, bet pagąsdįtas poliemonu nusztilo. (Taradaika mato, jog žmonių
akims atsidarius retas kas žiū
rės į jo paiszalus, per tat ir rė
kia visa kosere ant kožno pra
kilnesnio lietuvų užmanymo).
Vakaras buvo
užbaigtas
mergaiezių pasikalbėjimu
ir
padalinimu dovanų vaikams
lietuviszkos nedelines mokslaines (sonday school).

Szenadorij apart ,, Simano
Daukanto’’ savytarpines paszelpos draugystes tveriasi ir
kita draugyste - vienų darbinįkų — po vardu ,, Union Labor
ers”. In tą draugystę negales
prigulėti joks biznierius, užtai
gi darbinįkai svetimžemiai (foreigner’iai) visų tautų (lietu

Post Oefice at Shenandoah, Pa.

viai, slovakai, lenkai ir t. t.)
bus priimti. Iki Kalėdų per
kelias savaites inicijatoria: tos
draugystes (lietuviai darbi ni
kai) laike savo mitingus kas
subata.
Pnkvitavojinias.

Aukų del Lattimer skredynes nuo kun. A. Miluko isz
Shenandoah, Pa., priėmiau
29 dol. 35 c.
J. Kazakeviczia.
Paszelpa kubieczian s.

24 d. Gruodžio prezidentas
McKinley iszleido atsiszaukimą į visus Suvienytų Valstijų
u kęsus, kad isz savo liuoso
noro nesztų paszalpą pinigais
ar daigtais baduojantiems kubiecziams. Aukas reikia sius
ti ant rankų generaliszko
Amerikos konsulio Lee. Tas
atsiszaukimas yra iszleistas
su žinia ir pritarimu Ispanijos
kansulio, kursai užtvirtina,
kak Ispanija už tai ant amerikieczių suvi nepyks.

Juokai.

Paj ieszkoj imas.

Mokslai neje.
Perdetinis: Kokiu budu, tamista, numalszai savo mokįtinius, neturėdamas ryksztes?
Mokįtojas: Labai lengvu
budu, kožnas mokįtinis, kur
sai neklauso arba jodosi, po
lekcijų gai na po szauksztą ricinavo aliejaus. Tas gelbsti.
Drauges.
— Alano miela, ar pamuszei jau Jonuko szirdį?
— Szirdį ne, bet antakį jau.

Pajieszkau sgvo szvogerio
Petro Kajacko, kuris pirmiaus
gyveno Shenandah’rij 513
Coal str., o dabar nežinau kur
yra. Tegul jisai pats, ar kas
apie jį žino, duoda žinią ant
szio adreso:
V. Jokubynas,
Bx. 339
Ashland. Wis.

Mikas: Ei Petrai, ar girdi,
ką tu darytum, kad pastotum
dideliu ponu?
Petras, oj, oj, oj - mokecziau ponaut: tįsoeziau sau iki
piet ant pecziaus ir vienus laszinius valgycziau. - o tu?
Mikas: Asz ne, - asz gercziau su cukrum arbatą, rukycziau popieras ir kožną die
ną važineeziau į teatrą ant por
terio.

R. H. MORGAN,
Dirba visokias
SZARFAS,
RES,

ŽIUS

jvlahanoy 'Plane, (Pa. Mus
kuopa pereitose dienose aptu
rėjo niekurias knįgeles gra
žios įtalpos į savo skaitinyczią
nuo szių paguodotų tėvynai
niu: nuo p. J. Griesziaus ir p.
J. Kazakievicziaus, už tą mus
kuopa del tų paguodotų tėvy
nainių linkedamijįkuogeriausios kloties taria szirdyngai
aeziu!
Su guodone
Kuopos sekretorius.

DRABU

IR T. T,

DEL LIETUVISZKU

DRAUGYSCZIU.

TAW.SUNUS LILTUWOS
PO AP.SZ.W.WICENTD.

UZD.Z4J?UGJ833.

Padekavone.

KARŪNAS,

KARDUS,

SHENANDOAH,PA.

Mahanoy (Plane, rPa. Nore
tumėm nors trumpai paaiszkįti
apie mus kuopos darbavimąsi
ant naudos Susivienyjimo,
bet pirmiaus primįsiu apie
paskesnius darbus mus kuo
pos. Pereitą nedelią t. y. 26
d.
Gruodžio buvo laikytas
mus kuopos mitingas del užsimok’čjbrro pripuolai1c.'.iCs; mokesties į Susivienyjimą ir del
apsvarstymo nekuriu vietinių
reikalų mus kuopos. Tiktai
betgi ne pergerai buvo ap
svarstyta pirm mitingo, kad
pataikyta mitingą suszaukt ly
giai antrą dieną Kalėdų, kada
kožnas per Szventę besilinksmįdamas su giminėms ir pažįs
tamais buvo užsigėręs ir per tai
pasitaikė tokių, kad užmirszta
arba ir patingi ateit ant mi
tingo, kas atsitko ir su sziuom
paskutiniu mitingu. Bet už tai
beveik kalta vietine vyriausy
be, taigi susiejus keliems są
nariais pirmiausia buvo užsi
mokėta mokestis tri-menesine,
nes gal ir po mitingu teiksis
atne^zti pas vietinį sekretorių
tiej, kurie negalėjo ant mitin
go ateit, o kurie bus užsimo
kėję, tai gaus nuo kuopos pakvitavonę per laikrasztį ,,Gar
są“. Taigi mielstina vietinių
sąnarių taipgi ir kurie da gal
mislina prigulet, tai jeigu jau
žingsnį gavom nužengt pir
myn, tai atgalios niesitraukim
ir nesilikkim užpakalije kitų,
nes ateis da kada laikas, kad
tas Susivienyjimas bus mum
labai naudyngas ir reikalin
gas, bet bus pavelyta.
Kuopos sekretorius.

KEPU-

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas
ir kepures.

Tūlas valnamanis, rodydamas
savo gilia iszmintį, kalba į saPigiausia vieta visoj
savo susieda:
Amerikoj/
,,Asz netikiu, jog duszia
N. MAIN STR.
žmogaus yra nemirsztanti, ji,
SHENANDOAH, PA.
tiesa, nemirszta sykiu su žmo
gum, bet persikelia į tulus gy
Jei iszgalsz kenD koks gyvulys:
vulius ir taip ilgai klaidineja, kravė,
arklys ir 1.1., duokite telefoną
kol ant galo visai ne isznyks”. p. Ulricli. Jis užmokės už telefoną ir
Ant to Susiedas nusijuokęs, už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adrosavokit pas: Mr. Ulrich <fc Son,
atsake: ., Ga li tai but, nes ^ma
Ashland, Pa, (19—6
no jaueziai nuo nekurio laiko
pastojo labai iszmintingi, tur
būt į juos perejo duszia kokio CZEBATAI ir
mokįto valnamonio. ”
G

CZEVERYKAI!

Neiszspjnuk su tabaku ir nesurukyk savo
amžių.
Jeigu nori atsipratytl nuo naudojimo
tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pajiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drutus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No- To-Bac nuosavo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tave
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Kemedy Co., Chicago arba NewYork.
243

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

Louis J. Sauer,
aut
170 First—Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.
Czia tu rasi geriausius
ezeverykus už pigiausią prekę
visam mieste. Asz nelaikau
blogo tavoro.

Dovanos uz dyka!

„Cheap Gii Groceries”
10-12 Fięst Str.
3c už kepai.
4c už kvort.
17c
20c sv.
25c s v.
27c sv.
30c sv.
1 sv. GOc arbatos
17c sv.
1 sv. 25c. kavos
Geriausia No 1 Java * Mocha Coffees
25c. sv.
24X sv. maisz. XXXX Bet flour 69c m.
19c sv.
Extra geras sviestas
15c tuz.
Szvieži Western kiausziniai
18c tuz.
Szvieži Jersey kiausziniai
5c sv.
Lajus
7c ind
1 indas Condensed Milk
10c ind.
1 indas geriausių pyczių
1 didelis indas geriausių Salmon 10c ind.
5c b.
10 c. bonka Catsup’o
10c dėžė
1 dėžė geiiausio Cocoa
5c m.
10c maisz druskos
1 sv. czystų pipiru, geri grudai 15c sv.
5c k v.
1 kvorta Pea Beans

Szviežia duona
.Szviežias pienas
3X sv. cukraus
1 sv. 30c arbatos
1 sv. 40c arbatos
1 sv. 50c arbatos

1 kv. Marro Beans
6c kv.
1 kv. Green Peas
4c kv.
1 sv. geriausių miežių
4c sv.
1 sv. Geriausių ryžių
5 c sv.
1 sv. California New Prunes
7c sv.
Scotch silkės
2c kožna
Kerasina
7c gal.
7 c.
2 sztangos Satin Gloss Soap
7c.
2 sztangos B. T. Babbitt's
2c.
1 dėžė Soap Powder
2 sv. dėžė White Oatmeal
8c dėžė
1 tuz. dėžių Parlor Matches
10c
4c sv.
Soda Crackers
Lemon Crackers
5 sv.
5c sv.
Ginger Snaps
5c sv.
Nic-Nacs
1 pakelis Honest Tobacco (su dėže brėŽukų) 4c
4c
1 pak. „Red Cross”
„
4c.
1
„
Ivanhoe
,,
4 c.
1 dėžė Sweet Caporal Cigarettes
1 dėžė American Beauty ,, 20 dėžėj 4c.
4c.
1 dėžė Cycle Cigarettes 20 dėžėj

Kožnas. pirkikas, parodęs szitą apgarsinimą gaus uzdyka 1 sv. mus už 28c ka
vos arba už ?9c arbatos. į^“Extra dovana prie kožno orderio duodame už S1.0C
arba daugiaus.^gr
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Dovanos už dyka!

ELIZABETH, N. J.

Dovanos už dyka!

Lenkija, Malorosija ir
Lietuva.
(Keletas žodžiu i’z priežasties taikymosi
lenkų su maskoliais).

P'tsrs'/.e Jonas Lietuvis.
(Isz „Svobodos").

T.
Pirm’ pratiesiant kai bet apie augszcziaus paminėtą trejaią, turiu skaity
toja m s-pasak y t, kad asz isz paėjimo
ir gimimo esu lietuvis. Teisybe, asz
jau ne jaunas, o mano pažiūros ant
kitą dalyku gali nesutikti su pažiū
ros kitą mano broliu, bet asz niekad
nesigėdijau savo tautystes, kaip tai
su kitais pasitaiko. Asz mylėjau
Lietuvą. Asz mylėjau savo kalbą,
ir paproezius.. ..
Asz žiurėjau, kaip lietuvius spau
džia ir kankina maskoliai ir vokiecziai ir pertai ją nekeneziau.. ..
Isz kitos vėl pusės del pavergtą
tautą, kaip rusinai ir lenkai turėjau
sąjausmą, kursai juo stipresnis buvo,
kad tarp tą triją tautu nog seną se
novės laivo tūla politiszka vienybė.
Lenkai atsidėję garsino, kad ta vie
nybė yra neperskiriama, szventa,
kad Lenkija, Malorosija ir Lietuva,
tai yra viena malda, viena czielybė.
Bet per kelias deszimtis metą tarp
rusiną kitaip buvo. Lenkiszki laikraszcziai kaip susitarė, kad rusinai
nesimpatizuoja su lenkais, o Galici
jos ir Poznanians pressa (nes Maskolijoj apie tai raszyti negalima) atvirai
garsino, kad rusinai iszduoda lenkus,
parsiduoda maskoliams. Pasakojo
man, kad rusiną knįgiai, rusiniszką
laikraszczią redakcijos, rusiną inteli
gencija, ypacz tie, kurie tarp savęs
rusiniszkai kalba, yra tai tik apmo
kami maskolių agentai. Negina, kad
kaip visos tautos turi savo iszdavikus, taip nestoka ją ir tarp rusiną.
Teko vieną kartą pasipažinti su tulu Galicijos rusinu. Buvo jis žmo
gus apszviestas, mandagus, bet jį
veik visi laikė už lenką prieszą, o
per tat už parsidavusį Maskolijai.
Asz negalėjau sulaikyt savo piktu
mo ant rusiną ir tuojaus jo paklau
siau:
— Tai tamsta rusinąs? O dėlko tai
jus, ponai rusinai, jei valia paklaust,
esate tokiais lenką nevidonais? Ar
ne gėda už rublių parduoti savo gar
bę ir sąžinę?
— O tamsta kas per vienas? — pa
klausė manęs rusinąs.
— Asz lietuvis.
— Instabu man — atsakė — labai
įstabu, o tai ne geras dėl jąs ženklas,
nes matau, kad jus, lietuviai, dar
nieko neveikiate ant naudos savo tau
tos ...
Asz tada jo gerai nesupratau.

*

*

*

Praėjo nog tada keliolika metą.
Ant tūlo laiko sulaikytas barbariszkais.general gubernatoriaus padavadyjimai, lietuviszkas judėjimas pra
dėjo atkusti asztuoniasdeszimtuose
metuose szio szimtmeczio. 1883 m.
Prusą Tilžėj, užrubežėj Maskolijos,
pradėjo iszeidinėti pirmas lietuvisz
kas laikrasztis „Auszra, “ spaudįtas
lotyniszkomis raidėmis.
Lietuviai
džiaugėsi isz to, o lenkai atmįkite,
kaip priėmė tuos pirmus spindulius
tautiszkos lietuvių gyvasties? Visai
abejutiszkai? Tiesiog iszjuokė tuos
pirmus lietuvią pasistengimus. Naturaliszkas dalykas, kad lietuviszkas
laikrasztis užženklino tuos kelis darodymus lenką neprielankumo dėl
lietuviszko kilimo, ir isz to kilo pik
tumas ir supykimas ant lietuvią.
Polemikas jokios nebuvo. Lenkisz
ki laikraszcziai tik paženklino faktą,
kad atsirado „keli lietuviai, kurie sė
ja nesutikimą tarp dvieją broliszką
tautą ir nori perskirti tą, ką pats
Dievas nog amžią į porą suvedė.“
O lenką politikai pavadino tuos
sėtojus nesutikimo ,,iszdavėjais ir
maskolią parsidavėliais,“ mislydami
tuom atgrasįti nog ją lietuviszką vi
suomenę.
Isz to vėliaus ir lenkiszki laikraszeziai pasinaudojo, nusiduodami prie
kvailiais, nenorėjo, o ir szi ų< lien ne
nori kitaip lietuvius suprasti, arba
kaipo lenkus isz Lietuvos, arba ma
skolius. Suprantamas daigtas, kad vi
si lietuviai — tautiecziai pagal tą pa
dalinimą priguli prie antrojo sky
riaus, o jąrvadovai, iszleistojai laik
raszczią kaip Prūsuose taip ir Ame
rikoj esą apmokamais maskolią agen
tais.
Asz kaip augszcziaus sakiau, bū
damas lenkams prielankus, maniau,
kad tą politika tinka tik szuniui ant
puspadžią, nes kaskart labjaus erzina
lietuvius ir sukelia juos priesz len
kus. Kiek kartą buvau lenką drau

gystėj, kaip tik pakilo kalba apie
lietuviszką klausymą, asz stengiausi
ją iszaiszkįti.
— Pasakykit man, — sakydavau
asz, — tam įstos, pagal sąžinę, ar jus
tikrai mislijat, kad visas lietuviszkas
klausymas yra kuom kitu, kaip pa
prasta rusofilyste?
Nekurie isz ją nieko neatsakydavo,
tik ironiszkai nusiszypsodavo, bet
kiti atvirai gynė, kad teip: „lietu
viszkas klausymas iszszauktas maskoliszkais rubliais, kad apsilpnįti
Lenkiją.“
— Bet tamstos — stengiausi asz
juos pertikrįti — juk lietuvius lab
jaus persekioja už lenkus! Jei mas
koliai butą prielankus lietu viszkivn
tautiszkam judėjimui ir dar patys,
kaip jus sakote, visą tą reikalą pri
remtą, tai pirm visko daleistą lietu
viszkas knįgas spausti lotyniszkomis
raidėmis savo vicszpatystėj; jei lietu
viszkas klausymas butą jiems malo
nus, tai nearesztuotą lietuvią ir nekisztą ją į kalėjimus už skaitymą ir
platinimą lietuviszką knigą. Ant
galo — kalbėjau asz tolinus — lietu
viai priesz lenkus, kaipo priesz tautą,
nieko neturi prieszais, kamgi jus užgaunat ją tautiszkus jausmus visokiais
pravardžiavimais? Jei yra koksai
nesusipratimas, tai kam nopraszalinat jo vopum ir pritinkaneziu budu?
juo labjaus, kad lietuviszkai-tautiszkas .judėjimas, kurs įstengė apimti
visą Lietuvą ir Žemaitiją, įsiskverb
damas į kunįgą parapijas, gydytoją
ofisus ir gimnazijas, net į grinteles
vargingiausią ukinįką, szendien yra
per stiprus, kad jį paniekįti. Tėmykit! Priesz 13 metą lietuviai turėjo
tik vieną laikrasztį, o szendien jie
*) Isz ją trys; „Varpas,“ „Ukinįkas“ ir
„Tėvynės Sargas“ iszcina Prusnose, o
Vienybė, Tėvynė, Garsas, Lietuva, Rytas,
D&rbinįkas ir Kardas Suvienytose Valsti
jose. Apart to 7 ar 8 laikr., spaudįti gotiszkom raidėm, iszeina dėl Prusą lietuvią.

turi net 10 perijodiszką iszdavimą*)
ir kas mėnuo iszduoda po kelias knįgutes, o tas viskas liudija, kaip grei
tai platinasi lietuviszką propaganda.
Insikal bėjęs asz daug ant tos temos
bueziau galėjęs pasakyti, bet ką,
kad lenkai neklausė manęs, asz norė
jau pataisyt tą reikalą, bet dar tik
labjaus ^užkenkiau. Nog tos valandos
manę lenkiszki draugai kitaip nevadįdavo, kaip lenkėdra. Tada asz at
siminiau žodžias to gero rusino, kurs
man pranaszavo priesz kelioliką me
tą.
*
*
*
Pasilikęs tokiu budu lenką prieszu, saugojausiu, kad nors nepamislytą ant manęs, kad parsidaviau, kad
asz maskolius, kad simpatizuoju su
Maskolija, o kas arsziaus, kad nepa
sakytą, kad asz maskolią sznipukas,
agentas ir tt., ir szalinausi kiek ga
lėdamas net nog paprastos pažinties
su žmonėmis maskoliszko paėjimo,
kad nepaduoti pažvelgimo priežastį.
Ir ne be reikalo, nes paskutinius
metus nemažai lenką o ir sulenkėju
sią lietuvią laikė už didžiausią savo
priederystę daboti ją pramanytą
klausymą apie susiartinimą lietuvią
su Maskolija.
Ir dabojo gi jie rusinus ir lietu
vius, kad nesiartįtą prie maskolią,
kol patys neszoko į maskolią glėbį.
Girdėjau asz apie sątaikos politiką
tarp lenką ir maskolią ir abejojau.
Skaicziau asz ir akim savo netikė
jau.
(To Ii aus bus).

Juokai.
Vienam vieszbutij sėdėjo už
stalo keli jauni bedieviai, ku
rie iszvidę prieszais savę sė
dintį kunįgą pradėjo plauszkimus krėsti.
Kunigas ramiai gėdingas
kalbas klausė, neisztardamas
nei žodžio, gere sav stiklą alaus, idant troszkimą, kurį jau
te, nuvaryt.
Nusistebėjęs isz kantrybes
kunįgo, vienas isz bedievių už
klausė:
— Kunįge, kodėl neatsakai
nieko ant taip bjaurių kalbų?
— Szitai dėlto, - atsakė
kuningas, asz nuo kelių metų
esu klebonų pabludusiu na
muose, papratęs užtai prie panaszių, kaip jus, kalbų, todėl
jos manęs ne arzina. Vienok
kankiną manę ta mislis, jog ir
jus neužilgo po savo prieglau
da gausiu.

Anima vilis.
Apysaka Mares R a d z e v i c z i u t e s.

Stebuklingas vaistas.

D-ro Ilain’o Vaistas ant Iszczystijimo Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vą yra isz augalą ir szikną, kurios
paskalsina kraują ir sustiprina ner
vus.
Gydo jisai, pagrąžįdamas
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
naikino liga, užkietėjimas, palai
das gyvenimas, persidirbimas, liūd
numas, nesusilaikymas ir patžagystė. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį kraują, smegenis ir ner
vus, suteikdamas jiems reikalingą
elementą. Sulaiko nykimą orga
nizmo, dapildo nusialinusias klėtkutes ta paezia medega, kokia susinaudojo. Pripildo pulsą czystu
krauju, pilnu kraujui tinkanezią
dolelią, o per tai duoda žmogui
tarsi naują gyvastį: visas kūnas at
sinaujina, visas sistematas atsibudavoja. Vaistas tos yra isz czystą
žolią ir szakną, be jokią nuodą ir
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo
gridedam paliudijimą Eilioto H.
laag, farmaceuto-chemiko, kursai
kaipo ekspertas įgijo augsztą re
putaciją, už gerumą jo analizę chemikaliją ir valgio produktą.
Tas paliudijimas taip skamba:
r urėdiszka peczėtis.

Pas manę žemiau pasirasziusį Vieszą Notariją virszminėto pavieto, pri
buvo ypatiszkai Elliot II. Haas ir po prisiega pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavęs p*reparatą žinomą kaipo
„Dr. Ham’s Blood Puripe/ & Nerve To
nic” (D-ro Ham’o vaistas kraujo Iszczyityjimui ir sudrutinimui dirksnlą) ir
kaJ -hto snjidnOa isz tikru
r gerą žolinį laike'surinktą, kurios turi
gydymo ypatybes ir kad tas preparatas
netur savije alkoholio, kaipo įrankio sujudinimui ir iszlaikymui nuo pagedimo.
E. H.Haag, Chemiks farmaceuta.
Prislėgta ir pripažįta mano akyveizdoj 1 d. Spalią, 1897m.
Grant Williams.

Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.

PADĖK IVONĖS.
A. R. South River, N. J., raszo:
„Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpasakytai dėkingas esu d-rui Ham užiszgydymą. Neturėjau jokios vilties ir misi ijau, kad liksiu be pajiegą ant viso gyve
nimo, tuom tarpu paėmus vaistą d-ro
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaueziuosi drūtas ir svei
kas.
Rodiju visiems, keneziantiems
kreiptis prie d-ro Ham, o jis tikrai iszgydys“.
Stan. Sobotka isz New Britain, Conn,
raszo d-rui Ham: „Prisiuncziu Tamistai
užsilikusius pinįgus už vaistus ir szirdingai dėkavoju už iszgydymą mano paczios. Ėmė ji visokius vaistus per dau
gelį metą, bet nieko jai negiliavo. Vie
nok Tamstos vaistas ją iszgydė ir jos liga
daugiaus negrįžta“.
J. Urban, 20 Pearl str. New Britain,
Conn., raszo: „Da tik nedėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaistą, ir jau man
lepgviaus, bet netrukus Daktaro vaistas
pasibaigs, taigi prisiueziu pinįgą ant
daugiaus“.
Jau Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu,
kad visiszkai iszgydė mane Tamstos vais
tai, už ką szirdingai aeziu.
Visados ro
dysiu d-rą Ham'ą savo tautiecziains, nes
persitikrinau, kad Tamista gydai tei
singai ir gerai“.
Jan Bak isz Hazleton, Pa,, raszo
d-rui Ham: — „Ant Tamstos užklausi
mo praneszu, kad mano pati pasveiko
nuo Tamistos vaistą. Kiti daktarai trau
kė pinįgus po biskį. bet kasztavo tas la
bai daug, o nieko negelbėjo. Jiems tur
būt tik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus
sirgtą ir jie luptą už tai pinįgus.
Ta
mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano paczia, už ką labai aeziu“.

Turime tukstanezius panaszią padekavonių nuo dėkingą pacijentą,
bet dėl stokos vietos negalime ežia
ją paduot

Dr. C. B. Ham.
GYDO VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS.
Jei daktarai negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba
negalėjo tau padėti, tai tuoj paraszyk pa Dakta
ru IlamU, o Jis duos tau rodą už dykų. Jei Jis
iszras ligų neiszgydįtina, tai sugražįs pinįgus ir
neturėsi blėdies. Dr. Hum yra teisinas ir atsa
kantis,ir apsieina su ligoniais, kaip tėvas su vai
kais. Žmonės, kų veltui iieszkojo rodos pas dau
gelį daktarų, kų po keliolika metų szpitolėse sir
go, lyg per kokį stebuklų buvo iszgydyti Dr. Hamo. C da anaiptol neperdedu me, tik pasakomo
tikrų teisybg. Neilgįk savo ligos, bu gali būtie
neiszgydyta. Tuoj raszyk pas Dr. Hnm'ų.
Dr Ham,o vaistų negali gauti Jokioj aptiekoj
nei groserij, nei sa|iune. nei pas pe.ddlerius. Kas
iszties nori gauti ėzystus ir gerus vaistus, tai tu
ri raszyti pas Dr. HamU. Bonkutė vaistu kasztuoja tik 11,00, szeszios už $£,C0. Prasznnt vai
stų reikia apraszyt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. Vaistus ir pamokinimų jų nau
dojimo nuleidžiamo tuoj. Norinti gauti roua teindeda stempų. Adresas:

DR. C. B. HAM.
708-709 National Union Building,
Toledo, Ohio,

Tasa.
c
kus, bet motina apsirgo. Sugrįžau ją prižiūrėt. Ilgai sirgo;
po jos apėmiau gaspadą namų, pardavinyczios ir karezemų.
Mažai man buvo ir to darbo, naktimis vedžiau visokius skai
tlius. Tada labai sirgau, labai, labai! Bet tai gyvenimas bu
vo, jausmas, meilė! Motina numirė, likau tada ežia ant visa
dos ir pasveikau! d as sniegas - mano, tas namas - mano,
toji saule - mano. Pagaliaus szi žemė duoda turtą ir sveika
tą kunui, ir neankszta ežia! Ką? rojus, sulyginus su anaja
szalia.
Karcziai nusijuokė ir akys jos aptemė. Mrozovickį net
sziurpuliai pakratė.
— Asz, kad tik pavasario sulauksiu, grįžsziu, kad ir pėkszczias turėcziau eiti! - tarė.
— lamista turi ten tuos, kurie laukia, kurie tamistos iszsiilgo.
— Kad jų paisycziau, tai tu«rėcziau ežia likti. Juk szi že
mė duoda turtą ir ežia niekam ne ankszta. Bet jų asz nepai
sau, pats vargdamas. Dieve mano! Tamista žinai tokias
dienas, kada žmogus peilį bijai dalytėti - tokias naktis, kad
voliojiesi po žemę, stenėdamas kaip ant torturų. Parą sunku
pergyventi, o gyvenimas kas?
— Kad ne gėda, ne gailestis sesers, jau nebegyveneziau!
Kiti gal tvirtesni, asz negaliu. Oi, kam-gi tamista tada manę
isz tos pusnies iszgelbėjei? Nedaturėsiu - ne! Eisiu, arba....
— Arba iszsigydysi! Perdaug tamista turi liuoso laiko
ant mąstymų.
— Nieko neveikti, negaliu. Jau dvi nedėlios, kaip nie
ko nevalgau ir nemiegu. Gal isz proto iszeisiu!
— Gal, kaip kunįgas Ubiszius.
— Jau bijau, ar sulauksiu pavasario.
Pažiurėjo į jį, kaip suaugęs žmogus žiuri į kūdikį ir pradė
jo tyliai kalbėti.
— Isz pradžių tai lyg nesuprantama nerimastis ir liūdnu
mas, paskui nenorėjimas valgyti ir nekantrumas, vietos nega
li sau rasti, nė užsiimti kuom nors su atyda, pagaliaus neapy
kanta ir vidurinis susikrimtimas, neapkentimas žmonių, o net
ir negyvų daigtą, ant galo noras pabėgimo ir noras myrio,
kaip paliuosavimo.
— Tamista lyg skaitytum isz gilumos mano szirdies.
— Tai Sibyriaus epidemija, kaip tėtė sako. - Fotam ne
gali valdyti pats savęs, nei mislyti. Gal dvasia tada aplei
džia ir persinesza ten, nes ausyse nuolat buna koks-tai oszimas, jauti kokį-tai tolyma
stovi neczionykszcziai matymai. Jau tada žmogus buna negeras, bet dar neblėdingas. Kaip greit vienok dvasia sugrįžta, prievarta
prie gyvenimo ir krutėjimo paszaukia — tada žmogus aną viską
lyg užmirsztum. Niekad neminės, niekad nepamislys, nekal
bės; bet tai tarpas jo jaunystės, jausmų, gerumo! Bus tokiu,
kaip cziongimiai. Ar patėmijei tamista, jie niekad nuoszirdžiai nenusijuokia, nesilinksmina, nekarszcziuoja be degtinės!
Czionykszczia prigimtis naikina žmonių fantaziją ir geismus.
Visi, kaip maszinos!
— Taigi • nesistebiu, kad Zdanauckas prasiėgręs, kad
Andreika nori su sibirioke apsivesti. Pats savęs bijausi.
— O dėlko-gi pas tamista sužieduotinė neatvažiuoja?
Dviem, misliju, lengviaus perkęsti.
— Kas žin, ar rasiu asz ją sugrįžęs dar gyvą? Sesuo ra
szo, kad nabagė nuolatos kosti ir kosti. Tau tai mano laimė!
- ir mostelėjo ranka.
Privažiavo kitą karezemą ir pertraukė kalbą. Laikas bu
vo pietuiti. Marijona padėjo ant stalo savo užkandį ir kvietė
jį užsidrutįti.
Atsisakė; tada neatleisdama, kaip ligonį, ragino valgyti.
— Jug nuo bado tamista neteksi pajiegų ir nesulauksi
pavasario. Tai negerai. Kada tamista ir fiziszkai apsirgsi,
tai isz kur užsidirbsi ant kelonės. Reikia valgyti, reikia atsi
krėsti nuo apatijos.
Dalytėje jo ranką paduodama duoną ir mėsą.
Liūdnai pažiurėjo ant jos ir paklausė, kaip kūdikis savo
motinos. Pavalgė ir atsigėrė. Nenorėdama, kad jis kankįtų savę mislimis, liepė jam perskaityti skaitlines knįgas, tikė
damasi, kad darbas iszvaikys tas jo mislis.
Truputį prasiblaivė, žiurėjo į žmones, paszėrė arklį. Ka
da važiavo [ treczią karezemą, Marijona užvedė kalbą suvis
apie ką kitą.
— Permažai yra važnycziauti - kalbėjo. — Tamista turi pasijieszkoti kitą kokį užsiėmimą. Sziszkinas, kada tik pamato
tėvą, visados klausinėja apie tamistą. Dėlko tamista nepriėmei pas jį vietos?
— Nenoriu niekam pastoti kelią, ypacz gi tamistoms.
— Mums? gal ponui Szumskiui? O, jam tai tamista
butum padaręs tik patarnavimą. Dingus lengvam ir dideliam
uždarbiui, jis butų susivaldęs, butų perstojęs leisti pinįgus ir
ūžti. Pergerai dar jam yra ir to asz bijau. Pagaliaus Szumskis yra žmogum universaliszku. Jis • visur turi pasisekimą.
Jis yra prekėju isz paszaukimo, o technikujiszjatsitikimo.
Antanas nenoroms nusiszypsojo.
— Prigimtis parinkta, augsztesnė, ne^fa n i m a v i 1 i s
- suniurnėjo.
— Ar tamista buvai tuom užgautas?^- paklausė.
— Asz? Nuo pono Szumskio? Bueziau labai kvailu,
kvailesniu net, kaip jam rodosi.
— Taip, mislijau, kad tamistos tas neužgaus.
— Tai abelnas daigtų surėdymas szioje pasaulėje. Kas

neturtingas, vargszas, visų apleistas, nuskriaustas, tas ani
ma v i 1 i s. Sibyriuj, kaip ir Europoj, vienaip.
Sudavė arkliui ir szypsodamasis dadure:
— Pripratau prie to. Perkencziau mėginimus dalies ir
žmonių. Sesuo mano, žiūrėdama ant to, kalbėdavo: Antan,
tu iszsidirbsi sau laimę. Dalis tavo tau skolinga ir kada nors
atlygis.
Marijona sujudo. Akys jos vėl užtemę.
'
— Tai netiesa! - tarė kareziai. - Žmogus gema su pas
kirta sau dalia ant viso gyvenimo. Viens ant pasekmes, mei
les ir mylistos žmonių; kitas ant paniekinimo ir neapykantos.
Jokių atlyginimų už darbą to, kuris neatsinesze su savim lai
mes, nėra.
— Ne, netaip yra - szvelniai, kaip visada, priesztaravo
Antanas. - Teisus darbas pats per savę suteikia ramumą, o
tyliai perkęstas vargas paverezia žmogų geresniu. Tas, kurs
mažiausiai tur del sa-vęs, gal daugiausiai turi savije. Tas juk
taipgi turtas.
— Tacziaus tamista niekad nejauti neužganėdinimo ir
tuomi nesusijudini? - paklausė atydžiai.
— Niekados. Nebuvo juk-gi man niekad gerai, kad
blogo neapkeneziau. Biednas esmių, nuskriaustas ir nepatėmįtas.
Vieni žmones jieszkojo prie manęs priekabių, kiti
iszjuoke, nieks manęs nemylėjo, apart Antano! Bet ir to
' nėra! Dėlto užsiganėdinu bet kuom, perkęsti galiu daug ir
misliju, kad, nors atlyginimo jokio negausiu, vienok nei ne
prasikalsiu niekam. Tas paežiam daduoda paguodą ir garbę!
Marijona nuleido galvą ir prikando lupą.
— Tamista esi kitiems ant paveizdos! - suniurnėjo savo
lediniu balsu.
Net nusistebėjo isz taip greitos atmainos ir nusigandęs
pažiurėjo į ją.
— Gal užgavau kuom tamistą? - užklausė szvelniai. Meldžiu atleisti už tat.
— Perstok, tamista, su tuom. Paėmei tamista tokią nuo
monę apie manę, kaip visi! Neskaitau savęs geresne!
Nieko nesuprato, bet jos žvilgesis buvo taip asztrug
ir nemielas, jog daugiaus nieko nedrįso klausti. Po gana il
gos valandos nedrąsiai atsiszauke:
— Tamista paveliji važnycziai rūkyti?
— Kodėl ne, praszau tamistos rūkyti.
— Ir szunį reik priimti į roges. Suszalo nabagas.
Pamate, kad jos kojos negerai pridengtos. Sustojo ir
rupestningai jas apklojo.
— Bereikalo.
Gerai man ir taip! - tarė.
— Dar apie deszimts verstų iki namų. Ar tamistai neszalta? - užklausė su paguoda žiūrėdamas į ją.
Jo tamsiai - melsvos akys turėjo reiszkimą to ramumo ir
gerumo, kuriuom, jis jaute, buvo pripildyta jo szidis. Nebu
vo iszpletota jo fantazija ir niekados nekarszcziuodavo. Mo
kėjų jis
-ktantriav por.Ln^uti.
— Gal tamista, atsitikus reikalui, taukiaus pasamdysi ma
nę? Jeigu ponas Gostinskas susi velytų, galeeziau rytoj deg
tines nuvažiuoti.
— Taip. I as lengviaus, ne kaip gyventi po vienu stogu
su mumis! - atkirto asztriai.
Bloga buvo! - tarė atvirai.
— Tėvui tamista padarei labai didelį nesmagumą.
— Butų dar blogiaus buvę, kad bueziau likęs. Nesu
pratimai butų iszeję ir neapykanta. Nelinksmas isz manęs
draugas ir bueziau tik užkenkęs.
— Taip. Nenorejei tamista būti danesziku. Vercziau
prasiszalįti, kad tik savo ramumą palikti nepajudįtu.
— Kad tamista manę iszgelbejei nuo myrio, pertat neno
rėjau nesmagumu atlygįti!
— Tamista per tat supranti, kad slėpimas neteisybes yra
geradejyste ir reiszkimu dėkingumo? Galiu gi tamistą užtik
rinti, kad tas man nėra paslapczia, ir tamistos pasielgimą va
dinu baime ir nedėkingumu. Kad tėvas apie tai žinotų, kur
kas labjaus tą atjaustų, kaip dabar, kada mislija, kad tamista
apleidai jį isz egoizmo ir pasitikėjimo geresnes karijeros.
— Teisybę tamista sakai, bet asz nemokėjau geriaus pa
sielgti !
— Liuosesųis dar tamista? Geriau sau uždarbiauti, m i
tarnauti.
Vienok-gi atlankyti galėtum mus be prievartos.
Tėvas labai džiaugsis. Ką tamista veiki, kada neesi kelionėj?
— Namieje trustis padedu. Su Andreika tinklą mezga
me, balnus taisau, malkas vežu. Neatsilankiau, nes tamista
su manim taip atsisveikinai, kad eiti pas jumis man neiszpuole.
— Gal \rciketu tamistą perpraszyti ?
— Dieve saugok! Turėjau prasikalsti, jei tamista pykai.
Nenorėjau tamistai daugiaus įsipykti. Jei tamista pavelysi,
ateisiu nedelioj patarnauti prie miszių.
— Labai pūrai! Ranauckas iszvažiavo į Tobolska.
Isztolo jau blizgėjo Lebežiaus cerkve ir tuoj jie sustojo
ties gydytojaus namais.
— Ineisi tamista užmokesties?
— Niekniekis. Tegul daugiaus susirinks, tai galėsiu be
pinįgų imti szį tą isz pardavinyczios.
— Tai rytoj tamista anksti ateikie pinįgų, ant degtines.
— Ausztant pribusiu.
Atsisveikino ir nuvažiavo.
Ant rytojaus pribuvo ir pristatė į visas karezemas degti
nes. Sugrįžęs jau rado gydytoją namie, kuris ir užlaikė jį ant
vakaro. Senis buvo labai prielankus Antanui; klausinėjo,
ką mislija daryti ir kas girdėti tėvynėj. Antanas užtylėjo
apie savo projektą, kaip galint greieziaus apleisti szią nesve
tingą szalį ir grįžti į mielą tėvynę, ir stengėsi būti linksmu.
Po to nepasirodė pas gydytoją per kelias dienas, kadangi ne
buvo paszauktu; nebuvo jo taipgi nei nedelioj ant miszių, nie

kur jo negalima buvo sutikti.
— Vėl jau kas žin kas pasidarė - nekantriai szauke gydy
tojas.
Vieną diei ą į pardavinyczią atėjo sena Morta, motina
tūlo, ten apsigyvenusio, lenko ir ta pasakė:
— Ar žinai tamista, kak tas jaunas, ką ežia pas jumis gy
veno, jau skiriasi!
— Kaip tai? - užklausė Marijona.
— O taip! Anuosyk asz užėjau pas Andreiką, nes pas
juos buvo vestuves ir manę labai prasze pribūti. Kaip tik
inejan, tuoj man pats Andreika sako: Džiaugiuosiu asz paczia, bet liūdna man, kad draugas mano mirszta! Tada asz
nuvejau jį atlankyti. Nepažįsta jis manęs, bet pasisakiau,
kad jis mus vienžemis, tai atėjau į pagelbą. O taip biednas
jis žiuri! Prasze kunigo, taigi gal kunigas Ubiszius jį atlan
kytų.
Vis-gi vargszas musiszkis ir jam reikia patarnauti.
Marijona iszklause ramiai. Paskui uždare pardavinyczią
ir nuvejo pas tėvą.
Senis nusigando ir labai nulindo. Pusryczių nei nelytėjo ir skubiai iszsirenge pas ligonį.
Grįžtantį jį pasitiko
Utavicziene.
— Ar numirė? - paklausė, sudedama rankas lyg prie
maldos.
— Ne. Turėjo perszalti ir dabar ėda jį Sibyriaus epide
mija. Nuo karszcziojį iszgelbesim, bet ant anos neturiu gy
duolių. Reikėjo jį kam nors sergėti. Geri tie žmoneles, bet
nežino, kas jam kenkia.
— Kas žin, kad jį pas mumis parvežti?— užklausė Ma
rijona.
— Eisiu asz jam nors isz knįgų maldas paskaitysiu - siū
lėsi Utavicziene.
— Getai teta padarys. Manęs laukia kiti ligoniai, netu
riu laiko.
Sene apsirenge ir iszejo, pasiėmus savo jau apiplyszusį
,,Aukso Altorių“ ir akuliorus. Neužmirszo pasiimti ir gram
nyczią su pleszkute szvęsto vandens.
Antanas gyveno žemai, kambarelij szalia kuknios, kurią
del jo perdirbo isz kamaros. Oras joje buvo drėgnas. Pats
įrenge tą kambarėlį ir jame laike visą savo turtą: pakinkymą,
dalis vežimo, kurį pasidarė isz medžio, porą avių kailių, nu
pirktų pas kirgizus, seną uždangalą, kirvį, supelijusios duonos
kepalėlį, bliudelį. blekinį verdulį. Ankszta buvo ir nesmagu.
Sėdėjo ant prižedos susirietęs, su nieku nekalbėdamas, per
kiauras dienas.
Taip jį rado ir Utavicziene ir pamislijo sau, kad ilgai negyvęs. Norėjo prakalbįti, bet jis jai nieko neatsake. Tada
atsisėdus prie lango pradej monotoniszkai skaityti maldas,
paeiliui, kaip buvo sudėtos knįgose, tik kartais dirsteldama į
ligonį, ar dar nelaikąs užžiebti gramnyczią. Jau pradėjo temti
ir užkimo sene, o ligonis prisiglaudė prie pecziaus, drebedanus iruo szaležio. Pradėjo labai dejuoti. 'Utavicziene iszsieme gramnyczią ir užžiebus prikiszo prie jo.
— Tuom tarpu durys lėtai prasivėrė ir ant slenksczio
pasirodė Marijona.
— Ką teta dirba? - suszuko pergąsdįta.
— Vai kas. Juk mirszta•!
— Erne gyduoles?
— Kam jį už dyką dar'kankyti? Juk-gi matai, kad jau
mirszta! Gal kunigas nors pasimeldė už jį.
Mergina apžiurėjo ligonį, pridėjo ranką prie kaktos, pa
ėmė už rankų; paskui, nieko nesakius, užputę gramnyczią, o
užžiebus lemputę, paszauke Andreiką.
— Ar neturite kito kambario?
— Turime, bet jis nenorėjo.
- - Dabar neturi pajiegų prieszįtis. Reikia jį perneszti.
Andreika paėmė ligonį, kaip pėdą, ant rankų ir nunesze.
Moters nuvejo paskui jį.
Ant virszaus Andreika pavede ligoniui savo kambarį.
Paguldė jį prideraneziai ir Marijona per prievartą įdavė jam
gyduolių. Paskui parengė gerymo ir, iki rytojaus atidavus
ligonį po globa Andreikos, iszejo namo. Utavicziene isze
jo paskui ją, užsigavus, kad Marijona pertrauke jos dvasiszką
darbą.
— O ant mano iszeis! Pamatysi - ruseziai niurnėjo ei
dama.
— Pamatysim! - tarė mergina.
Ant rytojaus vienok Antanas dar buvo gyvas.
— Butų sudeginus teta visą gramnyczią - juokėsi Mari
jona.
— Matai, jaunas, tai duszia netaip greit persiskiria. Gal
porą dienų dar atlaikys.
Gydytojas atlankė jį, sugrįžo nulindęs. Parengė naujų
gyduolių ir tarė dukterei:
— Nuneszkjam. Nežinau, ar galėsiu kiek pagelbėt! Ži
nau, lygiai taip kaip ir mus Antanukui buvo. Tie pats apsireiszkimai.
Mergina nuvejo. Antanas ją pažino.
— Perpraszau tamistą - tarė. - Ar-gi reikia jumiem tiek
apie manę triūsti? Dėkui. Juk tai kasztas ir gaiszatis, o asz
ne atitarnauti negalėsiu! Jei bent Antanui nuo jus labas die
nas nunesziu.
Kalbėjo ramiai; buvo lyg linksmesnis.
— Taip tai, renguosi į kelionę, o dabar pasiliksiu. Norecziau pas seserį paraszyti, bet negaliu pasijudįti. Et, dasižinos ir taip!
— Paraszysiu, ką tamista norėsi, bet kam tai? Tamista
pasveiksi. Praszau imti gyduolių.
— Gaila ir gyduoles be reikalo leisti!
Ponia Utaviczie
ne man maldas skaitė. Ir delko asz turecziau pasveikti. Juk
sykį mirt vis reiks. E Lengviaus darosi ant szirdies pamislijus,
kad tuojaus atsilsėsiu.
(Toliaus bus.)

Jei isztroszkęs,
ateiki pas

nori gert

CAVAN SMITH
O atsigersi szalto alaus, por
terio, elio ir parūkysi kvėpiau
ežių sigarų. Gyvena
ant

200 First str,
Elizabeth, N. J.
Ar nori inseknravot (insziuryt) savo daiktus?
Jei nori tai kreipkis prie
geriausio agento

L. 0. Donnel
ant
154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.
HURA! Visi pas

J. Boltiini,
Nes jis užlaiko geriausius gėrymus, kaiptai Alu Porterį eli
ir labai szirdingai priima sveczius.
Gyvena ant:

233 - 2nd. str.
Elizabeth, N. J.
Ar žinote kur smagiausia
laiką galima praleisti?
Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė«
rymus: szaltąalųir kvėpiauczins sigarus isz paezios Tur
kijos.
Gyvena ant
217 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotoj as
z

ir

Mūrininkas
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
sarmatos iszvažiavę ant szermenų 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 gėrymns. visam mieste.
Telefonas 562.

LIETuVISZKAS
SALI UNAS'!

N. FREEMAN
Parduoda vyną, likierius ir
alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.
Gyvena ant
280 KENT AVĖ..
BROOKLYN, E. D.

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.
Cor. Second & Trumbull str.
ELIZABETH, N. J.
Telenpone Call, 663.
Geriausias hotel is 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.
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Kad toks susivienyjimas ga
li susitvert, jie nurodo mums
lenkus, kurie taipgi turi du
susivienyjimų. Bet reikia atsimįti, kad lietuvių yra kur kas
mažiaus, kaip lenkų ir pirma
sis lenkų susivienyjimas buvo
suvis ne toks, kaip kad yra
dabartinis lietu viszkas. An
trasis susivienyjimas butų lie
tuviams, be abejones, blediil
gas, nes remdamasis ant tikė
jimo arbetikystes (kas antvieno iszeina) nebūtų tautiszku,
kaip jo užmanitojai sako, tik
tikejimiszku.
Tokio
susivienyjimo dar del mus nerei
kia.

105 E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.®

Kasztuoja
Ant visų metų.................. 1.20 c.
„ pusės metų...................... 60c.
„
3 mėnesių...................... 30c.
Sbenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po 10c
kas mėnuo

c-i

£3
ra
L

In užmarg su pristatymu iki Mas- f
kolių rubežiui..................... 4 markės. £

rinįgus reikia siųsti registravotojo L
gromatoje arba per „money order“, ra
Siuncziant nedaugiais kaip 60c., S
galima prisiųsti pacztavoms mar- G
kėms po 1c. Q
*)

Korespondencijos, vijoki rankraszcziai ir pinįgai turi būti siuncziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, (Pa.
Pastaram laike, pabaigoj
1897 metų, sukruto Amerikos
lietuviai tverti naujus susivienyjimus. Kiek žinia pirmiausiai
prasidėjo judėjimas toj link
mėj Plymouthe, kur iszdygo
užmanymas sutverti naują susivienyjima po vardu, ^Su
vienysimas lietuviszkų draugysezių. ” Užmanytojai to susivienyjimo net ir savo kon
stituciją turi atspaudinę, bet
turbut ant konstitucijos atspaudinimo viskas ir pasibai
gė, bent jokių žinių apie platinimąsi tos naujos organizaci
jos negirdėt - turbut ji numi
rė nespėjus ne užgimt.
Isz Chicagos pareina žinios,
kad ten nori susitverti antsyk
du susivienyjimai: vienas ’’Tau
tiszkas Susivienyjimas”, o ki
tas po vardu ,, Susivienyjimas
lietuviszkų parapijų”. Ar nu
siseks tiem dviem naujiem
susivienyjimams, abejotina.
Da ir isz ,,Tėvynės mylėto
jų draugystes” kiti svajoja pa
daryti susivienyjimų, įvesda
mi jai posmertinę. Bet ir czionais turbut tik keli užmanytojai yra vienatiniais pasekė
jais to užmanymo. Ir ,,Vie
nybe” jau yra prieszinga įve
dimui ,,T. M. Dr-ej” posmer-

tines.
Priežasczia tų pasistengimų
yra nepasiganedinimas dabar
tiniu ,, Susivienyjimų ”. Delkogi tad neužganedįti dabarti
niu,, Susivienijimu?” Del yvairių priežasezių. Vieni pikti
ant,,Susiv.” kad nepasiliko
jo virszinįkais, kiti, įkalbėti
anų pirmųjų, patys
gerai
nežino, delko reike tverti
naują susivienyjimų ir kuom
yra senasis negeras. Yra vėl
ir tokių, kurie nuo seniai krei
va akia ant,, Susiv. ” žiuri, kad
i jį priguli kunįgai, kad jis ne
valnartianiszkas. Jie pirmiaus
visiems garsino, kad ,, Susiv. ”
yra ,, bažnytine institucija,”
bet perskaitę ,, Susiv.” kon
stituciją ir pamatę, kad tai yra
grynai tautiszka įredne, kuri
netik nesikisza į bažnytinius
ir tikimejiszkus reikalus, bet
kuriai net uždrausta per kon
stituciją į tai kisztis - pamatę
tą ,, Susiv.” konstitucijoj jau
nedrįso taip atvirai varytis,

XII ,,Susiv. “ Seimas tokj
įspūdį ant anglų padare, kad
didžiausias Philadelphijos laikraszti— ,, Public Ledger“
patalpino ilgą staipsnį apie
lietuvius ir Lietuvą, kurio isztraukas sziame N patalpiname.
Tik labai gaila, kad autorius
to straipsnio nieko nepasako
apie dabartinį lietuvių padėji
mą ir apie persekiojimus, ko
kius jie nuo maskoliaus kenczia.
Tas ,, Public Ledgcr’io“
straipsnis nors isz dalies gali
parodyti tiems mus , .apszviestiesm“ tamsunams, kurie pecziais traukydami į visus szonus dairydamiesi klausė, kas
do nauda isz ,,Susiv. “ Seimo,
kad nauda yra ir tai da
didesne, kaip didžiausi opti
mistai galėjo tikėtis.

Zingvidžiaiisia szalis ir žr on s.

(ParaszytadolPublicLe< g 'r.)
Spalių menesij musų mies
tą ir jo istoriszkas vietas ap
lanke dalis lietuvių, apsigyve
nusių sziam szteite, kurie bu—
darni gerais Amerikos citizens
buvo ypatingai žingeidus isz
priežasties jų nacijonaliszkumo, pobūdžių ir ypatingų paproezių. Lietuvos jau nebe
yra ,-,geografiszkam iszsireiszkime”, ir jos rubežių nerasi
paženki įtų ne ant vieno žemlapio dabartines
Europos.
Abelnai mes turim tamsias ir
neaiszkias ideas apieją,Įbetdel
philologų ir tyrinėtojų dainų
Lietuvą, jos žmones ir paproužtai prasimanė sutverti ,, kitą
susivienyjimų kursai nebus kunįginiu,” t. y. į kurį kunįgai
(kad ir ne kaipo kunįgai, tik
kaipo lietuviai) prigulėti visai
negales, ir kursai ,,nesikiszdamas į tikejimiszkus reika
lus” užsiims griovimu tikėji
mo.
ežiai yra tikru iždu. Ir tai del
to, jog jos liežuvis yra seniau
siu Europoj, ir kaipo panasziausias kalbai musų Azijos
pratevių! Po tokiam atlankymui musų miesto Ledger'io
skaitytoja} su didesniu sma
gumu skaitys kaledinije apraszyme apie tos tautos istoriją
ir dabartinių jos gyventoju
prietikius.
Keliauninkai į Peterburgą,
greit perlekia per Lietuvą ant
pacztinio trūkio, kurios gy
ventojai gubernijose: Grodno,
Minsko, Mohilevo, Vitebsko,
ir Vilniaus (raszejas matyt per
apsirikimą apleido Suv. gub.
ir Kauno) siekia 4,000,000
žmonių.
Isz pradžių X szimtmetije,
lietuviai iszteriojo Maskvą ir
apėmė Kijevą, bet jų nevido
nai isz vakarų-tautoniszki kry
žeiviai, beperstojimo kariavo
su jais ir nedave jiems ramu
mo per isztisą XIV szimtme-

tįViename isz tų užpuolimų
vienijo. Liublino seimas 1569

metuose sucimentavo tą vie
nybę per sandorą, kuri buvo
užlaikyta iki 1772 metų t. y.
iki padalinimui Lenkijos. Ma
ža tik dalele tuo laik papuolė
po valdžia Prūsų, visą gi Lie
tuvą užgrobė Maskolija.
Nors lietuviai taip ilgai bu
vo susivieniję su lenkais, vienog jie užlaikė savo kalbą, ’
paproszius ir tautiszka skirtu-Į
mą ir po sziai dienai pavadyti |
lietuvį lenku užgauni.
Lietuvnikai laiko lenkus už
Henrykas IV Anglijos kara
lius tuom laik dar būdamas
Derby’o kuningaikszcziu ties
pat Vilniaus sienomis iszszauke ant dueliaus kuningaiksztį Czartoriskį ir užmusze jį.
Lenkai teiposgi nemažai var
gino lietuvius per ilgoką lai
ką, bet 1386 metuose jie susiperdaug pavirszutiniszkus ir
tuszczius, o lenkai kalba apie
juos kaipo nerangius, nepažįstanezius draugi j iszko man
dagumo ir per daug įsimilejtį
sius į darbą ir pildymą sa
vo priderysezių.
Bet ar tai butų bajoras ar
mužikas, lygia dalia užsitar
nauja ant guodones ir būdami
mes tarp jų matome isz syk di
dį skirtumą tarp lenkų isz vie
nos puses ir protestonų vokieczių isz kitos.
Szalis jų yra lygi, pilna ba
lų ir labai drėgna ir jos ilga
žiema nuo Lapkriczio iki ba
landžio apsunkina žemdarbystę. Bet nežiūrint ant to, kiek
viena dengta sziaudais bakū
že ir kiti triobesiai yra gerai
apsergiami medžiais, aptverta
vaisių sodo isz pryszakio ir
grabemis, kaip isz abiejų pu
sių kelių taip ir apie visas triobas del nutraukimo vandens.
Bakūžėj yra trys kambariai,
visi be grindų, su peczium
miegstubej arba vidurinij kamPabaiga ant 8 puslapio.
DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA^
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nft

ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
Kepsnių, oisterių irt.t.
Smagiausia vieta del užeigos.

rodą reikale duoda.

M. KUrCZINSKAS ir
p. PHčKEVICZIUS
■■■■■■■■■■■■■■■■M

~

Ratoicziiis

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPACIIA-

'

Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
jii mos k Ii ąsos.
Priegtam kožuas lietuvys ras sz i Minga rodą kiekvienam
reikale.
O ir pinįgus maino ir sninezia iii LIETUVA ir m visas
lai is svieto.
SHENANDOAH, PA

Ei
S

i’BOKEB

s

turi geriausią agentūrą, pardavim i IMvakorteS, rapsaugoja nuo Ugnies ir maino pinį s ir sinnczia į
į ną tėvynę, perka ir parduoda namu ir visokius reika ES
lus atlieka knoteisingiausiaL

Nori siųsti kam laivakortę?

ES
ES

N< ri pinįgus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir ins inryd bažnyczią,
namus, daigti:s? Nori padaryti rejei taliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotus Plliladelpllijojo
ir Camdene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar piujgų pasiskolįti?
Tai eik pas

S3

Y® Bomanskl

ES

ir pasidžiaugsi, jog suradai gor%, teisingi} ir iszmintingą žmogų.
Tik nepainirszk;

EI

2023 N. 2nd str, Philad dphia, Pa.
DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

H. IFarnes®. 225 SBGOHfl SW

Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 1‘2Ą c. už jardą, vertą 18 c
Geros vilnones materijos ant dresių dubeltavo ploczio, naujausios
mados 29 c. už jardą, verta 50 c.
Ir szimtai kitu viiziL-iij tavom UŽ n:unn<lir>CĮ nral-o
DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beibir cze i išliežiai, verti 25 c., už .15 c. Vaikų czeverykai
geri ir drūti, verli 5
i ž 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150«c.
Viriszki szventadieniniai szeverykai $ 1.25, verti $ 2.00.
Nepraleiskite » rogos užezedyt pinįgus.
>
N užmirszkit vieta. '

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

Yra

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir

Kampas Main ir Oak nlicziu,
XHI.N

kse k.

Deszimts tonu szviezios mėsos, kuria par
duosimo szia nedelia uz sekanezias prekes:
----- pas------

Newark Cash Meat Market
„THE LEADING BUTCHERS,“

PA.

-ny*-—'■AsncxxaBkMD

FIRST STREET & BROADWAY.

S A L I L N' I N K A 1!
Na wisi prie alaus —
Cik SHMIDTO
Ar žinote hetuwiai kad
TIAN SUM I DTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slimitli'a gali kas nori gauti ii
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

SZVTEZI SHOULDERS, SMALL OR LEAN .........
5c LB.
SMALL SMOKED HAMS...........................................................6cLB.
SZVIEŽIA SAUSAGE MEAT................................................... 7cLB.
LEAN SALT PORK......... .................................................... 7c LB.
SPARE KIBS . ...................................................................... 4c LB.
JERSEY PORK CHOPS (LABAI GERI).......................... 7c LB.
LOINS OF PORK................................................................. 7c LB.
8c LB.
GERT SUGAR CURED HAMS
SZVTEŽIOSHAMS.............................................................. 8c LB.
CORNED PIG HEADS..................................................... 2|c LB.
SZVIEŽI PORK KIDNEYS AND TRIPE........................ 4c LB.
CORNED SHOULDERS, BONELESS...........................7c LB.

41ir U

quickly secured. FEE PUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or skekh with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and full information. jRs^-Writo for SPECIAL OFFER.
H. B. VULL3ON &. CO , Patent Lawyers,
Lo Droit Bulldinc;
WASHINGTON, D. C-

GERIAUSIA CHUCK STEAK
SZVIEŽI RABBITS
—
LAMB STEW
—
—

—
—

—
—

8c lb
33 c pair
—
4c lb
—

BENZIGER BROTHERS
New York

36 & 38 Bardai St.

Cincinnati, O.

Chicago. Ill

343 Main Str.

178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
Uniformų.^
Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą kož

nam, kas tik pareikalaus.

Žinias apie prekes ir visus reikalingus
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„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

jfeiižĮ'd-ęik'OjS ĮDukt-ę,
A

ARBA

JĮiętiiva
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.

— Kas tai! tarė užsirūstinęs Jagalius, ar jums mieles
nis mininką ar mano svetingumas? Atidėkite szituos sziauszulius Lenkijai. Mano motina ima juos po savo rupesczia;
argi taip ant jos norite užsitarnauti? Nejau viena belaisvė
siekins malone kuningaikszczio ir vieszpaties Lietuvos?
Alena nors perimta matymu, kuris galėjo kožnai kitai
merginai atimti visą pajiegą duszios, ant tokio atsiliepimo
Jagaliaus, neatmindama, kad yra nelaisve, apie tai tik mislijo, kad yra graži, ir kad kožnas, kurs ją mato, neprisakinėti,
tik liaupsėti ją ir jai pasiduoti turi. Žodis ,,belaisvė” guvum
rausmeniu veidą jos užliejo, žinojo ji gerai savo galybę,
skyrė prie nepaprastos grožybės szitą nctankią paszatę vei
do, szitą iszkalbą balsą ir smelkianczią žiūrą, kurie ženklįdami augsztesnybę, pastcba perima žiurinczius. Stebinti-gi
ir kerėti buvo jos vieninteliu geismu. Apgirdyta isz pir
miausios jaunystės žodžiais kuningą szventą, dievobaiminga,
drąsi, tikyboje aitri, o ypacz graži, mokėjo szitais pragumais
naudotis dėl pajunkino stramantriausią protą; jos mislys ro
dėsi buvo įkvėpimu, jos žodžiai pranaszysta, lengviai užtai
pamuszė szirdį Davainos ir su lygia drąsa statėsi Jagaliui.
— Niekas tau prie mano aszarą, tarė iszdidžiai. Jei
manę laikai kaipo belaisvę, nesiprieszįsiu tavo galybei, liepk
uždėti panczius ant ranką, vesk į savo pilį, eisiu be prieszinimosi ir juoksiuosiu ir isz tavęs ir isz tavo žiaurumo: bet jei
manijc matai nelaimingą moterį, kuriai nori duoti prieglau
dą, jei turi duszią jausmingą ir gailestingą, tai ne szits yra
būdas suteikimo patarnavimo. O kaip nedidelė butą
tavo kilduszystė, tai duktė Ilabdank’ą tikrai jos nepriimtą
isz ranką užpuoliko, kuris krauju jos brolią apszlakstė ją
žemę, iszniekino bažnyczias ir atėmė jiems dukteris ir paczias.
Taip drąsus statymasis merginos ir iszdida jos žiūra,
vietoje užrustinimo, nustebino Jagalią. Persigandimas jos,
kurį priraszė kovai krikszczioniszką dievą su dievais Lietu
vos iį dar atsargesniu ir neisztikimesniu darė. Niekad taip
drąsios ir iszkalbios numoto
PripmiMĮ*. mtvo szalij
laikyti szitą lytį pasiduodanezią vinims už silpną ir bailę,
žiurėjo ant Alenos, kaipo ant augsztesnės esybės, paremtos
virszprigimta pajiega: o nenorėdamas iszbandyti jos galybės,
paliko jai valnybę nusidavimo kur sau velija. Bet kuningaiksztienė Olgerdienė kitaip mislijo. Žinodama ji pavojin
gumus, kurią jauna ir graži krikszczionė nelengviai galėjo
apsisaugoti mieste, pripildytam visokeriopo budo kareiviais,
tuomi labjaus, kad yra apkaltinta apkerėjime karžygio, nesi
liovė jos vadinus pilim Malonus jos būdas įkalbinėjimą ir
mandagus pasirodymas Auksės, prilenkė ant galo lenke prie
priėmimo užpraszymo. Nuvėjotad pilin po globa kuningaiksz
tienės ir rado jame įtikią gyvenimą, tarnus ir viską, kuom
tik ją vieszpatiszkas gausumas galėjo apdovanoti. Neilgtrukus kuningaikszcziai, broliai Jagaliaus, karžigiai ir jaunuo
menė dvaro, traukiami jos grožumu pamaži pradėjo prie
jos prisiartinti; bet atmindami liūdną likimą Davainos ir pai
sydami apie savo narsingumą isz tolo tik jos skaistumu savo
žiūrą maitino. Patėmijo szitą neiszsitikėjimą Alena, bet
perimta liūdim matėsiu, kuris padarė ant jos stiprią įspaudą,
daugiaus galėjo melstis ir veikti, nemislyt apie bovynę ir
pergalėjimą savo skaistybių.

VI
Sztai szituos žmonos žaismė suvadina
Jiems yr smagu, juos viskas ramina,
Tik asz nuo ju bėgu
Man vienai nėr mėgu.
'
Kniazin.

Parvesta Alena į butą ir jau nuo keliolikos die
ną ten pasiliekanti smagiai jas leido draugystėje kuningaiksztienės ir jos dukters Auksės. Davaina nemieruotai lindo,
matydams jos vienvalinį dėl savęs atszalinią prieiga prie jos
sunkesnė rodėsi jam net kad nuo los valandos neteko to trupuczio vilties įgijimo jos szirdies, su kuria nuo tūlo laiko sa
ve ramino. Insimilėjęs bijosi visuomet dėlei dnigfo savo
meilės tuomi labjaus tąsyk, kada nedraugios aplinkybės, neszanezios jį į augsztesnį svietą, mažiaus palinkti jam pragu
mą patikimo, o daugiaus priežasezią baimės.
Tėmijo jis ne be nuotariaus, su kokiu stiprum užsiver
timu vadino ją Jagalius pilių, žinojo jo virszesnybę, meilunystę ir su veikalu bausmijosi, kad nepanoro!ą apturėti jos
szirdį. Tuom tarpu Alena apsiprasdaina su nauju savo pa
dėjimu. stengėsi užsitarnauti ant malonios kuningaikszczio ir
norint Davaina buvo dėl jos palankom ir tint jos paliepimą
karsztas, negalima abejoti, kad butą vėlinus prigulėti vercziaus nuo Vicszpaczio Lietuvos, negu Imti po valdžia vieno
isz jo karžygią. Pažinojimas svieto, dėkingumas, o gtd ir mei
lė sava lengvai isz jos atminties praszalino įžeidą, su kuria ją
isz pirmo palytėjo neatsargumas. Jagalius kuningaiksztis
taipgi isz savo pusės mokėjo klaidas pataisyti ir kass\ k nau
jus rasdamas lenkėje grožius ir patogumus, duodavo jai davadus velytiną geismą. Nepatiko motinai, rūpestingai apie
laimę sūnaus szitie jo prie praszalietės gretinimaisi, gailistavo
kad ją paėmė pas savę ir norėdama jos iszsibodėti, kuoveikiausiai po įvairiomis priedangomis spyrėsi, kad ją nusiunsti
Lenkijon. Bet Jagalius nenorėjo valios motinos suprasti ir
t ii tiktai darė, kas galėjo Alenos subuvas Vilniuje pasmagin
ti.
Neilgtrukus padidino draugiją pilies pribuvimas su duk
terim Lizdeikos, kuris dasižinojęs apie sugrįžimą kuningaik

szczio isz karionės užvažiavo jį pasveikinti ir sudėti jam prigulinczią garbę. Iszžiura virszininko tikėjimo pagoniszko
prikliai užgavo Aleną. Negalėjo be pasipiktinimo žiūrėti,
kaip visi skverbėsi prie to nedraugo kryžiaus, kad jam sudė
ti augsztą garbę; kaip jo iszdidumas buvo isznaszus ir tvos
kiantis, o už vis kaip didelį dėl jo Jagalius rodė palankumą.
Kas labjaus, patėmijo aiszkiai, jog sąbuva senio vienval ku
ningaikszti laikė tam tikram nuo jos tolij. Nepatiko lenkei
taip pratisi krivakrivaiezio valdžia, stengėsi ją pergalėti su
drąsumu pasielgimo ir viską veikė, kas galėjo duoti jam su
prasti, kad jo isznaszumas mažiausios netur pas ją vertės.
Bet toli nepatinkamesnis pradėjo būti dėl jos suobuvis Pajau
tos, kurios lėtas sudėjimas ir saldumas duszios, pasirodydami pilnoje pastovoje taip patogiai atsimuszė nuo puikuojanczios skaistumu Alenos. Pajauta nebuvo gal taip graži isz
pirmo pažiūrėjimo,'kai]) Lenkė, nemokėjo taipgi naudingai
paszaukti lycziai pagelbą dailus, nė taip mitriai atkreipti atydumą žiurinezią; bet jos patogumas toli stiprinus galėjo užim
ti jausmingą duszią. Szvelnus tamsią akią pažvelgimas,
balsas jaudrus, pastovą aniuoliszka, lupos tukstanezius salsmeną berianezios, tas szvelnus subėgis nusidavusio kaklo, ku
ris davė kresną iszžiurą vysai jos lycziai, darė isz jos taip isznaszią esybę, kad jei parieitu isz szitą dvieją grožiu paimti
paveizdą, tai kožnas jauslus artistas be abejonės pasirinkime
daigto duotą pirmybę lietuvaitei priesz lenkę. Patėmijo tą
augsztesnybę ant savęs Alena. Būti gražesne už ją dar ne
praėjo be bausmės tokiai merginai, Tuomi labjaus knesti
ją pradėjo szitą grož\ be, kada pamatė daromas jei nuolan
kas, kaipo dukteriai krivakrivaiezio, o labjausiai jausmingas
dėl jos rūpestis Jagaliaus, kurią Pajauta rodosi nemokėjo nei
apiprekiuoti. Isztikro nekalta augįtinė Kerną vos, pripratusi
prie mandagią aplink savę rūpinimąsi nei nedasiprotėjo, kad isz tos aplinkybės yra priežasezia praszalietės atydos.
Nors matė kryžią ant Alenos krutinės, vienok taip kaip pas
kožną, taip ir pas ją jicszkojo sąjausmo ir progos susiartimimo su ja; bet iszdidi lenkė lenkdamos! jos, apie tai tik
mąstė, kaip galėtą szirdį kuningaikszczio atitraukti nuo nekęstinos sau grožybės. Žinojo jiji gerai, kad nesmagus upas
yra pavojingiausiu dėl patogumo; taipgi priversdama savę
padvigubino linksmumą, nes linksmumas gražioje ypatoje,
kai]) uždėta paliva ant gruoblėto darbo priduoda žėros ir patėmijingumo.' Pastangos jos tuszcziomis nebuvo. Mėlynos
pagaivintos akys tuojaus pradėjo gesinti lėtą žvalgą Pajau
tos. Katas /Vienos kas sykis didėjo, ant galo prisiartino ir
Jagalius, ėmė ja jausmingai užsiėminėti ir lenkė gal but
pasiekus pilnos pergalės, jei kuningaiksztis nebūtą turėjęs
saugotis motinos, kuri prisidėjo prie ją draugystės.
Bet szitie pasivedimai nepasotino tusztybės Alenos. Pa
tinka ])a])rastai jaunai grožybei lankos akivaizdžiai dėtos
poetiniai plojesiai, garsu^atsidusimai ir ta garbė, kurios apkeros tiesia nčaprubežinotus ryszius ant visko; tankiai tik
skandina szirdį slepiama žaizda, priesz kurią yra nieku visi
szitie pasivedimai, nyksta jie visi su aidu balsą kalbanczią,
palikdami duszioje priklią tusztybę, kurios ilgėtina njslis
nežino kaip pripildyti; szitame stovij buvo Alena, o Vilnius
jai kassyk daugiaus nekęstinu darėsi ir tik geidė, kad su
grįžti į globą tėvo, galėjo liuesai skąstis ir verkti. Sykį,
kad turėjo aplankyt Jagalius, pasinaudojo szitos progos dėl
perstatymo jam savo velijimo. Kuningaiksztis gyvais žo
džiais stengėsi ją pertikrinti, kad iszvažiavimas jos nemieruo
tai butą jam kartus.
— Pasilikk jau, pasilikksu mumis ant visados, patogio
ji lenkiute, kalbėjo jai. Nuimk nuo krutinės tuos kryžius,
tąsyk be baimės priklausysiu tau. Tu busi rysziu taikos ma
no su Lenkija.
— Nedėkinga bueziau, tarė nerimastinga mergina, jei
gu nejauseziau tavo malonią, kuningaikszti, bet kaip jos di
delės nebūtą, negali manęs padaryti laiminga pilnai, nes
tarpe ją visuomet ilgesiuos! savo tėvynės. O prie to pobū
vis czion mano perdaug yra nemalonus tavo motinai.
— Jei mano motina žiuri lyg sziol ant tavęs negana ge
rai, tai pataikysime tam užbėgti. Duosim tau dvarą arba
butą kokį, kuriame busi ponia ir nieko nepaisysi. Ko nori
geisti daugiaus?
— Tai būti negali, tarė Alena. Teikkis taipgi atmin
t i. kuningaikszti, kad Davaina turi tam tikrą tiesą ant ma
nęs.
Ką. Davaina? Klysti, niekas neturi tiesos prie to,
kas patinka man: kitą jam rasiu paezią; o jei musą svodbą
paniekins, tuojaus tą labonę, ka apsvaigo dėlei tavęs, liepsiu
]am nuimi i nuo peczią.
— Bet asz turiu tėvą, tėvynę, draugus, prie kurią pri
klausau ir kurią nieks užstoti man negalės.
— Tai misiunsime ją, atsakė kuningaiksztis. Nesi
rūpink. Alena, asz tau czion viską liepsiu sugabenti, ką tik
mielo turi I^enkijoje.
— Tai būti negali jokiu budu. Mano tėvas turi savo
szalij susiriszimus, vertę, turtus, kurią jis neapleis nieka
dos.
— Ar tai mano Lietuva neverta Lenkijos? tarė įžeistas
kuningaiksztis. Duosiu jam du syk tiek žiamės, padarysiu
ji savo rodininku. Ant galo, dadavė už valandos, gal patai
kysime apsieit i be jo.
Persigiindus Alena tik dabar pažino, prie ko gali privers
ti nclaiming.is it kimo geismas. Žinojo gerai, kad esti galy
bėje žmogaus, priesz kurį dreba milijonai žmonių, ir kad
grūmoti jam drąsumu ar minksztinti jį aszaromis ant nieko
neiszeitą; vienok turinti viltį galybėje Angszcziansiojo ir
persitikrinusi, kad niekas be jo valios nesideda, ėmė iszrodynėti nemandagumą szito geidimo. O kad Jagalius nepa
liaujantis savo iszsireiszkimuose, kassyk daugiaus geidė jos
apsilikimo ir jau jei priminė, kad yra jo belaisvė, Alena už
gauta laiminga mislia sziaij) į jį atsiliepė:
— Kuningaikszti, szirdis tavo moka būti jausminga, bet
pameskie geisti nevertos sau aukos. Taip turi mylėti, kad
isz tavo meilės ateitą laimė dėl Lietuvos o del tavęs garbė.
Žiūrėk sztai aplinkinės tautos turi akis atkreiptas ant tavo
darbą, vieszpacziai daboja, kokiu rysziu galybę savo nukelsi;
kuningaiksztienės siunezia dukteris savo su saldžia vilczia

kad kuri tau patiks, o tu nesziotumės augszcziaus vargingos
belaisnės? Ant galo, dadurė apsistodama ir su nedrąsumu,
dasižiuok, kuningaikszti: mielu man esi; bet asz, pripažinti
reikia, nenoriu tavę suvadžioti, neėsiu tuomi, kuomi iszrodau.
— O kuomi daugiaus būti gali, kaip kad gražia mer
gina? atsakė su neiszsitikėjimu kuningaiksztis. Bet suprantu:
galėsi isztckėįusi?
— Ne dėl manęs saldus vardas paezios, atsakė liūdnai
Alena. Alano jaunysta ir patogumas yra skolintais. Esiu
graži, kad pasidaboeziap; esiu jauna, kad būti’jausminga, bet
tai]) yra liūdnas mano likimas, kad jis vienu tik atsidusimu
atmokėtą tavo meilę, tai drauge su tavim prapulcziau ant
amžią.
— Kas-gi ėsi? užklausė nusistebėjęs kuningaiksztis.
— Esiu burtininkė.
— Burtininkė? atsigręždamas atkartojo pergąsdintas
Jagalius.
— Pažinau isz pirmo kuone pažiūrėjimo. Bet buk ra
mi.
Nesibijok manęs, kuningaikszti, esiu kerėjimuose,
szirdis mano vienok nemažinus moka būti dėkinga. Parodyk
man savo delną, pasakysiu, kokia tavę gražybė turi aplaiminti. Nors Jagalius neteko visiszkai noro įsidavinėti su
Alena, vienok negalėjo savęs pergalėti, idant dasižinoti, ko
kį jam likimą yra dangus surengęs. Prietaringas, žingei
dus, o užvis tikras'kas link nepaprasto gabumo burtininkės,
parodė jai delną, tuojaus isz kurio ji burė tokias ateigas:
— Jei nori pratęsti savo laimę per visas dienas gyve
nimo, jicszkok paezios lygios sau luomos. Kasi ją, bet guodok svetimoj szalij nekaltybę.
— Kur turiu jieszkoti jos? užklausė kuningaiksztis.
'
— Rasi ją lengviai, jei gerinus duosi save pažinti susie
dama; rasi ją kaip rožę pilną viduj sudėjimo, o ji tau tik pa
norės prigulėti; bet guodok svetimoj szalij nekaltybę.
— Nesibijok nieko, pasakyk man, kur žydi ta rožė?
— Toli dėl karalių ir kuningaikszczią, ką jos arti gy
vena, bet arti dėl tavęs, nors gal toli nuo jos ėsi. Turi szalis placzias, turi garsą vardą, ėsi jaunas, narsus, tinkantis,
busi priimtu, bet guodok svetimoj szalij nekaltybę!
— Guodosiu ją, dengsiu ją savo globa, bet ką tas turi
prie mano likimo?
— Alums valia pasidaboti, jums mus apsaugoti reikia.
Kas moteris guodoja, saugsti, tai gražiausios szirdį laimi,
siusk, klausinėk, dasigirsk, gal ją rasi nudžiugusią tavo pirszliais, bet guodok svetimoj szalij nekaltybę!
Jagalius, nežiūrint ant žiaurumo paproezią, turėjo būdą
prakilną ir linkęs prie gražią darbą, reikėjo tik mokėt iszprast kelius, kuriais galėjo būti privestas prie ją iszpildymo.
Perėmė jį szventa guodonc būrimas Alenos ir taip ant jo pa
dare didelę įspaudą, kad nuo tol užimtas tik jo iszsipildymu
visas savo mislis atkreipė ant savo prilikimo.
— Taip yra, tarė po valandos, persargos tavo niekad
neiszeis isz mano atminties. Priminei man, ką sau esiu kal
tas. O jei taip tobula skaistybė turi manę aplaiminti, kuomigi tau žodžius tavo apmokėsiu?
— Guodok svetimoj szalij nekaltybe, nusiąsk ją tiems,
kurie ją apverkia, tai jai bus geriausia atmokestis; o ji tau isz
žvaigždžių tėvyniszką tikresniu^ ženklus dastatys ir labda
rystę tavo pagarsįs po svietą.
Nudžiugintas Jagalius tikrino Aleną, kad nuog sziol ne
tik ncsiprieszįs jos pargrįžimui į Lenkiją, bet kad isz prie
žasties jos grąžina valnybę visoms moterims, paimtoms į ne
laisvę ir kožną pridėraneziai lieps prižiūrėti kelionėje. Aliela labai szitą žinia buvo Alenai; dėkavojo kuningaikszcziui
už jo maloningumą ir praszė, kad ją teiktąsi iszsiąsti kuoveikiausiai. Dėjosi pagal jos velijimą, paliepimai duoti atidarė
belaisvėms kalėjimus, isz kuriu iszeidamos, nudžiugę grįžo
savo tėvynėn, garbstydamos ir užstojimą Alenos ir labdaringumą pergalėtojaus. Tuom tarpu laiminga burtininkė, ma
tydama, kad nuo tol ir kuningaiksztis jos vengia ir kuningaiksztienė ant jos iszvažiavimo gula, susiturėjus,keletą dieną
atsisveikino savo geradėją ir leidosi kelionėn; bet pirm neg
apleido Vilnią, įžengė į kliosztorią dėl pasiėmimo su savim
szvento padėlio. Suramino ją nemieruotai stropumas Davai
nos, kuris netyk vienval laikė sargybą prie durią kliosztoriaus, bet ir pats szventumą vietos guododams neiszdrįso
peržengti slenksczio.
Alena ])irmiaus įėjo į bažnyczią, puolusi priesz altorių
dėkavojo Apveizdai už iszgelbėjimą isz tai]) didžią pavoją.
Jnvesta į gyvenimus zokoniszkus pradėjo Vainiaus atsikvėpti.
Du pabuvę seniai ir treczias jaunas brolis priėmė ją su tuom
atviru džiaugsmu, su kokiu perima iszgujcliiis ant bežmoninės salos iszvydimas prisiarlina.nczio \ iengenezio; uždavinėjo
jai visokiariopus klausymus apie stovį savo zokono Lenkijoje
ir iszrinkimą naujo pono, kadągi apie tai tą laiką Ludvikas,
karalius Lenką ir Vengrijos, Budzine ]>asimirė.
Alena kiek galėdama stengėsi užganėdinti ją siekavumą;
persergėjo, kad neskelbtą karaliszko myriaus, nes tas galėtą
padrąsinti lietuvius prie naujo užpuolimo; bet ir pati vienvaliniu neramumu kankinama norėjo žinoti, kiek yra krikszczionią Vilniuje ir ar turi kokius ryszius su aukininkais
szventnyczios. Perdėtinis su gailesiu iszpažino, kad mažai
yra žinomi pagoniszki kuningai, kad priesziligaisergstisi kiek,
galint susidėjimo su jais, nes persitikrino, kadsaldžiausiasapsiėjimas, nckaleziausi žodžiai ant paniekinimo tik ir perse
kiojimo iszstato ją zokoną.
Atsiduso sunkiai ant szitos žinios Alena, norėjo sznekėsij visą savo gailesį iszlieti, bet žodžiai jos nyko lupose. Jau
iszleistos ant valnybės moteris skubindamos prie giminią, ke
lioms dienoms pralenkė iszvažiavimą Alenos: pasiliko tik nu
senę ar silpnos - kurios negalėdamos iszsircngli taip urnai,
rinktis pradėjo į kliosztorią jau tai, kad Dievui padėkavoti
už iszliuosavimą savo, jau kad Alenai už prisidėjimą prie jo
dėkingumą sudėti. Priiminėjo mergina su maloningumu
iszreiszkimus ją jausmą, o užvydėdama joms pagrįžimo į na
mus, kurio jokia mislis prieszingaKetollno, rodijo,Xid kelio
nėje laikytųsi kiek galėdamos kuopos. Pati taipgi netrukus
atsisveikino gerus zokoninkus, paėmė padėlį szventa ir po
sauga Davainos leidosi kelionėn.

Mokslo Stebuklai.

Povilas Obiecupas

Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos.
PraliilniisNew York’okomikas ir niokslinczitis ką siulo mus skaitytoj uis už dyką.
10$
25 * 50 $

ALL
DRUGGISTS

ABSOLUTELY GUARANTEED P Cur‘‘ an>'C3seof

•’onstipation. Cascnrets are the Ideal Laxa?
1W0V1JU 1 Lil I UUHltnif IJJIJU tire, never -rip or erine.but cause easy natural results Sam-,
pie and booklet free. Ad. STERLIXO REMEIU ( H-. Chicago. Montreal, ('an., or ISew fork * 217 1

vienatinis Iietuviszkas piiųgų siuntėjas; shinczia pinigus į visas dalis
svieto: į Europa ir t. t. ir pinigai buna kuogrcicziausiai iszmokėti per
banka. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o no pas kokį ten
žydų prigavėjo.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgli’o^gali pasirodavo}
per laiszkų, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

PITTSBURGH, PA.

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine
until you have tried

steliuotus siutus pasiu v
tikt
už $14 mažiau
sios prekės, eina iki $40
o kelnes nuo $ 3 iki $ 18

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, kų dar

šiai.

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue,
■B

N TTB r-—TBITI—■■■■■■■■M — lin

Pittsburgh, Pa.
-III——-

IT M

VYRAI! VYRAI!

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

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
Thl« next is put up ahaaply to gratify tha universal prMant demand for a low prises

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

Ripans Tabules
At the Druggist’s
Send Five Cents to The Ripans Chemical Comp/ ny, 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 tia to
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

timu szias KNYGAS:
. Istorija- Katalikų Bažny ežios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
Sl,oo
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 89C. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Cleveland, Ohio

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

Geriaase ir szvieziauss mesa
----- PAS -----

Juozą judjcka
19 AV. Oak str.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki/kumpiai iujleszros kuonopigiausia.

(27 ir 28)

New York’e.
Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderinoti
Jacob Hėntz’o
siutų, ateikit pas manę, o nesigraudįsit. Pataisius namų, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso Valgį gali gauti kožnų valandk
kių sztopų materijos, dar parga OYSTERIAI visokių kainų.
bentos priesz uždėjimų tarifos,
dėlto galiu pigiaus, kaip kiti, pa Mrs Jacob Hentz daro pui
daryt. Ateikit pas
kiausius kvietkus. Ypatingai užsteliuotus vainikus ant veselijų,
J. MieldažĮ
szermenų ir visokių tam panaszių
170- 172 S. Main str.
dalykų. *
Shenandoah, Pa.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

B. BRODY

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

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully Illustrated, liu>est cLtulation of
nnv scientific journal, weekly, term: $3.00 a year;
Jl.SO six months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

MUNN

& CO.,

361 Broadway. New York.

*J. Czepukaitis

Geriausias praktiszkas plau
kų kirpikas ir barzd^kutis.
Su naujausia elektriszka
maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182| FIRST STR.
Elizabeth, N.J.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausių s z t o r ų ir
samdo arklius dėl pasivėžinimo, s a 1 i u n ų.
karietos dėl veselijų, szermenų ir
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
kriksztynų. Taipgi turi visokių
grabų ir pigiausiai palaidoja numi singas ii geras žmogus.
rusius. Adresas:
— pas—

LIETUVI SZK AS GRABORIUS ptU’-

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.
S.

Markauckas
—neseniai pirko—

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

Wanted—fin Idea

Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their #1.800 prise oflei
and list of two hundred Inventions wan to*.

J. P. Williams &Son
-: Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

Morris Koestler,
cl rūkorius ir pardavlkas spaudos daly
ku. zobovėlių, sporto dalykų ir t. t. Par
davinėja ir lietuviškas maldaknyges.

No 140 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTA8 CIIRONISZKU IR NERVI8ZKU LIGŲ.

If you don’t find this sort of

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York'o apgarsino savo metodas is?gidvmo džiovos, gerklės, plaiiezių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabclnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UZ DYK^,
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastŲ
liekarstii.
Jo ..Naujas Moksiiszkas Gydymas4
fszgydė jau tiikstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistu ir jis laiko už savo pro
fesijos prfdoryste. suteikti kenezianezia*
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metu motus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos iiudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C »
98 Pine str., New York, priduodamas
pacz.to ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.
Kencz.iantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz sz.io prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai mus laikrasztij.

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz
mas,
paralyžių,
dusulį, vandeninu
puklina, reuma
tizmą, * skaudėji
mą galvos, akių,
ausų, ir nosies,
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru
gį, szaszus
ant
galvos
ir ant
skuros, ligas motės, ncreguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąja
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, pukliną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuraigiją, bronchitis, petogra, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstu ligas, tifų, odrą, kirmėlės ir
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
paklausk daktaro Kallmcrten patarimo.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius
žmonių, kurio ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą >*•
savo paž vst.»_,yį i ūdija. ALslSzauirir prie 'dr-o Kallmerten’o, o jis jus iszgydys.
UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų lyczių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Uodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
duos rodą uždyką.
Apraszykit ligą, pa
sakykit Įliek metų ligonis, atsi skit groj
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima i ižą iszgydyt, ir kiek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUN BURY STR.

J.IJfonsky.
Inveža isz iizrubczes ir parduoda
L --- < as37~r'

230 Springrield Ave.

Likierins
Newark, N. J

KNIGA MChO.
XEBUTIXAS

A«S 14TAS JLietnm'jHrT «■?«.'

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kabioje p:»s r ;<!iiu tok)’,
kniga kurioje wyscs slaptibes n.onijimo butu atidengiąs d I v.-yse
Senowes žmones wadino menininkus raganėj*, <].r mz .s n:i>> . •
su pagiaiba piktos dwasios, da ir szendien <1 u. mis ; tr;. ug i to
kiu katajp mislij • irszniak >. Girdėdamas newienkait b k'e: į .sa
kas, pasižadėjau dawest krd wys-,s niand'uir.as ir isznimi s į atj’i i iiz
n.oksio. D'-'itogi tirinedamas isžradi.u wyska ir n > senoj t
/, . •> ,2dawiau kniga isz kurios kožnas gat hot moiiiiiinku,
kn gojo t ]•
nasv daugiau kaip sz’.mtns akivvu pamokhiin u ir.- po 50 i hrozo’.u į ,.ro
danezin gana i jszkiej knjp apsyejtio ir isz sawo užduotes i zsiriszt
Toi kniga drticzej ir pujkiej in angliszka audeklą abdarilasu auks > ntspaud in n: t
e: .‘.0
abdaru, kasztMoja tykia j ,.................................................................
.
Tvjpgi turu ant pardawim > wysokius dajktus ir rejkalingas priotajsas prie m
be kuriu apsii-jt negali. Prieg tam turu krauiuwia wysokin knig i k k:os tykiij lit
tfiszkoic kalboie iszcio. Turu maszinukies del drukawimo grom t a ir tt
Pujki popiera del raszimo gromatu su dailoin kwietkoni i:- diuk.iw t :is pasw..;k:ni
mais. Tuzinas tokios popicros su daliais kopertais kasz u ja 35c p is tuzinai $1 00
Turu del jaunumenes juokinga kwiotka, kury, kada duodi p wuo-lii, isztiszka wa:i
duo ir padaro daug juoku, prekio 25c.
Kas iž dydeles iotografiios norėtu turėt dauginu mažu, t gul asiuneze dyd<la, nsz
isz tosios trumpam laikic padariau 100 mažiukiu ir misiu-u t:., j? ,2”c
Norinticm dažinotape wysokics knigasarba kitokius dajktus i- ?.denes, po
•.-■imu 2 rentines niar
kiče tuojausianezin drukuotus katalogus.
adres - iin nu uu szil >'.:s:

JOSEPH MAVUTjS,
287 Wythe Ave..
jBiTGXlyi) N. lr«

Chas Rettig ir Sunns
POTTYILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o alaus, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.
Insteigta 1870m.

S. T. Morrow
Auksorius ir pardavėjas ma
ži kos instrumentų.
PIANAI, VARGONAI,
134 FIST STR.
ELIZABETH, N. J.

A. H. Chapin
daro ir parduoda PAKINKY
MUS, BALNUS, KAMA
NAS, PLESZKES, KANCZIUS, SzORUS, DEKIUS,
SZEPECZIUS, ir PATKAVAS. Pataiso viską greitai.
133 FIRRT STR.
ELIZABETH, N. J.

CONWAYS FAMOUS
5 & io c. store.
102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa
žiūrėk.
vertos.
pas mus.
szluotos 25c.
po luc.
puodukas 25c.
„ 10c
BĮ i ūdas 25c.
„ 10c
Karpetos 40c. už y ardą
„ 10c
stiklinė torielka 25c.
„ 10c
kavos puodas 25c.
,, 10c
Vaza
25c.
,, 10c
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas piju
Conway Famous 5 t 10 c. Store
102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

I [. Gerken,

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

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

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

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis nuo
prapecziu ir komiszionierius dytu.
Pri&tato ANGLIUS už pigiausią prekę.
Offisas:

91 Grand str,

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

DASTATO

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

Elizabeth, N. J.
Ofisas ir Yardas
Pine str.
Bet. 4th & 5th st.

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

DANIEL J. VALSUI
CARPENTER and BUILDER
Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.
Resid 321 LIVINGSTON STR,
Shop 321 BROADWAY,

HfflM, N. J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas.
geriausiai.

Darbą atlieka kuo-

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

M, Durning

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.

Žemesnis Yardas
ant
S. Front str.
ties Elizabeth River

Mrs. E. L. Schleuning

at
Laiko grabus ir balzamuoja
2io Second Str.
kunus. Gyvena ant
Elizabeth, N. J,
FIRST and COURT STS.
Visos lietuviszkos moters,
ELIZABETH, N-J.
Telefonas - Toliaus 69b. Arti 59 kurios nori turėt gražią skry
bėlę, tegu eina pas
Forniczius
Mrs. E* L. Schleuning,
del fruntruimio, miegstubės, ir iszsirenka sau dailiausią.
atalavos ir kuknios parduoda
labai pigiai.

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!
ant
807 - 809 - 811 & 813 Broad Str.
Newark, N-J.
Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.
Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

217 FIRST STR

* ELIZABETH, N. J.

Ypatingas pardavimas rudeninią tavorą. Asz viską parduodu už pigiausg cieng.
12 d. verti vilnono vyrą siutai
už 6.90
6.00 „
,, 3.40
8.00 ,,
Puikus vynj overkoeziai už
,, 4.90
/
15.00 ,,
geri vyrą gaiby overkoeziai
,,
8.50
1.25 ,,
vyru darbinės kelnės
,,
90c.
4.00 ,,
nedelines kelnes geriausio gatunko
,,
2.40
CZEVERYKAI.
1.50 ,,
darbiniai
*
,,
1.19c.
1.75 ,,
Czeverykai moterlszki
,,
1.20c.
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.
JAS. W DeDERICH,

LUCY A. MATHISON.

MATHISON & CO.,
Sanitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo
-■■i — invedikas, iszdirbejas isz blekes.
Pecziai, grotos, yteriai.Jgeleziniai tavorai ir 1.1,

Daugybe

PECZIU, GROTU ir
YTERIU.

B. Bloch

Jis užlaiko geriausius gėryraus: szaltą alų ir kvėpiau
ežius sigarus isz paezios Tur
kijos.
Gyvena ant
Pirmos kliasos Amerikisz- 86 E. 21-th.
BAYONE CITY, N. J.
kas Lager Alus, vynas, likieriai ir sigarai.

Gepteppial

HOTEL

EMILE MASCOT
Proprietor

James J Myginty

Krautuve garsią
drūtą ir pigią.

33, 35 & 37 "FIRST STR.

Netoli nuo lietuviszkos bažnyczios.
Viskas užlaikoma
kuopuikiausia. Szaltas alus
ir turkiszki cigarai.

Mrs. CROW L Y,

Prop.

322 Second Street,
ELIZABETH, N-J.

D. W A I N A R,
412 Wall str.
Elizabeth, N. J.
Po 1 d. menuo subatoj buna

Ruskos Maudykles

A1DARA DIENA IR NAKTĮ
Telefonas 559 Williamsburg

Olive & Laura
Cafherrue str.

Preke

15 c. ir 20 c.

Elizabeth Port, N.J. [17-VH-07]

A.

Lieb.

BOARDING &
LIVERY STABLES.
162 First Street, Elizabethport,

N. J
Pristato karietas dėl balią, veseliją, szermeną ir pasivėžymą;
Taiposgi ir boges.
Ant szermeną karietas už
$2
Undertėkerio darbas
$3
Ant veseliją
$2
Under tekerio darbas
$3
N. Y. & N. J. Tek 455.
Elizabeth,
,, 140.

Geriausia užeiga pas

ERNEST SARIN’S
ant

65 Broadway

Elizabeth, N. L
Jo saliune gausi puikiausią
alų arielką, likierius ir kve
pianczius cigarus.
Ateik, o
pamatysi koki dideli stiklai.

419 East Jersey str.
/ ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias
Karpenteris
ir

Spring ir
Elizabeth, N. J. '

ui y ežių tarp

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

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

F F Montenes & Co

'

Geriausi

GKflBORIflI
Į WLI Eg rrUJWr^LI EI [Ąj ES Fdlžo

% IrULl

IR

ES

BABZftMOOTOJflI.
Offisas ant 155 N 3-rd str
Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str
Arti Bedford Ave.
BROOKLYN, N Y

yalite gaut
•H'

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

Girna Ir Bent

■i

s

ZVISOK1 RAKANDAIS

į visas dalis svieto, kaipo tai į Lie
tuvą, Prusus, Austriją ir kitur, kur
jus prieteliaiaplaiko siuntinį į penkioliką dieną.

S. MACK.
82 Bond Str.

s

FOENICZIU ir KARPETU.
nuo 105 iki 109 First str.

Elizabeth,

N. J.
® GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU- ®
Fl

Geriausiai užlaikoma visam mieste.
Parduoda szviežiausius tavorus už
pigiausią prekę, kame kiekvienas
galėjo persitikrint per 7 metus.

Taiposgi siunezia PININGUS

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

437 E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.
Mineraliszkas vanduo ir Soda
Tidposgi pilsto į bonkas Bal
iam liną, Feigenspausą ir kitus,
kaip Lager alų ir t.

užlaiko vyną, likierius ir
atidarytos nuo 6 iki 12 v. va c i g arus. Visados szaltas ir
szviožias alus.
kare.

ELIZABETH, N.J

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

Frank Bolleę.

. John Clark

•Sukninių TA VORU Kromąs
Paisiduodą visokį indai
kukniniai, pecziai, lempos,
dziegoriai, karpetai, roletos,
zerkolai, vienu'žodžiu viskas
ko tik į namus, reikia.
No 99 Grand str.
bet Wythe Ave Berry str.
BROOKLYN, E. D.

Carperter & Builder

Lotai ant pardavimo.

314 SECOND STR.

Aliance Hole'

John Wiclness

J4 JCeipiig

CANOPY” PECZIU

LAIDOTOJAS LAVONU
ir
Jis taiposgi yra agentu E.
BALZAMAVOTOJAS.
Garnier,o
Co. Californijos Prie lietuviszkos parapijos Szv,
vyno isz San Francisco.
Panos Marijos.
72 S. 2 str. Brooklyn, N. Y.
Corn. Ripley Place,
Vienos durys nuo Wythe Ave
Elizabeth, N. J.
Laidoje ant visokių kapinių.
Farsamdo karieta!; ant szermenu
veseliją ir 1.1, labai pigiai.
Stonia po No 76 S. 1 str. arti

Uždėtas 1896 ra.

Frank

K. Obiecunas-

ant
57 MONROE STR.
NEWARK, N. J.
Užlaiko paikiausią alų,ariel
Laiko laikrodžius, daimantus ir visokius sidabrinius dai- ką likierius ir kvepianczius
cigarus. O stiklai koki dide
gtus taiso ir parduoda.
li! Oi, oi, oi!
Agentas Real Estate insu Ar žinote kur smagiausia
rance.
laiką galima praleisti?
196 FIRST STR.
Ugi polskam saliune pas
ELIZABETHPORT, N. J.
P. Naruszevycziu

Puikiausia aptieka
laiko visam Elizabeth’e N. J.

CLOTHIERS.

■ . f L&/1 J-leidpttef
Anglis, Medžius Lentas.

A POTHECARY
212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.
Physicians Prescriptions a
Specialty Telephone Connec
tions.

ant
112 — 2-os ulyezios.
Liekarstas geriausiai sutaiso.

Marshal & Ball

Brooklyn, N. Y

Edward Sansom

Jį

Elizabeth, N. J.

BRAVORAS.
(CITY (BREWERY CO.)
Kuriame iszdirba skaniau
sią, geriausią ir sveikiausią
I ALU ELIU ir PORTERI.
To JIo 600 iki 612 Beari str.

ELIZABETH, N. J.

PETER BREIDT
Locninįkas.

CENTRAL HOTEL,

No. 327—329 Trumbull str.
Opp. Central R. R. Dapot,
ELIZABETHPORT, N. J.

August Hoff. Prop’r,

Whs Lips Hip
120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

l'as jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis persiūto geriausias, isztikiniiausias ir seniausias Amerikos
Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

apsaugojimo kompanijas

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital, eje
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin str. SLonandoa h, Pa,

16 N. Main sir.
Shenandoah, Pa.

Karai
saliu nu.

___

______

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo yisokias ligas
Gyvena
daigius isz aukso ir sidabro
kai Į) tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Uoyd str.
Shenandoah Pa. 1.1.

■ .i i

..

i,

Vyrai visi pas geriausią

> R. Dabb

Grab ori u ■

Geriausias Sbenadorij photografas; nutraukia paveikslus
Vinca Minke vieziu
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto. 230 W. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebran
Shenandoah, Pa
giai.
Užlaiko geriausius arklius
W. Centre str.
ir ryginus dc*l szermonn, vesei
Shenandoah Pa. lių ir 1.1.
[36 ir

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADO M A S

B U J A U C K A S.

Persikraustė į savo naujus namus ant
Shenandoah, Penna.

307 W. Coal str.
PAS

Juozą Miliauch

308W.Centrestr,

Central Hotel

August Hoff, Prop’r.

Dr. P. F. BURKE
—.. ..

Lietuviai eikite paragaut
alaus ir likierių į

]VI. p.JWaley,

____

M

Baliau tynė s Pale Extra Lager
Beer on Draught.
Trolley Cars stop at the door.

sustoja ties patim
Kožnas taip sako.

Cascarets katariszkos cukerkos, dyviniavsias iszradlmas szio amžiaus, yra
gardžios ir paleagvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekme ant inkstų, abelnai vidurių, perezystijažmogaus 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 aptlekorių gvarnntuojama.
240

BROLIAI MARK
str. Philadel
phia, Pa.
. Krautuvė degtinės,
O
7 vyno,
v 7 Iikierio.
Klausdami apie prekes ra
szykit pas pirmąjį agentą.:
428 South

5129 Malcolm str. Philadelphija, Pa.

ANTANAS KALCZINSlBS
geras ir teisingas
vyras laiko •

mainierių

KOTELI
ANT
KETVIRTOS
(Fourth) Street

Banka Bischotio

Minersville, Pa.

J.T. (jONWAY a BROS ,
Philadelphia, Pa

130 Market st., T

.......... IŠZDIRBĖJAI .......

STIKLINTU ir PURPURINIU BAIGTU,
ypatingai dalykus dėl restauracijų, hoelių ir t.t.
už pigias pr ekes

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st.

Shenandoah, Pa.

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Pfancijos
aznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailėsi t.
[37 ir 19]

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

E. Ąltjnap

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc

604 S. 3-rd st.
Philadelphia, Pa.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Joseph Miron,
------------- PARDAVĖJAS -----------

naminių rakandų, carpetų, ceratų,
sziaudinių pintinių, mezginių, che
nille goods, moglių, springsnų,
szienikų, laikrodžių, albumų, kai
drų ir t.t.~

Parduoda ir ant iszmokesczių.
515 Elizabeth Ave,
ELIZABETHPORT, N. J.

James Brown
Pardavėjas

VYNO, LIKIERIU, IR CI
GARU.

PUIKI AUSIA VIETA
dėlužeigos ant kampo

Wall & Front sts.

J. MIELBAZIS,
120-122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikia restauraciją ir
pultėbelius. Jo kriauezių
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir nu
siųsti į Lietuvą p i n į g u s ir
iszsipirkti laivakortę.
Neužinirszkit
reikale užeiti.

S. W. Haysmen
Pardavėjas visokių geriausių LIKIERU ir CIGARU. Likieria
parsiduoda kaip po biskį (rertail)
taip ir po daugelį (wholesale)
czystus likierus, kaip kriszpolų
pristato ant kiekvienų vestuvių
(veseilių).
168—1-st str. Cor. Court str.
ELIZABETH, N. J

Pirmos kliasos Hotel}
UŽLAIKO

SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.

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

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

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

Johh A. Koklenberger
manager.

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

M. Jokubaucko

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas
žydus, eikit velyk pas V. Domansk’,‘ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis kuri taipgi Branchoffice ant
2848 Richmond str.

Scranton, Pa.

5129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

Wholesale pardavėjas

Petro Lipavicziaus,
(Providence),

Dr*. J. @zupka

F. A. Bergen
Cigaru Tabako ir Tabokos.

po No. 1837 N. Main Ave.

Krautuvė cigarų, papirosų maskoliszkų Ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S 12.00
iki S65,oo už tūkstantį.
Raszykit pas
garsų agentą:

Vienatinis lietuviszkas
SAL1UNAS

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvių.
Pirmos kliasos visokį gėrymai
ir cigarai. Laivakortes tuiposgi parduo
da ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotellts

305 Elizabeth Ave
'A
Elizabeth, N. J.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

VienatiiiB LietiiviszKa
APTIEK A!
Kurioj galite gautie visokių giduolu kaip senam krajui, ba aptiekorius paeina isz sen j krajaus. Taipos-gi siuncziame giduolcs j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromalas adresavokit:
IK K. SzembOrskis,

GI Green Sir.

Worcester, Masu.

TELEFONAS 152

— Pardavėjas —

anglių ir medžių,
w szieno, paszoro, avižų, sziaudų, ir t..t.
mokestis Offisas 144 & 146 Broadway st.
Gašli
Elizabeth, N. J.

Dr. Julian Czupka

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russiją, Lenkijąir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigų, kur kiekviens'Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodų.

Iszduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiezi ausiu gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziamc szipkortes
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, lai paniegįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

J. P. KENELY,

Mahanoy City, Penn’a.

uždėta 1848 moto
Mme StaaU— Zeitung, priff užvažiavimo aut Brooklyuo Uito, pnoszai City Hali
New-Yorko
----------- O----------Siuncziame pinįgiis į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

ŽINIA DĖLSAL1UNIKU
IR SZT0RNIKU.

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!

Geležinkelis Lehigh - Valley,
Prasidėjo nuo 14 Lapkricvdo 1897 m,
Trelnai iszolna isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
r Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.10, 4.58,600 po pietų.
In New York ir Philadelphia 5.48, 7.38
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondale 3.10 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10, 6 00 po
piet.
In Rochester. Buffalo Niagara Falls
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 po piet.
In Lambėrtvllle ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.00 po piet
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po
piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 9.14 ryta; 4.58 po plei.
In Stockton ir Lumber Yard 5.48, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,4 58, 6.00 ir
8.42 po piet.
In Scranton 5.48,9.14 ryta; 3.10 ir 6.00
po pietį
In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
land 5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.10, 4.58
po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Creek
4. 2, 7.30, 9.10, ryta; 1.50, 4.40 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, 5,48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.10. 450
6.(0, 8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta;
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz Shamonin 5.00, 8.20, 12.10 isz ryco, 4.10, 5.10
7 50 po pietų ir ateina in Szenadori ant 5.48, 9.14
ryte, 12.58, 4.58, 6.00,ūr 8.42 po pietų.
Iszeina isz Szenadorii į Pottsville, 6 03. 7.38
9.15, 11.00, isz ryto;
12.58, 3.10, 4.15, 6.00,
8.42 po pietų.
<
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.25, 10.20
po pletu.
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5 48, 7.38
9.11. ryte, 12,58,3.10,4.58,6.00,8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 8.20, 10.00
12.15 ryte, 3.05, 5.00, 5,57, 8.20 po pittu.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina In Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 do piet
Iszeina isz Shamokin In Shenadorl 8. 2,
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in
Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietų.
Iszeina in Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pletu,
In Hazleton, Black Creek Junction
‘ Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Ęaston ir New
York, 9,10, ryta 12.50, po pletu.
In Philadelphia 12,50, po pletu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03
6.31 po pletu,
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00
ryta 12,52, 6.24 po pletu,
Isz Szenadoric In Pottsville 5,58, 9,10
9.40, ryte 3.05. po pietų,
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10,40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po plotu,
bollin h. wilbub generalnas superin
tendentas South Bethlehem, P»
CHAS S. LEE, gen, agentas
Philadelpdla, Pa.
A., W, NONNEMACHER, Asst G. P, A
Philadelphia, Pa.

Tąsa nuo 4 puslapio,
barij. Kaminas isz plytų; lanoinvežios
00gi gražiai nukvarbuotos, nes isztikro tai yra
szalis szviesių spalvų.
Bajorai yra teisus ir mokyti ir sykį į menesį susivažiuoija ant susirinkimo del apsvar. stymo, kaip pagirėli ukiniill<ystę, gyvulių auginimą, vai
sių naszumą ir apie naminius
reikalus,
Kiemionys yra augszti, duži,
neszioja usus, bet barzdas sku
ta ir dėvi szviesiomis drapano
mis.
J

Drnpnnos,

Ziponas - isz namų darbo
materijos - raudonai nudažy
tas, kelnes gi ir bruslotas gal
but szviesiai mėlyni, žalsvi,
gelsvi su siauroms juodoms
juostelėms.
Sziokioms dienoms neszio
ja ilgus czebatus, susikiszę
kelines į aulus, nedeliomis gi
apsileidžia kelnes. Gelumbine
gi kepurė užbaigia szį dailų
paveikslą.
Žiemą neszioja skrandą su
vilnom į vidų, apsijuosę su
skuriniu diržu, arba raudona
juosta ir sunkę aksominę ke
purę apvedžiotą su kailiu.
Moteris jų ypacz atsižymi
marginių audimais.
įvairių
spolvų andarokai, palaida dur
pinė arba pilka jakute apvesta
juodu szniuru, kvietkuoti žiur. štai, puikus karoliai ant kak
lo, mandagiai apskleista ske
petaitė, . priduoda puikią isz' žiūrą. Žiemą jos neszioja avies
kailio rubus (kailinius) nukvarbuotus baltai arba pamaranezio spolvos, galvas apsi
sukę didelėmis skepetomis,
kurios apskleiczia galvą ir peczius ir per liemenį yra susi.riszamos užpakali].
Ypacz
puikiai pasiredo moterys ant
veseilių, kurios buna abelnai
nedėlioję ir jeigu nuotaka
priesz szliubą neverktų, jai
butų padyvyta. Kad neisztekėjusios dukterys pasiekia 24
metus jų tėvai iszstato ant lan
gų vazonėlius su raikszczio
mėlynos arba gvazdiko spal-vos, duodami suprasti apie
grožybes tuose namuose ėsancziia Lietuvos gyventojai nau
doja labai prastą, bet sudruti-'
nantį maistą: bulves, gruczkus, kopūstus, kukulius, bly
nus, ruginę duoną ir viralą.
Mėsą tik valgo sykį ant die
nos. Ant piet (supr. pusrycziai) duoda du viralu: vieną
prėską, o kitą rugsztų. - Lietuvnįkai ypacz atsižymi isz sa
vo czystumo. Kožnam kaime
yra viena pirtis, kur įsikaitinę
žmonės szoka į szaltą vandenį,
o paskui vėla duoda savę
muszti su beržinėmis szluotoms. Tikras sportaniszkas bū
das sujudinimo kraujo, (ma
tomai sumainė maskolius su
lietuviais, Red.) Jų gyvenimas
yra liūdnas ir literatūra biedna ir be abejonės lietuviszka
kalba isznyks, nes prilaikantis
drueziai to vieno daigto lietu
vis negal iszlaikyti konkurenci
jos suiszsipletusiu maskolium ir
su prohresyviszku vokiecziu.
Nuo i vokieczių ir maskolių lie
tuviai skiriasi tikėjimu, būdami
kars ffais katalikais. Jų paprocziai ir padavimai yra labai
akyvi, nes perstato miszinį
krikszczioniszkos bažnyczios
cere(monijų su tradicijonaliszkais Azijos paproeziais, ko negaliiąia užtikti nė vier a n kitam
krasžte. Kuczioje priesz Kalė*
das majorai sukvieczia gaspadori us ir tarnus, o pasirodžius
pirmai žvaigždei ant dangaus,
bajoras su savo paezia kalba
su k iekvienu pakviestu mieliai
ir d alinasi yvairių spalvų plotkelUmis;
S-zvento Stepono dienoj,
Kie kvienas atlanko savo kai
mynus.
Mekaltų-gi vaikelių dienoj
vaikszczioja persirengę vaiki
nai jir perstato Herodą.

