32
JEI NORI GA UTĮ GEKĄ DW TA8!!
už pigiu prekę, eik pas

D. PAĖSTA in
jo ofisą
-------- ANT---------

Shenandoah, Pa.

120 S. Jardin str.

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

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital, oje
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din str. S h o n a n d o a b. Pa.

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. ;L!oyd str.
Shenandoah Pa

R. Dabb '<4

p. p.^aley,
16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir
11.
Vyrai visi pas geriausią

Graboriu

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
Vinca Minkev ieziu
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto. 230 W. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebran
Shenandoah, Pa
giai.
Užlaiko geriausius arklius
29į W. Centre str.
ir ryginus del szermenų, veseiShenandoah Pa. lių ir 1.1.
[36 ir

Treinai iszeina.
Isz ShnmoKln 5.00, 8.20, 12.10 isz ryto, 4.10, 5 10
7 50 po pi< tu ir ateinu in Szonadori ant 5.48, 9.14
ryte, 12.58, 4.58, 0.00. ir 8.42 po pietų
Iszeina isz Szenadorii ) Pottsville, 6 03. 7.38
9.15, 11.00, isz ryto; 12.58 , 3.10, 4.15, 6.00.
8.42 po piety.
Iszeina isz Pottsville į Szonadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.25,10.20
po pietų.
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5.48, 7.38
9.14. ryte, 12,58, 3.10, 4.58, 6.00, 8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton Į Szonadori, 8.20, 10.00
12.15 ryte, 3.05, 5.00, 5,57. 8.20 po pietų.

NEDELINIS TEEINĄS
Iszeina In Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po plotu, Ir ateina In Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 oo plot,
Iszeina isz Shamokin In Shenadori 8.1
II. 55 ryta ir 5.35 po plotu, ir ateina In
Shenadori ant 9.10 ryta Ir 12.50, 6,32
po pietų.
Iszeina in Ashland, Girardvilla
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų,
In Hazleton, Black Creek .Junction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9,10, ryta 12.50, po plotu.
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
6.31 popintu,
Iszeina Isz Hazleton in Szonadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz Szenadoric in Pottsville 5,58,9,10
9.40, ryte 3.05. po pietų,
Isz Pottsville in Szonadori 8.45, 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
Rollin ii. wilbur gencralnas superin
tondontas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdia, Pa.
A. W NONNEMACBER, Asst G. P. A
Philadelphia, Pa.
Philadclphijos lietuviai, ką beeiti pas
žydus, eikit velyk pas V. Doinansk’, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branchoffice ant
2848 Richmond str. j

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS

B U J A U C K A S.

Persikraustė į savo naujus namus ant
Shenandoah, Penna.

307 W. Coal str.

308 W.Ccntrc str,

Mahanoy City, Penn a,

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietimą, Kussiją, Lenkijąir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigų, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožniun katalikui. Kasztuoja
- SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguhlynias szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje$,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
b A L 1 L N 1 1N K A 1!

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;

Treinai iszeina Isz Shenadorlo į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, he
highton, Slatington, White Hall, Catssauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
ir Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.10, 4.58,600 po pietų.
In New York ir Philadelphia5.48,7.38
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po plot.
In Quakake, Switchback, Gerhardslr
Iludsondale 3.10 po plot.
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 plet. •
In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.18 ryta; 4.58 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.00 po plot
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po
piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 poplot.
In Jeancsvillo, Leviston ir Beaver
Meadow 9.14 ryta; 4.58 po piet.
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, Audcnried 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 ir6.00
po piet.
In Ilazleboork, Jeddo, Drifton IrFree
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 Alt-Carmel
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07,
6.46, 9.12 po pictu.
In Bark 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 Yeatesvilte 5.45, 7.38, 9.14 ryta;
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

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

JT. Czepulijaitis

Adomas Pauliukaitis

Pittsburgh, Pa,

Mrs Jacob Ilentz

LIETUVISZKAS GRABORIUS pai’-

daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai užsteliuotus vainikus ani veselijg,
szermenų ir visokių tam panasziy
dalykų.

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar samdo arklius del pasivėžinimo,
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie karietos dėl veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

šiai. ,

2713 Penn. Avenue,

Prasidėjo nuo 14 LapkricyJo 1897 m, V

Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Cb. Shmith'a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti,
J steliuotps siutus pasiuv 70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
/ tikt už §14 mažiau
Valgį gali gauti kožną valandft
41ir 11
j sios prekes, eina iki §40
OYSTERIAI visokių kainų.
/ o kelnes nuo § 3 iki $ 18

LIETUVISZKAS

KB1ĄUCZIUS

Geležinkelis Leliigli ■ Valley.

CARSAS AMERIKOS LIETUVIU.
SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 20(1. SAUSIO (JANUARY) 1808 ill.

NO 3

Entered
r7r’-’

as second class mail mater at the
11

1

Jau kone baigiasi Sausis,
o dai yra skaitytoju, kurie
nedabaige mokėti uz perei
tus metus. Sziuomi uzkviecziam atsilyginti uz pereitus
metus ir atnaujinti prenume
rata uz sziuos metus. Kurie
to nepadarys ir neduos jokios
žinios, tiems szis numeris
bus paskutinis.

ti

r

11

—

Post-Office
.. '

"in

at

MothS V.

Shenandoah, Pa.,

y.

Murinįkų konvencija.

rą dieną Kalėdų) nuvažiavo į Mariampolę, kur stojo 9 v. vakare.
Ant rytojaus Mariampolej laikė miszias szv. su asista ir vietinis choras
galėjo priesz savo vyskupą pasirodyti.
Giedojo puikiai — pagal tikrą bažnyti
nę muziką.
Po miežių užkandęs valiavo Kalva
rijon ant pietų ir nakvynės. Ir ten ant
rytojaus t. y. 28 d. Gruodžio su sam
Isz Szenadorio.
dytais arkliais (savo iszsiuntė pirma),
iszvaziavo 5 v. isz ryto į Seinus. Priesz
Darbai pas mus ne labai kaip eina. Seinus kokiais trimi verstais pasitiko
Anuo tarpu, priesz Kalėdas, truputį ge Seinų virszinįkas ir įdavė vysKupui ne
naus padirbėjo ir daugumas Szenadorio žinia kokią popierą. Mena, kad tai bu
Žinios isz Amerikos.
vaikinų, užsiezediją pinįgų, dabar, kada vęs uždraudimas vyskupą pasitikti už
jau tik dirba po 4 — 5 dienas, turėdami miesto, kaip buvo susirengę. — Kokiais
Lodge‘o Įiieszimas ąriimtns.
Senatoriaus Lodge’o įneszimas, kas luošo laiko, skubinasi ženytis. Kas sudviem viorstais nuo Seinų pasitiko vys
link sumažinimo immigracijos priimtas bata buna po kelias vesialijas, tik per
kupą apygardos u kęsai — ponai. Vys
ir galime tikėtis, jog bus patvirtintas, veselijas ne visi dailiai apsieina. Dau
kupas iszlipo isz karietos ir palaimino
kadangi ir prezidentas Me Kinley tos gumas važiuoja su jaunavedžiais į bažjuos suklaupusius. Bet kad pradėjo
nuomones, jog nemokytų Amerikoj ne nyczią užsipylę akis. Kaip antai ir pe
ukėsai jam kalbas sakyti, persipraszė,
reikia.
reitą nedelią tūlas tautietis, prilakęs, nes skubinosi ant iO v. pribūti į Sei
nei verszis, brogos, bažnyczioje pradėjo nus, kaip buvo žadėjęs.
Jaunas žmogžudys.
juokus provyti, už ką buvo pabaustu ku
Atvažiavusį Seinuose vyskupą pasitiko
Philadelphia, Pa. Sausio 16 d. buvo
nigo. Tokiu ano girtuoklio pasielgimu ties koplyczėlia szv. Agotos (koki I5O
szauktas į sūdą tėvas 15 metų vaiko Sanet ir Saule pasibjaurėjo ir net mokino žingsniųnuo szventoriaus)irnaczelnykas
mueliaus Hendersono už žmogžudystę,
kunigą, kaip turi su tokiais ,,gyvuliais” pavieto atidarė karietos dureles ir vys
kurią papilde tas vaikas. Jis perskaitęs
apsieiti. ,, Negana, esą, ką kunįgas vi kupas iszlipęs pagarbino pirma lenkiszkelias apysakas apie žmogžudžius užsi
karas iszpludo (nors kunįgas visai ne- kai, o paskui lietu viszkai. Klierikų
geidė ir pats tokiu likti. Taigi ant pra
pludo, tiktai pabaudė), tą girtuoklį, bet choras tuoj aus užtraukė , ,Ecce Sacerdos“
džios nusivedė du jaunus vaikezus į gi
rią ir vieną pririszo prie medžio; tuom reikėjo jam paimti lazdą ir iszmuszt isz unisono. Tuo tarpu vyskupas apsirengęs
bažnyczios”.
baltais aparatais ir processijonaliszkai
tarpu antras pabėgo. Neilgai mislijęs
vyko bažnyczion. Laike tos processijos
Samuelius perkirto 5 metų pririsztam
Kas nori smagiai ir naudingai praleis giedojo visi klerikai ir kunįgai: ,,Kto się
prie medžio vaikui galvą ir sukapojęs
ti ilgus žiemos vakarus, tenueina į Mot.
w opiekę“. Vyskupas atėjęs pas didįjį
jo kūną įmetė į upę, pririszęs prie kojų
Volonczausko knįgyną, pobaznytinej sa altorių atsiklaupė ir karsztiai meldėsi,
lavono sunkų akmenį. Priesz sudžią
lėj ir pasiskaito sau naudingų knįgų, ar taip kad net apsiverkė. Inėjęs bažnycz.
nabagas jaunas žmogžudys prisipažino.
ba iszsirinkęs kokią knįgą gali ir namo užgiedojo Te Dėtim laud. Paskui atsi
parsineszti pasiskaityti, tik žinoma pa stojo ir užlipo ant trono, o klerikąs su
likęs gvaranciją, kad paimta knįga ne vienu kanaunyku atneszė bullą (po
Andree'o orlaivys.
prapuls. Atydaryta sale buna seredoDuluth Minn. Sausio 14 dieną 25
mis ir petnycziomis nuo 7 valandos va piežiaus laiszką). Bulla gulėjo ant szilmylių atsume nuo miesto matyti buvo
kinės paduszkaitės. Paskui prineszė prie
kare.
orlaivys lekiatis per ežerą Superior.
kiekvieno proloto ir kanaunyko ir visi
Isz Lietuvos.
Mieste Two Harbors taipogi matyti bu
ją bueziavo.* Pabaigus bueziuoti Bullą,
Suvalkų redyba. Vyskupas Bara- administratorius kun. Krajevski pravo orlaivys, kurs 3 valandą po pietų isz(Tąsa ant 40 puslapio.)
nyko tarp debesių. Tariama, buk tai nauckas iszvažiavo 24 d. Gruodžio,
yra orlaivys Andree’o, kadangi negir Garlevos dvare valgė kuczią Pirmą
* Paskui perskaitė bulla: lotyniszkai, lenkiszkai
dėt, kad dauginus kas dabar lakiotų dieną Kalėdų laikė sumą Garlevoj ir ir lictuviszkai, perskaiezius visi dvasiszkiejc bueziaužtruko iki antrai dienai. Vakare (ant vo vyskupui ranka.
orlaiviu.
t

Preorija, III. Konvencija murinįkų
tarptautiszkos unijos atsibuvo 17 d.
Sausio. Unija toji skaito į 56,396 są
narius, isz tų tik 36,630 turi darbą; pinįgų kasoje turi $83,376. Daug buvo
kalbama ir likos priimta, jog reikia pas
tatyti namus prieglaudos del bedarbių
sąnarių.
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Lenkija, Malorosija ir Lietu
va.

tikra Rusija, kurios vardą, kultūrą ir eina dalis tautos, prie to eina ir eis visa
pirmąją literatūrą, pasinaudodami isz tauta, nes turi tuos paežius gyvasties
totorių ir kitų barbariszkų tautų užpuoli syvus, tą paezią tautiszką dvasią.
Prūsų Lietuvoj, kur lietuviai iki sziam
(Keletas žodžių isz priežasties taikymosi len- mų, prisisavino sziauriniai slovėnai, susilaikui duodavo balsus už vokieczių konsu maskoliais.)
maiszę su finnų gentems. Toliaus į servatistus, dabar užsimanė prie ateiParasze Jonas Lietuvis.
žiemius paženklįcziau asz kitą rusiszką nanezių rinkimų turėt savo lietuviszkus
(IbzSvcbodos).
vieszpatystę - Bielorosiją, kuri savo pasiuntinius abiejuose perlamentuose:
Pabaiga.
Kokios vuopaprocziais ir grynumu sloveniszko karalystes ir ciesorystes.
Lenkai ir maskoliai padeda vieni ki kraujo yra labai artima nuo tikrosios gos nunoko ant dviejų szakų lietuviszko
tiems! Politika aiszki. Jei tik lenkai į- Rusijos. In vakarus nuo jų iki paežių putino, tokios, be abejones, nunoks ir
gaus politiszką pajiegą, sziokią tokią Baltijos pakraszczių nupieszcziau asz ant kitų szakų, nes visos yra vienos pri
gimties.
valdžią, dasigris mums ne menkinus už Lietuv-Latviją. Pietine dalis LivlenMaskolių siekiai — maskolių ir len
maskolius, žinoma, ant tiek, kiek anie dijos (Livžemės), visa Kurlendija (Kur kų - nėra nuo mus užslėpti: jie yra
jiems daleis.
žeme), vakarine dalis dabartines Vyta- stiprus, o mus laiko už silpnus ir nori
Maskoliuos yra tokia politika, kad duo vio redybos, - tai Latvija; o rytine dalis mus s u n a i k į t i, o kad mes savysti jiems szioką-tokią liuosybę, vienok Prūsų nuo Kuriszgafo ir Gumbines, be toviai pletotumesi, to niekados nedatik jų etnografiszkuose rubežiuose, Lie- veik visa Suvalkų redyba, didesne dalis leis, jei mes patys jų prie to nepriversi
me. Kokiu gynklu kariauja musų prietuvą-gi ir Malorosija atsimti, paliekant Vilniaus, dalis Grodno (Gardino) ir visa szai priesz mus, tokiu ir mes privalome
po lenkų įtekme, ant trumpo laiko, ir Kauno, tai tikroji Lietuva.
kariauti. Jie vienyjasi, ir mes tarp
tai tik del jų suraminimo, mažą dalelę.
Sziuose laikuose, kada tautos veržiasi savęs turime vienytis’.
Juk priesz500 metų Lietuva, BaltgudiStatomas dabar Vilniuj paminklas prie neprigulmingumo ir šavystovystės,
Muravjovui, Lietuvos smaugikui. dar kas gal pasakyti, kad apie tai kalbėt a ir Mažgudija (beveik visa) buvo susilabjaus patvirtina sziuos mus dasiproiėj - yra utopija ar svajone? Kas gal abejo vienyję ir darė vieną didelę ir galingą
lietuviszkai-rusiszką vieszpatystę. Bu
mus. Senovės Maskolija norėjo Suval ti, kad rusinai- ukrajiniecziai, kurių yra vo tai seni barbariszki laikai, o vienok
kų redybos dalį atitraukti nuo Lenki į 30 milijonų, kurių pobūdis užsiariavojo nebuvo ten persekiojamos nė tautos, nė
jos ir prijungti prie Maskolijos. V ie- po svetimu jungu, atėjus pagabiai va tikėjimai. Stabmeldiszki Lietuvos kunok sziądien tie niekiai užmirszti, o vietoj landai, negali tapti neprigulminga tau nįgaikszcziai statė bažnyczias dėl savo
to matyt, kad Maskolijos dalis nori pri ta? Lietuvių taipgi yra į 5 milijonus. rusiszkų paežių, o lietuviszki ir ruski ba
jungti prie Lenkų karalystes. Užmany Turi jie savo praeitį, savo tradicijas. Pa- jorai ir vadai lietuviszkai-rusiszkų kamas labai iszmislus. Visas tautiszkas budis lietuvių tautos visai skirtingas nuo rumenių kalbėjo abiem kalbom: lituviszka ir rusiszkai. jeigu barbariszkubse
lietuvių judėjimas iszejo ir dabar yra pabudžiųslovėniszkų tautų, kitokia; kalba laikuose Lietuva ir Rusinija pata'ikė gyprilaikomas daugiausiai lietuvių Suvalkų delko lietuviai turėtų amžinai dejuoti po vęti sątaikoj ir vienybėj, tai dar geriaus
redybos, o Galicijos rusinai sudarė at svetimu jungu, pasiduoti svetimiems pa- pataikįtų dabar. Jei tada nebuvo nė
skyrių nuo maskoliszkos literatūrą; pri proeziams ir pobodžiams, mokįtis sveti pas vieną isz tų tautų užgrobianezių, bejungtos prie Maskolijos tos dalys tik mos kalbos, gyventi svetima neprigimta sotiszkų ir fanatiszkų siekų, juo labjaus
dauginus jai baladones padarytų, o drau gyvasezia? — Paskutinius metus nema nebūtų dabar. Man vis ant mislies
Liublino unija, nuo kurios lenkai dėl
ge su lenkais gal lengviaus pasiseks už- žai pavergtų tautų iszgavo savo tautisz susijungimo su maskoliais szalinasi, vie
muszti tas negeistinas idėjas. Užmany kas tiesas, atgaus jas ir lietuviai ar per nok mus - lietuvius, malorusus ir bielomas, kaip sakau, labai iszmislus.
politiszkas permainas, ar parlamentar- rusus - ta unija galėtų ir ant toliaus
VI.
iszką iszsilavinimą, ar kokiu kitu budu, jungti. Traicė, nors kitokia, susidary
Vokiszkam laikrasztij ,, N. Y. Morgen mums vis tiek, kokiu budu mes prieisim tų, o lenkų svajones pastatyti vieszpa
Journal“ nuo 12 d. Grudžio (1897m.) savo siekio. Tuom keliu, kursai prie jo tystę nuo Baltiszkų iki Juodųjų marių
tūlas Antanas Klette patalpino straipsnį: tiesiaus ir greieziaus davės, mes ir eisim. mes galėtume lengviausiai įkūnyti.
Vieszpatystės yra organizmais, ir kaip
,,Europa už 100 metų“, kuriam daroPrilygįsim czion tautas prie medžių. visi kiti organizmai turi savo ūgį ir savo
dineja. kad spaudimas mažesnių tautų Jei putinas, medis apdainuotas rusinisz- galą. Be abejonės dabartinė Maskoli
per didesnes, mažesnių vieszpatysczių kose ir lietuviszkose dainose, po ilgos ja, kurios ūgis taip urnas ir nenaturaper didesnes, yra prieszingas prigimi ir szaltos žiemos, iszleidžia lapelius szil- liszkas, nes paremtas ant tironystės, prie
mui, o priverstinas įteikimas kalbos ir tose pietų szalyse, tai laukiame, kad ir szingas idėjoms dabartinių laikų, o su
tiesų kitom tautom yra lygus kvailystei. žiemių szalyse pražydės, kad tik grei dėjimas vieszpatystės kūno taipgi nenanes sudėtas isz yvairų tautų,
Tauta negali būti savasezia kitos tautos. eziaus pavasaris ir atsakantis laikas pri- turaliszkas.
negali ilgai kvėpuoti. Ant griuvėsių da
Su laiku kožnas turi įgyti politiszką ųe- siartįtų.
bartinio Maskvos milžino, kada jis pairs,
prigulmingumą, o barbaryste turi dingti Tas pats bus ir su mumis, su mus tau kaip kitados ant griuvėsių Rymo milži
su tolinžengyste civilizacijos.
tomis.
no, susidarys nauji politiszki organizmai,
Asz su tuom tinku, ir ant ateites Eu Teisybė, neperdaug lietuvių Suvieny susidarys naujos kombinacijos, naujos
ropos žemlapio (mapos), kurio p. Klette tose Valstijose gyvena, arti 100 tuks sutartys, kurios nebus paremtos nė ant
nepaženklino dar visai teisingai, papie- tanezių. Neseniai jie czion apsigyve persenusių tradicijų, nė ant Liublino uni
no, o kas arsziaiisiai, labai mažai tarp jų jos, nė ant nayviszko moterystės neszcziau pietuose Europos vieną didelę apszviestų žmonių. Visi darbinįkai, persiskyrimo, tik vien ant broliszko.,
vieszpatystę nuo kirgizų Stepų (tyrų) iki vienok temijant ant jų raszliavos, ant jų liuosnoringo susijungimo dėl savitarpi
Karpatų kalnų, nuo Juodųjų marių net organizacijų, galima aiszkiai matyti, į nės pagelbos ir apsigynimo, kaipo ly
iki upei Sian - tai ateites Malorosija, kur eina ta dalis lietuvių tautos. Kur gių su lygiais ir liuesų su liuesais.

Emigrantu Namu Reikale.

Girtuoklystė ir
ligos.

limpanczios turi paprastai ant jų įtekmės. Girtuok

Jau beveik baigiasi metas nuo to lai
Lietuviai tiki, buk girtuokliavimas,
ko, kad mes mėginome kuopraktiszkiausiai iszriszti Emigrantų namo klausy užgimus marams, geriausiai žmogų sau
mą. Lietuviszka visuomene pasirodė ne goja nuo užsikrėtimo liga; todėl pasi
pasirengusia dar prie to klausymo. Su rodžius cholerai, musų broliai stengiasi
apgarsinimu Fond’o ėmė plaukti, pinįgai kuodaugiausiai isztusztinti “metėlinės“
stiklinių. Tuom tarpu mokslinczių tyri
ir prižadėjimai, bet labai pavalniai.
Szie tautiecziai prisiuntė aktua- nėjimai parodo, kad ta nuomonė yra
klaidi, degtinė ne tikt ne saugoja nuo
1 i s z k a i savo pinįgus:
K. L............................................... $0,25. užkrėtimo, bet prieszingai, liga greiAntanas B................................... $0,75. cziaus griebia girtuoklius ir toki, sykį
Jurgis Jaskeviczia..........................$1.00. ligos apimti, recziaus iszgyja negu su
Jonas Montvilla............................... 1.00. visu negeriantie. Prancuziszkas daktaras
V. Stagaras.................................... 1.00. Deleard, miesto Lille Pasteuro institute,
V. D. Cmieliauckas..................... 5.00 darė ilgas bandavones su apsaugojanMahanoy Plane, ,, Susiv. “ kuop. 1000 cziais nuo limpanczių ligų skiepyjimo
Chas. Pawell.................................. 0.46. vaistais ir persitikrino, kad skiepyjimas
M. Masolas....................................... 5.00 girtuoklių nesaugoja nuo ligos; paveikTarnas Križinauckas..................... 1.00 slan, pasiutusių szunų sukandžiotas gir
J- Ž................................................. 0.50 tuoklis pasiunta, nors jam priderancziai
V. Rudzinskas................................ 1.00 uojaus po sukandžiojimui butų skiepyti
apsaugojimo vaistai, terp negerianczių
Iszviso......................................... $26.96 degtinės pasiunta vos vienas ant 100 su
Taigi neskaitant Garso redakcijos paža kandžiotų. Girtuokliai, nors iszrodo
dėtų pinįgų $25, tik $26.96 aktua- sveikais, bet isztikro visas jų organizmas
taip sugedęs, kad juos greicziausiai grie
] i s z k a i prisiųsta.
Atidarant fondą persaugota buvo au- bia visokios limpanczios ligos. Visi gal
kaujanczius, kad jei Em. Namai ne žino, kaip pavojingas yra girtuokliui
įvyks, pinįgai bus apversti ant Lietuvos perszalimas. Retas girtuoklis iszgyja
prie plauczių uždegimo. Persitikrino
žemlapio iszdavmo.
Kiek galima spręsti isz dabartinių isz- taiposgi, kad net ne vodingos bakterijos
lygų, Emigrantų Namai jau iszejo isz (ligos sėklos), kurios įskiepytos svei
galvos ir tiems, kurie jo vardu naudojo kiems gyvuliams ne gal jų užmuszti, ar
si ant sav nemalonių ypatų pažeminimo. ba pagimd.yti ligą, užmusza beveik visa
Bet ką daryti su sudėtais pinigais? da nugirdytus. Taigi ne vodingos, ne
(Apie pažadėjusius nėr ką nei kaibeti, nes gimdanczios ligų bakterijos ant girtuok
neatsiuntus jiems pinįgų kol buvo viltis lių persikeiczia į vodingas, ligas gimDeleard panorėjo persitik
Em. Namo įsteigimo, tai dabar nei ne- danczias.
užsimįkie). Nekurie isz paaukavusių isz- rinti, kaip ant girtuoklių atsiliepia aptarė savo velijimą, kad surinktus pinį Saugojanti nuo limpanczių ligų skiepyjigus apversti, kaip buvo raszyta Garse mai; bandavones vienok darė ne ant
(No 9, 1897 m.) atidarant fondą, ant žmonių, tikt ant nugirdytų kralikų. Ir
sztai kas pasirodė: įczirkszti nugirdyt
iszdavimo Lietuvos žemlapio.
Bet, man ding, geriaus butų palaukti tiems kralikams susilpnyti ligos nuodai
su tuomi, kolei visi p a a u k a v u s i e- neturėjo apsaugojanezios įtekmes. Taip,
j i e iszreiksz savo nuomonę. Taigi paveikslan, įskiepyjimas susilpnįtų nuo
užkviecziu sziuomi raszteliu visus a k- dų pasiutimo ir karbunkulo ne tikt jų
t u a 1 i s z k a i paaukavusius (t. y. nesaugojo nuo ligos, bet prieszingai,
prisiuntusius pinįgus), kad atsiszauktų, gimdė paezią ligą. Panaszus atsitikimai
iszreikszdami savo norą kaip sunaudoti
tuos pinįgus, jų paaukautus. Nereikia pasirodė ir ant žmonių prie ligų gydymo
pamirszti, kad tų pinįgų neužteks ir ant specijaliszkose gydinycziose. Taigi pa
Lietuvos žemlapio iszdavimo. Taigi sirodo, kad tankiai girtuokliui, įpuolus į
reikėtų pamislyti apie padidinimą to ligą, vartojami nuo ligos vaistai ne tikt
fondo.
jo negelbsti, bet tankiai ligą sudrutina,
Raszant sziam reikale padėkite antra- arba jeigu dar ne apsirgo, tai ją gimdo.
szą
Rev. A. M. Milukas, Shedandoah Pa, Girtuoklis įpuolęs į limpanczią ligą gal
Garse bus praneszta apie gautus atsa laukti pasitaisymo tikt tąsyk, jeigu jo
organizmo dar suvisu nesunaikino deg
kymus.
Kun. A. M. Milukas. tinė, vartojami gi nuo ligos vaistai ne

lystė negana kad naikina paežio girtuok
lio sveikatą, trumpina jo amžį, bet atsi
liepia ir ant jo vaikų: girtuoklių vaikai
užgimdami, kaip palaikus nuo savo tėvų,
atsigabena silpną, pagedusį organizmą,
daugiaus girtuoklių vaikų mirszta nesu
laukę nė pirmų savo metų amžiaus, negu
vaikų tėvų negerianczių degtinės. Gir
tuoklystė todėl ne tikt girtuoklius naiki
na, bet atsiliepia ant visos tautos girtuokliaujanczios, nustumia ją į kuniszką
ir protiszką nupuolimą, kadangi naikina
netikt girtuokliaujanezius, bet ir jų vai
kus.
(Lietuva).

Lietuvos girios.
(Pabaiga).
Ir kaip stebuklingas gražumas
Tuos’ Lietuvos mieluos’ miszkuos’!
Kaip didis ir szventas ramumas
Tenai vieszpatauj’ visados!
Bet į tamsesnes slapczias girių
Mes pasižiūrėję giliaus
Regėsim daug kruvinų žymių
Ant jų to gražumo ramaus.
Atplūdo pikti szit Kryžiokai
Ant Lietuvos girių tykių
Ir puolė tenai, kaip apuokai,
Naikįti Lietuvių narsių.
Laivai, kurie vež’ baisius prieszus,
Jau Nemuną drumsezia juodai,
Ir lenkia buorius jie iszplėstus,
Kaip butų sparnuoti smakai.
In sosto laipsnius atsispyręs
Tik stovi Magistras didus;
Ir rodo į užianezias girias
Jo irklas laivinis szvitus.
Drąsus svetimtaueziai nebijo
Inžengt’ į girias jau szventas,
Dievus ir Lietuvius jie vijo
Isz girių į lygmes placzias.
Supykę dievai ant kryžiokų
Atkerszij’ tada jiem baisiai;
Ir juodi varnai biauriu krioksmu
Jau skelbia nelaimę garsiai.
Lietuviai už ginklų jau tveria,
Kad garbę apginti dievų
Ir prieszus piktus jau szit peria. ...
Ir varva jų kraujas klanu. .. .
Neb'uždeng’ kryžiokų krūtinių
Sunkus ir stori jų szarvai
Kada ant skidų jų gel’žinių
Lietuvių jau skamba kardai.
Ir daug ten iszkrito miszkuose
Lietuvių ir prieszų piktų,
Ir jau paszaliuose visuose
Plotai apkrauti yr’ kūnų.
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Skubiai bėga laikas greicziausias. ... basznįkas vyskupas Petras-Povylas ne ta, apsigręžus pagiame laike patvirtinti
sigailėdavo jokio vargo del szios dirvos savo brolius. Jam įsigijus karsztesnę
Jau kerpem’s apaugo kūnai.
Dievo, aplankydamas visas bažnyczias, už visus meilę Dievo irartymo, prisaky
Kur prieszų pallets buvo kraujas,
pakolei jo sylos nebuvo sumažėję nuo ta ganyti avinėlius ir aveles Vieszpaties
Karczių grybų auga taszkai.
senatvės ir nesveikatą. Ir dabar yra Jėzaus, tai yra, viernuosius ir dvasiszNuo amžių surempejus’ miszko
czionai apscziai mokytų ir dvasiszkų ku- ką stoną. Tai kas neklausytų Popie
Rustam’ ir tamsiam vidurij'
nįgų, prisimananczių iszmintingai vier- žiaus, tasai peržengtų visus szituos paBerželis nuliūdęs iszklisto
nuosius valdyti, ganyti juos ir apveizė redimus Vieszpaties Kristaus, butų prie-,
Karsztoj' vaidelioto szirdij’.
szingas szvencziausiaij Jo valiai.
ti.
Paskynę jį kardu pikts prieszas
Taip lygiai valia ir liepimas savojo
Prie aukuro szventų dievų,
Musųgi sveikata nebekokia: jau se
Kada jis aukas Pokliui vieszas
natve ir aiszki silpnybe. Asz tariausi: vyskupo yra tai valia ir liepimas Popie
Po ąžuolu dege szventu.
galesęs pabaigti amžių savame kraszte žiaus ir paties Dievo, pastaeziusio vys
Berželis verksming’s dabar stojo
po lengvesniam darbui ir mažesniam at kupus inpediniais Szventujų Apasztalų,
kuriems buvo Vieszpaties Kristaus sa
Ant jo tykiai - liūdnas kapas,
sakymui. Bet Vieszpacziui Dievui no
Ir graudžiai jisai vis raudoja. .. .
rint kitaip, kasgi galėtų ir drįstų reng- kyta: Kaip manę siuntė Tėvas, taip ir
Ir aszar’s karcziais birst laszais.
ties nuo iszpiklymo jo szvencziausios va asz jus siuneziu, imkite Dvasią Szventą;
Kada ramus puczia vėjelis,
lios. Vienatinis Dievo Sūnūs buvo pa kuriems griekus atleisite, tiems yra at
leisti, o kuriems užtūrėsite, tiems yra už
Vaid’lioto ir prieszo vardus
klusnus net lyg kryžiaus smercziaL Isz
Liūdnai minavoja berželis,
dangaus į žemę, nuo amžinos garbes į tūrėti; kas jūsų klauso, tas manęs klau
Draskydam’s sau žalius rubus
žmonių vargus, sopulius ir smertį buvo so, o kas jus paniekina, tas manę panie
kina. Ir Dvasia Szventa pastate juos,
Kryžioko vis vardą atminus,
toliaus, ne kaip isz Žemaiczių į Seinus,
Berželis dreb’ didžiai bailiai
ir kelias del musų nevcrtybes ne žemyn idant valdytų bažnyczią Dievo. Nors
Ir, sau vaideliotą priminus,
eina, bet augsztyn. Gerai žinodami, taip augsztą ’r placzią galybę Vieszpats
Kristus davė Apasztalams ir Vysku
lis verkia graudžiai ir garbiai.
jog tarnyste, tai ne valios, bet paklus
pams, visgi visą savo avinyczią jiems lie
Taip! į tamsesnes slapczias girių
nybes darbas ir, jog priesz paklusnybę
pas k y re, bet popiežiui. Popieižusgi neMes pasižiūrėję gilaus
nėra geresnio kelio į gyvenymą amžiną,
iszgaledamas patsai aprūpinti reikalus,
Daug regime kruvinų žymių
pribuname pas jus, mieli vaikeliai, var
katalikų, gyvenanezių po visas karalys
Ant jų tai gražumo ramaus.
dan Viaszpaties ir atsiduodame jūsų tar
tes pasaulio, skirsto Kristaus avinyczią
Ir tad ta kryžiokų piktybe
navimui su visoms sylomis duszios ir
į vyskupijas, siųsdamas žednon dijaceziPaž’mejo žyme taip baisia
kūno.
jon vyskupą, apvilktą dvasiszkomis galy
Tų Lietuvos girių gražybę,
Imdamiesi ant savęs szitą augsztą
bėmis isz dangaus ir nuo popiežiaus, ap
Kad ji neb’iszdils niekada!
siuntinybę ir prisijausdami gailas savas
Žemaitis. silpnybes, aiszkiai regime, jog tai yra krautą gėrybėmis bažnyczios, idant pa
vaduodamas popiežių, tvirtintų, ganytų,
naszta, ne tiktai žmogui, bet ir Aniuolui
valdytų ir aprūpintų paskirtąsias sau
Vyskupo piemeniszkas laisz- per sunki ir atsakymas per didis, pribu- nuo
popiežiaus aveles Dievo ir už jas
damigi
vardan
Vieszpaties,
mokanezio
|kas.
Dievui atsakytų. Vyskupas tad yra
ir
per
asilą
persėrgeti
pranaszą
ir
isz
ak

.Antanas (Baranauskas.
vietinįkas ir pilnvaldys, ne tiktai Die
menų
daryti
sūnūs
Abraomo
ir
ste

Per milaszirdystę Dievo ir mylistą
vo, bet ir popiežiaus - kaip popiežius
buklus
savo
visogalybes,
pildy

Szvento Apasztalisko Sosto Seinų
Kristaus. Per savąjį vyskupą visi vierti
silpnais
prietaisais,
idant
negalėtų
arba Augustavos Vyskupas.
nieje užsilaiko vienybėje bažnyczios,
Jo
garbes
savinties
menkas
sutvėrimas:
Visiems Szlovingiems kunjgams ir vierSzventujų draugystėje, kaip visa bažnyvisą
savo
viltį
ir
paduksįguldome
ant
Jo
niems Sveikatą ir Piemeniszką
czia per popiežių, - vienybėje Kristaus.
szvento
padėjimo.
Palaiminimą!
Tai kas neklausytų vyskupo, butų ne
Valia ir liepimas Popiežiaus, yra tai paklusnus popiežiui ir Vieszpacziui Kris
Szventas Tėvas Leonas XIII, Popie
žius, ir szviesiausis ponas Mikalojus II, liepimas paties Dievo, staeziusio Popie tui.
visos Rusijos ciesorius, Lenkų karalius, žių vietinįku ir pilnvaldžiu Kristaus
Lygiai ir vyskupas neiszsigaledamas
Vieszpaties,
regimąją
djalirą
bažnyczios
liepe mums nevertiems apimti garbin
patsai vienas aptarnauti visų savo vierimpediniu
Szvento^Petro,
kuningaikszgą sostą Seinų arba Augustavos Vysku
nujų, skirsto vyskupiją in parapijas ir,
czio
Apasztalų,
buvusio
pirmuoju
Popie

pijos ir ganyti aveles Vieszpaties Jė
duodamas kunigams dalį savo valdžios,
žiumi.
Ką
tiktai
Petras
buvo
gavęs
zaus.
dvasiszkų gerybių, rupesnių ir atsaky
nuo
Kristaus,
visą
tą
tebeturi
Popiežius.
Nors szi vyskupija neseniai teyra įsta
mo, siunezia juos kiekvienon bažnytyta, visgi vierniejie jos gyventojai tar Jam yra sakyta: tu esi uola, o ant tos czion, idant visi katalikai butų prigunauja Vieszpacziui Kristui, nuo senovės: uolos pastatysiu bažnyczią Mano, o var lincziai aprūpinti, patsai-gi, lankyda
viena puse nuo penkių, kitagi jau nuo tai peklos ją nepergales, ir duosiu tau mas Bažnyczias, juos tvirtina, taiso,
devynių szimtų metų; priguledamos pir- raktus Kaialystes Dangaus: o ką tiktai kursto ir laimina.
miaus į kitas dijecezijas, visados laimė suriszi ant žemes, bus suriszta DanguoTai kas neklausytų kunįgų, butų ne
se:
o
ką
tiktai
iszriszi
ant
žemes,
bus
davo karsztais pamokslais, aprūpinimais
paklusnus vyskupui, popiežiui ir Viesz
ir palaiminimais garsių vyskupų._ Įr iszrisztas ir danguose. Jam vienam ža pacziui Kristui.
dievobaimingas musų pranokėjas, na dėta, jog tikėjimas jo nesiliausęs ir liep
(Toliaus bus.)

Lietuviukas Kningynas
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bern.itoicziaus.
Tąsa.
— Ar tavę szitio ginklai ir szarvai apeina? Taigi ži
nok, kad jaunuvė dvariszka rengia ant dienos tavo szliubo
vytynes.
— Veltui manę nori apgauti, žinau asz kas yra vytynė,
o kas kruvinas muszis. Kad tai lik r.uobova butų tai nedavinėtų visos krautuvės ginklų, netrauktų kariuinenės. Ant
galo kam tos szautGs geležiuotos-, lie smūgiai mirtini, tos raguotinės naujai tekintos?
— Ar galima, sese, pagal mažiausi užmatymų ginklo
tuojaus karę svajoti ? Mislyk vereziaus apie szokius ir parė
dus, jei dar sykį nenori užrūstinti Jagaliaus.
— Nenoriu pažinti puotos, nenoriu pažinti vyro, jei
visad szale jo nekovosiu. Pataikėte man periszkadyti, kad
jums ant lenkiszkos iszrangos nedraugaueziau, bet dabar jo
kia pajiega manęs namie neužlaikys.
— Skirgalius matyčiams, kad jokiu budu priesz seserį
neužslėps iszrangos stengėsi bent jos nuomonėje suteikti kitų
pakraipų ir tikrino, kad Jagalius rūpestingas apie apmislinimų dėl jos likimo siunezia po svodbai dėl pamuszimo Podlcsio, idant isz tos dalies Lenkijos galėtų jam kuningaiksztyste
sutverti. O kad pasivedimas szito pasiryžimo daugiausiai
nuo užslėpimo priklauso, praszė, kad niekam apie tai nemi
nėtų.
Nudžiugus Auksė, kad isztyrė paslaptį, norėjo dar žino
ti, ar Vaidyla priklausys prie iszrangos; nulindo iszgirdus at
sakymų brolio, kuris tvirtino, kad aiszkum yra noru Jaga
liaus, idant namie pasiliktų.
Taip matydama sunaikintas viltis pasirodymo su ginklu
dauginus pradėjo užsiimti rengimu svodbos. Bet apleidę
ant valandos lietuviszkus dalykus eikime paskui Alena į Len
kiją sugryžtanezią,

IX
Andžaras už diržo, deineszka auksinė,
Prie szono turkusais visa iszrėdyta
Amelia jam kabo žemiaus net pilvo
Ant auksinio žirngrudžiais retežo,
Žirgas Sakais visas perdėno nudažytas,
Ant kurio czolmaras auksu siuvinėtas.
Balnas kuinelionių aukso driežų rėdais,
Žirgas auksu dengtas, auksu žvanga visas.
Kochovski.

Davaina palydėdams Aleną Lenkijon, jautė gerai, kad tai

buvo vienatinis laikas, kuris jam likosi dėl įgijimo jos szirdies; dėl to panaudojo visokių pragumų, kad galėtų sau jos
prielankumų užtikrinti. Pralenkdavo tarnus ant jos paszaukimn, iszradinėjo kelij geriausias gaspadas, dabojo sargiai
sodelio szvento, ir vis ant arklio szalia vežimo stengėsi jos
mislis įspėti; vienok-gi, nors taip prisitarnavo, pats nežinojo,
kokioj pas ją buvo malonėje. Alena buvo labai linksma,
kad turi ant savo patarnavimo, apginkluota karžygį; užtikri
no, ją tas nuo antpuolio kelionėje ir kakino savmelię. Mo
kėjo taipgi jį laikyti ant pavadžio, o apteikdama knrtkarcziais malonesniu pažiūrėjimu laikė tokiam abejingume kad
vargszas karužis szimtų syk ant dienos puolė ir į didžiausį
džiaugsmų, ir į paskutinį nusiminimų. Szitas stovis nelais
vės nemieruotai kankino nepratusį prie mciliszkų ryszių lie
tuvį. Žinojo apart to, kad veik tur stoti priesz tėvų savo po
nios, turtingų lenkų, kurio iszpustijo valsczius, iszdegino dvarus, o ypacz kuriam iszplėszė vienatinį kūdikį, kad
turės atsiduoti ant jo malonės, ir laukti ramiai isztarmės; ne
baugino jo vienok taip pavojingas susitikimas, nes jautė, kad
jam kitaipneiszeina, kaip tik isz rankų tėvo apturėti Alenų
atgal, arba myriu narsiųjų netvertinų dėl jos užbaigti gyve
nymą. Jojo tad szalia gražios Sandomieraitės pasirengęs ant
visko, ir tuomi labjausiai krimtosi, kad vietoj džiaugsmo,
kuriuom turėtų pripildįti jos szirdį vaizda tėvyniszkos že
mės, patėmijo joje nuliūdimų ir užsimislininių.
»

Invažiavo į rubežius Lenkijos, lygiai tame laike, kada
kas valanda laukė Krokuvoje pribuvimo isz Vengrijos, paszauktos prie bėrio Jadvigos. Visa szalis isz tos priežasties
buvo judėjime ir įstabų pertekliaus ir linksmumo szale skur
do ir iszpustyjimo rodė paveikslų. Kaimai ir miestai naujo
lietuvių antpuolio paversti į plėnis styrojo plikais kaminais
isztolo, bažnyczios isz didesnės dalies iszpustėję. Pilis tik
nekur rodėsi aptvirtintam stovij, bet ir ant jų boksztų ir vo
lų reiszkėsi ženklai įsibriaujanezios rankos, Davaina negalė
jo be susigėdinimo žiūrėti ant szito iszpustijimo. Pažino
vietas, kurias su ginklu lankė, matė blėdis, kurias su locna
ranka padarė ir kožnų sykį ant pasiganų arba nakvynės, ka
da pritruko nakvynės ar maisto, turėjo isz tos priežasties ap
turėti nuo Alenos skaudžius iszmėtinėjimus. Tuom tarpu ke
liai pripildyti, žmonėmis skubinaneziais į tuomlaikinę sostapilę kuri ant galo turėj iszvysti savo niurnose seniai lauktų
karalienę, linksmu klegesiu gaivino kelionę. Turtingos pa
garbos karžygijos, myniospėsezių ir raitų patogios ponios lopisziuose, guodojami vyskupai tarpe dvasiszkijos eiekai su vė
liavomis, pirkliai, žydai, kaimiecziai, viskas tas bėgo prieszai
anūkę gerojo karaliaus Kazimiero.

Davaina pripratęs po užžėlusius savo szalij szunkelius
taukiaus susitikti laukinius žvėris negu žmones, negalėjo at
sistebėti taip apgaivintai szaliai.
Alena kaip veik užvažiavo ant lenkiszkos žemės, tuo
jaus ant veido užleidua uždangų, giliai savo vėžyklėje užsis
lėpė. Davaina taipgi sekdams ponių, kad apsilenkti kokio
nesmagaus susitikimo, nuleido matikų ir neatsiliepdams į
sųkeleivę rito ramiai ratus jos vežyklės turėdamas užpakali]
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apginkluotą totorį. Kelionė prie taip didelio susirinkimo
žmonių, vienon linkmėn besiskubinanezių, apart nesmagumų
ir stokos užvažiavimo turėjo turėti savo pasigėrėjimus. Tan
kiai sykį su kuom susivažiavus reikėjo su juom traukti ke
lias arba keletą myliu; matyti ant pasiganų, nakvynių dai
liose austynėse arba menkose szėtrose tas paezias ypatas,
girdėti apsakymus kelionės nuotikių ir vėl toliaus su kitais
susitikti. Alena nors visur, kur tik susilaikyti iszpuolė,
kuostropiausiai szalinosi keleivių, negalėjo vienok pasisau
got nuo jų žingeidumo, neigi pyko ant pervirszinio siekavumo.
Puiki jos pastovą, maža prie iszlipimo parodyta koja vi
liojo nesykį akį jaunuomenės, o uždengimas veido dar ją dau
giaus asztrino. Kožnas paisė, kad ir ta ponia traukia taipgi
ant pasveikinimo karalienės ir geidavo žinoti jos vardą ir isz
kokios szalies keliauja; bet jos važnyczios isz anksto perser
gėti, prie tam nelabai kalbus lietuviai, mokėjo uŽklausymą
tylėjimu praleisti.
Jeigu stropus užsidengimas Aleios galėjo atkreipti ant
jos visuotiną atydą, tai toli labjaus dūrė Į akis jos Įstabi
vėžyklė pagal savo pobūdį: Buvo tai gal puikiausia karieta
isz kelainio Jagaliaus ir Vilniuje be abejonės ėjo už darbą
dailos; lx3t j -io lenkiszkų pagrožinsių lopiszių, pakinkių ir
pratėgių 1: ip iszrodė ypatinga, kad isztikro negalima buvo
jos matyti be didžiausio noro juoktis. Keturi maži, stori ir
vienodi ratai laikė ant diržų didelę skrynią su gotiszku sto
gu, stm. brinia szikszna vilktą, kurią asztuoni žemaitiszki
kuinai > i dideliu trasu traukė. Važnyczios drabužis lygiai
isz pa\ dalo kaip ir sukarpęs buvo ypatingas. Ypaczgi pe
tinga > karžygis, gležnai kaltuose szarvuose, su nuleistu ma
tike, kalaviju rankoje, lyg kad muszin traukiantis, o paskui
jį t< toris, apsinėręs meszkos kailiu, labjausiai stabdė kelei
vius.
Visuotina toumet kalba buvo apie patogumą ir dorybę Jadvigos, podraug iszrinkimas kuningaikszczio, kuriam buvo
turėjo būti paskirta jos ranka. Laimingas tas žmogus su
patogiausia kuningaikszcziutė turėdams gauti apstingą kara
lystę, turėjo isz savo pusės atneszti dėl szalies žymėtinus pel
nus. Jicszkota jo pirmueziausiuose vieszpataujancziuose na
muose ir tėmyta su didžiausia atyda ant jo kokybių. Invairios tame laike davėsi girdėti nuomonės. Vieni laikė pusę
Zemovito, Mazovijos kuningaikszczio, kaipo ainio Biustų,
kuris isz narsos ir drąsos buvo žinomas visuotinai; kiti Vil
helmą, kuningaiksztį Rakužiszką turtingą lobiais poną; kiti
vėl kuningaiksztį ant Opoliaus, nekune vėla jokio isz jų ne
rado gana vertu ant taip dideles laimės. Prisiklausinėjo žin
geidžiai szitoms kalboms Davaina ir tėmijo, kad kiek tik sy
kių suminėta Jadviga, Alena užkreipdama veidą, slėpė iszsispaudusias aszaras. NustabinojĮ labai szitas patėmijimas,
nes negalėjo sup asti, kokiu dėjosi badu, kad ta garsi dory
bių ir gerumo kuningaikszcziutė, kurios vardas sukelia
džiaugsmą kožname laike, ant vienos Alenos, lenkės taip ait
rios, darė skaudų Įspūdį, tuomi labjaus, jog jai visai buvo ne
pažįstama. Isz sykio manė, kad tai yra jo priemaezius, bet
kad pagyros Jadvigos pradėjo būti aiszkesniu ženklu jos
kankynių, tai neabejojo daugiaus kad isz ten plaukia szaltinis
jos budėsio, kurio lyg sziol negalėjo susekti priežasties.
— Turi tai būti didelis stebėsis ta jūsų Jadviga, tarė
sykį Į Aleną, jodams szalia vežyklės, kožnas apie ją szneka,
kožnas ją Į padanges kelia. Ausis jau skauda visur beklau
sant jos tik pagyrų.
— Arsziaus, kada szirdĮ skauda ant jos atminimo, atsa
kė Alena.
— Ar jums, duktė Habdanko, skriauda kokia nuo jos
parėjo, kad ant jos nusiskundžiate? juk užsipelnėm ant iszsitikėjimo, pasakykite man, kas jums kenkia?
— Tavo rūpestingumas, Davaina, neiszgydįs mano
žaizdos, atsakė liūdnai mergina.
— Tai Jadviga yra jūsų kanezių priežastim? Nors po
nia butų viso svieto, nors Į dangų lenkų tėvynę atmainytų,

kaip veik tavo dėlei jos aszaros plaukia, prisiekiu ant szito
kardo amžiną jai nedraugybą.
Prižadėjo Davaina susitaikinti su valia savo ponios ir pa
liovė ją kvotęs; bet negalėjo nemysliti apie tą ypatingą kuningaikszcziutę, dėl kurios tiek kenezia jo mylima. Visos
dorybės garbinamos Jadvigoje, jos dievuotumas, saldis, milaszirdystė iszrodė jam gudriai surengtu vylium dėl apmonijimo žmonių, ant kurių yra paskirta vieszpatauti; mažiaus tad
duodams svarbos jos pagyroms, laikė juos atpencz kaipo
perdėtas apysakas pasigėrusių jos garbe žmonių ir tankiai
net su prieszinga atsiliepė nuomone. Didžiausį gi gimdė ja
me žingeidumą būdas neteisybės, kuria dalytėta buvo Alena;
mislijo nebe reikalingų priežasezių, jog mažiausiai atėmimas
turtų ar gyvasties brangių jai ypatų yra tų skundų priežasczia; bet kad nustojo vilties iszkvotimo jos raislies, prie kito
pasiėmė Įrankio, kelionėje visur, kur tik papuolė proga, su
Įgimtu sau atvirumu stengėsi dasižinoti, ar yra kokios kal
tės, kurios galėtų būti užmestos Jadvigai? Kožnas jam akysna žiurėjo ir laikė kaipo žmogų, kuris jieszko pats neži
no ko. Vieni jam nieko neatsakinėjo, kiti davinėjo szirdingas persargas, kad taip drąsių klausymų nedavinėtų; guves
ni gi ir smarkesni ginklu grasino, jeigu ilgiaus abejotų, kad
Jadviga yra tobuliausia kuningaikszcziutė.
Aplenkęs murus Liublino, Davaina ant savo žirgo visada
szalia vežyklės žengdamas žingsniu, patyrė, kad turėjo szale
savęs smarkų raitelį kuris vienval pro jį zujo. Buvo tai jau
nikaitis patinkamo veido, raudoname kubrake, plieniniu rynkcczium 1) apsi.-upęs su nuleidžianczia ant szalies nuo hel
mo 2) misiorka3) ir su buzdiganu 4) rankoje. Nežinojo visiszkai szito ženklo betuviszkas karžygis ir gal but ant jo netėmijęs, nes raitelis buvo panaszus Į daugel kitų Į tą pusę
traukianezių; bet bingas po juom bėris atkreipė po juom
atydą ir tolydžio ją traukė. Mokėjo taipgi raitelis naudo
ti žirgą: tankiai szmėksztelėjęs szuole apsistojo prieszakij;
tankiai vėl pasilikęs už jų pavijo ir jojo drauge su Davaina;
žodžiu, jei liko ant valandos, tai tuojaus vėl buvo prie jo ir
kas syk drąsinus prie vežyklės artinosi. Isz pirmo mėgus
buvo Davainai tie szposai jojybiniai, nes mėgo visad gerai iszmokįtą arklį; bet kad persitikrino, kad raiteliui taipgi jame
kas patinka ir kad tas ėmė Į vėžyklę dirsezioti ir mieruoti aki
mis lietuvį, tai nemėgon nuėjo jam ta lenkiszka nedrova il
gai but saviszkai jį nuvijęs, jei nebūt bijojęs neramumo Ale
nos. Jojo tad pusiny IĮ žvairuodami viens ant kito. Lenkas
szypsojosi pramainu keldams žvalgą nuo vežyklės ant mati
ke lietuvio, o nuo ten ant jo arklėko. .Kad prisiartino prie
Belžicų ant nakvynės, raitelis patraukė pirmyn, pranyko tar
pe namų ir daugiaus nesidavė matyt. Labai buvo linksmas
Davaina isz nusikratymo Įkirėlio; Alena taipgi, nors mylinti
usiiminėti, kad jai draugyba svetimo pradėjo būti mažiaus
mėgi, džiaugėsi, kad jau jo daugiaus neturi prieszais savęs ir
laimingai iszsėdo pirmoje gaspadoje. Ten tuojaus panaujino
persargą Davainai, idant kiek galint saugotųsi ginkluotų
žmonių, isz kurių kožnas tikrai yra jo prieszu; pasakė jam
taipgi, kad raitelis, ką juos turėjo ant akies, turi turėti szitoj
apigardoj savo pajiegas, nes ženklas jo rodė jame rotmis
trą.
Ant rytojaus, vos nuvažiavo kokią ketvertį dar mylios,
radosi vėl ant savo kelio raudonas raitelis ir maloniai su buzdi
ganu pasveikinęs Davainą, pradėjo paprastus savo szposus
apie vėžyklę.
— Gerą dieną, jūsų mylistai, tarė Į jį szvelniai. Puikų
turime sziądien rytą. Giedra, dėkui Dievui, vis tveria; jos
1) Rynkoczius, kolczluga. taip vadinamas szarvas, padarytas
isz susineranczių viena su kita kilpų.
3) Misiorka. buvo tai būdas lėkszto helmo, ant pavidalo jarmulkos, nuo kurio kabojo geležinis czepczius, isz tokių pat rinkių kaip
ir rinkoczlus.
2) Helmas, tam tikras szlikas.
4)
Buzdiganas, panaszus į hotmaniszką bulavą su tuom tik
skirtumu, kad buožė galvoje buvo pilna ir paprastai brangiais akinenais sodyta; o buzdiganas dalinasi ant szeszių dalių ir buvo ženklu ve
di ko rotos.
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j

39
mylista karaliene gerame upe užžengs ant lenkiszkos žiames
ir musų taipgi pagarbos gerinus nusiduos.
- Broli kareivi atsakė lietuvis, karalienė gali būti geram
upe, laikas gali būti dailus ir tu dailiai sėdi ant savo žirgo,
tas tik negerai, kad mus visad laikaisi. Ten prieszakij gal
rastum daugiaus žingeidžių, kurie tavų rodžiaus matytų.
— Neabejoju apie tai, atsakė rotmistras, tik neturiu
nieko pilusius, kad nejoeziau sau pagal mano norą. Tamista
galėsi kuinu szitos ponios iri Krokavą kaip menu jai tar
nauji?
— Gal būti, atsakė Davaina.
— Isz kurios gi aplinkės Dievas veda?
— Važiuojam isz užsavęs, o traukiam pirma savęs! O
tamista galėtum matyt, kad nemyliu, jei man kas i kelią len
da.
— Ką. ką, mano pone kuiniauant pilės, suszuko juok
damasis jojikas, argi nežm.ii, kad kelias vainos visiem?
— Nesibijok, vieszkelis platus, sntilpsime dar. nors ir
sieksniu būtum platesnis. Iki pasimatymo, ir bnzdiganą pa
lenkęs, davė aikliui pentinų ir Į prieszaki nulėkė. Davaina
norėjo paskui jį siekti, bet atminęs prasergėjimus Alenos,
kad nejieszkotų priekabės, pasiliko ant vietos, nors nelengvai
galėjo nukęsti, prie kuino savo prilyginimą, kinis tegul ma
žas ir nedailus, turėjo pas jį vienok didelius užpelnus. Labjausiai jį neramino tas pasakymas lenko iki pasimatymo, ku
ris jam užsakyti rodėsi, jog dar ne taip greit su juom atsis
kirs, pasiryžo kiek galint rodytis szaltu, jei prie susitikimo
su juom parsieitų. Neilgai laukė ant szitos progos. Vos ra
miai kelias varsnas nujojo, kaip iszsikiszo isz girios raudo
nas jojikas, bet jau ne viens, tik su diaugu, taipgi rynkėtais
apsidengęs szarvais. Sekė vien\al tam tikram tolume nuo
vežyklos ir žvelgdami su juoksmu ant jo bndavonės ir Davainos szarvų, rodėsi juokingus darė patemijimus. Inžeistas
lietuvis, nežinojo, kaip ilgai pataikys susilaikyti— Kaip tamista supranti, tai musų kuningaiksztis jau
ties Krokava turi būti? Užklausė raitelis draugo.
— Žadėjo isz Czersko dienoje szvento Pranziszkaus
iszvažiuoti ir pas manę tuojaus atsiųsti pasiuntinį; bet kad jo
iki sziol nematau, tai pradedu bijotis, ar kelionėj nedatyrė
kliūties.
— Jeigu turi apie savę kelis szimtus kopijoezių, atsakė
draugas, patai k įs duot sau rodą. O žinai tai, tamista, kad
karalienė dienoje savo varduvių turi pribūti į Krokavą?
— Žinau ir linksminuosi labai, nes tai geras ženklas dėl
Lenkijos ir musų kuningaikszczio. Ilgai jau mes jos laukė
me, daugelį pasiuntinyczių iszreugti turėjome, kol mums ją
motina prisiųsti teikėsi. Gaila tik, kad szalį taip iszpustytą
ras.
— Jei tamista reikalauji gaspados, tarė atsigręždamas
į Davainą, tai pavelyk tomistai patarnauti. Toji laukija pra
keikta lietuviszka sunaikino mums isz pamatų miestus ir
kaimus; bet tegul tik karalių aprinksiu) atiduosime jiems ge
rai už savo. Vargszas keleivis prie tokio žmonių antpludžio
nelengvai dabar ras valną kampą; jiu< szitas miestelis*), ką
isz užkalnės matosi užsiliko nuo jų žvėriszkumo; gavo pas
Vislą gerai į kailį; pats jų Jagalius be maž ko nenuplaukė į
Gdanską. 1 raczion keletas užvažiuojamų namų, kuriuose
galima patinkamai atsilsėti. Jeigu valia, liepsiu pirmines
padaryti tvarką.
— Bus apsieita ir be jūsų patarnavimo, atsakė lietu
vis.
— Bet žiūrint ant nualsintų tamistos arklių, atsiliepė
kitas, dievaži negalima spręsti, kad toliaus datrauktų net ant
pasiganų, o kas žin, ar neiszpuls ežia ir apsinakvoti, nes ten
už Vislos keletą mylių perdėm nėra jokios gaspados. Matyt
pagal krioką tamistos, kad jau gražų stukį kelio atlikote.
Vargszas nekaustytas, kaip matau, ir jau bjauriai pasimuszęs.
U Miestelis tas turėjo būti Rochovas,

— O kur pasimuszė pertraukė rotmistras, ten szarpetas gavo vargszas, dviejų mylių jau ne nueis. Jei tamista
norėtum būti sznekesniu ir susižinotum su manim, tai gal su
tamista mainycziau ant savo bėrio, su labai maža iszlyga.
Davaina dantis sukandęs nieko neatsakinėjo. Bet kad, į
miestelį įvažiavo, patėmijo, jog visi namai užpildyti kariumene ir keleiviais. Įteikėjo žengti pirmueziausion gaspadon.
Du ratelei taipgi prie jos prijojo ir nusėdę nuo arklių šusivienyjo su savo draugais, kurie svetenije kėlė baisų klegesį.
Alena pabūgus szitos rujos norėjo važiuoti toliaus, liet kaip
ant nelaimės, arkliai taip buvo nuilsę, jog be gero pasiganymo
nemislytina nei isz vietos judintis; turėjo tad vėžyklėje pasi
likus liepti paduoti abrako ir su nekantrybe laukė palandos,
kurioje galėtų isz szitos draugystės iszsprusti.
Girdėjo, kad kareiviai minėdami tankiai kuningaikszczius Vilhelmą ir Apolskį su negeriausiais dėl jų prievar
džiais, piktumą savo varė ant vartų ir ėdžių, kuriuos žymino
kardais, prie tam gerdami ir giedodami nesusil uremtri atsidavinėjo linksmumui; todėl pasiszaukus gaspadorų namo,
klausė kas tai per veislė žmonių ir ar galima tarp ų ramiai
būti.
Gaspadorius linksmas visuomet isz keleiviu.'užtikrinėjo,
kad nėra ko bijotis. Yra tai, sakė, bajorija la kanti pusę
Zemovito, kuri isz visų pusių renkasi po jo vėliava, kad jį
ginkluotai į Krokavą, kaipo karalių įvesti. Daugiausiai
tarpę jų yra Mozūrų. Ponas rotmistras Stognievas, ką passkui jūsų vežyklą atjojo, kasdien joju apžiūrėti stovėnus; jis
turi szituos žmones po priežiūra, kurie nors geria, rėkia ir
kapoja, bet jokis dar keleivis nedatyrė nuo jų jokio nesma
gumo,
Nuramino kiek szitas užtikrinimas Aleną; buvo taipgi
tikra, kad neįsiduodant į jų reikalus isz vengs su jais ergelio;
daugelį taipgi žadėjo sau pagal žmoniszkumą rotmistro, ku
ris jai iszrodė daugiaus linksmu, ne kaip užpuldinėjancziu
žmogum; Davaina tik ją neramia darė. Bėt jai meldžiant
prižadėjo atsargumą, įėjo drąsiai į stubą ir sėdo gale sta
lo ir kad klegėjimas szarvuotų žmonių pripildė gaspadą, jis
smlėjęs kalpoką ir ginklą ant stalo, liepė totoriui paduoti sau
keleivinį maistą ir nežiūrint meiliszkų rupestų bei pavojų, tar
pe kurių radosi, taip gerai stiprinosi, kaip kad paezioje sa
vo Lietuvoje.
— Broli, kareivi! tarė priėjo žengdams rotmistras,
palaimink tau Dieve. Czion jums tikiu neankszta. Žinote
jau gal su kuomi mes laikomės, bet mes nežinome kas jūsų
szirdise dėstisi. Pasakykite gi, kaip jums iszrodo, kuris isz
kuningaikszczių gaus su karalyste Jadvigą?
— Tas apie kurįasz nežinau. Valgydamas skobą, at
sakė ramiai lietuvis.
— Mospanie! tai ne ant szitų laikų atsakymas, atsilie
pė rotmistras. Su tuom ar kitu, sziądien kožnas turi žinoti
su kuom laiko. Neveltui turbūt taip ginkluotai nuo kojų iki
galvos į Krokavą traukiate. Klausykite, laikysiu jus už
iszdaviką, jei nepasiliksite su mumis czion prie Zemovito.
Tuom tarpu gausi czeraslą aukso ir mano bėrį. Na pasimisly kite gerai.
— Asz matau isz veido szito geradėjo, tarė kits, kad
ne mus Zeinovitas po galvą jam vaikszczioja. Manding gre
tos Apolczikas, Ką mums neseniai Szlonzką nuszvilpė, arba
saldus Vilhelmas, ką isz augszto dvideszimts tukstanezių rau
donųjų paskaitė Budzine už lenkiszką vainiką.
— Po szimto velnių su tuom i turgum, kaip esiu bajo
ras, taip nieko isz tonebus; nes kad jam Liudvikas*) prižadė
jo Jadvigą ir paėmė už ją pinigus, tai viskas niekis. Mes
■Jadvigą padarėme karaliene, prie mus priklauso jai vyrą iszrinkti.
*) Karalius Liudvikas, kad dar kūdikystėje buve Jadviga, pa
žadėjo ją moterystė)! Vilhelmui, kuningaikszi ziui Raknsiszkam. Pag: 1
tą sutarmę buvo padaryta transakcija, kad kuri i.ebuk isz szalių ne
palaikytų derybų, užmokės du szimtu tųkstancziu raudonų auksinių,
kaipo atmokėjimą.
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Patėmyjimai.

jo. Nuo to ląiko praėjo 14 metų.
Žmonėms dabar einasi dar praszcziau
o tas „užtarytojas varguolių“ turi į 3-4
tukstanczius metinių inejimų. Kas tam
kaltas? — Kunįgai, atsako ,,tėvynės
mylėtojas“.
Tas pats „darbinįkų užtarytojas“1
pradėjo neseniai tverti socijaliszkas
draugystes. Ant mitingų j>s skelbia,
juog draugystė dėlto tveriasi, kad visi
turėtų visados gerą
darbą.
Žmonės, žinoma kaip žmonės, mislyja
sau: „Užmokėsiu deszimtuką (mėnesinė
mokestis toje draugystėje isznesza 10
c.), bet turėsiu gerą darbą ir s z t e d y.
Pasekmė yra tokia: deszimtukai „s z te
d y“ plaukiaį keszenių „barbinįkų
užtarytojo“, o ar nors vienas prigulintis
prie draugystės darbinįkas gavo geresnį
darbą, gali Tamista paklausti pas...
kiekvieną'darbinįką.

perstatė atsimainymą valdžios, bet drau
ge linksminosi nauju padėjimu, „gerai
mums ežia būti“. Vyskupas atsakyda
mas ant tos kalbos, toliaus sakė taipgi
nuo to paežio texto: ,,gerai mums ežia
būti“. Sake ilgai lenkiszkai sėdėdamas
ant vyskupiszko sosto. Potam giedojo
„Tercija“. Pabaigus perskaitė nuo sa
kyklos popiežiszkas dovanas, kad yra
vyskupui pavelyta duoti visuotinius at
laidus tris kartus ant metų — lotyniszkai, lenkiszkas ir lietuviszkai. Laike
miežių, kurias laikė pats vyskupas, cho
ras giedojo (isz- mieszczionių sudėtas)
Missam in honorem Sane. Franc. A itto.
Po miszių apskaitė trijose kalbose, kad
suteikks visiems klausiusiems miszių
szv. visuotinių atlaidų. Paskui davęs
atlaidą prakalbėjo lietuviszkai. Sakė
trumpai, bet karsztai atsistojęs ir net
mosuodamas pašto valu.
Potam atkalbėjęs -,,gratiarum actio,,
nuėjo pas altorių, kur yra Szvencziausias Sakramentas ir ten pasimeldęs, pa
leido asistą ir klerą, o pats nuėjo su
Kapitula į , ,skarbcą“ ant sesijos.
Pietus didei skanus ir brangius iszdavė Kapitula, o ant rytojaus užpraszė
vyskupas ,,na zwyczajny barszcz i kavvalek chleba“ ir taipgi dailiai priėmė.
Per pietus laike kalbos Administra
torius, Mat, Strimaitis, Marma isz
Varszavos diecezijos, ir Sal. Koleka
--vyskupas visiems atsakė labai Lin
giai: vis savę už niek laikydamas, o vi
sus iszgirdamas ir pasitikėdanis, Kad
jam visuose reikaluose bus pagelba,
ypacz „skaisti kapitula“. Visi, kurie
klausė, stebėjosi jo „przytomnosci umyslu“ ir kąrszcziui, su kuriuomi tarė savo
prakalbas.
Su savim atsivežė kun. Velyczką, bet
tas gryž atgal netrukus. ---Vyskupas paraszė ir davė apskelbti
Piemeniszką gromatą lenkiszkai ir lie
tuviszkai — Lietuviszkai jums atsiusiu
už poros dienų Ii tara į 1 įtarų, kaip jo
buvo raszyta.
Juozas.

P. Darbinįkas musų rimcziausiam iaiDyvini yra tie ponai vienybinįkai.
krasztyjc bepieszdąmas apie visokius
susiviei!\ junus, esanczius irateinanežius, Užmesk jiems vienpusystę, sakys, kad
traukia gailias jeremijadas ant padėji neturi krikszczioniszkos meilės, pasa
mo darbinįko apie kurį, girdi, nieko kyk, kad tūli jų rasztai į spaudą netin
nesirūpina nė kunįgai nė vadovai. Pas ka, rėks, kad kunįgai jų neapkenczia,
mus, mat įėjo į madą visur kiszti kunį- nepasakyk nieko — ir taip dar rėks,
gus, o paskutiniame laike ir inteligen lyg jiems kokia skriauda darytųsi. Kad
tus. Raszys, raszys žmogus ilgai ir nuobo savame laike p. Pažįstamas Trupinėlio
džiai apie kasimą bulvių arba nulaužtą raszė straipsnius į ,,Vienybę“, o p.
koją - žiūrėk, ir kunįgąs priedams yra. Skeptikas drįso jiems užmesti stoką liAtsiranda juk-gi tūli tautiecziai, ką už teratiszko apdirbimo, visas vienybinįkų
tricentinį muitą, uždėtą ant nenaturali- lizdas rėkė, buk „Garsas“ dėlto užsipuozuotųdarbinįkų Pen nsylvanijoje, kaltina ląs ant p. P. T., kad jisai buk rasząs
kunįgus — banet pati Lattimerio sker- ant kunįgų. Kas tuomet skaitė „Vie
dynė, pagal juos, esanti darbu kunįgų. nybę“ ir ,,Garsą“, gardžiai nusijuokda
Apie tokius žmonis sąkome, kad jie vo, nes nė p. P. T. nė p. Sk. savo straip
sniuose kunįgų vardo visai neminėdavo.
nežino, ko nori.
Tokiu nežinancziu, ko nori, pasirodo Dabar toks pat likimas sutinka mano
ir p. Darbinįkas. Jauczia jisai, kad , ,patėmyjimus“. Skundėsi jau visuo
ant svieto dalykai n’eina taip, kaip tu menei ant manęs p. Keleivis, o dabar
rėtų eiti, ir jieszko kaltinįkų; bet nema skundžiasi p. M. Lėlas. Už ką? Ūžtą,
tydamas priesz savę nieko daugiau, kaip kad drįsau atkartoti jųstraipsnius „Gar
darbinįkus, kunįgus ir vadovus, visąbė- se“. Dyvini iszties yra tie vienybinįkai.
dą verczia ant tų paskutinių. Pagal jį, Nesupranta jie, padėkime sau, riet to,
jeigu tik kunįgai, susitaikę su vadovais, kad atkartojau jų straipsnius dėlto, kad
pradėtų rūpintis apie darbinįkus, tai parodyti.... na, kaip ežia szvelniau isztuojau visi gyventų palociuose, gardžiai sitarti?... kad parodyti, juog raszyti
valgytų, minksztai gulėtų, gertų szam- tokius dalykus galima, bet... bet...
paną, o rūkytų havaniszkus cigarus. atleisk Vieszpatie!.... spaudinti jų be
Vinczihi (Seilap. pav. ) Jau daug
Kokiu budu viskas tas įvyktų — p. gėdos raszytojui — negalima.
žmonių isz Kalvarijos tapo paleista, ku
Darbinįkas nenori pasakyti; yra tai jo
—s—x— rie buvo suimti Senapilės ,,siaubimo“
giliausias sekretas.
už lietuviszkus reikalus; buvo ten sukiszIsz Lietuvos.
Pasakysiu p. Darbinįkui vieną daig
ta apie 60 žmonių, o jau dabar pasiliko
tą Tūlas „prikeltojas lietuvystės“, at
(Tąsa nuo 33 puslapio.)
nedaugiaus, kaip deszimts; tie žmonelės
važiavęs į Ameriką, skelbė žmonėms, kalbėjo į vyskupą iszeidamas nuo Evan nukentej visai už bereikalą; ir patys gu
kad už 10 metų nebus ne ponų, nė var gelijos žodžių,-skaitomų ant persi inainy- dai, suprasdami, kad lietuviai be lietuguolių, — visi bus lygus, turtingi ir lai mo Vieszpaties: „Ir persimainė. .. ge viszkų rasztų negali apsieiti, prilaikymą
mingi. Atsirado žmonių,*ką jam tikė rai mums ežia būti“... Savo kelionėje tų rasztų pas savę skaito už mažą kaltę

- ir suimtus jau paleidžia. Galima tikėtis-,
kad bausme už tuos rasztus taipo-gi bus
maža, nes byla (prova) pirmių-pirmiau
paimto Lietuvnįko tą aiszkiai parodo.
Lietuvnįkas tapo apsudintas ant
3 parų kaljiėme sėdėti arba 5 r. mokėti,
ale žmogus, jausdamas, kad suvis už
niekniekius esąs nukaitintas, apeliavojo
į Petrapilę. Koks nusprendimas bus
toliaus, dar nežinia.
Tarp kalinių į Kalvariją pakliuvo tai
pogi ir Jonas Luobikis isz
Sasnavos, kuris jau dabar yra už paran
ką paleistas; szį vargszą apskundė ,, Se
napilės velnio iszperai“ didis judoszius
ir iszgama Vincas Marma, mo
kintojas pradinės mokslainės Sasnavoj.
Mat szį pavasarį isz Suvalkų direkcijos
parsiuntė Marmai pundą lietuviszkų
knįguczių su gudiszkoms raidėmis ir lie
pė jam tas knįgutes pardavinėti vaikams
ir sziaip žmonėms; Marma iszpradžių
pardavė kelias knįgutes vaikams, paim
damas nuo jų tris syk tiek, kiek tos
knįgutes prekiavo; ale kaip vaikai pa
rėję namuose parodė tas knįgutes savo
tėvams, taojaus tėvai liepė nuneszti tas
knįgas ir atiduoti Marmai, sakydami:
,,tegul tas Džiarabas*) ant tų knįgų
skaito, nes jeigu mes iki szioliai neskai
tėme ant tokių knįgų, tai ir toliaus ne
skaitysime; mes turime savo knįgas.
— Vaikams atneszus, Džiarabas paėmė
minėtas knįgas, nuneszė jas pas žandarų
virszininką Senapilėį ir pasakė jam, kad
jis nori pildyti rando valią, ale ūkinin
kai priesztarauja, nepriima tų gųknį ir
kad Sasnavoj’ esą žmonės, kurie gabena
isz užrubežio knįgas priesz randą ir plati
na jas. Užklausus žandarui; ,,kas taip
daro“? Džiarabas nurodė ant Luobikio,
Ruszkio, Kurtinaiczio ia Jakubaucko.
Tuojaus ant tų pėdų buvo kratos, pas
Luobikį net du sykius, pas kurį nieko
neatradę nugabeno į cypę, dabar perėjus
penkiems mėnesiams paleido vargszą.
Buvo taipo-gi kratos ir pas kitus augszcziau minėtus ūkininkus. Pasibaigus
o
kratoms pas Sasnaviecziuų Džiarabas
pats iszmuszė savo kambariui langus,
metė kaltę ant ūkininkų ir reikalavo nuo
virszinko, kad prisakytų žmonėms eiti
kasnakt Džiarabą saugoti, ale ūkininkai
nebuvo mulkiai ir neklausė to prisaky
mo.
Judoszius Marma yra laikomas visų ap
linkinių ukinįkų už pikeziausią žmogų; kas
*) Marma turi labai didelį pilvą už taigi jį ukinįnkal ir vadina džiarabu, t. y. didžpllviu.

turėjo su juom reikalus, tas visados atsi
mins jojo skaudžią ranką. Mat įisapsipacziavo su Keturvalakių prabaszczaus gaspadine, kurį, mirsztantkunįgui, nugriebė
jojo daug pinįgų ir isztekėję už to judosziaus; tie pinįgai, žinoma, pateko į ran
kas Marmos ir jis dabar su jais smaugia
žmones; būdamas dar Keturvalakiuose
už mokintoją iszvarė isz namų apie szeszis ukinįkus; atėjęs į Sasnavą tą-pat pa
darė apie deszimcziai ukinįkų. Kaipo
mokintojas neturi nė jokios vertės, nes,
viena, yra silpno proto, o antrą, kasdien
nenamiej’, kasdien tąsosi su visais po
sudus. Dabar jį perkelia valdžia isz
Sasnavos į Panemunę, už tai-gi, panemuniecziai, apsisaugokite nuo to bieziulio, nes jeigu jis jus paims į savo saują,
tai pasveikįs labai negražiai. Reikėjo
jam jau seniai gauti dimissiją, ale-ve ne
vidonas apsipylęs pinigais, visur iki va
liai užkemsza, tai da įsiskverbė į Pane
munę!
Sektupis.
(Isz ,JJkinįko“

Korcspondencij os.

MtCramel, Pa. Mus lietuviszkoj pa
rapijoj kaip komitetas ką nutaria, tai
parapija nepristoja ant to, o kaip guodotinas prabaszczius suszaukia visos pa
rapijos mitingą, tai jokios rodos negal
padaryti.
Diena 9 Sausio buvo mus parapijos
metinis mitingas, tai vienas pereitų me
tų kalektorius pradėjo savę persistatyti
gerum priesz parapiją, turbūt norėjo bū
ti kalektorium ant ateinanezių metų, tai
tik didelė Dievo meilė, kad negal rėkt,
tai atsistojęs vidurij salės, tai parapijonai turėjo klausyti, kaip pradėjo knerkti, bet tas nieko nemaezijo, parapija ap
svarstė, kad tas knerkimas buvo netei
singas ir nabagėlį nuo dinsto atstatė.
Da ir daugiau buvo riksmo net ir ant
mus guodotino prabaszcziaus. Vai bro
liai parapijonai szėnavokim mes savo
vadova, mes žinom, kad tai musu vadovas yra geriausiu į visus lietuvių vado
vus Amerikoj; jisai atiduoda ant komitės valios ir ant valios parapijos, jis į
nieką nenor kisztis, o paskui ką komitė
arba parapija padaro, tai ant susirinki
mo kaltina jį: Katras galite atsiszaukti, kad neduoda jum viską ant valios?
tai jeigu jis viską atiduoda ant jus va
lios, tai kam jus persekiojat tą tykų pie
menėlį ir kaltinate jį?
Turim gerą piemenį, jis gano mus la
bai gražiai, tik mokėkim mes jį szėnavoti už jo gerą darbavimą apie mus.
Parapijonas.
------- ------------

Scrautou Pa. D-ras Margaitis, kurs
pasalius turėjo vakarinę mokslainę irdar
ketino atidaryti mokslainę dėl vaikų,
iszvažiavo į Baltimore baigti mokslą.
Didelis Balius,
Gaila irjdar labiau gaila, kad nėra kuo
po Direktorum F. Stauk.
jį užvaduoti.
S. Daukanto kuopa parengė puikų
Susitvėrė ežia per Kalėdas vaikų
draugystė, ir dabai skaito 8 sąnarius. balių dėl nuvargintos ypatos Sausio
Mieris draugystės lygsziol patiems vai 29 d. i898 m. Puikiausia proga pasilik<mįti, nes bus pirmas ir puikiausias
kams nėra gerai žinomas
Balius lietuvių Grand Rapids.
Už bažnyczią kontrakteriui užmokėta
Guthano Orkestrą gnajįs Įlinkius Lie
viskas. Skolų dar l'ko: vyskupui $1.000 tuvos szo kius.
ir dr. szv. Juozupo $200. Vasarą ren
Taigi nepmirszkit brangus lietuviai ir
gemės varyti bažnyczią augsztyn, o po lietuvaitės pr>but seKanczią subatą. Pra
draug ir kleboniją stalyti. Tada skie sidės 7 vai. vakare ant kapmo 2 tros ir
pe, kur dabar laikosi dievmaldystės, Stocking gatvės Armory .Hali: Tikietai
25 c. moterims ir panelėms įženga dy
bus mokslainę.
kai.
Pastorius lenkiszkos , ,nmzalžnos“
Szirdingai užpraszo.
bažnyczios (prie jos priklauso pora lie
Komitetas.
tuvių), kaip pranesza angliszki laikrasz
Bolius ir teatras.
ežiai, rengiasi į Europą. Atlankysęs ji
Mahanoy Plane, Pa., ,, Susiv. “ kuopa
sai Rymą, Galiciją ir Maskoliją. Vieni kelia balių 4 d. Vasario (February) ant
sako, buk siekiu kelionės yra sujieszko- Boilino salės. Balius prasidės 6 valanjimas szeszių Lent ,,niezaležnų“ kunį ! dą vakare, o 8 v. bus perstatytas tea
gų, bet kiti, tame skaitliuje ir angliszki tras - komedija ,, Nesiprieszįk. “
Tikietas 35c.
laikraezcziai, tvirtina, buk pastorius
Visus meilingai užpraszo
nori iszgauti nuo maskolių paszalpą dėl
Komitetas.
platinimo lenkiszkos „narodovos“ baž
Balius! ilalius!
nyczios, kuri taip patinka maskoliams.
Draugystė szv. Povylo Citizens ke
Pats juk gi buvęs kunįgas Kazį a nekas lia balių ant savo naudos 7 d. Vasario
tapo iszventintas ant senkatalikių vys (February), ant Robinsono salės, Shekupo per užtarymą maskoliszkos val nadorij. Inžanga tik 20 c. Nepatingė
kit ateit pamiklįt kojas.
džios!
Užpraszo
Z. Pikeviczius.

Komitetas
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Anima vilis.
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vickį, tuojaus užklausė:
— Gal tamistos jau nerasiu sugrįžęs - užklausė neramiai.
Indėjo radastą į knįgas ir tarė:
— Antanai, ar paklausysi manęs?
— O, asz esmių nepajudinamu tėvo turtu.
Gal kad
— Pargabenk tamista į ežia savo seserį. Geriaus
— Visados.
numireziau....
bus dviem, o dabar, kada tamista perkentėjei visą blo— Užvaduosi manę. Eisi su „litaukomis“ į tyrą.
— Dieve saugok! - suriko.
nereikia grįžti, pakol nebusi milijonierium.
’— Kas tai yr’?
Mostelėjo rankomis.
Tyliai nusijuokė, kaip isz tycziojimosi.
Apysaka Mares R a d z e v i c z i u t e s.
— Tai dalgės. Pirkau jų tris vežimus.
Su jomis ant
— Tai, niekam neatneszcziau gailesezio; mažai reikėtų
— O taip. Vietoje vargo, nusipirkti nuo Burskiy
Tąsa.
visos vasaros reikia eiti nuo sodžiaus į sodžių ir pardavinėt.
suraminimo. Asz esmių, ar ne, vis tiek!
menevą ir vieszpataut.
Vaikinas dvejojo.
Keistai žibėjo jos, akys, ir jis galva pakratė ir toliaus
paczias. Senis vaktavo namus; Antanas pasiėmė špatą ir
— Nesijuok tamista. Už deszimts metų gali liktis
— Tai daug pinįgų! O kaip apiplėsz?
krovė pundus.
uždarbiavo daržuose. Medžioklę ant tūlo laiko apleido, del nerium. Deszimts metų atgalios Smolinas buvo be
— Eis su tavim deszimts žmonių, kaip visados.
Ant rytojaus szvintant gydytojas norėjo jį prikeltį, bet
žuvų gaudymo neturėjo visų tam tikrų įrankių, o gyvent rei skatiko. Czia tankiai pasidaro toki stebuklai. Kad tik
s — Bet asz nežinau nė kelio, nė kaimų!
rado jį jau lauke.
Isztraukė su Jurgiu visus vežimus ir ren
kėjo. Isz pradžių tas naujas darbas jam puolė isz rankų, bet
Leisiu su tavim Jurgį, kurs su manim tris metus vaiksz- gė į kelią. Ant trijų buvo balijos su tavoru; ant ketvirto
reikalas privertė jį priprasti. Kasė darže su skaudamu spran
Jau nesijuokė, tik tėmijo į ją, mislydamas, kad tyc
Ant galo "atsiduso^' czioj°- Jis tau Parodys> žmonės apgins, o tu tik pinigus su- pradėjo krauti pundus ir visus reikalingus kelionei daigtus.
du ir nusilupusiais delnais. Uždirbo kaip tik ant maisto.
isz jo be jokio pasigailėjimo,
Utavicziene tuoj jį parsikvietė pas save. Kasant lysias pinįgus ir pasiėmė už kepurės, Kaip praskėtė kailinis rinksi ir ant rudens sugrįžszi. Eicziau pats, bet senatvė jau Vidudieni j susirinko draugai, kiekvienas turėjo po pundelį.
nuolat kalbėjo. Žodžių nesigailėjo, nors taip buvo labai sku- tėmijo jo marszkinius: buvo vienų skudurių. Tada su ^uo<^a savę jausti. Sau'reikia palikti artimesnius reikalus. Visi garsiai kalbėjosi. Ant pietų netikėtai pribuvo Szumskis
‘ Eisi, Antan ?
ir pradėjo užsipuldinėti ant Antano. Tycziojosi, juokėsi isz
pi. Maitino savo darbinįką, bet apie užmokestį nepriminė. kodėl dirbdamas nepasidėjo kailinius.
— Jei tamista liepsi, bet. . ..
jo ir eržino priesz Antaną jo žmones. Vyrai nepaisė ant to,
Gydytojas su duktere iszvažiavo į Tobolską, tai ji buvo galva
Už poros dienų kuknioj rado ant žemės kokią tai k
— Palaukk, žinau tą bet. Ant savo dalios gausi penkias bet lenkai tuojaus pradėjo neapstoti savo pirmvedžio, kurs
viso namo. Vaikinas gi gėdinosi pats užsimįti.
lę. Buvo tai nuo žįgunės pakvitavojimas ant keturių r.
kapeikas nuo dalgės ir užsilaikymą. Turi tėmyti, kur esmi, kantriai nukenezia apjuokimus.
Vienas tik Audukaitis už
Taip tęsėsi iki sugrįžimui gydytojo.
ant vardo Valerijos Mrozovickiutės Varszavoje ir pasiž
maityti savo žmones, paliepinėt jiems, valdyti, sergėt nuo va tarė už jį. Kramtydamas kąsnį atsigręžė į Szumskį ir migMarijona apžiūrėdama ūkę pamatė ir tuoj pažino jį. La į knįgutę prie sudžiuvusios radastos.
gių. Rytoj apžiūrėsi žmones, susikrausi daigtus, o po ryt cziodamas tarė:
bai nusistebėjo, kad nežiūrint ant tokios szilumos jis dirba ap
Tada ir ji puse lupų tarė:
reik keliaut, nes bematant ateis szienpjutė ir javų valymas.
— Jei tamista geriau moki, tai dėlko tamista neini su
sivilkęs kailiniais. Nenusivilko jų nė per pietus, kuriuos val
— O! anima vilis!
— Bet tamista, asz ir be užmokesties, už užsilaikymą mum’s. Gaspadorius gerai žino, kam paveda savo tavorą.
gė karsztoj kuknioj.
Mažai žmonių susirinkdavo nedėldieniais pas gyį
tamistai tarnaueziau, tik nežinau, ar pataikysiu.
Duos Dievas, nepražusim.
— Eiksz tamista pas mumis! - szuktelėjo isz virszaus.
kada užstojo pavasaris. Turtingesni samdė laukus m
— Ką czia kalbėt. Juk skaitlines žinai, sudėt ir atimt
Vėl dirstelėjo su Antan tu viens į kitą ir pajuto esant
— Perpraszau. Labai purvinas! - atsakė užkaitęs.
turtingų ir, kaip kas įmanydamas, vedė ūkę. Jaunuos®
moki, rublių iszmainyti pataikysi; juk bernu būti negali.
O broliais.
Ir kasė toliaus. Vakare davė Utaviczienei 30 kapeikų dėl samdė tyro prekėjai; liko tik seni, ligoti ir tinginiai, kr
L kas link užmokesties, tai ir negali būti kalbos. Gausi tiek,
Po pietų gydytojas tarė.
jo, o senė suszuko:
galėjo niekur rasti sau vietos. Keletas tokių valkatų}
; kiek kiti ima. Nė tavę skriaudžiu, nė mylistą tau darau.
— Na, Antan! In kelionę! Pernakvosite ant tyro.
— Nereik! Jis už maistą dirba. Visai neužsimena apie jo kelią Antanui prie Tobolio ir per nevalią traukė įb
Czia ne Europa! Na, nė nesznekėk ant tuszczio, sėskim ■ Gaila laiko.
užmokestį! Nesmarkiai dirba, nes neįpratęs.
mą loszti į kortas. Buvo jau užsigėrė, ir kada Antanas
prie vakarienės. Tuojaus tavo žmonės ateis. Keturis turim
— Pažiūrėsim į jų marszavimą - nusijuokė Szumskis, už
— Kaip seniai pradėjo dirbti?
sakė, pradėjo pusiau tyczioms, pusiau isz tikro stumti j
saviszkius, o szeszis czionykszczius. Vyrai, kaip aržuolai. sirukįdamas papirosą.
— O, jau bus penkios.
upės. Ilgai laikėsi, nepasidavė, bet ant galo negalėjo
Iszejo ant kiemo, apsirengęs buvo į szilkus: dailus buvo
Mergina mostelėjo rankomis.
Kada Antanas ėjo po laikyti viens priesz kelis ir įpuolė į vandenį, įtraukdans
Tikrai visi buvo pažįstami. Rudnickis,
Stasio- | vaikinas. Dainavo sau po nosia ir žiurėjo į rengianeziuosius į
darbo, szuktelėjo jį į pardarvinyczią ir atskaitė deszimts auksinų. savim ir porą valkatų. Ant skęstanezių riksmo atbėgi
kas ir isz aplinkinės vyrai.
Susėdo aplink
nieko kelionę, užsidengęs parašomi nuo saulės.
— Tai už darbą darže! - tarė - o nuo žiemos už arklį vinįkai ir pusgyvius isztraukė ant kranto.
Greitai ra
Antanas pradėjo rengtis. Jurgis sėdo f pirmą vežimą;
tamistai pripuola keturi rubliai. Praszau.
iszsipagirioję perpraszė Mrozovickį, bijodamiesi sku®
Pagaliaus atėjo anas nepažįstamas, jaunas vaikinas, g
prie jo atsisėdo
Czyžas ir pora sibiriokų ir iszvažiavo
— Be dviejų auksinų! - tarė atstumdamas du sidabriniu bausmės, bet nesugrąžino jam kailinių, kuriuos vands
tonplaukis, pailgo veido.
už vartų. Porfiras gavo antrą vežimą ir prie jo sėdo trys
pinįgu.
siszkai sudarkė. Iszsidžiovino vaikinas savo drabužius irk
— Pagarbįtas! - pasveikino.
žmonės, d reczią paėmė Rudnickas. Ant galo važiavo
Likusius pasiėmė ir truputį pamislijęs tarė:
pradėjo verkti pamislijęs, kad rytoj neturės kuom apr
Audukaitis su pundais.
— Blogai
dirbu.
Nemoku!
Gal
jau
neateiti
daugiaus?
į
darbą.
einant
o
Jo
— Sztai yra ir paskutinis tavo draugas,
Neseniai dar
Antanas nusiszluostė nuo burnos prakaitą.
Pabucziavo
— .Ką tamista vėl kalbi!
Juk negal inžinierius iszsyk
Andreikos tėvas tėmijo į jį isz szono.
ežia atvyko, bet savas, Audukaitis!
ranką gydytojui, atsisveikino su kitais naminiais, isz tolo
būti geru artojum. Tamista iszmoksi.
būti
Suspaudė sau rankas ir dirstelėjo viens kitam į akis. linktelėjo Szumskiui ir nuvažiavo.
— Verta. Paskui eisiu su dalgia.
Vasara
tik
toki
ežia
darO
c
vasaia,kad tu negalėtum ant žiemos nei kailinių įsill Audukaitis daugiaus užtemijo, kaip Antanas. Žmogus
sėdo
— Szventas Juozapai, veskie juos! - suszuko Utavicziene.
O
bai. Medžioklė neapsimoka. Paukszczių nieks neperka, o žvėrių Mcskie jį žemėn. Jei neturi už ką nusipirkti audeklio prie stalo.
Valgė už tris ir su nieku nekalbėjo.
Retkar— Antan, vaktuokis tik! - riktelėjo gydytojas.
skarutės niekai.
marszkinių, tai imkie mano. Paczios neturi, asz turiu, B ežiais tik t
— Ar pasiėmei tamista szaukyklę? — paklausė Marijona.
Pasirėmė prie adverijos ir nėjo isz pardavinyczios.
Patiko jis Mrozovickiui, kurs taippat daugiaus tylėjo, kaip
— Dėkui tamistai - atsakė nusiimdams kepurę.
— Gavau laiszkav nuo sesers! - tarė,
Pirmu syk Antanas užsivilko drabužius sibirioko ii kalbėjo.
Iszvažiavo ant gatvės ir jie visi paskui iszejo.
Ir kunį— Kaip-gi jai? - užklausė žingeidžiai.
Atsigėrė arbatos, pasisznekucziavo ir iszsiskirstė priesz ke gas Ubiszius atėjo, labai užsiėmęs iszleidimu. Trynė rankas
dar padovanotus, dūlą laiką negalėjo priprasti prie tųfi
— Blogai! Skolų turi - suniurnėjo.
vų kartūninių marszkinių, paskui apsiprato, kaip su dau? lionę ant pasilsio; tik Antanas dar likosi, nes turėjo apie viską ir juokėsi. Antanas atsigrįžo porą kartų, paskui paplakė
Iszėmė isz kiszeniaus laiszka.G
kitokių daigtų. Dabar jam ir darbas geriaus sekėsi. S gerai iszsiklausinėti. Mažai tą nakti miegojo namuose gydy arklius, kad dasivyti kitus ir stulpai dulkių juos uždengė.
— Seniai tamista matei radastą? - nusiszypsojo - sztai
musze delnai, priprato strėnos, rodos kad ir pajicgųprih tojo, nes ir moterys turėjo pilnas rankas kuknioj. Krovė Gydytojas su Szumskiu sugrįžo namo, kalbėdamiesi apie pre
atsiuntė man.
Iszgujo isz galvos visus projektus, nemislijo net nė apie i visokius daigtus į pundus. Gydytojas jas ragino, Utaviczie- kybą tyro. Ant gatvės pasiliko Marijona ir kunigas Ubi
Drebancziomis rankomis iszėmė isz koperto radastos žie
vargingą padėjimą. Mastė tik, kur gaus duonos ant if nė vis kas žin ką bumbėjo, Antanas krovė pundus priemenio- szius, kurs nestojo juokęsis ir atsigrįžęs į Marijoną pusbabaldą ir padavė jai.
je, Sergijus pusgirtis dainavo ir barė savo Kalatajų. Mari siais tarė:
dirbo kaip jautis.
— Koks puikus! - tarė priimdama.
— Tai jie ten nuvažiavo. O ką? matai, gerai padarė.
Vieną vakarą pakvietė jį pas Gastinskus. Ėjo, mišk jona mažai kalbėdama dirbo daugiausiai.
Vaikinas užkaito.
— Tai tamistai! - tarė ant galo, paduodama pusėtiną Tiktai tylėk!
mas, kad gal gaus progą užsidirbti truputį sau ant duo:
— Sesuo praszė, kad nuo jos perduoeziau tamistai su
Paskui užraudo ir koja treptelėjo.
Eidamas per kuknią pasveikino kunįgą Ubiszių,h pundelį. - Ir szituos kailinius tamista pasiimkie, nes rudenį
padėka už jūsų rūpestingumą ir globą link manęs.
Tamista
rodos, jo nepažino, praėjo pro užsiėmusią pardavinycziojl buna szaltos naktys! Praszau nedvejot. Rasi tamista viską
(Toliaus bus).
neužpykk užtai, neturime nieko geresnio.
prie skaitliaus, o ant tokio kelio reikia būti gerai prisiren
— Ir nieko meilesnio dėl manęs! - tarė. Padėkavok ta viezienę ir nuvėjo tiesok ant virszaus.
gusiam.
mista seserei.
Gydytojas buvo savo kambarėlij ir pasveikinęs W

Mokslo Stebuklai.
Plaucziu liga it* džiova
iszgydomos.
PrakilnusNewYork’o komikas ir moksliu
ežius ką siūlo uiųs skaitytojams už dyką

Ii. H. MORGAN,
Dirba visokias
SZARFAS,

RES,

KEPU-

KARŪNAS,

Žinomas komikas T. A. Slocum, Isz
New York’o apgarsino savo metodas is?
KARDUS, DRABU
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
ŽIUS IR T.T.
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ DYK4
DEL LIETUTRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
liekarstų.
Jo ,,Naujas Mokslisz.kas Gydymas*
VISZKU
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
DRAUGYSCZIU.
fesijos prklerystg suteikti kenezianezia’
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Raszikite, o mes
Mokslas kasdien atranda naujus sts
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
atsiųsim, ant pa
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
TAW.SUNUS LIET UWflS
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
PO AP.SZW.WICSNTO.
žiūros kokardas
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J<
UZD.Z4,RUGJ893.
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
SHENANDOAH,PA.
ir kepures.
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais ,,szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
Pigiausia vieta visoj
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii
Amerikoj!
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
23 N. MAIN STR.
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
SHENANDOAH, PA.
98 Pine str., New York, priduodama,1paczto ir expreso adrešą ir jisai dovanai
atsius vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
Jei iszgalsz kenj koks gyvulys:
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
tal radai mus laikrasztij.
p. L’1 rich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adrcsavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
DR. F. J. KALLMERTEN,
Ashland, Pa. (19—6
SPECIJALI8TAS CIIBONISZKU IB NKKVISZKU LIGŲ.

L.
/v*
zA

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Troszkinimą,spaz
mas, paralyžių.
dusulį, vandenine
?tuklin2, u™tizma. skaudėj]-

50 YEARS’
EXPERIENCE.

H. Gerken
Real Estate ir Insziurijimo Agente

Pajieszkojimas

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis! /
prapccziu ir komiszionierius

Asz Ignotas Lukaszevicze
pajieszkau Vinco Kudarovskio,
,,Lietuvos“ laikraszczio agen
to. Turiu pas jį labai svarbų
reikalą. Jis pats ar kas kitas
teiksitės duot žiniac ant adreso
szito.
Mr. Ignotas Lukaszevicz,
418 W. Pratt str.
Baltimore. Md.

Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.
Offisas:

91 Grand str,

F-L&/1 pfeidfittqj
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo iraįi
m o. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4th & 5th st.

Rodas duoda uz dyka.

Žemesnis IP05'111138’ MOTERIS

Fabrikai

Earl, Ark.
Batisean, Quebec.

Dr. C. B. Ham

■

ir VAIKUS.

, fei daktarai negalėjo paž.įti tavo ligos arija neaDl Įėjo tau pagelbėt, tai rnszyk tuojnus pas l)akQ 1?
IlainU. o jis tau duos rodą n'/, dyka. Jei dakO. JcrODlffas pripažįtu tavo lig:) už neiszgyuoini), tai slaT?l' i,ihi tau pasakys ir neturėsi jokios u t rotos. Dr.
JAllZUDwin yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius
^^^ip rūpinasi, kaip tikras tėvas’ apie savo vaikus.
lonės, kurie dovanai klausinėjo rodtĮ daugelio
ktarų, kurie po kelioliKįtneltį pergulėjo ligoncziuose, tartum per kokius molius likos dr. Hao iszgydyti. Nekalbamo tai girdamiesi, tik sa
in tikri) leisybg, Ne)>ratgsk savo ligos nes gatapti neiszgydonm. Raszyk tuojaus pas DakTį Hain’i).
3
uolii) Daktaro Hani'o negali gauti jokioj
jtiekoJ. uėj grosernėj, nėj kare '.'minoj, nė nuo
rkuycziiĮ. Kas nori būti persitikrinus, kad
,us czystas ir sveikus gyduoles, tai turi jas par
traukti nuo Hnm’o. Bonka tu gyduolių kasztuotik $1.00. szeszios bonkos $5.00. Rasz.ant gylolių, reikia npraszyt savo ligi) ir įdėti į groma. pinįgus, money orderį arba cz.ekj. Gyduoles
pamokinimų, kaip jas suvartoti, iszsitįsime se
ineriu paez.tu. Atsiųsk paežio ženhleh dėl atbymo, Adresas tohsni:

ties

DANIEL J. VALSU
CARPENTEB and BUILDER
Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.
Resid 321 LIVINGSTON STR, ) pi- i
Shop 321 BROADWAY,
f hlIZrf!
Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas.
geriausiai.

Darbą atlifi

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

,
Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyviiavsias iszradimas szio amžiaus, yra
ardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
aro labai gerą įteamę ant Inkstų, abelI' ai vidurių, porczystljažmogaus kraują
Parduoda GRABUS
anaikina perszalimą, iszgydo galvos
kaudėjimą,
karsztligg Ir užkietėjimą viIR FORNICZIUS
Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai.
Mes prisbaurlxi- Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vipatys sudedam karpetus.
ų aptlekorių gvarantuojama.
240 |

J
Ičs, krutinės, kvėA yr
*
pavimo kelių,dru
gį, szaszus
ant
galvos
ir ant
COPYRIGHTS &c.
skuros, ligas motės, neregu!iariszknmą Anyone sending n sketch and description may
ascertain, free, whether an invention is
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją quickly
probably patentable. Communications strictly
confidential.
agency for securing patents
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- in America. Oldest
We have a Washington office.
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, Patents taken
through Munn & Co. receive
žarnų ligas, skaudėjimu kryžiaus, kruti special notice in the
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog• SCIENTIFIC AMERICAN,
rą, niežulį, uždegi nuJsmegenų. sutukimą, beautifully Illustrated, largest circulation of
scientific journal, weekly, term, £3.00 a year;
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio anv
81.50 six months. Specimen copies and LLand
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil Book on Patents sent free. Address
Dailus Brussels karpetai
60 c.
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir
MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.
tpt.
85 c.
GERIAUSIA UŽEIGA pas
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Lovos, szienikai kakluos ir visokį daigtai labai pigiai.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti.
Ateikit visi kam i'cik del reikalų pagrabo diena ar nakeza
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tnkstauczius
Telefonas 5(ju202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
CONWAYS
FAMOUS
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvvisur garsina dr-o Kallmerten'o varda ir
y
6°
io
c.
store.
savo pažystamiems jį rūdija. Atsisz.aunįka ant szalto alaus! isz Prancijos
kit prie dr-o Kallmerten'o, o jis jus isz102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
gydys.
.sznapso ir turkiszku cigaru! Užei
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa- 217 FIRST STR
ELIZABETH,’
UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- žiūrėk.
kit, o nepasigailesit.
[37 ir 19]
Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už pigiau?
czių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
vertos,
12 d. verti vilnono vyrų siutai
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
pas mus.
už 7____________________________
6.00
ll
užvilkimas atnesza apverktinas pasek szl notos 25c.
po 10c.
mes.
8.00
Pulkus
vyrų
overkoeziai
už
Tik pana gįk už 10c. baksa Case
puodukas 25c.
,, 10c
15.00
gori vyrų gal by overkoeziai
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
^rets,
geriausią skilvio ir žarnų regulia,, 10c
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa Bliudas 25c.
1.25
vyru darbinės kelnės
2jtorllU
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- Karpetos 40c. už yardą
„ 1OC
4.00
nedelines kelnes geriausio gatunko
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už stiklinė torielka 25c.
,, 10c
CZEVERYKAI.
2 c. pacztinį ženklelį, *tai tuoj gausit at kavos puodas 25c.
,,
10c
1.1$ Kad papuczkal tavą kankina ir no
1.50
darbiniai
sakymą, ar galima lieą iszgydyt. ir kiek
Vaza
25c.
m 10c
1.S smagu darosi, valgyk Cascarets
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz1.75
Czeverykal moteriszki
H
kal, angliszkai ir vokiszkai. Adresas: !
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
O kas nori asz pristatau 1 namus. Pristatau in visur in Kontrus uHj> kartokas cukorkas, Isz Uos pasveiksi
Dlt. F. J. KALLMERTEN,
į
10c., 26c,
Conway Famous 5 4 10 c, Stobb
Cor. Washington & 22nd. Sts.,
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBEU =------- ■
.
—
—=
TOLEDO, ORIO,
102 n. Main Stb. Shenandoah,
DARBINES 23c,'
SZVEN TA DIENINEI - Cascarets sudrutina
a h
1H • inkstus
- , .
skilvį,
Ir žarnas.
Niekad neapsllpnlna nei
skaudulių nepadaro.
10c.

rRS»KS’

AR ŽINAI KĄ?

Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Elizabeth, N. J.

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

nosies.
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I. ANCEREVICZIU

Antanas Daniseviczia
savo naujame namo ant

630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir
s a 1 i u n a.c
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

Tėvynės Sargas.

Del žinios.

mėnesinis laikrasztis su pa
veikslėliais.
Jau treti meta1
stovi ant sargybos lietuvių tau
tos, kalbos, tikėjimo ir szviesos.
Gaunams už $1.00 ant metų
pas:Rev. A. Kaupas — 14:23
N. Main Ave. Scranton, Pa.
Visi numeriai pereitų metų
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
jimo vienas numeris siuneziasi
už dyką.

Draugyste ,,Petro Armino”
laikys savo susirinkimą 23 d.
Sausio po No 238 Pine str.,
Philadelphia, Pa. Deltogi užpraszom brolius lietuvius, ku
rie norėtų į minėtą draugystę
įsiraszyt, pasinaudot isz geros
progos, nes dabar yra lengvas
įstojimas; lig szioliai tik 50 c.
mėnesines mokesties. O ant
bcrtainio meto susirinkimo 13
d. Vasario po No 238 Pine str
bus nutartas įstojimas.
Neužmirszkit, viengencziai
szios lengvos iszlygos tik ant
szitų dviejų susirinkimų: 23
Sausio ir 13 Vasario.
Toliaus mėnesiniai susirin
kimai atsibus kartą ant mene
sio po žednai pirmai nedeliai.
Su guodone
Komitetas.

Neiszspjauk su tabaku «r nesūrukyk savo
amžių.
Jeigu nori atsipratyti 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 drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptlekoriaus, po gvarancija, jog Iszgydys tavg,
už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co-, Chicago arba NewYork.
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, RYTAS’
J. T. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :FORNISZIUS, PU ANUS, VARGONUS

Ar žinote kur smagiausia
laiką galima praleisti?

W. Jasaiti,

IR SIUVAMAS MASZINAS.

Jis užlaiko geriausius gė
13 N. Main, Shenandoah, Pa. rymus: szaltą alų ii
Tu r
czins sigarus

ANTANAS KAMINSKAS

ant

geras ir teisingas
vyras laiko

mainierii]

KOTELI
ANT
KETVIRTOS
(Fourth) Street
’V'' Minersville, Pa.
Nuo naujų motų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir
visas svieto dalis.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir

Mūrininkas

JMaudokitesI
Gavau szviežią transportą
r.užanczių, lietu viszkų szkap
lierių, abrozeliu, kryželio,
menlelikelių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenanckas
103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.,

Ar nori insekuravot (insziu-

pertai, žinoto, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
Jei nori tai kreipkis
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savų ant 315 E. Centre st. geriausio agento
Shenandoah, Pa.
Uy

L. 0. Doimel

and Hat of two hundred InvonUone waaieA.

Waterbury, Conn.

ant

—neseniai pirko—

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEUDERBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prizo oSei

34 John str.

Nodėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja lik Idol. 2Oc. ant metų,
60 c. ant pusmeczio. Prūsuose 4
markės. GARSO spaustuvė už pi
gia preke ir labai gražiai padaro
visokius drukoriszkus darbus;spaudinama draugysczių konstitucijas,
visokias kol teles, užpraszymus,
laiszkus etc.
Pinįgus ir gromatas reik siųsti
ant vardo:

Markauckas

Wanted—An Msa

Rev. J. Zebris,

ant

32 FOURTH STR.
S,

nodėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai.......................................... S 1,00
Kiekvienai krikszczioniszkai szeirnynai naudingąjį iszsiraszyti.
Antraszas:
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Banka Bischoffo

Juozą JUDICKĄ

uždėta 1848 mete
namo Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszal Cllji1
New-Yorke

19 W. Oak str.

------------ O------------

Siuncziaine pinįgns į visas dalis svieto plgel, saugel ir greitai

Shenandoah, Pa.

Lietu viszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia

REAL ESTATE PROKER

io<

t

ALL

DRUGGISTS J
AR^ntllTri V rniPfiNTim to cure any case of constipation. Cascarets aro the Ideal Laxa-fc
nUDUljU I ulj I u Un Ur. 111 Lu J < jrP. never crip or zripe. but rauso easy natural results. San>-§
pie mid booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., Chicago. .Montreal. Can.« or New Y'ork.
217.(J

turi geriausią agentūrą, pardavin? i laivakortes,
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinį s ir siunczia į Seną tėvynę, perka ir parduoda namu ir visokius reika £•
lus atlieka kiioteisingiausiat.
E
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir insaiuryti bažnyczią,
namus, daigtns? Nori padaryti rejentalisakus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelphijoje
ir Camdene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasisTal eik pas

S3

02

ONE GIVES RELIEF.

rį [szduodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausiąj
elaivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziame SZipkflH
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Fi

Inveža isz užrubežes ir parduoda

Medicine

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

Newark, N. J

until you have tried

Chas Bettie: ir Sunns

Maskoliuos rubliu, Vokietijos marki IĮ, Austrijos guldei

POTTVILLE’JE, Pa.

Dėlei artesnės žinios raszyk į
! quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
, Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and full information.
Write for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON & CO . Patent Lawyers,
į Ix> Droit Building
WASHINGTON, D. C

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

ir pasidžiaugsi, jog suradai ger^, teisingų ir iszmintiogą žmogų.
Tik nepamirszk;

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

Vienatine Lietimszh
APTIEKA!
Kurioj galite gautic visokių giduolu kaip senam krajui, ba aptiekorius paeina isz seno krajaus. Taipos-gi siuneziame giduoles į visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
W. K. SzembOrskis,
64 Green Sir.

Worcester, Masu.

Chicago. Ill
178 Monroe Str

Central Hotel

Gernandt,

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

Telenpone Call, 663.
Geriausias hotelis yra
Hotel Gernandt

ohn C. Gernandt,
Prop’r.

po No. 1837 N. Main Ave.

paaiszkinimus meilingai suteiksime.

manager.

patim

saliu n u.

DIDŽIAUSIA

KNIGA MORU.

M. KUPCZINSKAS ir

P. PHSKEVICZIG3

JOSEPH MATUTIS,

Kampas Malu ii’ Oak uliezių,
SHENANDOAH,

287 Wythe Ave.

£
9

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

Ch. Czivinsko.

Tavorai koszviežiausi, o žmo
nės teisingi.

Vyrai, jei norite neturėti
sarmatos iszvažiavę ant szermenų arba veselijų, tai imkite
jų arklius, o pamatysite, kaip
puikiai bėga tie briginiai.

Brooklyn, N. Y, 309 AV. Centro st. Shenandoah, Pa

K,

(Providence), Scranton, Pa.

PA.

R

W. D. WOLFSKEIL

Lietuviszka
Geriausias Sztoras
Laiko geriausius ir skaniau V. Czepnkaiczio
•X REST AURA GIJ A K- sius gėrymus. visam mieste.
ir
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka n&
Telefonas 562.
ryto Iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti ri visokiu kogeriausia padarytų valg'ų
kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra NEBŪTINAS DAIKTAS Lietiiviszkoje
Kalboje.............................................. 1.50c.
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima Ir taipo-gi pardavinėja visokius daigius
reikalingus monų darymui, knįgos, pui
rodą reikale duoda.
kia gromatų popierą su kvietkoms,

CT1
K

g<

Petro Lipavicziaus,

nam, kas tik pareikalaus.

Johh A. Koklenberger

II
a

tflil

).'< itilogų ats iųsiine perpacztąk Szaltas alutis, o cigarai tai
a.
.
. , tėra ką girt, nes jie patys
Zinias apie prekes ir visus reikalinjViriasi.

Importuoti ir naminiai gėrymai ir
eiga r a i. Kambarius parsamdoma ant dienos ir nedėlios.

5

O g,

StyjJiIilį ill'J
7l

rop’r,

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io
Spruce St., New York, and they will bo sent to you by mail; or
13 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are t-ui t«
oao that Ripana Tabules are the very medicine you need.

333 Trumbull st., ties Elizabeth

C j?

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
Uniformų.——

P. LIPA V1CZ1A.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvių.
Pirmos kliasos visokį gėrymai
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Kotelis

Beer on Draught.

SHENANDOAH, I

IS Z DIR B EJ AI —way—

SCRANTON’E

Wes
Lips
&
Gws
allantyne's Pale Extra Lagt

RESTAURANT

I
a
r
■I

Llitt

UŽLAIKO

'Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visadaszalli
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigaraii
ji i mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvien
reikale.
O ir pinįgus maino ir siunczia i u LIETUVA ir id vi
lai is svieto.
[36 ir 9]

August Hoff. Prop’r

If you don’t find this sort of

pESfAU PACIJA

New York
Cincinnati, O.
36 & 38 Bardai St. 343 Main Str.

i

.... and ....

Thl> eort la put up cheaply to gratify the unlrarsal prvaont demand fc'r * low prtoa.

Puikiausia visam Shenandoah

BENZIGER BROTHEBMotei

užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z i ų
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir
Iszsipirkti laivakortę.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Moteli

Ten Tabules for Five Cents.

U H W it O r

120-122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.

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, tai pamegįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra
211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.
Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

>.
I

«i

J. MIELUAZIS,

CENTRAL HOTEL

You can buy them in the paper 5-cent cartons

ZINIADfiLSALlUNIK.il
IR SZTORNIKU.

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

-C T ,W : Įg g g ,

-!.L IJFJ1

1

V
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GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS
Persikraustė į savo uaujus namus ant
307 W. Coal str.

Shenandoah, Penna.

JEI NORI GAUTI GE-

RĄ DVIRATI ‘“"T
už pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in
i o ofisą
-------- ANT----------

Shenandoah, Pa

120 S. Jardin sti

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

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital,'eje
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din str. Shonandoa h,Pa,

geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

30 E. Xloyd str.
Shenandoah Pa.

]VI. F .pialey,
16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir

Treinai iszeina.

deleziiikelis Lehigh ■ Ii

Isz ShnmoKin b.00 , 8.20, 12.10 isz ryto, 4.10, 5 10
7 50 po pietų ir ateina in Szenadori anl5.48,0.14
ryte, 12.58, 4.58, 6.00, ir 8.42 po pietų.
Iszeina isz Szenadork Į Pottsville, 6 03. 7.38
0.15, 11.00, isz ryto;
12.58, 3.10, 4.15, 6.00,
8.42 po pietų.
Iszeina isz Pottsville Į Szenadori 6.00, 7.4b
(0.15, 12.05 ryto, 12.35 , 3.00, 5.15, 5.40,7.25,10.20
po pietų.
Iszeina Isz Szenadorio į Hazleton, 5.48, 7.38
9.14. ryte, 12,58,3.10,4.58,6.00,8.42 po pietų.
Iszeina Isz Hazleton Į Szenadori, 8.20, 10.CO
12.15 ryte, 3.05, 5.00, 5,57. 8.20 po pietų.

Prasidėjo nuo 14. Lapkricw\\
Trolnai fszclna isz Shenadorloį
Haven Junction, Mauch Choi
hlghton, Slatington, White Hill,
sauquS, Allentown, Bethleheal
ir Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryti
3.10, 4.58,600 po pietų.
In New York ir Phlladelphl&lf
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po plet.
NEDELINIS TREINAS
In Quakako, Switchback,Gerti
Iszeina in Raven Run, Centralia Iludsondale 3.10 po plot.
Mount Carmel Ir Shamokin 9.57 ryte
In Wilkes Barre, White Hava
I. 49 ir 7.21 po pietų, Ir ateina in Shamo ton, Laceyville, Tovanda, Sayre,!
kin ant 10.55 ryta Ir 2.47, 8.19 no plot,
ly ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10,1
Iszeina isz Shamokin In Shenadorl 8.1
plet.
II. 55 ryta ir 5.35 po pletn. ir ateina In
In Rochester, Buffalo, Nlagti
Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,32 Ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 popk
po pletu.
In Belvidere, Delavare, Watel
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 popte
Iszeina in Ashland, Glrardvilla
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po plotu.
In Lambėrtvillo Ir Trenton0.11
In Hazleton, Black Creek Junction
In Tukhannock 9.14 ryta;8.00)
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk
In Ithaca ir Geneva 9.14 rytij
Allentown, Bethlehem, Easton Ir New plot.
York, 9.10, ryta 12.50, po pletu.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53,8,81)
In Philadelphia 12.50, po pletu.
In Jeanesvlllo, Leviston Iri
In Yatesville, Park Place, Mahanoy Meadow 9.14 ryta; 4.58 popiet
City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03
In Stockton Ir Lumber Yardlf
6.31 po pletu,
9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42p»i
Iszeina Isz Hazleton In Szenadori 9.00
In Mc’Adoo, Audonrled Ir Ei
ryta 12.52, 6.24 po pletu,
5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,458,1
Isz Szenadoric In Pottsville 5,58, 9,10 8.42 po plet.
9.40, ryte 3.05, po pletu.
In Scranton 5.48,9.14 ryta;III
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 po plet.
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pletu.
In Hazleboork, Jeddo, Drlftai
bollin n. 'Wilbur generalnas snperin land 5.48,7.38,9.14 ryta; 12 58,11
tendontas South Bethlehem, Pa po pietų.
CHAS S. LEE, gen. agentas
In Ashland, Girardville Irks
4. 2, 7.30, 9.10, ryta; 1.50,4.40?
Philadelphia, Pa.
In Raven Run, Centralia BlA, W, NON NEMACHER, Asst G.P-.A
ir
Shamokin 9.02, 11.05 ryta; U
Philadelphia, Pa.
G.4G, 9.12 po pietų.
In Park Place, Mahanoy Citj.
Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas
•žydus, eikit velyk pas V. Domansk’, ku 5.45, 5,48, 7.38, 9.14 ryta; 12.M.I
rio apgarsinimas yra ant paskutinio p us 6,(0, 8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45 , 7.38, U
apio. Jis turi taipgi Branchoffice ant
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.
i
2848 R i c h m o n d str.

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
Vincą Minkevicziu
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto. 230 W. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebran
Shenandoah, Pa
giai.
Užlaiko geriausius arklius
29| W. Centre str.
ir ryginus dėl szėrmenų, veseiShenandoah Pa. lių ir 1.1.
[36 ir
PAS

3*0

308 W.Centrc str

Mahanoy City, Penii’a

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

. Istorija Katalikų Bažnyczlos. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
....
20c
3. Valtis bei Iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 890. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

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

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

CH.

Tikrai gryna

Altoriansl
GAUSITE PAS-

BARNSTON Tea
/

6 BARCLEY STR.

Importuoja jie ii
kias arbatas, kari
vyną.

Ar žinote lietuwiai kad (JHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekąd neskauda. Pas
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir
T"
UTĮ
1
f steliuotus siutus pasiuv baczkutia in namus parsigabenti.
LX KlAUvOub /tikt už $14 mažiau 70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
X. jl. *
*
■■■■—
■
j sios prekės, eina iki §40
Valgį gali gauti kožną n
41ir 11
1 o kelnes nuo S 3 iki § 18
OYSTERIAI visokių kain|
darau siūtus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;

J.

šiai.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

LIETUVISZKAS GRABORIUS par-

samdo arklius del pasivėžinimo,
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie karietos del veselijų, szormenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:'
Adomas Pauliukaitis

2713 Penn. Avenue,

Pittsburgh, Pa.

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Mrs Jacob Ilciltz

daro
kiaušius kvietkus. Apatių
steliuotus vainikus ant $
szermcnų ir visokių taml#
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoa

