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Žinios isz Amerikos.
Prietikiai Aliaskoj.

Ministeris vidurinių dalykų gavo žinia 
nuo gubernatoriaus apie baisia netvarka 
Aliaskoj. Mieste Skaguay uzmuszė \al- 
stijinį marszalką, kada t.is pildė savo 
priderystes. Miestuose Skaguay ir Dye.i 
visoki valkatos terorizuoja gyventojus. 
Prisaikįtų sūdąs paleidžia nenubaustus 
didžisusius piktadejus. In poliemonus 
szaudo, kaip Į laukinius žvėris. Oaves 
tokias žinias, ministeris iszsiuntc i Ska
guay ir Dyea kariumenę.

Anierikiecziiį inirszimns.
Zinia apie pražuvimą Amerikos laivo 

,, Maine“ ties Havanna sujudino ne vie
ną amerikieti; ne vienas gatavas ap- 
szaukti Ispanijai karę. Bet ar tik nc- 
juokingiausiai pasirodė IIlinojaus valsti
jos (steito) legisliatura, kari priėmė gu
bernatoriaus Tenner’io rezoliuciją, da- 
leidžianczią jam vaide Uliuojaus legis
latures iszreikszti prezidentui , .gatavu- 
mąant moraliszko ir materijaliszko prire- 
mimo, kad palaikyti garbę Amerikos llia- 
go ir atremti bei nubausti kiekvieną nevi
doną abelnos visų tėvynės“. Ir senatas 
ir pasiuntinių butas priėmė tą rezoliuciją. 
Buvo, žinoma, ir prieszingų tai juokin
gai rezaliucijai. Taip, demokratas Creig 
su iszjuokimu paklausė, ar tai reiszkia, 
kad Illinojaus valstija apszaukia Ispani
jai karę? Kitas demokratas, McLauch- 
an, padavė įneszimą, kad atmainyti tą 
rezoliuciją tokiu budu, kad gubernato
rius apginklavęs visus legislatures są
narius iszsiųs juos ant Kubos.

Ispanijos laivas New Yorko prieplaukoj.

Pereitą nedeldienį (20 Vas.) Įplaukė 
Į New Yorko portą Ispanijos laivas 
, ,Viscaya”. Atsitikus nelaimei su Ame
rikos laivu ,,Maine”, amerikiecziai dide
liai Įpykę ant ispanų, dėlto labai lengvai 
galėjo atsitikti, kad ant Ispanijos jurini- 
kų gali užpulti koki karszti yankęsai. 
Kad koksai nesmagumas neatsitiktų, 
policija sergsti ispaniszką laivą. Ant

laivo ,, Viscaya” nieko dar nežinojo apie 
atsitikimą su laivu ,, Maine”. Kada ga
vo apie tai žinią, ant ženklo gedėjimo 
nuleido pusiau masztos gedulingas vė
liavas.

Szeril’i) In la.
Nuo pereito panedūiio prasidėjo per

klaus! ne j imas apskųstosios buses liudi- 
nįkų. Už szerilą ir jo pagelbinįkus 
liudija viskios moterėlės: vokietes, itali- 
jones, angles Jos liudija, kad mate, jog 
straikieriai buvo apsiginklavę, jog ter- 
rorizavo \ isą ai ielinkę ir t, t. Kalba 
taip, žinoma, ne tos moterėlės, tik kapi- 
tolas jų lupomis atsiliepia.

Rengiasi ant karos.
Generolus Shaller gavo isz Washing- 

tono paliepimą, kad gerai apžiūrėtų ka- 
nuoles prie San Francisco, Col., porto. 
Taipgi sarginus daboja drutvietes Fort 
Point’e ir Lime Port e. Peržiūrinėja ir 
kitur kanuoles (anuotos) ir mėgina 
amuniciją. Pasirodo, kad amunicijos 
vra tiek, jog užtektų ant. viso kares lai
ko, jei Suv. Valstijos susikabįtų su 
Iszpanija.

Nuo rūkymo.
Mieste Wabash, Ind., pereitą sukatą 

numirė 20 metų vaikinas bred. Lego. 
Nuo pertankaus rūkymo Įsimetė Į vir- 
szutię - lupą vėžys, prasidėjo smarkus 
kraujo iszgožimai ir nuo to numite-dak
tarai jau negalėjo atgclbūti.

Isz Szenadorio.
Užgavėnių vakarą (22 d. Vasario) po- 

bažnytinej salėj buvo zobovelč ant nau
dos Szenadorio parapijinio knįgyno. 
Buvo nudūlinęs mokslaines vaikų ir mer- 
gaiezių dainos, grafofono grajus ir trum
pas pestatymas, kaip Kanapinis Laszi- 
nių pegalejo, parszytas p. J. Montvilos. 
Žmonių prisirinko pusėtinai.

Bon Tow Millenery bus atidaryta 17 
d. Kovo (Marce) ant 29 N. Main str. 
su naujausioms pavasario skrybėlėm vi 
šokių gatunkų isz New-Yorko. Visus 
užpraszo ant atidarymo 17, iŠ ir 19 Ko
vo (March), 29 North Main str.

Žinios isz pasvieezio.

Kuba.
Suvienytos Valstijos sziaur. Ameri

kos jau nuo,seniai pykstasi su Ispanija 
isz priežasties Kubos, nes Amerika už
taria už kubieczius priesz Ispaniją. Da
bar tas pyktumas tarp Amerikos ir Ispa
nijos dar labjaus pasidino, kada patiko 
baisinga nelaime Amerikos kariszka lai- 
va,,Maine“. Tas laivas pakajingi sto
vėjo Havanos priplaukoj (ties Kuba), 
kaip netikėto! 15 Sausio, 10 valandą 
nakezia pasidarė ant jo baisinga eksplio- 
zija, kuri taip ji sudarkė, kad,, Maine“ 
szendien paskendęs, tik virszunes kami
ną styri isz po vandenio. Ekspliozija 
atsitiko netikėtai, dėlto daugybę Ame
rikos jurinikų patiko myris: pražuvo du 
aficietai ir 258 prasti jurinįkai. Nors ta 
nelaimė atsitiko per nedbolnumą ir ne- 

! apsižiurejimą paežių jurinikų, bet tūli 
amerikiecziai meta kaltę ant Isoanii ir 
tokiu budu neapykanta tarp tų tautų 
auga vis labjyn.

Laivas ,, Maine “ buvo vienas isz ge
riausių Amerikos laivas. Ilgio turėjo 
3i8pedų, ploczio 75 pūdas. Turėjo dvi 
baterijos su 29 kanuolūms (armotoms). 
Pastatytas buvo New A orke 1890 m., J
kasztavo $2.588.000.

Vokietija.
Prūsuose, ties mietu Bochum, anglia- 

kasykloje ,, Vereinigtes Korolinen- 
glueck“ 17 d. Vasario atsitiko gazo ex- 
pliozija. per ką daugelis darbinįkų paly
dėjo gyvastį. Iki 19 d. Vasario iszeme 
isz po žemūs iszviso 110 lavonų, o gal 
tai dar ne visi.

Prancūzija.
Byla E. Zolos nepasibaigė, bet mena, 

kad Zola liks kaltu. Zolos liudinjkai 
neįstengia parodyti Dreifus’o nekaltu
mo ir suversti bedą ant Esterhazy’o. 
Visuomene taip yra Įpykus ant Zolos, 
kad susirinkusios minios szukauja: ,.my
ris Zolai“. Kad kariumene ir policija 
nebūtų atgynus, gal būti, kad Zola butų 
užmuszus įszirdus minia.

o
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t'ktai metus, bet ir visus paraszus

Prisiųsta.

Rodos,

50 tukstanczių, Szų, nemažiau netikrų dantų ir visokių

pasaką įkūnyti ir pradeda ne kaip prūsų

riasi tiesiok žmonių - jau keturias ypa-

be abejo kiekvienas gautų diktoką sumą

, nes saka-
ir-

vadinti negirdėtu,

menesio,

už

žiu-

si upeliai subėgtų į vieną upelį, kad visi 
jaueziai suaugtų į vieną jautį, kad tas

tai).
Katalikiszkas vyskupas negalėjo taip šaky 

ir nesakė, nes gerai žino isztarmę visuomenių

Doram žmogui net kraujas 
rint Į bėgį tos pro vos. Ga 
rifas su ne geresniais už s

ne
ari t

tuokart paraszysiu, ką patemysiu. Ar
gi už teisybę rimtam,, Lietuvos” raszėjui 
nrigulėjo taip draskytis? Tikrai nebu-

Monogramijoje (?) p. V. .Ambrožy- 
vieziaus apie senovės lietuviszkus pini
gus (žiur. ,,Vienybe No 7) patėmyjau

tų plumptelejimas, ir 1.1.
Invedimą į gyvį tos apysakos laikiau

žmonių iszvadino kitą poną dykaduoniu, 
kurs savo gyvenime neuždirbo nė vieno

■mokslą, su kuriuoVienybe nuo >eniai šimpa 
tizuoja.

■ Pasirodo, kad Vienybės ra>zeįas mažiau su
pranta dvasią kat. tikėjimo, negu musą drau-

talikas, o asz nepavydžiu ,, Lietuvai” re
daktoriaus su tokiu iszmintingu sąprota- 
vimu, kaip ve: Lietuvis-Katalikas - Sa- 
maritonas - Lubeckis ir dr-as Stupnic- 
kis, tai viena ypata, kurios vardas - dr.

narna už ,, Saules” apskundimą) ne tiktai 
savęs neapsisaugojo, bet dar sau užken
kė, nes po provai Philadelphijoj p. Bacz- 
kauckas tapo didesniu dar jos prieszinį- 
ku.

1575 m. Zigmantas m karaliavo dar ve- 
o

sudžios, m-kulLai>t apie tai, ar buvo 1SZ- 
mintingas ar ne. kožname karto buvo -

ryti net karžygius, tad aiszku, kad jį ar
ba reikia visai panaikinti, arba - visi tu
ri tapti kapitalistais. Jeigu apsirenka-

kot iždų? Nejieszkokite jų ne Colora- 
doje, nė Californijoje, nė net Klandike, 
-’visokios gėrybės guli po jūsų nosia.

nekaltų straikierių, taip skaudžiai nu
kentėjusių ties Lattimer, su skriaudžian-

sztas, ne noras erzinimo arba piktumas, 
kaip nori ,,Lietuva”, bet grynas persi
tikrinimas.

Erzįti ,, Lietuvos” ir nei vieno nenorė-

riuom raszėjas gal už kokią grožybę 
pykstasi.

Tą mano straipsnį (Bedieviai dirba

biu žmones važiuoja į Clondike!
Neginu ir jums važiuoti į tą naują EI-

TJz kokius principus?
Raszydamas savo korepondencijoje

,,Saulėje”, tas ir likosi atsiekta. Taigi 
apie kokius principus ,,Lietuva” raszo? 
Jeigu po principais supranta interesus 

. kunįgijos ir ,,Saules” (ko nemisliju),

minėjau,jog ,,Lietuva” žiuri ant tos pro
ves, kaipo ant vaisiaus ,, nepadoraus”

kurią kątik rasziau, neturi nekokio pa- 
naszumo i provą Martino, o asz atsaky
siu jums, kad turi - galutiniame nu-

rova Maitino ir prova tūlo pono isz

kinas, kuriam kelionė isz Chicagos į Chi- 
cagą via Detroit, Toronto, Buffalo ir 
Pittsburg kasztavo tiktai 50 centų. Už

neš spaviednės, ir kas neatlieka velykinės 
pesrtoja būti tikru kataliku, o tampa pa<zlemė 
k u.

tas mano žodžiams pritaria, 
sodžių ,, katalikas”, ,, kata Ii-

Ii iždas. Akyvi prietikiai lietuviszko Ro
binsono ir plaukianezios isz ją patarmės 

keliaujantiems į Klondike.

Kad skaitau laikraszcziuose apie pro
va szerilo Martino, ateina man i galva

toki mažmožį raszė visi laikraszcziai, isz- 
ėmus. žinoma, lietuviszkus, kurie, užsi
imdami visokiais negardžiais mažmožiais,

Yra tai menki dalykai, ir gaila man, 
kad turiu užimti vietą laikrasztyje, gin- 
czydamasis apie tokius mažmožius.

„Tovynes Sargo“ Korespondentas.

C a s c a r e t s sudrutlna skilvį, inkstuslr žarnas 
Niekad noapsilpnina neiskaudultų nepadaro. 10c.

užgauta neteisingai ypata dr-o Stupnic- 
ko per raszėją ,,Lietuvos. Oui (pi.) pro 
quo. Juokkitės kamynai! ,, Lietuva” ke
turias atskyras ypatas sulipino į vieną!

Czia man atsimena girdėta pasaka

rytų, nors fantastiszką karikatūrą , ,ra- 
szėjo” neleiko nė už kąsnį abejutiszka.

Savo straipsnije ,, Bedieviai dirba isz- 
vien su maskoliais” paminėjau (praei
nant), kad ir ,, Lietuva” neapkenezia ka-

nėsite mano’žodį - gaus pagyrimą nuo 
yankesų už savo žvėriszką darbą. Dėl- 
ko? - Dėlto, atsakau, kad už skerdikus

ir neilgai mislydamas nusipirko provi- 
jantų ant kelių dienų ir užsikabino ant 
boxcario. Važiavo, važiavo ir atvažia
vo - į Detroitą. Pamatęs, kad negerai

kalus savo brolių, mesk draugavttą savo parapijoj apie Velykas szventas“ 

vokiecziais, draugauk su pras 
lietuviais, o gal pseudonimus

V. Amb., du turi ant savęs negerai pa
dėtus metus. Taip, ant trigraszio, isz- 
leisto prie Stepono Batory’o, stovi mc-

tokius paaiszkinimus, kaip ,,M. D.“ per 
JAagne (Dūk (aiszkus persižiurėjimas ko
rektoriaus: turi būti Klagmis
ba tokius nesuprantamus paraszus, kaip
,,Sig. I. <Rex. T alodo (Prusts“ ik: — isz

ir ne tiktai 
jui musų senovės liekanų, užtatai drįstu į negaus jokios bausmes, bet dar - pami-

provą virszminetų dviejų] jonų isz New

boja mus vardų. aiszką Bažnyezios mokslą? Jeigu vyskupas

In raszėją ,,Lietuvos” tie mane tai p, kaip nori Vienybe, mokįtą. tai u/.l rauktą

ir kadangi straipsnis p. V. Amb. gali ne tiktai bus nepakarti (ant
t) t ko <iam tyrinėto-1 sakant, pilnai užsitarnavo) i

• • — 1 • 1

boxcaris, ir po dienos kelionės atsiranda 

Buffaloje. Isz czia jau staezias kelias, 

kaip linija, i Forest City. Kabinasi vėl

įę. bažnyczios apie velykinės prideryMę. ir nie- 
js kur nerasi, kad bažnyczia paliktą velykinę 

liuosam kiekvieno norui.
Dar klausymas, argi vyskupai, sargai baž 

vienes ypatas. Mat vokiccziai nes. nyczios apeigą, galėjo pats iszkreipti taip

ntų go baldymosi iszlipo dideliame mieste; 
ant nieko, klausia, kur jis yra — atsako jam, kad

rėjo man tada nė per galvą, kad ,, Lie
tuva” bus tuom užgauta, o vienok $tas 
(jei gerai atsimenu) numeris szito laik- 
raszczio parodė, kad taip yra. Savo at
sakyme ,,Tėvynės Sargui” ,,Lietuva” 
raszo, kad ji kovoje už principus denun- 
cijacijų nepagirta ir kad daug augszcziau 
stato tuos, kurie atvirai skundžia savo 
persekiotojus už padarytas sau skriau
das, nekaip tuos, kurie pasala nori įką
sti savo prieszinįkus. Pripažįstu teisy
bę žodžiams ,, Lietuvos”, bet drįstu pa
klausti, už kokius tai principus ėjo kova 
per ,,Saulės” provą? Kiek ligsziol ga
lėjau patėmyti, ,,Saulė neturi nekokių 
principų, ir dėlto jų iszkiszimas ant sce
nos negali turėti vietos polemikoje. Be 

skundikas ,,Saulės” - Suvienytų Valsti
jų pacztas - buvo visiems žinomas, o ir 
tas, kas nurodė pacztui ant nemoralisz- 
kumo , ,Taradaikos”, su savo pravorde 
nesislėpė. Neužmetu niekam savo nuo
monių, bet mano nuomonė apie ,,Sau-

r. _ . -c 4.^1.KTopo-giriu tokių 
denuncijacijų, kurios plaukia isz ypatisz- 
ko užpykimo, bet tokios denuncijacijos, 
kurios yra daromos dėl labo visuome
nės, pagal manę, ant papeikimo neužsi- 
pelnyja. Padėkime sau, visi žinome, 
kad kur žmonės gyvena, ten turi būti ir 

meszlus ant ulyczios ir lieptų savo kai
mynams juos uostyti, man rodosi, nie
kas neimtų už piktą tam, kurs kad ir su 
pagelba palicijos priverstų tokį neszva- 
ruolį atimti meszlus nuo ulyczios. Taip 
buvo ir su ,,Taradaika”. Nejosi tenai, 
kiek žinau, apie jokius principus, tik 
vien apie sustabdymą apraszymų szlyk-

jau ir nenoriu, ką pats raszėjas r
suprasti, jeigu ant bjaurių jo užs:— ■ ' ..... .
mų neatkerszyjau. šūširinkirno Latcranencko iv, kurio kano- j

1) Sau, brolau, pastatei ,,Musinas 21 taipo skamba: ,,Kiekvienas abejos lvy
kymuose” pabudinimą, kad esi ieties viernasis, po atėjimui i protą, visus sa- 
žemų jausmų - žmonės žemą ja.v0 Riekus, nors viena kartą ant metą (apie j 
kaip szirszės, vos uz'gauni, tuoj tegul išpažįsta piiesz savo kunįoą

,. ir užduota pakilta savoms pajiegoms tegul ru-
n u o dina., . . .i*i .• . .. /.

pinasi atlikti... kitaip (t. yra jeigu nesispa
2) Kitus, biolau, bari už vart^edos nė karto ant metą) pakol givęs, bus 

asabiszkumo, vienpusystės.o po to ptaszalįtas nuo ižengos j bažnyczia ir numiręs' 
sų atsakymuose” vien tais ginklaisįkriszczioniszko palaidojimo neaptures“.
ji. - Medice prius eura teipsum. Visuomeniszkas Susir. Iridente ant sesijos

3) Butum, brolau, naudingu t14’, kanono,6 AZ,!U7 nnl kurle k"ni1'
, mokįtą prakeikimą (anatema šit).

lietuviszkos liaudies, iei<ąu su 1ako , • <• n ■ ; .i., , .J Ketvirtas isz penkią Baznvczios prisakymą

. , , • delei kun. Burbos.
mų lausmu, vienpusiszku, kovoisi . . .1 J 1 J Czia Vlenyhe dasileis melusrystes arba jos
delei asabiszkumo, su žmogum, K 'pasi,mUnini‘nebuxo pas knlnliki.zka v..k„pi]. 

kaneziu atskirti kcszcs nio Ic^zis^Peę pas — liuteroną arba bapii-tą ar vpisko- 
kio galo negalima rasti. palą pryczerį. kurie gal skelbti ir skelbia toki

Manding ir kiti pseudonimai, t mokslą, su kuriuoA ienybe nuo >eniai šimpa 

tai Samaritonas, Lubeckis, o ir dr.Sfc 
niekas panorės pagirti iszmintį ra.v
,, Lietuvos”.

Lietuvis^ Katalikas.

I)a viena melagystė.
Vienybė j\o 6 raszo: ,,Buvo vietiniii d 

gysezią ir parapijos pasiuntiniai pas vyd . 
dėlei reikalu parapijos. Vyskupas priiB 
pasiuntinius gana meiliai..........klausinėję
Apie vielykines kviteles vyskupas sakęs, 
nėra prievartos, spaviednis turi būti atlikti ■ 
noro, o ne su prievarta, kaip draugi|

likta isz liuosonoro tiktai“, takia konklit? 
užbaigė raszėjas.

Ką Vienybe tam straisnije raszo apie 
prabaszczią ir parapijos vaidus, visai nej'v 
siau. Tendencija jos yra visiems žinoma ' 
si žino, kas šukele parapijoj vaidus, kas m 
dar palaiko — isznykus tam paukszczinp 
dui, iszdils ir vaidai.

Bet mes. skaitytojai, nežinome, kad velji 
ne iszpažintis yra palikta liuosam kiekviffl 
žmogaus norui, ikisziol tą mąs tikėjimo ap® 
gą kožnas laikėme sau už priderystę.

,,Velykinė turi būti atlikta isz liueso D< 
tiktai“, tais žodžiais, pagal Vienybę, prak 
vyskupas į pasiuntinius.

Protestavoju priesz Vienybę, czia Vieny! 

kundė p'rmą poną ant 50 tukstanczių 
atlyginimo už nuplėszimą szlovės, o sli
džia, kurs regimai neszioja galvą ant pe- 
czių ne dėl parodos, iszklausęs uoliai 
abi pusi, pripažino,kad szlovė nuskriaus
to pono verta yra ne 
bet tiktai.... žinote kiek? . . .

name tokiuose laikuose, kad tas bruta- 
liszkas ponas valdo viską. Žilas sudžia 
Woodward jau dabar linksta į pusę ka- 
pitolo, o ant pabaigos provos susilenks 
visai. Ir nėra dyvo: pradėjo jukgi sa
vo karjerą nuo gynimo kapitolo!

Jeigu kapitolos yra tokiu galiūnu, kad

naudingų ir nenaudingų dalykų - gele
žinkelių vagonuose. Pamislykite sau, 
vienas tiktai mažas geležinkelėlis Illinois O
Central gauna kas met nuo keleivių pre-

I žentų apie 1500 parasonų, tiek patkalio-

vieno tik nedidelio geležinkelio. Kiek
gi j\j wet kiamu visą ^Amerikos ge
ležinkelių? Pasakysite: milijonai ir tu
rėsite tiesą. Ir tie milijonai - pamisly
kite tiktai - guli ir pūva be naudos. Jei
gu geležinkeliai juos parduotų ir pada-



1ietuviszkas Kningynas
PAJAUTA

dare daug gėdos direktoriui
Jbiižįd'ęikojs jpukt'ępaliepimo, mokytojams už netikusį jų pasielgi

maisztinjkais mokytiniais. (Z?z.
ARBA

Juokai.
Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.kas pa>

gl: tinka su

Mi

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“
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vaikinas geradejo boxcario ir atvažiuoja 
— į Pittsburgą. Po szimts knypelių! 
Jieszko boxcariu, kurie turi važiuoti y 
Forest City, jam rodosi, kad atranda, ir 
atsitranko — atgal y Chicago. Baidėsi 
vaikinas kelias dienas, padare didelį ra
tą ir nors neužkliude Forest City’s, vie
nok turėjo tą paguodą, kad kelione jam 
kasztavo tiktai 50 centų. Pamokinantis 
tai paveizdas keliautojams y Klondike. 
Ans lietuviszkas Robinsonas pervažiavo 
už 50 centų tūkstanty suvirszum mylių, 
delko-gi ir kitas mylėtojas keliavimo ne
galėtų nuvažiuoti už koky dolery y San 
Francisco? — drįstu paklausti.' Atvy
kęs už tokią pigią prekę y pakrasztį Di
džiojo Oceano toks kytruolis atras leng
vą būdą nusidanginimo į Dawson City, 
isz kur jau Klondike — ranka siekti.

Pabaigą keliones, žinoma, prisieitų 
atlikti per pedes a p o s t o 1 o- 
r u m . O Klondike — ho-ho! — nors 
maiszelis miltų kasztuoja 15 dolerių, 
bet užtai aukso eibis.

ir kad toksai meldimas ant tolesnio lai
ko visur tur būti atmestas. Apie tokį 
paliepimą žinojo ir direktorius, o taipgi 
ir kapelionas nuo savo dvasiszkos val
džios, o, žinoma, iszgirdo ir visi moky
tiniai, bebūdami namie. Suvažiavo 
mokytiniai, non darni pei sitkrinti, ką yra 
girdėję, kreipėsi prie kapeliono, o szis 
pas direktorių, kuris, žinoma, negalėjo

Sziauti  u gimnazijos mokytiniai,

pagiedojo, bet atvažiavęs jis nieko 
giaus susirinkusiems y salią m 
niams nepasake, kaip tik perskaitė 
mą jam pirmiaus Augszcziausią p 
mą. Iszklausę jį, mokytiniai vien 
suszuko; ,.Sveikas karalius

kuris
ir vi

čztauL'iu gimnazijos mokytiniai, pra
dedant naujus mokslo merus, padare di
dį trukszmą. Kaip visuomet, taip ir 
szįmet buvo įsakyta susirinkti mokyti
niams į gimnazijos cerkvę ant maldų 
priesz lekcijas. Susirinkti susirinko vi
si, bet vos tik prasidėjo m’alda, kaip mo
kintiniai katalikai vienkruvoje pradėjo 
gurenti per duris. Iszsigandęs direkto
rius puola prie durų juos sulaikyti, bet 
visi mokytiniai 805,70s,60s ir 13 vaiki
nų 5 os klasos buvo jau iszeję. Kitus 
likusius vaikinus mažųjų kliasų suturėjo, 
baisiai suszukęs tarp durų, kad tuoj pa- 
kvesiąs policiją. Ir tikrai, greit gimna
zija, kaip urvas maisztinįkų, tapo ap
siausta su policija. Susirinkusi į salę 
gimnazijos valdžia pradėjo tardymus. 
Beveik visi teisinosi tuo, kak nesimelsti 
pavelyjęs jiems kunygas kapelionas, ku
ris, sako, girdėjęs nuo pat direktoriaus, 
kad katalikams pavelyta melstis sky
rium,

Tokiu budu pagal tardymus, vyriau
siu kaltinįku liko patsai direktorius. Ir 
tikrai jis buvo kalcziausias. Jau Liepos 
mėnesyje pr. m. buvo apgarsytas augsz- 
cziausias paliepimas, kad krikszczionims 
nestacziatikiszko iszpžinimo nerapaivers- 
ti nos maldos isz vieno su staeziatikiais

Kaslink mokytinių, tai tikėjosi, .kad neži
nodami apie paliepimą, jie po senovei 
melsis drauge su staeziatikiais. Tuo 
direktorius n< rėjo pasirodyti e>ąs geres
nei maskolium, negu reikia. Matyt, jis 
visai nesitikėjo kokio nors pasiprieszi- 
nimo, juo labiau, kad dažnai jug prisei- 
na daiyti vhakius skriaudimus ir esti vi
sada pilna tyla. Ant jo nelaimes, ežia 
apsiriko ir, matydams iszeinanczius mo
kytinius kaip jis, taip ir inspektorius, ne-1 
teko visai galvos. Taip, rėkė kad sukiszią Į 
kalėjimą, iszvarisią net į Sibėriją! Vie 1 
ni tik juokai. Mokytojas-gi Kazlovskis 
taip užsidegė, kad net žadėjo vieną vai
kiną nuszanti, jeigu jis nepasakysiąs tei
sybės. Mokytinis ramiai jam atkirto; 
,, Padaryti taip neturi Tamista tiesos“. 
Lyg tyczia, vaikas ketvirtos kliasos tu
rėjo primįt-i plukusiems mokytojams apie 
rubežių jų tiesų.

Toj paezioj dienoj direktorius iszke- 
liavo į Vilnių pas prakuratorių praneszti 
apie maisztą, o isz dalies ir iszsiteisyti isz 
savo prsielgimo. Nežinia, ką ten jam paskui man ati

ant
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Kas vyresnis?
— Pasaeyk man, Juozuk, 

vyriausias ?
— Mt isteriene.
— Del ko?
— Nes musza meisterį.
— - Kas paskui vyresnis?
— Meisteris, nes plusta 

gizeliai musza mokįainius,
mažiausi, nes juos visi musza.

Geras „biznis“.
Jonas: Zinai, Juozai, prdarj 

biznį: parduok man savo arkų.
J u o z a s: O kiek už jį duosi.
J o n a s: Piuįgais negaliu efe 

neturiu, bet duosiu du vežimu szil
J u o z a i: Kam man szienas, p 

arklio neturėsi?
Joną i: Žinai ką! kad tau szi(| 

ant nieko nent 
kly. Toliai lai

40 Canal Str. NEW YORK
Insteigtas 1880

Siuncziu pinygus į visas dalis svieto, parduodu szipkortes 
ant visų geriausių linijų, esu užtvirtintas agenta del linijos 
North Germen Lloyd Bremen, Hamburg, - American Li
ne Hamburg Red Star Line Antwerp ir Holland-American 
Line Rotterdam. Taiposgi parduodu tikietus ant geležin
kelių Amerikoj ir Europoj.

Tašu, v

— Neveikiai jis iszois ir isz mano, - imdamasis už peczią 
atsakė senis. - Isz tikro jau nesyk į norėjau pirmoj jį upėj 
paskandyti, taip man įsidėjo į ženklus. Palanku, 
kuomet pasigailėsiu, kad to nepadariau.

— Niekad, niekad, mielas Visbarai! Bet argi 
tokiu lengvumu sznekėti apie lai. ką tavo draugas t 
sztai laiko? Esi žiaurus ir mažini džiaugsmą mano dėlei ta
vo pribuvimo. Dabar man pasakyk, kada iszėjei isz namą?

— Jau daugiaus, kai]) mėnuo. Gal stebiesi, dėlkotaip il
gai buvau kelionėje. Po plynią! juk tai Ims szimtas mylią 
paneziuotą, o asz turėjau šokinėt. Iszėjau nuo Kazimiero, 
kaip ant nelajmės lygiai tame laike, kada visi vieszkeliai pri
pildyti buvo būriais keleivių. Kožnas su akyvumu ant ma
no na«znlio žiurėjo; asz drebėjau praeidama pro kurį neimk; 
tąsyk apleidęs kelią turėjau szuntakiais žygiuoti ir ėjau dau
giausiai nakezia. Bet tas arsziaus, Kad czion ateinu tavo tėvo 
atsiųstas.

— Ar gali būti? - tarė pabalęs jaunikaitis. - Mano tėvas 
žino, kur asz esu? Kas jam tą žinią suteikė?

— Tuojaus tau sznekėjau. jog nedaleistina. idant tas ga
lėtą but ilgai užslėpta. Kas tau szitą patarnavimą padarė, 
negalėjau dasižinoti. Kada pilnas gailesties namus tėvo ap
leidai, tai jis vis tikėdamasis, kad tu prie kariumenės prisi- 
bloszkei. nesiliovė klausinėjęs apie tavę, bet jo nieks negalė
jo nuraminti. Jau nelaimingas senis mislijo, kad žuvai gin
damas tėvynę, kad vieną dieną, sugrįžęs isz kelionės, paszau- 
kė manę butan su nusiminimu pasakodamas, kad tavę esą 
matę tarpe aukinįką szventin vežios Vilniuje; liepė man l>e al- 
dėlio czion ateiti ir ne kitai]) grįžti, kaip tik su tavim.

— Isz kokios tad keliones tąsyk sugrįžo?
— Szito tikrai pasakyti negaliu.
Czion Visbaras ėmė sznekėti taip tyliai, jog jo Jaunutis 

jokiu budu iszgirsti negalėjo.
— Tai aiszkus dalykas! - tarė pergąsdintas Traidenas 

Ten apie viską dasižinojo, kas oer nuotikis nelaimingas! Ar 
nežinai budo, kaip galima butą szitą žinią atszaukti?

— Nematau jokio. Sunku iszreikszti, kai]) dideliu gai- 
lescziu jo szirdį szita žinia perėmė! Kad gyvasties nustotum, 
myris tavo gal jį ne tiek grandytą. Rodiju tau, grįžk namo, 
jei nenori netekti tėvo ir turto. Liepė pasakyti, kad jau pa
linkimo tavo versti nesistengs; bet jei negrįžszi, iszsižadės 
tavęs neaplenktinai. Žinai, kad jie viską padaryti rangus, 
bile tik tėvo szirdį perimti amžina dėl tavęs neapykanta; gal 
ir datesės, kad iszskyrę tavę isz tiesą, paskirs kurį isz tavo 
nedraugų vieszpacziu palaiką, kurie tau priklauso. Svei

kata p y va bloginusiame stovi]; myris, staiga paskubėtas nu
liūdimų, gal visokias pakirsti viltis. Ir kas tau tąsyk isz ta
vo garbes, isz tiy paploję, jeigu pasiliksi be sąlygą gyvenimo? 
Jaunikli ti! pasigailėk savęs, grįžszk, grįžszk tuojaus!

— O, Visbarai, mažiausiai apie turtą, tegul jį tėvas pa
veda pagal savo norą, bile dėl manęs neliūstą, bile asz jo die
ną netrumpyeziau! Koks tai padėjimas baisus! Klausyk, 
myliu tėvą, kaip gyvastį, bet isz puškelio kaip-gi galiu grįž
ti?

— Ar ilgai-gi ant galo trauksis szita iszguitis? Suprask 
tik, į kokį baisą įpainiojei manę patarnavimą! Apgailystau- 
ju tavo tėvą, gerą vieszpatį, kuriam viskuom esu kaltas; ta- 
vę ant pavojingiausios statau ateitės. Jei tavęs tėvo likimas 
neapeina, tai pasigailėk nors manęs. Jis man neliepė grįžti 
be tavęs; jei jis dažinos, kad asz tavę czion atvedžiau, tai at- 
giežai savo manę paszvęs.

— Nesibijok. Apie tai taip lengvai dasižinoti negali, o 
nors ir dasižinotą, tai taip yra geras, kad nenorės pageižau- 
ti. Klausyk: n a r s a ir viltis! Likimas pradeda lin
kėti mano užmanymams. Jaunuomenė, paszvęsta tarnystei 
Znicziaus, isz didesnės dalies dvėsuoja jau su manim viena 
dvasia. Žmonės manę guodoja, iszsitiki, o viską dengia gi
liausia nežinė.

Tolinus sznekėjo taip nutildytu balsu, kad Jaunutis, ne
žiūrint ant didžiausio isztempimo atydės, negalėjo girdėti, 
tiktai tuszczią atbalsį žodžią.

-Tokiu budu - atsiliepė senis - nesigineziju, kad tau tė
vas atiduos su laiku teisybę; bet kaip jį dabar numalszinti?

— Pasakyti, kad paskalas apie manę neturėjo jokio tei
sybės panaszumo, butą tai įvesti į neiszsitikėjimą ir net sze- 
szėlį suokalbio užtraukti. Pasakyti vėl. kad apie manę nie
kur negiruejei. outą tai jam užminu 
taip pasakyk, kad buvai szventinyczioje, kad pažinai visus 
tarnus Znicziaus ir tarpe ją radai vieną lietuvį, kuris ant pir
mos pažiūros taip yra į manę panaszus, jog lengvai galima 
apsiriuti. Asz žinau, mano drauge, kai]) labai panaszumas 
gali suvedžioti! Ant galo dėl palikimo jam vilties, gali tvir
tinti, kad žinia eina, buk esu skaitliu je kariszką belaisvią, bet 
kad negalėjei dasižinoti, kurioje isz pilių esu apkaltas.

— Labai gerai - atsakė Visbaras - yra tai nebjaurus ke
lias, liet kodėl neturėcziau teisybės pasakyti, jei tai]) nelai
mingai eina tavo pastangos?

— Szito, mano drauge, saugokis labjausiai, pražudytom 
manę ir mano tėvą be abejonės. Jis, ką manę turi tik vieną 
ir taip labai myli, kaip tik dasižinotą. jog czionai randuosi ir 
grįžti nenoriu, norėdams manę iszgauti kuoveikiausiai, atsi
lieptą prie Jagaliaus. Zinia szita, kai]) tik pasiektą Jerbu- 
to ausį, tai jau (langiaus noiszeicziau isz szitą mūrą; gerasis 
mano tėvas pakėsą savo tikrai gyvasezia pridengtą.

— Teisingas patėmyjimas. Taigi turiu jį tąsyk tik už
laikyti viltije. Tik bijausi, kad man vėl kas isz szalies ne- 
sugadytą pasisekimo.

— Viltis ir n a r s a ! mano Visbarai. Dabar pa
sakyk. kas manę labjausiai kremta ir saldžiausiu pripildo pa
sigėrėjimu.

Po to pradėjo taip tyliai ir po d rang tai]) greitai sznekė- 
li, kad ją jokiu budu suprasti nebuvo’ galima. Klausy
mai jo staiga sekė vieni po kitą ir vos davė seniui laiką dėl 
atsakymo, o balsas, nors prislėgtas, davė pažinti, jog buvo
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Paskendusios į upę

Tad atsako peleda:

Mergeles kaspinai.

Sukruvintą macziau,Upėj’ pavėniai skleidžias

Ir skamb’ kas kart bailesniai

Jos nesz mislis skaudžias. . . .

Skaisti dienos szviesa.

;o

Smulkmenos.
Nuliudusios szakos.

nu-
I

be-

Laksztingala pabūgos

Prie tono szit’ bailaus.

i 
I

altoriaus ant valandos; niek 
ežius lygtim dega vaskuniu.

mių paszvęstų savo vieszpatystei; bet lengvumas nasznlio, ne-į. 
susitaikantis su szituom daprocziii. į naują ji įvedė netikrumą. ■

— ožiai ir yra tas maldingas ailriimns, tas pasi.-zventi- 
mas be rubežių, kuriuos žmones tavyje iki padangių kelia! 
Norėcziau, kad tau dabar Lizdeika prisižiūrėtų. Tikim ne
vertasis, kad apalpai, nes argi gali tarnysta tokio tingi- 

dingo, kn
islaus užgimimo tik 8 sykius taip pasi
taikė: ioio m., i I2i,
i

11Š
tąsa skausmingo ir po draug gyvo dalyko. Nesznekėjo, bet 
rodos skundėsi. Kartais įpuolė į užsidegimą ir už kaktos nn- 
sistverdaras, rode mėnasienoje akis aszaromis žėrinczias; kar
tais vėl nudžiugęs, it žmogus, kurio tobulumas siekiu jam tik 
žinomas,artymą jam viduj prieszginybių pergalę rengia, szau- 
kia su pagyra pergalėtojaus, vesdamas ranka po placzią ard- 
mę. Senis, nenuleisdamas jo nuo akies, klausė perimtas ste
bėsiu ir paguodone.

Žvelgė ir Jaunutis isz uždurė* szventinyczios lygaus kuo
ne perimtas jausmo, bet nežiūrint ant didžiausio pasistengi
mo, negalėjo nieko iszgirsti apart nekuriu žodžiu, kuriuos

— Gera, tobula yra mano atpildai
— Turi teisybę man atiduoti!.... Nenoriu raieziotis, 

kaip kiti....
— Ar tas tik karžygis, kurs paveikslą savo vieszpatės 

neszioja?....
Szitos tik buvo isztarmės be susiriszimo, kurias galėjo 

žingeidus aukinįkas pagauti.
— Nusiramįk, jaunikaiti! - sznekėjo senis szvelniai. 

Žiūrėk! asz bijotis pradedu, kad szitas tavo akmeninis dievas 
neturėtų žmogaus ausų; kas link-gi žmonių, tai neturi ko jų 
bijotis. Žinai, kad kdtumas jos kilmės taip ją laiko augsz- 
tai, kad szeszėlis mažiausios apszmeižos negali jos pasiekti. 
Ant galo žmonės szioje valandoje yra svarbesniais dalykais 
užimti. Tu buvai toli, kad dangus, padėliams galą nelaimėn s 
Lenkijoj, atsiuntė Jadvygoje suramintoją szitos szalies. Pa
ini rszo lenkai piktą rėdymą moteriszkių, paniekino neapy- 
kantas ir džiaugsmu tik užimti, bėgo pasveikinti szitą aniuo- 
lą ramumo. Palikkime juos szitame apsigėrime. Bet kaip 
neįtikėsi, kaip juos tuojaus mokėjo sau paveikti karalienė il
su kokiu nuoseklumu szeszioliktmetinė mergina valdo ga
lingą karalystę. Jos patogumas, gerumas ir dievuotumas 
lengvomis daro visokias dėl jos aukas. Kožnas lenkas yra 
jojo įsimylėjęs ir iszrinkime jai vyro tiek aitrumo prideda, 
lyg kad tai eitų apie jo paties aplaiminimą.

Su neiszpasakytu pamėgimu klausė szitų pagyr » jauni
kaitis ir vėl į taip tylą su seniu pasileido sznektą, jog isz jos 
Jaunutis nieko negalėjo sugauti apart pravardžių žmonių vi- 
slszKul nepuZĮsramų, tėmijo vienok, kad kalba jų kassyk ma
žiaus gaivesne darėsi, o visa atyda Traidėno rodosi buvo at
kreipta ant nasznlio, kurį rankoje laikė.

— Tai tad - atsiliepė balsiaus- viltis kunįgaikszczio Vil
helmo būtinai iszsipildys. Bus karaliumi ir vyru Jadvygos?

— Taip asz supraseziau, - atsakė Visbaras. - Kas link 
manęs, tai velycziau tikrai, kad juomi butų Vilhelmas, negu 
kas kitas. Zinai, kad karalius Liudvikas, kad vaikais dal
bų vo, pažadėjo juos sau. Bet kad Jadvyga likos paszankta 
ant sosto, tai motina jos karalienė Alzbieta sudermėje su 
Icnkiszkais perdėtiniais Koszycuose, privertė dukterį prie 
ėmimo to už vyrą, kurį lenkai savo karaliumi paskirs, t. y., 
kad ne tas pasieks jos ranką, kuris bus jai mielas, bet tas, 
kuris gabiausiu pasirodys valdyme žmonių.

— Taigi tas visuomet gabiausias buna blogiausiu kara
liumi. Szita aplinkybė turėjo labai sunaikįti viltį biednojo 
Vilhelmo! Daug-gi kunįgaikszczių galima statyti augszcziau 
jo. Bet jei jį karalienė stato augszczįaus visų, tai kodėl-gi 
žmonės turėtų būti taip nedėkingais, kad prieszįtųsi jos ap- 
laiminimui?

Pripažino senis tiesą patėmyjimams Traidėno, o kad 
diena jau buvo arti, o pilka auszra iszvaikė tamsybes nakties, 
apreiszkė, kad jau turi szalintis. Nesiprieszino tam reikala
vimui jaunikaitis, nes velijo taip-gi pakol laikas tarnavo 
brangų savo lobį nuneszti į stubukę;praszė jo tik, idant pirm 
apleidimo Vilniaus užeiti į kliosztorių kunįgų Pranciszkonų, 
ir jei ten eina apie jį bjaurios žinios, garbę jo pataisyti, o 

ypacz kad ant reikalo jiems paliktų gandą. Juokėsi isztc 
atsargumo senis, vienok, kad reikalavo dėl pailsio atlankyti 
svetingą zokoną, prižadėjo, jog viską pagal jo valią padarysi

— Dievas žino kuomet su tavim pasimatysim! - sznekė-S 
jo nulindęs Traidėnas, - bet dar neatsisveikinu, nunesziu tik 
ir už valandos vėl busiu su tavim.

Jaunutis, matydams prisiartinantį galą įsakmių, isn 
kurių taip mažą jo žingeidumas turėjo' naudą, apleido vietiH 
paklausos ir prie altoriaus nusidavė, kad ugnį pakurti. Atsi- 
sėdęs po to svarstė giliai tą viską, ką girdėjo ir matė. Isz- 
na-zos jo negalėjo toli jį nuvesti, bet teisingai iszneszė szitesg 
te sybe.-: kad Traidėnas nėra lietuviu, kad meilė yra jo kan- 
ežių priežasezia. kad ji jį atvedė į mums szventinycziosirį 
kad turi mierį juose ką tokį garsaus nuveikti. Didžiausį-gii 
jame kurstė žingeidumą, ką gali savije turėti tas stebuklingas! 
naszulyo. Po ilgų apmislijimų iszneszė ne be teisingos prie- 

praniunkantį szeszėlyje piliorių Traidėną, kuris gabiai savo! 
lobį neszdamas, įpuolei duris vedanczias ant koridorių iri 
nepatėriiytas traukė prie savo kambario.

Trumpa buvo valanda prasiszalinimo Traidėno, pamatė! 
jį Vi baras tuojaus sugrįžtant ir tarpe persargų, kurias jam! 
davė, labjausiai privelijo atsargumą. Jaunikaitis isz savo I 
pusės atmineziai jo pridavė nuraminimą tėvo. Gal ik ūžte-Į 
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Laksztingala ir pelėda.
Laksztigalele tupi

Tamsos’ ramumo gauti,
Ach, negaliu visai..........

Ir kaip linksma asz busiu, 
Kad jau auszra užszvis, 
Kad tos’ tamsos’ nebžusiu,

nes.
na jį ir iszmokina imtis su kitu žiogu. 
Locninįkai tokių žiogų sukerta kartais 
gana didelias laižybas. Tas ypatingas

Liūdnai grandam bulsu, 
Nes saule žemai sėda 
Ant mėlynų dangų.

Jau spinduliai rausvoki

Isz daimento brangaus. 
Jieva žiuret’vis linksta 
Ant veido sav’ gražinus.

Kur tiek linksmybių rast’?
Kaip didžios tai ramybes
Visus rėksmu baidyt’
Ir dirbt’ baugias baisybes,

Tuoj' jim’ kraujai tekėti. . . .
Tuoj’ jim’ vaitot’ skaudžiai. . . .

bėjai prietaisų del žiogų gaudymo turi 
gerą pelną. Geras, gerai iszmokįtas im
tis žiogas, kasztuoja i 100 frankų. Tarp 
chinieczių yra daug tokių karsztų amato-

visą savo turtą ir lieka isz turtingų žmo-

but iszgirdęs judinimosi szventinyczioję. Tuojaus atsimuszė | 
į jo ausis balsas kostinezio Jerbuto. Aut szito baisingo, kaip I 
žlibo isztiktas, suspaudė Visbarą, paszoko prie durių ic sze- 1 
szėlyje atsistojęs, stengėsi pirma per ^tikrinti, klek Jerbu-I 
tui yra žinomas jo nusikaltimas. Kokią-gi regyklą pamatė | 
baisią'. Nuožmus virszinįkas, bausdamas inig.umą Jaunuczio, 
prisukinėjo jam įdėti į žarijas ranką. Atsipraszinėjo su asza- 
romis prižadėdamas attaisą, bet joki praszymai, joki priža
dėjimai negalėjo sumink^ztyt žiaurumo kunigo. Traidėnas 
žinojo gerai, kad už atsitolini na panaszi, jei ne didesnė, lau
kia jo bausmė; n'atmindamas vienok pavojaus ir tik apgjni- 
mu draugo užimtas, prisiartino drąsiai prie altoriaus ir pil
nas drąsos užstovmėjo nelaimingą, atleidimo melsdama-

— Tėve guodotinas, meldžiu tavęs, praszau, - sznekėjo 
su jautrumu - turėkle pasigailėjimą ant žmoniszkos silpny
bės! Jaunutis negalėjo pasiprieszįti apalpimui, kuris jį mie
gu ant valandos apmarino! Asz (langiaus kaltas esu. kad 
prasiszalinau!

— Irtu ežia, paveizdingas jaunikaiti! - tarė Jerbutas su

Ir surikau linksmiau. . . .
Bet szit girdžiu pas upę

Svicto pabaiga.

Žinomas meteorologas ir pranaszau- 
tojas apie ateinantį laiką - dr-as Rudol
fas Falb buvo apgarsinęs, kad 13 Lap- 
kriezio 1899 metų bus ,,pabaiga svieto”, 
nes tą dieną turesius susimuszti kometa 
Temple su žeme. Ta baisi pranaszy- 
ste paragino dr-ą Eriderika Bidschof’ą 
apskaityti kelią, kuriuom eis ta pavojin
ga kometa. Pagal jo apskaitymą, nėra 
ko bijotis, kad ji su žeme susidurtų, nes 
1899 m. ta kometa areziaus prie žemes 
neprieis, kaip 18,000,000 kilometrų.

Mirg’ žvaigždes ant dangaus, 
Menuo liūdnai užszvito
Visur tyku-tyku.

Giesme kas kart graudžiaus, 
Garsiai bangos lakioja 
Kas kartą vis liudniaus.

Laksztingalą baugina
Nakties rusti tamsa:

Netolimuos’ miszkuos’ 
Garsiai szit’ ūžiant slenka 
Upes tykios bangos’.

Ir urnai szit’ peleda 
Isz miszko lėk tamsos

Ir vandeniuos’ giliuos’ 
Suszakom’s pamurgejo,

Tavęs szit kuo greieziaus 
Giesmėmis nenaikiti c
Ramumo man saldaus. “

Liūdnai graudžių giesmių. O ‘-O V
Ir vėl tyla raminga
Tikt ant upes tamsos
Giesme teb’ skamb’ graudinga <T> O

Ypatingumas skaitlinių szių 1808 metų.

Prietaringi žmones skaitlinę 13 laiko 
už nelaimingą. Tokiems žmonėms szie 
1898 metai turi iszrodyti labai nelaimin
gais, nes szių metų skaitlines turi taip 
sakant palinkimą prie 13. Taip 1898

dalinasi ant i

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

bar žmonių sulauks tokių metų, kad ir 
visa skaitline ir suma jos cifrų dalįtusi 
ant i 3, nes areziausi toki metai bus 2119 

Priesz 1898 m. toki metai buvo
i IČ51-

metus jei atimti pirmą cifrą isz treczios, 
tai lieka tiek, kiek laiko antra arba ket-

nio maloni būti dievystai? O! kur tie laikai
riuose Znicziaus sargas nei akies nuo altoriaus nedrįso 
leisti! Dabar reikia juos retežiais prikaustyti, kad laiką 
vo iszsėdėtų. Szitas miega, tas pameta szventinyczią; 
dieviai, laužas sukurtas jus laukia!

— Mano tėve! - tarė Traidėnas - žmogus nėra, kaip tos 
szakės isz geležies. Prigimimas silpnu jį sutvėrė; blogians 
butų, jei negelbėdams savęs, pultų ant szitų trepu be gyva
sties, tąsyk gal Žniczius mažiaus vaiskia liepsna degtų.

— Tylėk, nevertasis! - suriko rustai Jerbutas - Szį kar
tą dar dovanoju, bet tegul kada pasaugosiu mažiausią apsi-

Toliaus bus.

t'hinu sportas.
Prie tų ermyderių, koki dabar yra 

Chanuose, ant kurių godžia akia žiari vi
sos Europos vieszpatystes, ir ant paežių 
chinieczių paproezių ir viso naminio gy-

Vienas laikrasztis pasistengė isztirt, ko
kius sportus chiniecziai mėgsta. Pasiro
do, kad chiniecziai nemėgsta zobovų, 
arzinanezių nervus, kaip tai: bulių arba 
gaidžių pesztynių, imtynių, arklių lenk
tynių ir 1.1., bet turi didesnį palinkimą 
prie lėtų zobovu, kaip kazyres, domino, 
szachai ir t.t. Turi jie vieną ypatingą,

Pigiai
Seniausias Mėsos sklodas Sz.euadorij, darantis grrą 

cash biznį, su viskuom, kaiti icebaksis ir kitais dėl 
vedimo pirmos klisos biznio Parsiduoda dėl savo 
priežasties.

Dasiąinoklt Garso si austuve.j 103 E. Lloyd str
Shenandoah, Pa

Tik painėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, gerina s 
skilvio ir žarnų reguliatorių.
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Vienybes 9 No p. Klabukas stengiasi 
neva szaltai apsvarstyti apie ,,Susivie- 
nyjimą L. A.“ Tarp kit ko jisai raszo, 
kad priderėtų „Susiv.“ savo kasztais 
perspaudįti į atskirias knįgeles svarbes
nius .,Tėvynėj “ buvusius rasztus. Tas 
teisybe, kad tai butų naudinga, jei 
., Susiv. “ savo kasztais iszdavinetų at

galima praszalinti ir ginczus. ,.Garsas“ 
tuotarpu nurodo ant vienos vaidų prie 
žasties, o ja yra skėtriojimai yvairių ne- 
paszauktų ,.publicistų“, kurie nežinia 
delko kala sau į galvą, buk iszkritikavi- 
mas jų rasztų yra užsipuolimas ant ka- 
žikokių jų persitikrinimų, apie kuriuos, 
savu keliu, jie patys turi neaiszkųsupra
timą. Nereikia sakyti, kad ,,Garsas“ 
turi tiesą: kas atsimena asztrias polemi
kas visokių Keleivių, Lelų, et consortes, 
tą pripažins. Asz, isz savo puses, kai
po pagimdęs, nors nenorėdamas, keletą 
tuszczių ginczų, drįstų tolesniame trūky
je nurodyti ant poros kitų priežasczių.

Privesi u keletą paveiždų, nes isz jų 
lengvai bus pamatyti, kur guli ginczų 
priežastys. Kada, padekime, „Vieny
be“ pradėjo raszyti ant kunįgų, kitais 
žodžiais, kada pasidarė, neprogresyvisz- 
ka, Dieve saugok, bet lik ir vien tik an- 
tiklerikaliszka? Sztai tada, kad kuni
gai, kurie ją szelpe rasztais, o kartais ir 
pinįgais, nuo jos pasitraukė. Tada tai 
ir pradėjo rodytis joje korespondencijos 
su apkaltinimais kunįgų, tada tai prasi
dėjo nepriimimai rasztų. iszteisinanczių 
kunįgus, tada ir jieszkojimai visokiųkal-

role musų '''■aiduose loszia ypatiszki isz- 
susipykiniai iszleistojų arba redaktorių 
tarpu savęs ir su kitomis ypatomfs. Tu
rėjai žmogus nelaimę nepatikti ponui 
iszleistojui, arba ponui redaktoriui, jau 
apie savę nieko gero neiszgirsi; išdrįsai 
atsiliepti ant užsipuolimų—be peilio ta- 
vę papjaus. Taip yra netiktai su „Vie
nybe“, bet, kaip girdėt, ir su kitais laik- 
raszcziais.

me atskyriam mažą saujelę radikalų, ku- rio atėjęs p. A. Jocis savo kalboje para-1 
rie nežino vardan ko kovoja po vėliava gino pasirupįti apie vakarinę mokslainę 
ųlKardo“ ir ,,Darbinįko“, tad, man ro- del lietuvių, Club’as paklausė ir tuo- 
aosi, tarp visų likusiųjų lietuvių galima jaus ant rytojaus jo paskirti pp. A. Jo- 
’sueiti į sutikmę arba sutverti bent kokį cys ir V. Ambrozevycziapadavė valdžiai

tuvių ugnia spjauja, kad tie už juos ne
davė savo votų. Broliai lietvviai! ne- 
paisykim nieko, tik per kitus rinkimus 
iszrinkkime savo žmogų, tuom dar lab- 
jaus pakelsim savo vardą.

'modas vivedi.

tuszczius
„Vienybe“, atsisakydama ja 
sykiu nuo ginezių su „Garsu“,

, užsiji- praszymą, Praszymas likos iszklausy-
1 reikia ! tas ir dabar lietuviai turi savo vakarinę 

L 

vaidus, mokslainę. Lenkų nors Philadelphijoj 
antru yra i Mkooo bet jie mokslaines neturi.

A mb. S z.Ant naudos knįgyno.

ežių pas kunįgus, kol „Vienybe“ ant 
galo nepriėjo prie to, kuo dabar yra 
— specijaliszkai prieszkunįginiu la-ikrasz- 
czių. Dabar, kaip rmonui, <lva.siszkija 
pas ,, Vienybę“ yradideleje nemalonėje: 
kas ką padare, kas ko nep-idaris, o kimi 
gas vis bus kaltas, — be ko, ir pats net 
„Garsas“ (kunįgų mat laikrasztis) ar ką 
raszo, ar ką daro — vis negerai. Iszrodo- 
taip, lyg „Vinybes“ užduoezia butų

Apskricziai imant, mes, ypatingai ame- 
rikiecziai, esame visai neiszsidirbę ir la- 
bai tankiai identifikuojame savo reikalus 
su reikalais visuomenes, kas dar aky- 
viau, manom, kad ką „asz“ nori, to ir 
visi nori, ir neduok Dieve pasiprieszinti 
norui to „asz“, nes tas vienas „asz“ 
pradės oratos rėkti, kad pasiprieszinai vi
suomenei. Pavyzdžių toli jie>zkoti nerei
kia. Philadelphijoje, padekime, isz tuks- 
tanezio paaapijonų trims tiktai (aiszkiai 
trims) nepatiko kunįgas, kurįnorej pava
ryti, ir visi pamename, kokio negardaus 
triukszmo pridarė tie trys „asz“ vardan 
visos paapijos. Tuo neiszsidirbimu rei
kia aiszkinti ir akyvas isz tūlo atžvilgio 
musų korespondencijas, kurios kibą ne
turi ant svieto į savę panaszių. Musų 
korespondentai niekados nemokės apra- 
szyti kokio atsitikimo bepusiszkai, bet 
tuojaus pradės protauti, pieszti, kartais 
ir meluoti, taip kad atsikimas in re ir 
tas pats atsitikimas korespondencijoje 
taip toli vienas nuo kito stovi, kaip dan
gus nuo žemes. Ir gaila pasakyti, — to
kios tai korespondencijos gimdo pas 
mus daugiausiai vaidų.

rarbios, tik t; otą\ per Jas et nefas panaikinti dvasisz kiją.

skirias knįgutes, kurios, kaip perspau- 
dinimas isz „Tėvynės“ juk ne taip daug 
kasztuotų. Bet p. Klabukas suvis be 
reikalo užsipuola amu „Garso o-z
perspaudinimą į knįgutes rasztų ėjusių 
per „Tėvynę“. Jei p. Klabukas nors 
biskį nuvokia apie prekystę lietuviszko- 
mis knįgomis ir jei turi nors menką su
pratimą, kokios dabar knįgos apsimoka 
szdavineti, tai jis gali gerai suprasti, 
kad tos knįgos, nors s\
iszdavėjui atnesza. Kas jas iszdavineja, 
tam tik „acziu“ galima pasakyti, o ne 
užsipulti ant jo. Kad dar labjaus p. 
Klabuką nuramįti, turime pasakyti, kad 
tos isz ,,Tėvynės“ perspaudįtos, knįgos 
yra iszleistos suvis re „Garss Co. “ 
kasztais. Mat, atsirado tautiecziai, ku
rie mažiaus už p. Klabuką kalba, o dau- 
giaus veikia — jie tai savo kasztais tas 
knįgutes iszleido, nors patys gerai žino
jo ir žino, kad jų įdėti kasztai negįžsz.

Isz to atžvilgio ji nieku nesiskiria nuo 
„Kardo“. Lauki žmogus, kenti, kol 
ant galo kantrybe nepasibagia, ir para- 
szai kokį straipsnelį, kuriame užsimeni 
apie „Vienybes“ nesuprantamą vienpu- 
systę. Paraszei — jau ant tavęs dan
gus griūva: neturi krikszczioniszkos 
meiles, keli vaidus, esi nevidonas, kar
tais ir cenzūra iszlenda ant scenos. Sztai 
ir vaidas gatavas. O kas jam kaltas? 
,,Garsas“ žinoma, nes.... kunįgų laį- 
krasztis. Taip bent sako „Vienybes“

Ar galima susitaikinti?
„Garsas“, kuriam nusibodo jau viso

kie tuszti ginezai — po teisybei nusibo
do jie ir visiems — paskutiniame (/tame) 
numerije szaukia prie iszradimo prie
žasczių, gimdanezių virszminetus gin- 
czus, idant praszalinus priežastis butų

szalinįkai. Tuo tarpu, prisižiūrėjus da
lykams areziam su nusistebėjimu prisi
eina patčmyti, kad priežasezia vaidų ne
yra „Garsas“ ne jakia kova už idjeas, 
žodžiu ne koki augsztesni siekiai, tiktai 
vienatiniai mamonai: nutruko žmogui 
keletas dolerių paszalpos arba uždarbis 
— ir sajie na Soplicę\ Nemažą taippat

Ant galo, neminint jau kitų priežas
czių, nemažai o gal ir svarbiausia vieta 
tarp gimdytojų vaidų priguli arbitralisz- 
kumui musų taip vadinamų partijų. Mu
sų partijos abelnai paezios nežino, ko 
nori, bet sykį kokiam,,veikėjui“ (o tarp 
musų partijų jų yra nemažai) įlindo kas 
į galvą, niekaip jau neiszkrapsztysi: — 
taip turi būti ir gana! Negelbes neko
kį paaiszkinimai, nekokios persvazijos 
—laikysis savo iki paskutiniam ir dar 
dyvysis, kaip gali atsirasti žmones, drįs- 
tantiejei jam, „veikėjui“, nepripažinti tie
sos. „Kardas“, pavz., net akyvaizdoje 
aksiomatų laikysis savo „principų“, ku
rių pamatu yra: 2X2bus5, o sekanti jį 
„Vienybe“ niekados neatszauks savo 
melagysezių.

Tas tai arbitraliszkumas — kitaip sziuo 
tarpu nemoku pavadinti atkaklybes mu
sų neva partijų — didžiausia kenkia mu
sų susitaikinimui. Jeigu vienog paliktu

parapijnes nedeldienines
ant ini , 1 • _ . J mokslaines 
seimo 

neprižade- parodomis, taip ir dabartiniu rupinimu- 
sia pie vakarines mokslaines.

Naujos organizacijos.

nesivai-
dyti su „Garsu“, bet užtatai 
jo nebeduoti priežasczių vaidams.

dorij arnesze pelno $18.30. Iszdavimų 
(už tikintus, apgaarsinimas, kostiumai

talpįs melagystes ant kum
yra dekavot vnikucziams už to-

įmiszimus lenkiszkoje parapijoj Mill ’ 
iCreeke. daigi argi negalima mums 
Tūtų pozityviszkai susitaikinti ir isz vie-|, 
gno dirbti?

Klausiu dėlto, kad vie-

nimo lietuvių tos tik szalies, tuo paežiu 
negaliu žinoti sąlygų gyvenimo kitu

Mes visados esame pasirengę sueiti 
sutikmę, bet — ne su skriauda savi

I

111., darbiui-

sąnariams

g y no.

czioms. Norintiejię gaut į namus knį-

Kožnas papijonas gali

Kun. A. M. Milukas.

Lietuviai Amerikoj.
Philaėlphijos lietuviai 

„Lietuvos“ 7 No randame artesnes j 
nias apie Phiadelphijos, Pa., lietuvius.

A m e r i k o s lit u v iai 
kurie turite žeme, dalias arba 1.

vOl, o norėdami v ibKą pi

nekaneeznai
Lie-
rei-

pektinai.

Mažų vaikų ir mergaiezių 
Iszviso lietuvių yra “T77N ir kitų miestu.1 10^ 1 1 c

i m ...ai atsiszaukti nu (.laimiausiai
<*> I n t t \ 1

turi

m ų

pietinėj daliį miesto.

tuviszkų szeimynų. Czionykszcziai lietu
viai daugiausiai dirba dirbtuvėse: cu
kraus, skurų, prie kriauezių ir t. t.

Taip vadinamu „bizniu“ ežia mažai
aOB sąnariai. 
si\ ieny jimas k nrsai

viai turi mesinyczias (buezernes), o liet, 
saliuno nėra ne vieno, nes labai brangus' 
laisniai, po $ 1000 kiekvienas. j

tuviszki Club’ai: „Lithuanian Indepen
dent Club“ ir „Gedimino Klubas“. 
Poskutiniam laike „Lit. Ind. Club“ mi

tuviams vakarinesmokslaines. Jo sąna-

alskvimm ,

Sugar Notch, Pa., lietuviai.

1 5 dieną Vasario buvo czionais rinki
mai scool-direktoriaus. Laimėjo repu- 
blikonai. Isz kitų urėdų laimėjo vietą 
gatvių1 (ulyczių) boso vienas lenkas, o 
airisziai nieko negavo, tai dabar ant lie-

\ almi man v.

ra
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— Dėkavoju už tamistos gerumą. Mąžai gerumų asz 
jaucziau, pertai labai esu dėkingas. Mislijau, jog tamista su 
manim nenorėsi ne kalbėti, o tamista rūpiniesi apie mane.

Nusijuokė.

Padavė jam ranką ir jis jau iszejo į priemenę. Dar sykį 
jį atszauke.

— Paimkie tamista szitą pundelį del Sivickienes,

atitraukė.
— Už ką tamista man dėkavoji. 

mylistos!

— Taip prigul. Ir manęs likimas neglamonėjo.
— Gaila man tamistos. Apsipratau per tiek laiko. Atsi

skyrus meldžiu dovanoti nesmagumus ir atminti geras valam

nes. grali ją ponas ozumsKis laikytis
— Gali. Sziandien per laiszką c 

Ir man rodosi, kad jo kaip ir nebuvo.

— d as bus dasekta. Vagis įpuls kada nors į kilpas. O 
uom tarpu tamista paklausyk mano i odos. Neikie tamista 
pas Andreiką ir neužsidėk su bernais. Senė Sivickiene gyve- 

vienų viena, be jokios globos. Sziandien ežia apverkė sa- 
sunkų likimą, ir asz jai net prižadėjau prisiųsti tamista.

— Taip. Tamista stebiesi? Drįso jis reikalauti nuo tė
vo, kad tamista atstatytų isz priežasties pesztynės už mylimą. 
Tas man taip bjauriai pasirodė, kad negalėjau kęsti. Tėvas 
pyksta ant tamistos, asz ant jo. O kur gi tamista dar eisi?

Vietoj atsakymo su nuosteba žiurėjo į ją; matė, kad yra

merginos
Gėdinosi,

Insėdo į rogutes ir sku- c O
Dabar tik atsiminė apie savo jauezius, savo

122

Anima vilis

— Labai linksmas! - tarė. — Nori tamista į kampaniją? 
Nuoszirdžiai praszau. Guodoju žmones, kurie grynais pinį- 
gais moka, gerai geria, po tris paras nekyla nuo kortų. Sėsk, 
tamista!

— Dėkui. Norėjau pasimatyti su tamistos sesere - tarė 
nenoriai tėmydamas į jį Antanas.

— Su mano sesere? To, tai tamista praszykie Szums- 
kio. Pralosziau ją jam ant trijų mėnesių. Paskui galėsiu ją 
praloszti tamistai. Nuo nekurio laiko neina man korta.

Antanas atsigręžė į Szumskį.
— Tamista vesi Sziszkiutę?
— O tamistai kas galvon?
— Ir labai. Asz ją noriu vesti!
— Galėsi tamista ją imti už trijų mėnesių, Tuom tarpu 

dar asz ja atsidžiaugsiu!
Antanas sugniaužė kumszczią ir kirto Szumskiui į 

Tas apsvaigo ir iszvirto isz kėdės, tuoj vienok pakilo, 
nuo stalo cininį liktorių ir metė į savo prieszą. Antanas link-

Szumskis stvėrė jį už krūtų ir prasidėjo pesztynė.
Keli loszikai dėptelėjo į juos akimis, bet tuoj vėl ėmėsi 

prie savo darbo, keli nė nedirstelėjo ant peszancziųsi. Tiek 
jau kartų ežia atsitiko panaszios scenos už suktibes arba su- 

’ _ ;  ——1 V ir vieni si n t to netEm i 1 H.
Sziszka paraudusiomis akimis valandą žiurėjo į juodu, 

paskui paėmė kreidą, užraszė kas žin ką ant lentukės ir paėmė 
saują Szumškio pinigų. Pagaliaus pakilo ir sunkiai nužing
sniavo prie stalo, kur stovėjo degtine.

Tuom tarpu Szumskis, kaip ilgas, iszsitiesė ant 
Mrozovickis apsidairė, nuspjovė ir iszejo per duris.

Staiga sugrįžo pas jį blaivumas ir ramumas, ir 
jau nemylėjo. Bjaurus tas atsitikimas' sujudino jį. 
kad kadaisia ja buvo taip užimtas, 
biai nuvažiavo.

nuleke jieszkoti kaimines. Rado ir pirmu syk szią vasarą

Ineidamas užtėmijo visų rustus veidus. Utaviczienė nei 
ė. Žiurėjo ant jo, kaip ir kad nesitikėjo jo sugrįžimo. 
Tas jį suerzino. Nuliūdo ir tylėjo.
Po vakarienei gydytojas pasiszaukė Mrzozovickį į savo 

kambarį ir uždarė duris. Vaikinas drebėjo, kaip drugic 
cziamas.

— Zinai, kad Szumskis sunkiai serga! - pradėjo
- Apžiurėjau jį. Taip sumusztas, kad visas sutinęs. K;
Užmuszt jį norėjei?

--Jis manę jau užmuszė - suniurnėjo Antanas, 
kad ir norėcziau atimti jam gyvastį ir tuomi dar jis man 
lygįtų skriaudos.

— Klysti! Teisybė nereikalauja jokio atlyginimo. Ant
galo tau nerūpėjo jokis atlyginimas, tik kokia ten mergsze.

Dabar jau turime persiskirti. Po-tokio atsitikimo negaliuta- 
vęs laikyti. Perdaug užgaueziau tuomi tą, kuris ketina likti 
mano žentu.

— Tamista! - suszuko Antanas - o kaip asz skolą atly- 
gįsiu? Meldžiu, nežudykite manęs!

— Pats savę žudai! Pabaigiau mano kantrumą, gali da
bar eiti. Skolą tau dovanoju.

Vaikinas pakilo ir drąsiai tarė:
— Kaip tamisa liepi, taip bus. Neturi susimylejimo ant 

manęs ir asz palikęs viską, apnuogįtas atsitraukiu. Jukvis-gi 

mind/, ojo, sutrempė manę visos nelaimės, kam dar ežia gintis, 
Pasil.kite \veiki!

Ir antru kartu apleido szį namą. Dabar bet drąsiau sky
rėsi, drąsiau žiurėjo į akis. Inėjo į kuknią pamatęs, kad joje 
sėdi tik viena Marijona. Pakėlė ant jo akis, ir jis- nusiste
bėjo, nematydamas jose piktumo.

— Bet-gi tamista iszvengė isz ežia tas žmogus! - tarė. 
- Nepykk, tamista, už tat ant tėvo. Turėjo taip padaryti. 
Nevertėjo taip užsidegti. Jie buvo girti, o tamista apsvaigęs 
ir suerzįtas netekimu savo mylimos. Juk tamista atrasi!

— Visai nejieszkau. Rodosi, kad ji nė nebuvo dėl ma-

— Ar tamista niekad nelaikei manęs už vagį? — užklausė.
— Mislijau, kad tamista apvogė. Ir tikrai galiu sakyti, 

kad tai padarė Szamanas su pagelba tos merginos. Pasielgei 
tamista neapsimislijęs; bet niekad nedovanosiu už tokį atlygi
nimą tėvui. Negerai tamista su juom apsiejei!

— Szamanas manę apvogė — suniurnėjo užimtas taja mis- '
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Padavė jam diktą pundelį ir nuvijo szunį, kurs skverbėsi 
paskui Antaną.

važiuos kunigas. Nuo manęs nepasislėpsi! Matau asz, kad
mergina užsiima tavim, o kaip jai tą pasakiau, tai net ne nesi-

Tiktai tas rudis dar ežia painiojasi,Isz szilumos ir szviesos iszejo nabagas ant szalczio irtam- pneszino. 
sos, o taip jau buvo apsipratęs su savo likimu, kad ne neniur- 
nejo. Iszleto perejo ulyczia ir pabarszkino į duris vienos stu
beles, kurias atidarė sena žmona.

Stuboj nedaug buvo szileziau, kaip lauke.
— Atsiuntė pas jumis manę pana Gostinskiute! - tarė k^dien n u teinu j parclavinyczią pasikalbėt.

— Ar jus ant tuszczios nuo vieno stiklelio 
- suszuko Antanas.

— Nuo kokio stiklelio? Ne nepajudinau!

pasigėrėto ?

O, o! asz

— Dėkui Dievui, kad tu atejei!
Gal man maisto parupįsi ir malkų pakirsi! 
apsiusiu ir valgį 
tai. x

iszvirsiu. Moket-gi tai

Sake man Gostinskiute.

-atsake moteriszke - sziandien pati atėjo pas manę ir sako: Paimkit, moeziut, 
Turėsite gerą globėją, o užtai gerai jį 
Puri nuo mus atsitraukti, o gaila butu 

kad daužytųsi po svetimus. O, sakau, mano brangi, apžiūrė
siu gerai asz tavo vaikiną. Paimsi jį sau kaip nuo motinos, 
kada bus laikas.

Asz tave apžiūrėsiu 
nemokėsiu,

szį pundelį.
—Žiūrėkit!

o! ir duonos, ir mėsos visokios, ir pyrago, ir degtines plecz- 
kute! Dieve mano, kad dabar nors pora szakaluku, tai jau 
pavalgycziau už pietus ir vakarienę. Bet malkų nėra! - atsi-

nepakeldamas galvos Antanas.
maiszosi! - tarė

duso.

Nieko nesake, tik užkaito! Lygiai tai]), kai]) tu dabar rausti.
Antanas pecziais truktelėjo ir nieko neatsake. Sene su

grįžo prie puodų ir už valandos padėjo ant stalo vakarienę.
— G! - tarė, rydama seilę. - Jau nedelia, kaip neraga-

sau

u net du. Del rugsztaus valgio ir del prėsko. 
Antanas nusiszypsojo. Jautėsi namie. Prie

Paskui iszsiriszo pen
ale. Užmigo prie gar-

— Tai jus namas? - paklausė.
— Mano! Paliko man jį nabasznįkas. Meisteris 

sziauczius, isz Varszavos. Ir negero! .— j

— Szaudyklę turite! - tarė nuimdamas nuo sienos

buvo,

seno- ir dar, paprasze balto pei kelio ir siu-

— Del Dievo! - suriko. - Dar iszszaus, tegu stovi!
— Kaip ji szaus! Juk neužprovyta.
— Tai kas? -Ar del nelaimes daug reikia! Ir isz neuž-

— Pristatys ji mums duonos. Kad szaudyklę yra, tai 
uždirbsiu duoną asz jumiems ir sau! - suszuko linksmai. Tuo-

Marijona, paduodama jai reikalaujamus daigius ir maty
dama taip drąsų ir linksmą Sivickienes veidą, szypsojosi.

— Kastai, moeziut, pralobote, kai]) matau? - užklausė.
— Žinoma! Nieko mums nestokuoja! Trys sieksniai 

malku guli prie stubeles. Duonos ir mėsos Ivg norui. Gy
vename,

— Tuoj! Bet kur vandens gauti?
— Duokite užboną, tai ir vandens parnesziu!
— Vieszpatie! Kaip tai tuojaus matyt, kad pas didžtur- 

czius buvo. Uzboną? Su puodu pas mus nesza vandenį.

Eidamas pas pažįstamą malkų pamislijo apie Marijoną. 
Patiko jam szi nauja tarnysta. Jaute, kad ežia jam bus gerai. 
Už valandos smagiai kūrenosi ugnis peeziuj ir virė puodai, o

— Stebisi eidami szalia žmones, kas tai pas manę szian
dien per linksmumas — kalbėjo. - Stuboj bus szilta, gerai pa
vaikysime. Dieve atlygįk tai panaitei, kad atleido pas manę 
savo vaikiną!

mas szaudyklę.
— O tai juk visi kalba, kad judu susituoksite. Dėlto 

mat tavę ir atstatė ant nekurio laiko, kol viskas aptyks ir at-

ry-— Jeigu ponas Antanas nieku neužimtas, gal man 
toj iszvažiotų dogtinę; Audukaitis apsirgo - tarė.

— Nieko isz to nebus! - suszuk Sivickiene. - Pirma, 
rytoj jis su manim važiuoja į Kurhaną. Turime daug ska
reliu ant pardavimo, o reikia pirkti daug visokiu daigtų.

timu arkliu. O treczia, c c

— Kodėl-gi jo neatleidžiate nors nedeliomis ant maldos?
— A, a! Kibą jau nei gėdos neturecziau, taip apdrisku

sį žmonėms rodyti, degu apsiusiu, apdengsiu, tai ateisime.

dama senę.

— Neteisybe! Tai iszmislai, apkalbos ir gana! Vėlai 
sugrįžta isz tyro ar isz paupio, o pakol apžiūri skarutes, tai ir 

(Toliaus bus.)

I
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Kepurių, ir visokiu
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J. MIELLAZIS, 
120-122'8. Main str.

Shenandoah, Pa. (“i 

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 f 
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip ' 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip 

n u -

1t

siųsti į 
iszsipirkti 1: 
reikale užeiti.

a
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Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

UŽLAIKO SCRANTON E

P. L1PAVICZIA.
Gerian.-ia užeiga ir rodos vieta dėl lie- 

uvių. Pinuos l liasos vijoki fcėryma- 
cigarai. Laivakortes tniposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog Motelis

New York Cincinnati, O. Chicago. Ii.i,
36 & 38 Bardai St. 313 Main Str. 178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal City Hall 
New-Yorke 
-----------o-----------

Siunczianie pinįgiis į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

ŽINIA BELSALIBNIKU 
IR SZT0RN1KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
JUUZV .1. ------ JkUl^ioin. ir
pigiausio kupcziaus visame paviete.

ii

W. SMBiSM 

679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtuwe tapo

Apdowanota
jlDWIEMS MEDALIAIS

ant Kosciuszkos Paro-

m
m

a

K. Radzeviczins■LHSC;

8
KARŪNŲ, SZARPŲ,^
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,'

§ BERLŲ, MARSZAL-
I

Turiu už garbe aprcikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodei in. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir dėl to galiu 
vviską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kili fabrikai.

Su guodone
W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

cuwietiv

Vienatine Lietnviszka
TEKA!

Kurioj galite-gautie visokių giduo- 
lu kaip senam krajui, ba aptieko- 
rius paeina isz senj krajaus. Tal
pos gi siunczianie giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

IV K. SzembOrskis,
64 Green Sir. Worcester. Masu.

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

BENZIGER BROTHERS
’ SHENANDOAH, PA

po No. 1837 N. Main Ave. 
(Providence), Scranton, Pa.

iuivių Į krajų valiuojantiems ir iszSIUUCZiame SZipkortOS 
dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika, 

Bankoj e savo visados laikome dapi-ugybe 
ningu del iszmainymo, kaip tai:

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPACHA-
Tilo oj-k w dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

Iyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas ezviežia: cigarai alus 
ji 1 mos k liasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
reikale.

O ir pinįgus maino irsiunczia iu LIETUVA ir m visas 
lalis svieto.

121 ir 117 E.Ccntre str
36 ir 9]

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą ko- 

nam, kas tik pareikalaus. Žinia apie prekes ir visus reikalingus
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Mokslo Stebuklai. R. MORGAN,
h 7

Plaucziu liga iv džiova 
iszgydomos8

PrakilnusNew York’okeinikfts ir moksliu- 
ežius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is'z 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtvtojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYKA 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrasty 
liekarstij. ,

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas1 
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfdorystg suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczlo vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jf 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų , 
padėkavonės laiszkų“. kurių czielos kru-1 
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
lų svieto krasztų.

Balsi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą Ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C , | 
98 Pine str., New York, priduodama^ 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsius vaista tiesiok isz savo laboratori- | 
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai nu s laikrasztij.

TAW.SUNUS LIETUW0S 
PO AP.SZW.WICENTDJ 

UZD24.RUGJ893. 
SHENANDOAH,PA.

Pigiausia vieta viso;
Amerikoj!

Dirba visokias

SZARFAS, KEPU-

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

SHENANDOAH, PA.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPEC!JAUSTAS CIIKONISZKU IK NEKVISZ- 

KU LIGŲ.

P. ff. BELL
Plumberis ir Gasfitter’is.

SZIE'IU VANDENIU SZYLDYMAS JO 
Sl’ECIJAEISZKUMAS, YPACZ NO 
ringai Įveda sziluma Į bazny- 
czias.

1NTAISO MAUDYNES, WATER 
Cl.OTETUS, l’RAUSYNES NAUJAU
SIO S TYLI AUS.

D1RBAYIETE ANT KAMPO LLOYD 
A WHITE STS., GRETA SU ,, GAR- 
so” OI- E ĮSU.

HR jl B I jl I DIDŽIAUSIAHotel Gernandt, T . . . n
John C. Gernandt, ITopT. ! JLjJlO tjULVlįSZJSSb
Cor. Second & Trumbull str.

ELIZABETH, N. J. 
Telenpone Call, 663.

Geriausias liotelis yra
Hotel Gernandt 

k u r
John C. Gernandt,

Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra ką gilt, ims jie Imtys 
giriasi.

-^RESTAURACIJA^
Goriausi gervinai, užkandžiai uždyka nū 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

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

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

M. KUPCZINSKAS ir
P. PĮHČKFiVICZIUS 

Kampas Main ir Oak nliczių,
SHENANDOAH. PA.

DANĮ EI VALSU
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtdy attendet to. 
Estimates cheerful ly gi veil.

Resid 321 LIVINGSTON STR, 
Simp 32 1 BROADWAY. 1 ElizaM, N. J.

Gydo visokias i 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandeniną 
puklina, reuma
tizmą, skaudėj!- Į 
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies. 
ligas pilvo, gerk- į 
lės, krutinės, k v ė- 1 
pavimo kelių.d ru

gį, szaszus ant galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkuma 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
Igą,nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože. 
Žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždeginufsmegenų. sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir 
Žydo moteris, vaikus ir vyrus.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. 
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
klt prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- 
gydys.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- ' 
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit liga, pa
sakykit Įtiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj blskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima litrą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kal, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

TOLEDO, OHIO.

Anyone sending n sketch and description niny 
quickly ascertain, free, whether an invention is 
probaldy patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
In America. We have a Washington ofliee.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated. hu>est ci.xulation of 
tiny scientific journal, weekly, term; $3.00 a year; 
Jl.-’tlsix months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

(ON WAVS FAMOUS
5 6° io c. store.

Pardavimas bus puikus, ateik ir pa
žiūrėk.

102 N. Main str., Shenandoah, Pa.

vertos. pas mus.
szl notos 25c. po loc.
puodukas 25c. ,, 10c
Bliudas 25c. ,, 10c
Karpctos 40c. už yardą ,, 10c
stiklinė torielka 25c. ,, 10c
kavos puodas 25c. ,, 10c
Vaza 25c. 10c

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
Conway Famous 5 & 10 c. Stok k
MAIN STR., SHENANDOAH.

Yra tai geriausias karpentcris ir biidavotoj.'is. Dai lią atlieka kuo 
geriausiai.

Reikale lietuviai tesikreipiu uric jo.

125 & 127 First str Elizabeth, N.J
Parduoda GRABUS

IR FORNK’ZIUS
Geriausi visam mieste fornieziai ir karpelai. Ales pristatėm ir 

pal vs sudedam karpetus.
Dailus Brussels karperai 30 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 8n c.

Lovos, szienikai kaldros ir visoki daigtai laimi pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakez.-a

Telefonas 56m ir 70

217 FIRST STR ELIZABETH, N. J.

O kas nori asz pristatau i na°ry. Pristatau in visur in Kontrus už dtka. 
VILNONU' l’ANCZEKU 50mus ASZPARDUODU l’O 9c. SKRYBĖLĖS 
DARBINES 23c. .0000 SZVENTAD1 ENINES 75c.

Stingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už pigiause cien
12 d. verti vilnono vyru siutai

»»
u z 6.9Gc.

6.00 ,, 3.4og.
S. 00 ,, Puikus vyrų overkoeziai už ,, 4.40
15.00 ,, geri vvrų gal by overkoeziai ,, 590
1.25 ,, vyru darbinės kelnės 2.90
4.00 ,, nedidinęs kelnes geriausio gatunko

CZE VE RYKAI.
1.50 ,, arbiniai ,, ,, 1.19c.
1.75 Czev d ka i moteriszki ,, 1.20c.



Dr. C. B. Ham
(Isz Bellevue Hospital Medical College.) 

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.-

Jei daktarai negulėjo pažįti tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai rasz.yk tuoiaus pas Dak
tarę Hani'ę. o jis tau duos rodę už dykę. Jei dak
taras pripažitiį tavo ligę už neiszgydoinę, tai sta- 
czial tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr. 
llam yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vail us. 
vilionės, kurie dovanai klausinėjo rodę daugelio 
daktarų, kurie po kelioliKęinetų pergulėjo ligon- 
bueziuose. tartum per kokius indutis likos dr. 11a- 
ni’o iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa
kom krę teisybę, Nepratgsk savo ligos nes ga
li ta ti neisz.gydoma. Rasz.yk tuojaus pas Dak- 
tarę „am'ę.

G ‘‘uolių Daktaro Hnni’o negali gauti jokioj 
nptiekoj. nėj grosernėj, nėj kare’.tanioj, nė nuo 
perkuyczių. Kas nori būti persitikrinęs, kad 
gavs czystiis ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Ham’o. Bonku tų gyduolių kasz.tuo- 
ja tik $100. szeszios bonkos §5.00. Rasz.ant gy
duolių. reikia nprnszyt savo ligę ir įdėti į groina- 
tę pinįgus, money orderį arba ez.ekĮ. Gyduoles 
ir pamokinimę, kaip jas suvartoti, iszsiųsime se- 
kancz.iu pncz.tu. Atsiųsk paczto ženklelį dėl at
sakymo, Adresas toksai:

DR. C. B. 1IAM.
708-709 National Union Building, 

Toledo, Ohio.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos eukerkos, dyvi- 

niaesias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įceitme ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perezysti ja žmogaus kraują 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.

Nagi vyrai pas savo broli lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Pranei jos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nopasigailesit. [37 ir 19]

Bank Exchange 
Daniel Fallon, Propr. 
I3O First Street

ELIZABETH, N. J. 
Laiko geriausius ir skaniau- 

sius gėry mus. visam mieste.
Telefonas 562.

Pajieszkojimas.
Asz Ignotas Lukaszevicze 

pajieszkau Vinco Kuclarovskio, 
,, Lietuvos“ laikraszczio agen
to. Turiu pas ji labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksitės duot žinia ant adreso

■ e

szitOv
Mr. Ignotas Lukaszevicz,

418 \V. Pratt str.
Baltimore. Md.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausių s z t o r ą ir 
s a 1 i u n ą.

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

Ar nori insekuravot(insziu- 
ryt) savo daigtus?

Jei nori tai kreipkis prie 
geriausio agento

L. 0. Don nei
ant

154 FIRT STR.
ELIZABETH, N. J.

ANTANAS KALCZINSKAS
? geras ir teisingas 

vyras laiko

ma nuoriu
fefA KOTELI

ant
ketvirtos

■ (Fourth) Street 
Mjv Jllill'1 Minersville, Pa. 

Nuo naujų metų uždėjo agentū
ra siuntinėjimo pinįgų i Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S. Marauckas 
—neseniai pirko— 

Haliurucu
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas sava ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ĮĮy

Wanted-An Idea
Protect your Ideas; they may brlngyou wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Atto» 
neyu. Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 
and Hat of two hundred Invention* wuuwh

eyiaus, kaip Klondike.
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

i<: j n: .
tsategr* fįt’'

Parlor Suits, 5 sztukos - S 18.00 
Kėdė su medžio sėdyne - .45
Kėdė su nendrii e sėdyne - 75.

.1. P. Williams & Son,

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas - $3.75

Geležines lovos - $ 3.50

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos , - . $ 14.00

Visa cilia lovos, springsai, visur 
apvadžiota - S 3.75

Komoda - - 5.50
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

° Tėvynės Sargas, 
mėnesinis laikrasztis su pa
veikslėliais. Jau treti metai 
stovi ant sargybos lietuvių tau
tos, kalbos, tikėjimo ir szviesos. 
Gaunams už $1.00 ant metų 
pas: Re v. A. Kaupas — 1423 
N. Main Ave. Scranton, Pa.

Visi numeriai pereitų metų 
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
jimo vienas numeris siuneziasi 
už dyką.

Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Ar žinote kur smagiausia 
laiką galima praleisti?

Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius ge

rvinus: szaltąalųir kvėpiau- 
ežius sigarus isz paezios Tur
kijos.

Gyvena ant 
217 FIRST, STR: 
______ ELIZABETH, N. J, 

ch. eilbacher’
Geriausias visam mieste

Būdavo toj as
ir
Mūrininkas
aut

32 FOURTH STR. 
ELIZABETH, N. J.

.1 •

Keipiig
Carpenter & Builder

419 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

• Yra tai puikiausias 
Karpenteris

ir Budavotojas
Darbą atlieka greitai gera’- 

ir teisingai. Reikale krei pi- 
tės visi prie jo.

, RYT AS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai............................................... 8 1.00

Kiekvienai krikszczioniszkai szei- 
mynal naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

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

Raudokitės!
Gavau szviežią transportą 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozeliu, kryželių, 
mentelikelių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenauckas
103 E.Lloyd str. Shenandoah, 

Penna.

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuvių yra pigiausias ir geriausias 
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik 1 dol. 20 c. ant metų, 
60 c. ant pusmoezio. Prusnose 4 
markės. GARSO spaustuvė už pi
gią prekg ir labai gražiai padaro 
visokius drukoriszkus darbus;spau- 
dinama draugysczlų konstitucijas, 
visokias koi teles, užpraszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, ‘Par,



GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS BUJAUCKAS.
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

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

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

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

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

JVI. F-JVIaley,
16 N. 'Iain sir.

Shenandoah, Pa.
Par duoda naujus btikro - 

| džius ir pataiso vis Tins 
I daigtus isz au kso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t t.

G'elezinlidsLcIiigli ■ Vaiky.
Prasidėjo nuo 16 Sausio 1898 m.
Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penn 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata 
sauqua, Allentown, Bethlehem. Eastor 
ir Weatherly 5.33, 7.38, 9.14, ryta; 12.50 
3.05, 5.10. 5.58 po pietų.

In New York ir Philadelphia 5.33, 7.3? 
9.14 ryta; 12.50, 3.05 5.10 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ii 
Hudsondale 3.05 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Havre, Vaver- 
ly ir Elmira 5.33, 9.14 ryta; 3.05, 5.58 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 5.58 po piet.

In Belvidere. Delaware. Water Gap ir 
Stroudsburg 5.33 ryta: 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta. 
In Tukhannock 9.14 ryta: 3.05 558. po p.

In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 5.58 po 
piet.

In Auburn 9.11 ryta; 5.58 po pint.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 9.14 ryta; 3.05 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 5.33, 7.38, 

9.14 ryta; 12.50, 3.05, 5.10, 5.58 8.42 po p.’
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

5.3.3, 7.38, 9.14 ryla; 12.50,3.05, 5.10 ir 
5.58 8.42 po plot.

In Scranton 5.33,9.14 ryta; 3.05ir5.58 
po piet.

In Hazlebrook, Jeddo, Drifton irFree 
land 5.33,7.38,9.14 ryta; 12 50, 3.05, 5.10 
po pietų.

In Ashland, Girardville ir Lost Creek
4.30, 9.10, ryta; 1.50. 4.10 6.50. 9.30 p. p.

In Raven Run, Centra lia M t-Carine' 
ir Shamokin 9.02, 10.59 ryta; 1.46 4.07 j 
6.46, po pietų.

in Bark Place, Mahai ov Citv. Delano I 
5.33.7.38, 9.14 ryta; 12.>0, 3.05.' 5.10 5.58 i 
8.42, 11.00 po pietų.

in Yealesville 5.33. 7.3s, 9.14 ryta; 
3.05, 5.58, 1 1.00 po piet u.

Treinai iszeina.
Jsz ShiimoKtn 8.20, 11.58 isz ryto. 2.10, 5 tC 

' 50 po |ii<-tii ir ateinu in SzenacJori ant 9.14 rvte. 
12.5, 3.05. 5.58 ir 8.42 po pietų

Iszeina Isz Szenadorii ) Pottsville, 8 03. 7 
9.15, 11.00, isz ryto; 12.50, 3.05. 4.10.5.58 8 42 
po pietų.

Iszeina isz Pottsville Į Szeandori 8 00 745 
10 15, ryte, 12.05 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.25.10 20 
po pietų.

Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5 33 7 
9.14. ryte, 12,50. 3 ( 5, 5.10. 5 58 8.42 po u

Iszeina is-/ H»-/l--toii 1 sz, -ua tori. 7 3° m 1 0 
rvte, 12.50 3.05. 5.00, 5.57 8 28 po pi< tu

NEDEL1NJS TRI- I NAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 rvtc 
1.49 po pietų, ir ateina in Shanu kin ant 
10.55 ryta ir 2.47, no piet.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
1 1.55 ryta ir 5.35 po pict'i, ir ateina in 
Shenadori ant ryta ir 12.50, 6,31 po pie 
tu.

Iszeina in Ashland. Girardville 
Lost Creek, 7.23 ryta 7.52 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Benn Haven Juclion, Maneli Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville., Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietų,
Iszeina isz Hazleton in Szenadorf 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szenadorir in Pottsville 5,55, 9,10 
9.40. ryte 3.05. 6.31 po pietų.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, IO.kj 
ryte; 12.35, 5.15. (5.10 popiete.

UOLI.in n. WILBUR generalnas snperin 
tendentas South Bethlehem, Pa

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

A W N () N N E M A C11 E R. A ss t G. I ’ A 
Philadelphia, Pa.

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. Dmnansk1, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus 
lapio. Jis turi taipgi Branchoffice ant 

2848 R i c h m o n d str.

R. Dabb<4
Geriausias Shenadorij pho- 

tografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29£ W. Centre str.
-Shenandoah Pa.

Juozą lilianch
308W.Centrcstr, Malianoy City, Penn a, 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausią laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwa. Rusai ją, Len- 
kijąir kitas visas Europos szalts. Taipgi laiko užeiga, kur kic 
kviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

LIE T U VIS Z K A S

ežius

\ yrai visi pas geriausių

Graboriu
Vincą Minkęs iczm

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko gerinusius arkliu 
ir rygtnus dėl szerinemi, vesei 
liu ir 1.1. [36 ir

( steliuotus siutus pasiu 
/ tikt už Š14 mažia 
( sios prekes, eina iki -$4 
( o kelnes nuo $3 iki $ 1 

i GALIMA GAUTI SU I’RISIUN-
timu szias K N R’ G A S:

i . Istorija Katalikų Baz.nyczlos. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož-

• nam katalikui. Kasztuoja. - Si,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar

nų Ann rikoje 189! m. Ji is/.rodo aiszkiai 
lietuviszku bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja .... 20c

3. Valtis bei iszguhlymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 1 
Rusiapiu esti 896. Linkėtina kad kož.no 
liet u vio nam uose ji Imt 11. K aszt uoje S, 50 
pas KUN. a BURBA, Box 1053 j

PLYMOUTH. BA Lnz. Co j 

Į “ > A 1.1 L N 1 N K A i ’

— Na wist prie alaus —
CH. SH^IDTO

Ar žinote lietuwiai kad CHRY’S- 
, 1’1 A N SU M 11 )T() yra geras alus ir i 
iralwa nuo jo niekad neskauda. Pas j 

Ch. Slunitli-a gali kas nori gauti ir j
. 1 baezkutia in namus parsigabenti

I 7(J W. Coal str. Shenandoah, Pa. I
41 ir 1 1 I1

; Tikrai gryna

j Altoriaus Vyta
( ----- GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.
6 JkAKCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Jacob Tlentz’o

Valo-i o-ali gauti kožna valanda 
f SPĖRIAI visokiu kainu.

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas būna atliktas kuepuikiau LT. Czepnk
liai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materiją isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie 
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalūsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue ' Pittsburgh, Pa.

L 1 E T U V I S Z K A S GRABORIUS par- I 
{samdo arklius dėl pasivėžinimo/ 
karietos dėl veseliją, szermeną ir 

j kriksztyną. Taipgi turi visokią 
I arabą ir pigiausiai palaidoja numi
rusi us. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Mrs Jacob Hciitz daro pui-
kiaušius k\telkus. Ypatingai už- 
sleliuotus vainikus am veseliją, 
szermeną ir visokią tam panaszią 
dalyku.

Mrs Jacob Hentz

17 N Main st Shenandoah, Pa.

I
)



ELIZA BETHI’ORT, N. J.

kur yra

iszmam v

bier b’s
(hanintuota tikrai ezysl)

gU

2023 N. 2nd str Philadelphia, Pa

CENTRAL HOTEL,

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send mode) or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. JfrtUWrite for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON A CO , v itent Lawyers, 
Lo Dn.it i’.t.l WASH I r’^TAN. D. C

kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich Son, 
Ashland, Pa. (19—0

Thomas Mal
laiko santo
peace) offisą ant Gloverso kalno, 

atlieka visokius skvajerio offi 
reikalus be jokio vilkinimo,

• Domangki

1 wfies Liquors & Cigars ’

128

ONE GIVES RELIEF

'•tU

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

l < ,

f

You can buy them in the paper 5-cent cartons
Ten Tabules for Five Cents.

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

Send Five Centi to Tub Rifani Chemical Comi ny, No. io 
Spruce St., New York, and they vrill bo aent to you by mail; or 
is cartoni will be mailed for 48 cente. The chan< < are tta to 
cao that Ripanj Tabules are the very medlcbtc you need.

VINCiW 0»™
REAL ESTATE BROKER

soas w sir. PMelft Pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau

goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia i Seną tėvynę,

rinorjausiai.

Nori siųsti kam laivakortę?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdene? O gal nori

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą zmo- 
TIK NEPAMIRSZK:

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
Apdirba stiklus ir inszinrija nuo ugnies.
Kalektavoia randas, mokestis nuo prapecziz ir komiszionieri 
(lytų. Priotato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:
91 Grand str Brooklyn, N.

Geriasse ir szvisziausB masa
Juozą JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
szki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 2$

J. I. Monsky
230 Springrield Ave.

Asz duodu žinot visiem lietuvnįb 
kad asz. dabar turiu savo locna draĮ 
Faktore Philadelphijoje, 327 KlAJu 
STR. Bill LA DA., PA.

Visas drapanas mes dabar daromi 
savęs ir parduodame kitiems szW 
kams. Musų drapanos dar tiks gert 
kaip stelinotos, nes mano faktorėji 
geriausi Philadelphijos kriaueziai.

Dėlto mes susimislijome, kad mes 
pamesime tą mada derėtis. Nuo3dj 
Moreziaus.mes uždedame VILNA 
NE ir visas drapanas: siutus, ke! 
marszkinius, skrybėles, bus ant tilt 
iszdrukuota praisai, taip pigiai,kJ 
nė nenorėsite, kad ju ms da ką nul 
me. Mes indėsim du szitu doleriui

Chas Rettig ir Simus 
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl sz.eimynų.

parduosime nors vienam brangiau, 
kitam. Bus Iszdrukuota taip pigiai,® 
kiti sztornįkai negalės nupirkt ūžt.® 
ciene, kaip jus pirksit!*. Nuo 3 
eziaiis mes gausime pilna sztorą UB 
tavorų. o szituos. ką dabar turime,® 
duosime iki 3d. Moreziaus. Užtai' 
labai pigiai parduosim viską, dėlto# 
iki tai dienai neliktų senų tavonj,! 
gausime viską nauja su praisais.

Jus patys galite suprast kad m 
sime labai pigiai parduot , ba mus pi

i kriaueziai viską siųs, mums nt® 
ties patini , pirkti nuo kitų. ° Dėlto viskas bus r® 

Į eziene ir Pigiai. Ir jum nereiksią 
____ l ri uotis-derėtis. Neužmirs/.kite ateit® 

plikti tavora. kurį mes norime ii 
duoti iki 3 d. Moreziaus, o kurį pit® 
labai pigiai. Neužmirsz.kite maiiOĮ®

1 1 South Main Street
Didžiausias ir pigiausias sztonu 

SHENANDOAH. I’A.
LOUIS GOLDIN.I

Kad ir mažas vaikas atėjęs gaus® 
paezią ciene, kaip senas žmogus nuo 
Moreziaus kada mes uždėsime vien} 
nę NEl’Ž.M 1 RSZK1T!_________

KNIGA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkoje
Kalboje............................................... 1.50c

taiposgi pardavinėja visokius daigtus 
reikalingus inonų darymui knįgos, pui 
kia gromatų popierą su kvietkoms, 

liaszykit. tai gausit kataliogą.
JOSEPH MATELIS,

287 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.


