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SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA.,
Entered

V

3 d.

as second class mail mater at the

Žinios isz Amerikos.
Sunresztavojo buliniširą.

Contone, O., suaresziavojo W. J.
Piero, buvusį czypburdį, o dabar advo
katą (Jojerį) pavieto Stark. Massilon’e
kas žin kas sudaužė ir iszvogė geležinę
paczto kasą. Darant kratą pas W. J. Pie
ro rado pabukles dėl draskj mo bankus
ir daugybę paczto ženklelių. Pieio sua
resztavojo ir pastate po kaucija (belą)
$1000 dol.
Pntrijotiszki kaliniai.

Kaliniai Montgomery’o, III., kalėjimo
susidarė į kareiviszką pulką, iszsirinkoisz
savo tarpo tūlą John B. Barsčia kapitonu
ir nusiuntė gubcrnatosriuiTcnncriui tokią
telegramą: ,,Mes, czionykszczio kalėjimo
kaliniai, aukaujame savo tėvynei patar
navimą kilus karei. Esam gatavi kiek
vieną valandą stoti ant pleeiaus“.
Užnniszė postinaisterį.

Mieste Lake City, S. C., užmusze
postmaster’] Baker’į.
Baker’is buvo
murinas ir jo visi bakiejie nekentė. Na
mą, kuriam buvo pacztas, sudegino. Gcneraliszkas postmaster’is rūpinasi, kad
piktadejai butų sugauti ir nubausti.
Gaisras.

Cleveland’e, O., 27 Vasario naktį su
degė viesznamis ,,New England I lotel“.
I2svecziųvos iszgelbėjo nuo myrio ug
niagesiai, kopėcziomis po vieną iszneszdami isz liepsnojanczio namo. Blčdics
yra už $20.000.
Nelaimingas atsilikimas.

Chicagoj tarp West 1 larvey ir Blue
Island atsitiko nelaimė su važiuojancziais omnibusu. Isz West I larvey sze
szios ypatos važiavo asitlankyti į Blue
Island omnibuse, kurį važnycziojo tūlas
George Sauerbier, o szalia jo sėdėj jo
sūnūs 14 metų. Važiuojant per' Grand
Trunk reles važnyczia neužsižiurėjo, kad
ateina trūkis, kurs užėjęs sumuszė omni
busą ir užmusze visus jame važiavusius,
iszskyrus vieną važnyczia, kuri tik sun
kiai sužeidė.
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Metas V

Shenandoah, Pa.,

pasigėręs prie elektriszkos lempos ant
Madison str. szoko savo kariszką szokį
ir norėjo skalpuoti (nulupt pakauszį) tū
lam Eug. Smith'ui. Slidžia apsudijo už
užmokėti bausmes $ 1 o. Indij ietis priža
dėjęs užmokėti norėjo iszeiti, bet jį su
laikė, ir sudžia pasakė, kad jo nepaleis,
kol neužmokės visos sztriuopos. Tada
Indijieti, taip atsiliepei sudžią: ,,Argi
1 lood neprisižadėjo, kad rytoj iszmokės.
Ar baltasis žmogus taip mažai pasitiki
ant raudonskurio? Mano broliai Indian
t erritory joj baltųjų žmonių antsmerties
apsud) ti ant paskirto laiko ateina, kad
iszstatyt savo krutinę priesz kulką, o jau
Hood tai dėl tokio niekniekio turėtuc sulaužyti savo 4- žodi ? “ Bet teisdario nepertikrino tais žodžiais ir likos į kalėji
mąc. nuvestas,
-------------------

ant laivo ,, Maine”, kad Amerikos laikraszcziai nesiliauja apie tai raszę ir reiszkę savo nuomones, tuom paežiu tarpu
ant Kubos daugelis kenezia bada, o net
ir mirszta isz bado. Provincijoj Mantazas iki szioliai numirę badu 90,000. In
Mantazas’ą susirinko isz visų krasztų 14
tukstanezių žmonių, kurie, netekę viso
turto, neturi kuom apsirengti, nei ką
valgyti. 3000-isz jų pasidarė būdas isz
paimu lapų, o kiti gyvena po grynu
dangum. Tik vienam mieste Mantazas’e numirė pereituose metuose 11,000
ypatų - toksai tenais skurdas.

Graikija.

Pereitą nedėlią (27 Vasario) vos neužmuszė Graikijos karaliaus Jurgio. Begrįžtant jam pavakare isz Phaleron su
duktere Marija užpuolė du žmogžudžiai.
Pamatęs karalius, kad isz griovio atkiszti
į jį du szaudyklių vamzdžiai, uždengė sa
Žinios isz pasvioezio.
vim dukterį, o vežėjas paplakęs arklius
skubinosi pabėgti.
Užpuolikai septy
nis sykius szovė, bet žmonių nė nekliu
Prancūzija.
Paryžiuj 23 d. Vasario pasibaigė byla dė, tik sužeidė viena ark Ii.
Policijai nepasisekė susekti, koki tai
žinomo prancūzų rasztinįko Emilio Zolos. Jam nepasisekė iszteisįti Drcifus- žmogžudžiai buvo užpuolę ant karaliaus.
s'o, o suklampįti Esterhazy’o.
Prisaikįtiejie pripažino Zola kaltu ir jokių suminksztinanczių jo kaltę aplinkybių ne
Susivienijimo kasa.
rado. Sudas apsudijo E. Zola ant me
Su , .SiGenyjimo “ kasa szimet pasi
tų į kalėjimą ir užmokėti 3000 frankų
darė tas nesmagumas, kad senasis kabausmės.
Kada Zola iszgirdo tokią
sierius, p. J. Miliauckas, negali į laiką
isztarmę, atsiliepė į teisdarius: ,, Esate
iszmokėti visų pinįgų naujamjam kasiccan n i balais (žmogėdromis)”. Perrier ą,
riui. Mat, p. J. M. „Susiv. “ pinigus
kursai drauge su Zola priesz sūdą stojo,
buvo įdėjęs į savo privatiszką ,,biznį“,
apsūdyta ant keturių mėnesių kalėjimo
bet tam ,, bizniui“ nenusisekus, prakiszo
ir 3000 frankų sztriuopos.
su savo pinigais ir ,,Susiv.“ pinigus.
Nciszpasakytas buvo džiaugsmas mi Naujamjam kasicriui sugrąžino 500
nios, kada dažinojo, kad Zola likosi kal dol. o dauginus negalėdamas iszmokėti,
tu. Visur ant ulyczių szukavo:,, Smer- siūlė ,, Susiv. “ savo narna, kad ta ,,Sutis Zolai!”— ,,Smertis žydams!”
siv. “ parduotų, pasilaikytų savo skolą,
Kada Zola grįžo namo, didelis palici- o jei kas liktų kad jam sugrąžįtų. Bet
jos pulkas jį turėjo lydėti, kad neužpul ,,Susiv. “ Centr. komit. nenorėdamas
tų minia. Namą Zolos taip-gi daboja. baladonės, ant to nepristojo, tik, kiek
J

Lietuviai Amerikoj.

girdėt, apskundė senąjį kasierių drauge
Kad amerikiecziai ir ispanai tyrinėja, su jo bėlinįkais (paraneznįkais).
■ Chicagoj buvo paszauktas priesz sudžią
Tąsa ant 8 psl.
Sabath indijietis John Blood užtai, kad isz kokios priežasties atsitiko ekspliozija
Imlieczio mandrumas.

Kuba.

130

Isz moksliszko judėjimo.
Kaip pasidarė akmeninės anglys.

(
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Neapsiriksiu, man rodosi, sakydams,
kad mažai angliakasių žino, isz ko pasi
darė akmenines anglys, kurias jie kasa
mainose. Nėra ką stebėtis, nes ir moks
las ilgai to nežinojo ir dar galutinai to
nenusprende. Seniau, kad žmones ne
pažinojo dar chemijos, buvo nuomone,
buk anglys yra darbu požemines ugnies,
bet laikui slenkant- tapo pripažintas jom
organiszkas paėjimas; būtent,
tapo
isztirta, jog akmenines
anglys yra
ne kas kitas, kaip puvesai medžių kelmų
Puvimas organiszkų kūnų (t, y. gyvuojanezių daigtų, kaip gyvuliai, augmenys
ir t.t.), yra darbu mažų gyvuolėlių, neį
žiuromų akimi, vadinamų mikrobais. Tie
tai gyvuoleliai suėdė medžius ir augme
nis ir padare isz jų mineralą, kurį vadi
name akmeninėmis anglimis.
Pirm keO
lių deszimtų metų teorija paėjimo akme
nines anglies buvo tokia.
Anglinėje
epokoje, kad ant žemes buvo szilta, daug
garo ir t.t., augmenys buvo labai tar
pus; vieni medžiai krito ant žemes isz
senatvės arba sulaužyti audros, - bet tuo
jau kiti augo ant jų puvesų, o isz to da
rėsi stori sluogsniai puvanezių kelmų...
Atsitaikydavo - taip aiszkino sena teo
rija - kad tokioje vietoje darydavosi ka
taklizmas: vanduo, neszantis molį ir
smėlį, užliedavo miszkus, sugriaudavo
medžius ir užpildavo juos moliu ir smilczia. Paskui viskas nurimdavo, ant suneszto sluogsnio augo nauji miszkai, kad
po kelių szimtą metų isznykti taippat po
sluogsniu molio ir smilties, kaip ir jo
pirmtakunas ir t. t.
Tokiu budu norėjo iszaiszkinti, delko
sluogsniai anglių yra perdalyti moliu, sumaiszytu su smilezia.
Vienok ana teorija negalėjo ilgai už
silaikyti akyveizdoje naujų patemyjimų.
Patirta, kad-sluogsniai anglių yra visur
beveik lygus; toliau, kad medžiai juo
se tankiai guli szaknimis augsztyn ir ne-

gumas mokslinįkų.
Pagal tą teoriją anglys pasidarė ne
toje paezioje vietoje, kur medžiai augo,
bet kitur, pavardžiui, ežeruose. Angli
nėje epokoje, kad oras buvo labai drėg
nas, plauke ant žemes daugybę upių ir
upelių, o po visur buvo iszmetyti nesu
skaitomi ežerai.
Upes nesze iszrautus
miszkuose medžius, kaip tai darosi lig
sziol ant Amazonkos, ir ties įplaukimu į
ežerą, krovė juos viens ant kito, bet ne
užilgo plaukiantis vandenije molis ir
žvirgždai užklodavo medžius.
Prie to,
žinoma, lengvesni augmenys plauke to
linus. kur juos sutikdavo tas pat likimas,
kaip ir sunkius jų brolius. Ant tų sluog
sniu krovėsi kiti sluog niai anglies ir uo
los, kol ant galo viskas nesusidarė taip,
kaip dabar randame kasyklose.
Taip tatai, pagal Fayol’io teoriją. ang
lis kilo isz supuvusių medžių stuobrių,
sunesztų vandens į ežerus.
Fayol dare įvairius palyginimus
patvirtinimui
savo
teorijos,
isz
kurių pasirodė, jog pasidarymui ak
menines anglies visai nereikia keliolikos
tukstanezių metų, kaip tai seniau buvo
manoma, bet užtenka sulygintinai trum
po laiko.

kasyklose, ir tada, galima savęs paklau
sti, kas atsitiks su tukstancziais darbinįkų, gaunanczių dabar jose užsiėmimą?
Geneal-gubernatorius Madagaskaro
(neseniai ta sala papuolė po valdžia Pran
cūzijos) pradėjo garsinti nloksliszkus pa
tyrimus apie etnografiją, ekonomiją ir
1.1, tos teritorijos. Raszo juos armijos
aficieriai, kolonistai, valdinįkai ir t.t
Pirmi susiuvai, kaip sako, yra labai aky
vi ir naudingi.

Tibete (Azijoj) yra szventas bramisti
miestas, Lassa, i kurį niekas paszalinis
neyra įleidžiamas. Tūlas mokytas ang
las, vardu Landor, mėgino persirengęs
Į indijiety įeiti į jį, bet jį pažino ir pasodaug kankinimą. Neseniai nusisekė isztirti tą miestą vienam mokįtam kalnui-

kurs ir aprasze savo pate m) j i mus. Lassa yra prastas miestas, nieku nesiski
riantis nuo kitų miestų Kynų ir Tibeto.
Kynai ir Tibetiecziai, norėdami užlaiky
ti jam garbę paslaptingo miesto, neįlei
džia i iį svetimszalių.

Didžiausias marių gilumas ligsziol at
rastas yra Beringo marese (tarp Aliaskos
Smulkmenos.
ir Kamczatkos).
Komandoras Suvieg
Luzernes ir Lackawannos pavietuose nytų Valstijų laivynes, Moser, neseniai!
yra angliakasy klos Delaware and Hud atrado tenais gilumą 2.700 metrų.
son kompanijos.
1876 m. žeme, pri
gulinti tai kompanijai, buvo verta $5,Tuo paežiu tarpu, kad Nansen sten-l
862, 922.50, kasyklų įrengimas $ 2,373, gesi pasiekti sziaurinį polių, važinėjom
264. 76 ir kiti įrengimai, suriszti su ka tolymą sziaurę kitas garsus tyrinėtoji
syklomis, $293,583.29.
Nors nuo to
laiko iki 1896 m., t.y. per dvideszimts vakarinę dali žemes Pranciszkaus-Juometų, isz kasyklų tapo iszimta 68, 673. zupo, dar ligsziol nežinomą; prie ko p134 tonų anglies, vienok verte savasties
ne tik nesumažėjo, bet dar pasididino, Pranciszkaus-Juozupo, nėra visai žemė:
taip kad 1896 m. žeme buvo verta 8 6,- Gillis’o, kaip tai yra piesziama ligszift
018, 882,18, įrengimai $ 2,986, 604.71, ant žem lapių.
o kiti dalykai $ 444,764.38.
Yra apskaityta, kad ta kompanija turi
Szįmet Bulgarija užmokės Maskolių
dar neiszimtų anglių apie 115,000,000
milijonų tonų, ir jeigu dirbtų taip, kaip
per Maskoliją laike pastarosios turkis!
dabar dirba,
tai už 26 metų visa
kos kares. Rata isznesza 8oo,ooonib-l
greitai butų supuvę.
anglis butų iszimta. Bet isz antros pu
lių. Paskutinius pinįgus Bulgarija ati|
ses storesnes gyslos jau beveik baigia
duos Rossijai 1903 m., taip kad Rossijl
si, taip kad neužilgo prisieis jieszkoti
gaus nuo Bulgarijos isz viso 4,800,(XX
nes tie mikrobai, kurie perecle medžius anglių giliau, kas bus sujungta su dide
rublių.
liais iszleidimais isz puses kompanijos.
anaerobais, nes nekenczia oro.
Galima spėti, kad už 9-10 metų kasyk
Peterburgo-Varszavinis
Sztai pasiremdamas ant tų patyrimų los jau neduos jai pelno. Isz to iszeina,
tūlas prancūzas, vardu Fayol, pastate kad už 10 maž daug metų Delaware and
naują teoriją, kurią ir priėmė dabar dau- Hudson kompanija nustos dirbusi savo ve, Vilniuj ir Baltstogėje (Grodno gub)
■
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Iszmokę jose telegrafistai
gaus vietą prie to geležinkelio.
Taippat
Grodne, Virbaliuje, Kaune, Dinaburge,
Pskove ir Peterburge tapo pastatyti prie
taisai mokinimosi to mokslo po priežiū
ra senesnių telegrafistų.

Kad tas viskas yra tiktai pasakomis,
aiszku nors isz to, kad Prancūzijos kalėjimuose niekados nevartota geležinių
lervų, o priegtam užsilaikė suraszas visų
kalinių, mirusių arba paleistų isz kalėji
mo, o tame surasze nėra ne pėdų slap
tingo ,,žmogaus su geležine lerva”.

Sziaurvakarineje dalyje Nebraskos
Tūlas Charles Wurz, gyventojas mierandasi dideles kaimenes galvijų, bet ir
vilkų nestoka. Kiek tenai yra tų dras- sto South Bend, Ind., prižadėjo per 30
kanczių žvėrių galima suprasti isz to, dienų suvalgyti 30 žąsų. Suvalgė ir ga
kad nežiūrint ant baisaus naikinimo vo nuo Charles© Rose’o, su kuriuom
(žmones isznaikina toje szalije i 10000 vil dėjo laižybas, $ 200. Tokie dalykai ga
kų kas met) jie ne tiktai nesinaikina, bet li atsitikti tiktai Amerikoj arba pas že
dar dauginasi. Sudrasko jie kas met o mai stovinczius protiszkai žmones.
procentą visų galvijų, atneszdami didele
pragaisztį kaimenių savinįkams.
Pie
menys (cowboys) tankiausiai gindavosi
Gyventojas kaimo Sobrzancų, ties
nuo jų nuodais, bet tas mažai gelbėda Suvalkais, tūlas Lojevskis, grįžo vieną
vo. Užtatai dabar davė propoziciją sa kartą namo vėlai vakare. Buvo gerai
vinikams nusamdyti sziaulius, kurie jo užsigėręs, dėlto paklydo ir vietoj namo,
dinėdami aplinkui szaudytų vilkus. Kasz- nuvėjo ant geležinkelio ir atsigulęs ant
tuotų tas, žinoma, nemažai, bet kitokio relių saldžiai užmigo. Parycziu pabu
vaisto priesz vilkus nėra.
do nuo kasžin kokio ūžimo. Praplėszęs

Žinoma yra pasaka apie žmogų su ge
ležine lerva,, kurs buk sėdėjo Bastilijos

akis pamatė, kad gelžkeliu tiesiok ant jo
ateina trūkis (treina.s). Vargszas norė
jo atsitraukti nuo relių, bet per naktį
nuo szalczio sustingęs negalėjo nė ISZ
vietos pasijudįt. Matydamas, kad neiszvengs myrio, su atsidavimu lauke, kol
atėjęs trūkis nesumals jo. Bet ant lai
mes trūkis netoli nuo jo perėjo ant kitų

Partija už bažnytinius Įėjimus.
Vienybe (No. 8) purtosi ir iszmetineja
,,.Tėvynei“, kad toj No i szių metų raszydama apie ,,Musų partijas“ neteisin
gai, girdi, priskaitė ,,Vienybę“ prie anti-tikejimiszku laikraszcsziu.
Skaitau
asz ir Vienybę ir Tėvynę. Ant kiek supratau, tai,,Tėvynė“ suvis ,, Vienybes“
priesz arba anti-tikejimiszku laikraszcziu
nevadina, tik priskiria ,, Vienybę“ prie
partijos, kuri varosi prieszai katalikiszką bažnyczios surėdymą ir priesz baž
nytinius [ėjimus ir nurodo, kad tas del
mus tautiszkų reikalų nėra naudingu ir
ant lietuviszkos dirvos suvis neturi racijos būvio. Mums reikia darbinikų ant
tautiszkos dirvos, reikia visokių, isz vi
sokių luomų: daktarų, kunįgų, advoka
tų, darbinįkų, inžinierių,
aptiekorių,
amatinįkų, ir paprastų darbinįkų, nes
mes tautystę norime praplatinti tarp vi
sų augszcziaus minėtų luomų. Kiekvie
nas, kuris dirba ant tautystes dirvos, dir
ba kaip , .tautietis*'.

tų laikraszcziu iszsitarimai: „kunįgai“,
,,dvasiszkiejie vadovai“, , ,mųs geradėjai “ ir t. p., nėra politiszki. Jau mes į par
ke vieszpatavimo Liudviko XIV.
atijas iszsiskirstę, o tas duoda progą skir
saka ta yra tiktai pasaka ir daugiaus nie
stytis i luomas. Galima jug atsakyti:
kas.
jus daktarai, jus sztornįkai, angliakasiai,
Pirmas užsiminė apie ją Voltaire apie
kriaueziai ir t. p.. Žinome, kad kaip
1750 m.. Prieduose savo istorijos Liud
viko XIV jisai padėjo keletą pasakų kas. Atsipeikėjęs isz to didelio iszgąs- tarp kunigų, taip ir daktarų ir sztornįkų
apie karaliaus palocių, tarp kurių buvo czio, parėjo namo, bet pati jo nepažino: ir darbinįkų yra geri ir blogi; yra prie
vakar iszėjo nuo jos vyras paežiam drū lankus lietuvystei ir neprielankus, yra
tume, 40 metų, o dabar sugrįžo pas ją daugiaus ant tautiszkos dirvos dirbantieuždarytas tūlas augsztai pastatytas
be- Pe
menkiaus dirbą, jau prisilaikykime
1
ras, kuriam buvo liepta bi k visados nc- žilas, kaip obelis. Mat Lojevskis
szito padalinimo, žinoma, jeigu norime
szioti ant veido lervą, kad jo niekas ne laukdamas tikro myrio isz tos baimes
iszvengti vaidų (!).
viena valanda visiszkai pražilo.
Tuom nepasikakina ,, Vienybė“, nuo
saką apie ,,žmogų su geležine lerva”.
Žinoma, kaip maskoliai atmaino var- poros metų veik kiekviename antrame,
Apie tą žmogų paskiau paraszė puikias;
trecziame No iszranda paniekinimus dėl
apysakas Durnas (tėvas) ir Du Boisgo- dus lietuviszkų vietų — kaimų arba
katalikiszkos kunigijos. Mes nė,.Vie
bey. Nestokavo vienok ir rimtų vyrų, miestų. Ant to perkreipimo lietuvisznybei nė vienam kitam laikraszcziui neužkurie stengėsi isztirti, kas tai buvo tas kų vietų vardų Kauno rėd. ir Kuržemėj
giname raszyti apie blogus faktus antkupaslaptingas žmogus, kuriam hepta dė atkreipia atydą maskoliszkas laikrasztis
nigų, net ant lietu viszkų kunigų, taip kaip
vėti per visą gyvenimą geležinę lervą. ,,St. Peterb. Viedomosti“. Tas lai
apie blogus darbus visų kitų žmonių - kuM. Yung padėjo nemaž laiko ir triūso, krasztis sako, kad ten yra mios ted iai,
nįgaijugir yra žmones pasitaiko jug, kad
iszrodydamas, buk ,,žmogus su geležine kurie lietuviszkai vadinasi ,,
randame priesz tą arba kitą, tuos arba
lerva” buvęs tūlas Lotaringietis apsiė ,,Kretinga“, ,.Tauragė“, ,,1
kitus kunigus raszyta ir ,, Lietuvoj“ ir
męs už pinįgus nunuodyti Liudviką XIV olenkiszkai: ,,Poląga“, ,,I
,, Tėvynėj“, o net ir ,, Garse“, bet ne erKiti tvirtina, buk paslaptinga y pa ta buvo ,,Taurogi“, ir , , Goldynga“, o tuom
zimmczioj formoj, tik formoj apgailėji
dvyniu-broliu karaliaus, kurs bijodamas, tarpu maskoliszkoj urėdiszkoj kalboj tie
mo. su noru pataisymo. ,, Vienybėj ‘ ‘ viekad jam neatimtų sosto, pasodinęs jj i miestai isz v o k i s z k o vadinasi:
,, Kretingon “,
Tauro- nog kitaip. Visame matyti tendencija.
kalėjimą; kiti vėl spėja, kad kalinys bu , .Polangen“,
,, Vienybe“ žinias prieszais kunigus tievęs sunum Onos, Austrijietis, ir Maza- gen“, Goldingen“. ,,St. Pet. Vied.“
Įr siog renka.
rino; kiti vėl, kad sunum Karolio II, rodija mesti vokiszką nomenklatūrą ir
Toliaus, žinia da nėra faktu. ^Vieny
karaliaus Anglijos, o kiti, kad sunum j priimti, nežinia dėl ko, ne lietuviszką lie
bė“ vienog kas link kunįgų tarpu tų
Olivero Cromwell’io ir t.t.
htuviszkų vietų tarimą, tik lenkiszką.
h
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dviejų žodių skirtumo nedaro. O kas
arsziausiai, ,,Vienybėj“ nėr liogiszkos
konsekvencijjos. Iszrado kokią žinią,
arba tegul jau ir faktą, priesz vieną kunįgą ir tuoj iszveda: matot, kokie tie
mus geradejai, matot, kaip kunįgai el
giasi, visi jie tokie; taip, daleiskim, kaip,
kad pamatytų pulką žvirblių, o tame pulke
vienas butų be vuodegos ir sakytų - tie
žvirbliai, tai visi be vuodegų!. . O ban
dyk kas ,, Vienybei“ pasakyti, kad tai
neteisybe, negal but, kad visi žvirbliai,
arba bent visas pulkas, butų be vuodegų,
tuoj tau arrogantiszkai, užpykusi, pasa
kys, kad taip— tūlas isz jos korespon
dentų tikrai mate, kad vienas žvirblys
tam pulke buvęs be vuodegos....

Pagaliaus kam, kam, bet mums, lietu
viams, kurie tik pradedame svietui rody
tis, reiktų vengti tikčjimiszkų vaidų. Kad
iszvengti vaidų, reikia vengti erzinanczių
klausymų, ypatingai klausymų principaliszkųkas link katalikiszkos bažnyczios
surėdymo, o tuom labjaus bažnyczios
dogmatų. Kas do nauda? kad ir mes visi
lietuviai tą bažnytinį surėdymą (padekim kas linkraszymo ant vyskupų baž
nytinių praperczių) norėtumėm atmai
nyti, tai visgi nieko neįstengsime.
Sukelt vaidus galime, tarp savęs susipjaut ir ėstis taipgi galime, bet atmai
nyti pagal savo norą nuo suvirszum
szimto m. esantį tarp cziagymių amerikieczių bažnytinį surėdymą, jiems nepristojant, (neszneku jau apie dogmatus) sa
vo riksmu mes, ateiviai lietuviai, n’įstengsime. Geriaus, ir naudingiaus jau pa
darytume, jeigu tokius svarbius klausy
mus, kaip apie bažnytinį surėdymą, baž
nyczios dogmatus, pakeltume svetimtautiszkuose laikraszcziuose, tada mus
bent nors kas nor iszgirstų, o dabar pa
sirodom 'taip, kad kiszeniuj rodytume
szpigą. Naudingiausiai vienog del mus
lietuvių butų, kad tikčjimiszkų ir bažny
tinių klausymų apsvarstymą paliktumem
svetimtaucziams: airiams, vokiecziams,
prancūzams ir t. t., mes ant jų svarsty
mo neturime ne pajiegų, ne atsakanczių
spėkų, ne mokslo, ne autoriteto, mes
per tikejimiszkus (N. B. tankiausiai be
reikalingus) barnius, tik brangų laiką
gaisziname savo, menkas spėkas ant nie
kų vercziame, o kas arsziausiai, vaidijames. ,,Vienybe“, tuom tarpu, ne tik
kad anų arzinanczių tikčjimiszkų klausy
mų nevengia, bet tiesiog juos renka, isz
profesijos jų komentavojimu užsiima.
Ne tai blogiausiai, kad užsiima, bet tai,

kad užsiima dėl suerzinimo, del panie įvesti lietuviszką iszguldymą. Pri
kinimo, del pažeminimo, o be konsek- ketina įvesti lietuviszkos kalbos k
vencijos. Daleiskim: vieną kart raszo Seinų Snminarijoj priverstinai(ob
priesz vyskupus, kam mes jiems praper- kowo) dėl lietuvių ir ad libitum ((
tes raszom, kam algas mokam, kam jų Ii) dėl - mozūrų. Butų tai milžir
klausim? — kitu kartu vėl remiasi ant žingsnis pirmyn!
Visi Lietuvoje laukia atszaukii
vyskupo (neva) autoriteto, kad draugys
tes sąnariai neprivalo neatbūtinai eiti draudimo lietuviszkos spaudos yp
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“
prie velykines iszpažinties (spaviednies) sugrįžimui kun. Imeretinskio isz
— aiszku, kad dėl erzinimo! Arba vėl, burgo.
tijos, su gailescziu spaude dukterį prie szirdies, szitą jai liūd
Prūsų*) lietuviai taipgi ne mieg
ką ,, Vienybė“ mislii o atsiekti pernai
ną darydama prakalbą:
— O tu, mano mylimiausias vaikeli, netokius mislijau
ragindama pi)moutieczius prie nepi igul- deda pusėtinai varyti agitacijas p
ant tavo svodbos vaiszinti sveczius! Bagotos kunįgaikszcziutės
minges parapijos? — Sekė paskui len sirinkimus. Nori jie iszrinkti nor
neiszpins su aszaromis tavo kasų, garsus kunįgaikszcziai szokus! Ar tai Luvo liogiszkai, ar buvo su ną deputatą lietuvį. Pirm 5 metą
Duktė
kij nesimuszs už tavę, nei-gi narsiausias isz karžygių neati
nauda dėl lietui iszkų reikalų, ar nebuvo vių kandidatas apturėjo pusėtiną
duos į rankas vyro! Nedrąsus Vaidyla per vieną tik dieną
ARBA
litį balsų, gal szįmet vasiseksper
dėl fanatiszko supjud)mo lietuvių?
vadįsis kunįgai kszcziu, lyg ant parodos, o tu dėl jo ant visa
dos nustosi kunįgaiksztiszko vardo! Kę daryti, mano miela,
Asz sutinku su ,,Tėvyne“ - ,, Vienybė“ konservatistus vokieczius. Tiiomt
Lietuva XIV szimtmetije.
kad tokia yra valia dievų ir rodą žmonių! Kad nors szitame
nėr laikraszczių bedieviszkų, anti - tikė- tiszkas judėjimas pasididintų, nes
ryszyj rastum geros laimės pradotką! Jau svietas dėl tavęs
jimiszku.su tuom bent iki sziol nepasiro tylų lietuvių vadovai, kad jų (
atsimaino, atsitraukia giminės, draugai mažiaus sveria; asz
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.
>
dė. Neapkenczia tik kunigijos. (in ge- n eina ant niekų.
viena vista pati dėl tavęs pasiliksiu, o juo labjaus kitų busi
nere) o ypatingai lietuviszkos kunįgijos,
Tąsa.
apleista, juo szirdingesnę turėsi meilę tavo motinos. O kada
*)
Isz
Tilžės
gauname
žinią,
kad
ten
varosi priesz vyskupus, priesz bažnytini
jau tavęs nė apginti, nė atpraszyti negaliu, tai eik praleisti
nevertasis! - suriko rustai Jerbutas - Sziz karžinomas visiems lietuviams • J. Lapina :į — Tylėk,
J
szitą paskutinį vakarą tarp savo draugių. Sziandien dar
surėd)mą, o kaip kada (bet tai turbūt
mąs vietą ,, Varpo“ ir ,,1’kinįko“ redskt a dar dovanoju, bet tegul kada pasaugosiu mažiausią apši
prie jų priklausai, sziandien gali juoktis ir linksmintis, rytoj
ne su noru, tik per ignoranciją raszejų)
lk leidimą, atmokėsite man už visus laikus! O dabar - dadavė
tarpo moterų sėsi, o po ryt jau busi toli nuo manęs!
po valandos - klausyk! Poryt yra diena szliubo sesers kunįpriesz nekurtuos katalikiszkos bažnyczios
taikazozio. Patarnausi man po ranka. Rūbai, degeiiai, koAuksė su aszaromis spaudė kelius kunįgaiksztienei, o
dogmatus, o vis su tulžia. Pakraipa
Laiszkas
nuo
draugo.
Įylas, viskas, kad butų tvarkoje; supranti!
užganėdindama prieszszliubines apeigas nuvėjo ant vakaro į
,,Vienybės“ aiszki. Apie ,,Vienybę“
paskirtą kambarį, kur vienos tik mergos turėjo tiesą rastis.
Vas. 19-| Traidėnas linktelėjimu galvo>s davė ženklą paklusnumo
grupuojasi visas būrelis tautieczių su to
Buvojau ten laukianczių jos būrys dukterų garsingiausių
džiaugės dvasioje, kad žiaurus virszinįkas taip mažai žino
kiais pat jausmais ir tokioms pat nuo
Garbus Tautieti!
ponų. Atsistojus su nuolanka prie durių praszė draugių, idant
jo apie tai, kas atsitiko. Po nuvėjimo vedėjo, priszoko prie
monėmis. Jie tai ir tveria partiją. Gal
ją vargszę priimtų pas savę ir duotų prieglaudą nuo perga
Tamistos reikalą iszp.il džiau. |o Jaunutis ir szirdingiausiais žodžiais rodė jam dėkingumą
lės pirszlių, kuriuos užsiuntė ant jos Vaidyla.
,,Tėvyne“ neužvadino kaip reiktos par link ,, Vienybes”, mielas broli, tiž apsergėjimą nuo kankynės. Mokėjo Traidėnas sunaudoti
tijos, kurios ,,Vienybe“ yra organu, me vienokį patemyjimą, nes b |zitą aplinkybę dėl apreiszkimo draugui tikro savo stovio,
Mėtėsi ant jos apgynimo merginos ir savo gyvasezia ją
itpencz tuojaus surinkęs keletą aukinįkų, kuriems jau gerai
ginti žadėjo. Vakarą perleido tarp szokių ir dainų; apie vivadydama aną ,, partija priesz bažnyti valdžioj dabartinio redaktoriaus, lavesi į ženklus žiaurumas Jerbuto, padare su jak LU atu Vj AkA —L— —-—-—J -A—j- *- - j
—J—
nius įėjimus ir bažnytinį surėdymą“, te naujo neparaszo, apart kunįgų, oi itidengė jiems mierį savo į szventinyczią pribuvimo.
įminėjo aukas ir Godus įtiekiantysis likosi pagarbintas. Ant
gul tada ,,Vienybe“ iszsirenka sau kitą k. Burbos, kurį kasdien po akiu
rytojaus, vos saulė pradėjo auksuoti pilies virszunes, davėsi
girdėti priesz merginų duris balsas svodbinės muzykės su
vardą, apie užvadinimą mums menkiaus O ant galo argi neverta tokiam
linksmu giedojimu svotų:
eina. Einasi tik apie dalyko esenciją. pipirų! Niekvertis, dirbo per 11
Kiekviena partija pas apszviestas tautas del ,, Vienybės” per keletą metui
Atsibusk, atsibusk, graži kunįgaikszcziute!
Kaip vasarą bitės kaitros tvankoje
turi taip vadinamą savo programą. Te gus mokėjo korespondentams į 1 j
Apleisk tą guolį pavienį, o pasiduok mums!
Kol nesusirisza į dūzgiantį spleezių,
Viena pagal kitą vis lekia laukan,
Nevešime tavę pas tavo mylimąjį;
gul ,,Vienybe“ savo programą, savo už korepondencijas; dabar ve, ė®
Tai vėl aviliu jos sugrįžta.
Nustosi ilgų kasų, bet gausi jaunikaitį dailų,
mierius parodo ir aiszkiai pasako, ką ji tinginio akis pagadino ir nenori
Taip sparezios pilij visų kojos:
Kuris tavų iszkėlė augszcziaus visų merginų sviete.
per kėlimus bažnytiniai — tikčjimiszkų nybei” bernauti!
Tai mina tolydžio, tai žengia per slenkstį.
Prie mus, prie mus, puikiausioji Aukse!
Vieni į virtuve velk' pamusztus jauezius,
vaidų nori atsiekti?. Vienybe No. 8 aisz
,,Vienybės” valdžia daro pJ
Kiti gaben’ stirnas ir elnius glėbiais;
Jis tavę iszpraszė pas dievus
kiai pasakė, kad nesutinka su tuom, kad
Tas
ten kurapkas,kits kitokius paukszczius,
krakodiliui, kurs suėdęs žmogui
Ir brangiai giminėms žada užmokėti!
Anas valo laimikį kurtų gaujos,
laikraszcziai ją vadytų bedieviszka, anti
kad per greit apsidirbo. Meldii|
Sztai ir Perkūne savo dukterį mylimą,
Kiti-gi namipenius pjautus,
— tikėjimiszka. Bet negali užginti to,
Žąsis nesuskaitomas nesza.
Naktinėj iszbaltinęs pirtij,
sti už prasitarimą, bet praszau 1
kad ją vadintume laikraszczių, kurs va
Miaskovski.
Papuosztą auksiniais spinduliais dangiszko dvaro,
praėjusį laiką ir į dabartinį, jeijji
rosi prieszais kunįgiją ir prieszai - baž
Siunczia ant tavo svotbos;
Gobtuvinės priešingos, kuriomis abiejose pilyse tarnui
siu teisigai iszsitaręs. Dabar vis
Dievai džiaugiasi, žmonės linksminasi.
nytinį surėdymą!..
ar Burba ką gero padarys, ar bl(] kunįgaikszczio buvo užimti, davė pažinti Vilniaus gyventoPrie mus, priėmus, puikiausioji Aukse!
ffjams, kaip puikią Jagalius rengia savo seserei svodbą. ParBielckus.
,.Vienybe” netyli ir visaip iszjuoM Bgabenta isz Karaliaucziaus užrubežinės priprovos, valakiszki
O jus, merginos, veltui ją slepiate;
pamenu kuriam numerij raszė, k) | martipanai ir brangus gėrymai, daugybė žuvų ir žvėrienos,
Nors ir po žeme ją paslėptume!,
mouth’e, Pa. susitvėrė , Jam I nurodė pribuvimą garsingiausių ponų; vienok paskutinėse
Ir tai ją atrasime.
Laiszkas isz Lietuvos
draugyste”, prie kurios, sako, J I dienose suvažia-vimas sveczių neatsakė taip puikiems pasirenPerrengkite ją velyt į svodbinius rublis:
įgimams.
Susirinkimas,
teisybė,
buvo
skaitlingas,
bet
nebuir kun. Burba. Gal ženytis keli
Uždėkite ant galvos rūtų vainikus,
Į vo patėmyta jame nei vieno isz didžvaikių ir turtingesnių giEikite drauge su mumis linksmintis,
Isz Seinų pranesza, buk vyskupas (BaKą, tamista ant szito pasakysi
| minią Jagaliaus. Tiktai vieni padoniecziai, kurių likimas
Nes laikas atėjo jos svotbos.
ranauckas) ketinęspraszalįti isz Marjam- rai snkau, jeigu kunįgas butų d į priklausė nuo malonės kunįgaikszczio ar draugingumo Vaidy
Prie mus, prie mus. gražiausioji Aukes!
polės kun. Mikneviczių ir isz Veiverių szęs, tada butų taippat ką nors i klos paprastuose vežimuose užvažiavo pilin, arba negana drą]
Ir didelį triukszmą padarę su trenksmu duris atidarė. Au
Dubovskį. Jie, kaip žii.oma, iszguldo ję. Dabar vela, kaip pasirodė, I sus apsistodinėjo mieste. Kunįgaiksztienė Algerdienė pas
kse, nors ir nusisektų atstovėti jų antpuoliui, su dievuota
kutinį priesz szliubą vakarą, žiūrėdama ant taip nekiltos svetikėjimą gudiszkai; vyskupas - gi4 tikisi
Tąsa ant 9 psl.

ietuviszkas Kningynas.
PAJAUTA.
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nuolanka pasiduodama prilikimui, mažai gynėsi, nors ją mer
ginos szirdingai gynė. Reikėjo pagaliaus galingesniai sylai
pasiduoti. Du pirmi svotai griebia jų ir paėmę už rankų
dainuodami ir barszkydami su džiaugsmu pas Vaidylų vedė.
Metėsi paskui jų minia apgailystaujanczių mergų ir dejavi
mus gailesczio maiszė su džiaugsningais szukavimais.
Jaunikis, apsirengęs purpuriniuose drabužiuose, su pundeliu
gėlių prie krutinės, ant bingaus žirgo, paveiksle iszdidaus
pergalėtojaus, laukė ant kiemo savo namo, apsiauptas gimi
nėmis ir draugais, kurie žiurėjo ant jo su džiaugsmu ir pa
guoda. Atvesta pas jį Auksė atidavė jam žemų nuolanka; jis
jų viežlybai pasveikino ir pavedęs globai giminių, jojo su
svotais pas jos gimines.
— Szviesioji kunįgaiksztiene! - įėjės pas motinų tarė
isz augszto - paėmiau jus dukterį, noriu jų vesti ir klausiu,
kiek reikalausite, kad asz už jų užmokėcziau!
Ilgai rugodama kunįgaiksztiene gynėsi duoti atsakymų,
bet paskui, perkalbėta pirszlių, jautriai tarė:
— Kad man lobius viso svieto iszskaitytum, tai dar už
jų neužmokėtum, bet, kad jau jų gavai, tai geriausiai man
atmokėsi, jei jų mylėsi ir guodosi!
Prižadėjęs Vaidyla viską, ko reikalavo motina, dovano
jo jai brangų antkaklį, dėl parodymo daleidimo priėmęs nuo
jos žiedą, skubinosi su juom pas nuotakų. Ant szito szvento ženklo duktė, pasiduodama valiai motinos, atsiėmė isz
Vaidilos rankų svotbinį ryszulį. Tąsyk paėmė jų pamergės,
vedė ant pilies kiemo ir, pasodinę ant naujo duonkubilio,
pavožto dugnu augsztyn, liūdnai dainavo. Vienos iszpynė
jos kasas, kitos mazgojo baltas kojas kvepianeziame vande
ni], su kuriuom svodbos virszinįkas szlakstė sveczius ir skai
tlingai susirinkusius žmones. Apavė po to ją auksiniu apautuvu, veidą uždengė uždangalu ir vedė su jaunikiu į pilies
scklyczią, Kur motina ir brolis jau laukė. Ten Auksė puo
lusi, gavo nuo jų palaiminimą.
— Iszauginau tavę dorybėje ir baimėje dievų, sznekėjo
apsiverkusi motina, spausdama jai galvų - taigi kad už mano

ras per visas dienas gyvenimo tavo taip gražia atranda, kaip
gražių mato sziandien; tegul jus namus dievai palinksmina
mylimais vaikeliais, o narsus sūnūs ir lėtos dukters gimi
nę jūsų platina! Tegul jumi niekad nieko nepritrūksta,
o ramumas ir svetingumas tegul amžinai vieszpatauja.
Po szitos prakalbos jaunikis.vedė Auksę į klėtį, kur vir
szinįkas svotbos, berdamas ant jos gal vos grudus ir kruopas,
pasakojo pareigas geros gaspadinės ir reikalingą vedimui na
mų davė pamokslą. Apie pietus nusidavė į szventinyczią ant
Antokalnio. Nuotaka su paleistais plaukais, pakeltu nuo
veido uždangalu, sėdėjo augsztuose ratuose tarpe dviejų pa
mergių, isz kurių pirma buvo Pajauta. Szesziatas rimtų žir
gų brangiuose pakinkymuose traukė svodbinį vežimą. Pravadyriavo jam svotbinis vėliavinįkaa, plevėsuodamas ant ar
klio ore balta vėliava. Buvo ten ir svotbinis medėjas, lei
džiantis szuvius augsztyn, ir juokdarys, darantis smagius juo. kus. Paskui vežimą gi jojo jaunikis tarpe svotų ant bingaus
žirgo ir stebėtino mitrumo darė szposus; toliaus ėjo ilgu szniuru vežimai, pilni svotbinįkų. Pirmiaus neng būrys pasiekė
Antokalnį, po tris kart apjojo visas miesto gatves, kur jam
žmonės isz laukų ir nuo prieangių žingeidžiai prisižiūrėjo. Jau
nuo seniai szventinyezioje Jerbutas, apsirengęs apeiginiais
rubais, laukė pribuvimo jaunavedžių.
Investi svotų ir tinkamą garbę atidavę dievams, kartojo
paskui Jerbutą žodžius moteriszkos prisiegos, po ko' kunįgas
padavė jiems gintarinę taurę, pripiltą alaus, isz kurios kad
atsigėrė, jaunavedys trenkė jų į žemę ir sutrempė koja, o kunį
gas suszuko:
— Tegul taip pražūva visokis nevelyjimas szitiems
rysziams!
Svotai tuojaus užžiebė žvakes, o koras kunįgų užtraukė
vestuvinę giesmę. Kad vestuvių vadas, vardę jaunamartės.

dalino esantiems ant atminties jos fzliubo baltus, kaip snie
gas, abrusus, sužieduotiniai priesz kožną isz dievystę dėstė
pritinkamas aukas.
Per visų laikų apeigų Traidėnas, užimtas patarnavimu
prie Jerbuto, turėjo progą gerai prisižiūrėti Pajautai. Szventumas vietos ir iszkilmingumas apeigų pridavė jai dangiszkų
vaiskumą. Niekad ji be persiėmimo augszcziausia guodone
ir baime nepakėlė akių prie dievų, kurie pripildė szitųszventų namą; ką gi tąsyk, kada ėjo apie likimą jos draugės?
Szirdis Pajautos buvo perimta didžiausiu jautrumu, o jos
svotbinis parėdas, nors nepuikus, nemiotuotinai gausino jos
patogumų.
Baltas prastas sijonas, skaistus kaip jos duszia, apjuo
stas žalsva juosta, plaukai tamsus, gluodniai siiszukuoti už
veržti sidabriniu galionu, už kurio užkiszta szakutė rūtų, mymasis mergų žolynas ir keli broleliai prie krutinės visų jos
dabinimą tvėrė. Artimystė dievų neleido jai turėti mezginio
ant veido, bet jos aniuoliszkas žvilgėsis buvo geriausiu už
dangalu ir taip jų gražia darė, jog kožnas tik ant jos turėjo
atkreiptas akis. Negalėjo jai nė Traidėnas atsakyti savo nuostebos, žiurėjo jau be abejotumo ir baimės, o nors tarpe Pa
jautos ir žinomos jam ypatos matė skirtumų,vienok nepaliovė
užsiiminėti taip dideliu isz pirmo pažiūrėjimo jos panaszumu.
'ruoni tarpu svotbinis pulkas grįžo atgal tarpe gausino trimytų. surmų ir visokių barszkynių, o žmones isz langų ir nuo
stogų berdami ant jaunavedžių visokius grudus, velijo jiems
visokios kloties. Nors žemutinis butas pagal savo surėdymų
buvo tinkamesnis dėl atlaikymo puotos, liet Jagalius, norė
damas atsakaneziai priimti savo seserį, virszutiniame bute
svotba jos apvaikszcziojo ir su duona ir druska iszėjo prie
vartų ją susitikti. Motina-gi, paduodama dukterei į vienų ran
ką naują puodą, į kitų ratelį, paveikslan pareigų jos luomas,
įvedė jų į seklyczių.
Laukė jau ten pas trepus Garsutis, atsiųstas isz Trakų
nuo kunįgaikszczio Keistuezio su dovanomis nuotakai ir su
pasveikinimais jos pasiskyrimo. Turėjo po draug įsakymą
oncvnikįri J:ipcnliiĮ ir perstatyti jam apgailavimų, kuris grau
žia jo dėde, jog dėlei sveikatos negalėjo pats atvažiuoti į Vil
nių. Pamaczius besiartinantį pulką szirdis jaunikaiezio smar
kiai pradėjo plakti. Žinojo gerai, kad jame turi rastis Pa
jauta; pamatė ją net isz tolo, bet malszindamas savije nelaikinius jausmus, apie tai tik mislijo, kad galėtų dasigauti prie
vieszpaczio ir iszreikszti jam mierį savo pasiuntinystės. Kad
priėjo kunįgaiksztis, jaunikaitis nuolankiai priesz jį nusilenkęs,
atidavinėjo keistuezio velyjimus, iszrodydamas negalėjimų
jo pribuvimo.
— Tai niekniekis, - tarė szaltai Jagalius - svotba mano
sesers nemažinus yra svotba; galėjo net apsieiti be prisiuntinio velijimų, kurie nė pagelbės, nė užkenks musų sudcrinėms
- ir žengė ant trepu.
— Kam szitie juokai? - dadavė Vaidyla. - Kunįgaiksztis
turi sveikatų medžioti, o serga, kada reikia atvažiuoti ant gi
minaitės svotbos už tai tik, kad už vargszo Vaidylos teka. Jei
taip už kunįgaikszczio Danieliaus, tai rastųsi noras ir sveika
ta. Kų daryti?
Ir n u vėjo tropais augsztyn.
—- Ponas dėdė isz musų juokus taiso - tarė praeidamas
Skirgaila - bet pataikysime jį tuojaus pasveikinti!
Ir nė nepažiūrėjęs ant nubudusio pasiuntinio nuvėjo pas
kui kitus.
Sumaiszytas jaunikaitis taip nemielu priėmimu nežinojo
kas pasilieka veikti ant toliaus: ar eiti svetainėn, ar grįžti į
Trakus. Skaudino jį labjaus paniekinimas dėl Keistuezio ir
nedėkingas atmetimas jo velyjimų, negu jo ypatiszka įžeida ir
butų gal be atsisveikinimo iszvažiavęs, jei ne atsižvelgimas
praeinanezios Pajautos, imanezios dalybon jo susikrimtimų,
nebūtų persvėręs svastyklių; taigi nuvėjo paskui jų tuomi tik
užimtas, kaip galėtų prie jos prisiartįt>,irtuojaus tarpsveczių
būrio dasigavo į svetainę.
Toliaus- bus,
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Isz visur.
Neraszyk laiszkų ir nesimaudy k Nicaraguos
ežerauose. — Vandeniniai „tigrai“ ir kaizeris
Vilhelma u. — Byla Zolos Ir Maskolijos judoszyste.

Neseniai akys civilizuoto svieto buvo
atkreiptos ant Paryžiaus ir Wilkes-Barreh’ų, bet po ekspliodavimui kariszko
laivo Maine o vietą Pennsylvanijos mies
telio užėmė Havana. Tuo tarpu, kad
tyrinėjimas priežasczių supliszymo .Su
vienytų Valstijų kariszko laivo ką tik
prasidėjo, Prancūzijos sostapilyje jau
nuo keliolikos dienų traukiasi byla Emi
lio Zolos. Garsus autorius negardžios
„Nanos“ jokiu budu negali isztraukti i
aiksztę priežasczių isztremimo
žydo
Dreyfusso ant Velniszkos salos. Ant
visų reikalavimų Zolos*) ir jo advokato
Labori'o kariszka ir civiliszka valdžia
atsako, kad ji to padaryti negali būda
ma suriszta publiszku sekretu. Isz to
kyla sumiszimai, isz to Zola keletąsykių
v’Ostik isztruko nuo lyncziavimo, isz to
neapykanta žydų, isz to galima ateityje
revoliucija. Tuo tarpu, kad valdžia vi
somis keturiomis ginasi nuo atnaujini
mo bylos kapitono Dreyfusio, Europos
politikai pradeda spėti, kad Dreyfuss
iszdave sekretus prancuziszkos armijos
ne Vokietijai, bet... . Maskolijai. Tai
man prieteliai! Bucziuojasi, lanko viens
kitą, žada viens kitą gelbėti bėdoje, o
slapta Maskolija sznipinėja sekretus sa
vo draugo. Nesidyvykime užtat, kad

mo komitetas ilgiaus jau laukti nepristo
jo, p. Miliauckas tada sutiko, kad
parduos biznį, o Susivienyjimui pinįgus
atiduos.
Bcto, Susivienyjimas neturi
ko bijotis, nes turi belinįkus, p. Antaną
Daniseviczių ir Juozą Mockaitį, kurie
ant 5000 dol. buvusį kasierių užbėlino.
O Kardas ir Saule, ypatingai Saule, ga
li gerai žinoti, kad tie žmones yra verti
daugiaus nei 3000 dol.

„Niekad neraszyk gromatų, bet nie
kados nedegink tų, kurias gausi“ — sa
kydavo Talleyrand. Jeigu De Lome
butų įsidėjęs tuos žuodžius giliai i savo
szirdį, nebūtų raszęs laiszko, užgaunanczio McKinley’į, ir, kas paskui eina,
Nesibijokit, Susivienyjimas ant vėjo
nebūtų gavęs sakties nuo Suvienytų
pinigų nemetė. Kasa buvo prižiūrėta
Valstijų. Pasirodo isz to, kad raszyti
prigulineziai. Belinįl ai buvo iszrinkti
intimiszkus laiszkus taippat yra pavojin
atsakanti!
ga, kaip.... padekime sau maudytis
Susiv. Sąnarys.
Nicaraguos ežeruose.
Paklausykite,
kas atsitiko trims Amerikos inžinie
riams, tyrinėjantiems tos mažos viesz
patystes kalnus pravedimui perkaso,
Laksztingala.
jungsianczio Atlantiszką oceną su Di
džiuoju. Iszvažiavo jie ant luoto mau
Laksztingala ant szakos sėda
dytis ežere, bet vostik spėjo įszokti į
Ir graudžią giesmelę ji gieda.
vandenį — tuojaus vienas p ravėjo rėkti
Gražum’s garsų gamtą isztinka
nesavu balsu ir akyse dviejų draugų pa
Šyla dyvina, stebuklinga.
sinėrė vandenyje, kad daugiau nepasi
Nustojo baugiai jau murinėję
rodyti. Iszsigandę inžinieriai be kvapo
Nerimti vandeniai upėje;
pasileido atgal ir ant kraszto nuo vieti
Jau spindulio saules skaistybe
nių gyventojų iszgirdo, kad ežeras yra
Gilybėj vandens ramiai žiba;
pilnas... tigrų — ne tų gyventojų džunglių arba girių, bet marių szunų, kuriuos
Jau miszkas nuo audros nestaugia,
aboriginiecziai nežinia delko apkriksztyjo
Tik tykiai virszu nes vis,siaudžia.
Jai.' veidas gamtos yr’ linksmesnis
netinkancziu vardų tigrų.
Dreyfusso iszdavėįystės isznaujo, nes
Ir mėl) n s dangus yr’ skaistesnis.
Nesispirdamas aiszkinti, isz kur ežere iszejus i aiksztę judoszystei Maskolijos.
Tai]> didę ir augsztą galybę
atsirado gyvuoliai, kuriems tikra vieta sandaras aepublikos su caratu plisztų,
Giesmeles graudžios tur ramybe.
yra jurese, pasakysiu, kad kraujagerin- kaip muiline pūsle, o prancūzai ne už
gų žvėrių randasi netiktai vandenyje, kokius pinįgus nenori nustoti galingo
Žemaitis.
bet ir ant žemes (tos tiesos man niekas prietelio.
L.—s.
neužgins) ir netiktai ant žemes, bet taip
Uždrausta rūkyti.
gi tarp žmonių, ir netiktai tarp paprastu *) Zola toje provoj likos kaltu ir apsūdytas Į
«/
smertinįkų, bet ir tarp — apvainikuotų kalėjimą. Bed.
galvų. Nemislykite vienog, kad turiu
Isz Frankfort, Ky., pareina žinia, kad
ant-mislies kokius Afrikos kacikus,
tos valstijos legisliatura nutarė visai iszkuriems taip lengva užmuszt žmogų, kaip Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, geriat s naikyti sigaretus(papirosus). Kienvienas
mums suvalgyti riekę duonos
su skilvio ir žarną reguliatorių.
kursai darys, pardavinės arba rūkys sisviestu,— ne,
žvėriszkus
instinktus
garetus, pateks po bausme nuo S 10 iki
kartais parodo
apšviestas
valytojas
$ 100. Net daryti dėžes arba popierą
Apie
,,
Susiv.
“
kasa,
apszviestos
tautos,
kaizeris Vilhel
sigaretams užginta.
Vienok kad tas
Szneka
visi,
buk
,,
Karde
ir,,
Saulėj
mas II. Sztai neseniai iszžiurejo jisai užįstatymas ateitų į šylą, t. y. kad stotų
gavimą savo karaliszkos ypatos viena buvę raszyta priesz Susivienyjimo kasą, Įstatymu, reikia dar, kad jį senatas pri
me straipsnyje tūlo sacijalistiszko laik- buk Susiv. kasos nuo buvusio kasieriaus imtu,
c
raszczio. To iszžiurejimo užteko jam, kad p. J. Miliaucko neatgaus, nes p. Juozas
Kaip man Kad papuczuai lave kankina ir ne smagu darosi
liepti vargszą redaktorių pasodinti ant Miliauckas nieko neturys.
dviejų menesių į tamsų ir szlapią kaze rodosi, tai p. J. Miliauckas turi dar vis valgyk Case a rets katariszkas cukerkas, isz
i.ies pasveiksi 10c . 25c,
Asz Su
matą. „Kiszu redaktorių į tokia vieta daugiaus už Kardą ir Saulę!
— nesidrovėjo apvainikuota galva iszsi- sivienyjimo reikaluose ir esu interesuo
Pigiai parduoda.
reikszti — tyczia dėlto, kad redaktorius tas T galiu pasakyti tiek, kad p. J. Mi
Seniausias Mėsos sklodas Szenadorij, dara ntis grra
nustotu sveikatos“ ir žinoma butų jau liauckas pinigų Susivienyjimui niekad cash biznį, su viskuom, kaip icebaksis ir kitais dėl
nepavojingas. Argi kaizerio negalima negynė ir negina, tik praszo, kad valan vedimo pirmos klisos biznio Parsiduoda dėl savo
priežasties.
prilyginti prię . Nicaraguos vandeninio dėlę palauktų, kol jis sudarys pinigus.
Dasiainokli Carso spaustuvėj 103 E. Lloyd str
Shenandoah,
pą
D tigro“?
į Kada vienok Centraliszkas Susivienyji
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Translating and job work in english, lithuanian and polish languages do
ne at resonable prices.
Nežinia delko tuli lietuviszki laikraszcziai laiko ,,Garsą” ir ,, Susivienyjimą”
lyg už kokius dvynuczius. Nėra ką žiū
rėti ,,Saules”, kuriai tik lenkų , ,Związek’as” imponuoja, bet ir tuli kiti laikraszcziai mano, kad ,,Garsas” tai turi vis
ką apie ,,Susiv.” reikalus žinoti.
To
kia nuomone turbut labjausiai del dvie
jų priežasczių iszsidirbo: 1) kad ,,Tė
vyne”, ,.Susiv.” organas, spaudinasi
,,Garso” spaustuvėje ir 2) kad ,,Garsas”
1’iin.ky ,,ulioiv. u/j iiauuiiigą organizaciją
ir už ją užtaria.
Kas link spaudinimo
,, Tėvynės”, tai tą, norėdama, galėjo ap
siimti ir kita spaustuve, jei galėjo pigiau
už ,,Garsą” spaudįti.
Užpernai jug
,,Tėvynė” buvo spaudžiama ,, Vienybes”
spaustuvėje.

Kas link antro, t.y. prielankumo Gar
so del Susivienyjimo, tai tarp ,,Garso”
ir kitų lietuviszkų laikraszczių yra tas
skirtumas, kad ,,Garsas”, kaip sakėm,
iszranda Susivienyjimą naudingu. Ne
sakom, kad Susivienyjimas yra sziandien tobulu, bet drauge matome jo nuo
latinį gerinimąsi. Kiti laikraszcziai pa
gyre užmanymą sutverti naują Susivie
nyjimą. Mes skaldymąsi lietuvių į smul
kius pulkelius laikėme ir laikome už Me
dingą ir vietoj naujo Susivienyjimo vi
sados patariame gerįti dabartinį, kursai,
nors kiti priesztarauja tam, yra grynai
tautiszku ,,Susiv.”, o ne tikėjimiszku,
nes ir dabartinio Susivienyjimo konsti
tucija u ž g i na kisztis į tikėjimiszkus
klausymus,
Tai tiek apie Garsą ir Susivienyjimą.

Isz Szenadorio.
Pereitos subatos į nedelią naktį už
puolė pleszikai ant lietuviszkos bažnyczios ir klebonijos. Apie kokią 3 va
landą isz ryto iszgirdo kun. P. Abro
maitis kasžin ką bevaikszcziojant. Mislydamas, kad tai vaikszczioja kun. A.
Milukas, paklausė, ko jis taip vėlai
vaikszczioja.
Vos kun. Abromaicziui
prakalbėjus, priszoko prie jo du vyrai ir
prikiszę prie krutinės revolverius liepė
tylėti. Kunigas iszpradžių labai nusi
gando, bet paskui atitekęs paklausė už
puolikų, ko jie nori. ,,Kur pinigai?“
pareikalavo tie. Kun. Abromaitis pa
sakė jiems, kad pinįgus ras kelnių kiszeniuj. Plėszkai radę kelnių kiszeniuj
$17 dolerų pasiėmė, pasiėmė ir auksinį
laikrodėlį. Bruslote kun. Abromaiczio
buvo $50 dol., bet pleszikai tų nerado.
Apkraustę kiszenius, užpuolikai ketino
eit laužyti kun. Abromaiczio banką
(safe bank), nes jų esą daug apaczioj.
(kun. Abromaitis gulėjo ant antro augszto).
Bet kun. Abromaitis pasakė
jiems, kad jiems visai nereikia laužyti
bankos, nes bankoj nėra pinįgų, o jei
jie netiki, tad jiems ketino pats banką
atrakyti.
,,Kunįgns nemeluos“ — at
siliepė ant to vienas isz pleszikų ir banI----- lovirljzt-i Pncl-ui
L’11 n AJaI'Omaicziui tyliai per 20 minutų gulėti ir
iszejo. Jei kun. Abromaitis norėtų pa
kelti riksmą, ketino sugrįžę perszauti jį.
Vagiliams pabėgus, sukilę namiszkiai
rado pirmutiniam ruime pamestą cikori
ją, isz ko suprato, kad vagių pirmiaus
bažnyczioj butą.

kio altoriaus monogramas liudija apie
Kriksztų buvo
tokį bedieviszką pasielgimą.
Szliubų
In kleboniją vagys dasigavo per lan
204
Familijų yra
gą. Szenadorio lietuviszkos parapijos
Pavienių
klebonija yra sena ir supuvus, nedyvai,
451
kad į ją lengva per langą įlysti. Ma
Mergaiczių
tyt, kad vagių buvo bent keletas, nes
Mažų vaikų
klebonijoj viskas buvo perkraustyta ir
Visų duszių
1, ’05
peržiūrėtą, mažiausias stalcziukas iszkrestas. Vagys į kun. Abromaitį szneValnamanių
kejo angliszkai. Vieną isz jų, kurs lai
ke žvakę, kun. Abromaitis, pažįtų, jei
1
kur pamatytų. Apart kun. Abromaiczio
pinįgų ir laikrodėlio, vagys iszsineszė
dar kun. Miluko overkoti, kotą ir bre- thuanian Ind Club’ą” kas link gavimo
vijorių ir cikorijos viršų. Kun. Miluko Ci Bietuviszkos mokslaines nuo miesto, nes
korija kasztuoja tik 22 dol., ją tai ir isz- Iniestas atidavė lietuviams mokslai ne ne
nesze nevidonai isz didžiojo altoriaus. įėl minėto kliubo triūsos, bet del įriti
)s Antano Jocio. Jeigu A. jocis nė
Jeigu jiems butų rūpėjęs pelnas, jie butų
Litų atvažiavęs į Philadelphiją, dar tas
paėmę parapijinę ciboriją, du syk bran
iubas ir dabar butų nemislijęs apie ga
gesnę, kuri tuszczia stovėjo zokristijoje.
mą lietuviams mokslaines nuo miesto,
Bledies padare apie po So dolerių
sz neesu prieszingas ,, L. I. C. ir jo
klebonui kun. Abromaicziui ir kun.
.nariai ant manes nenyks, kad asz varMilukui.
dan teisybės atsiszaukiu, kurie nemislijo
Lenkiszka Szenadorio parapija ski neteisingai sau garbę įgyti, nes autorius
neteisingos garbės, p. Ambrazeviczia,
riasi pusiau: didesne puse parapijonų
vienas viską apgarsino, iszgirdamas sa
atsimeta nuo kunigo Lenarkevycziaus ir
vo kliubą ir savę. Jeigu kas ką gero
tveria naują parapiją, jau ir namą bažpadaro dėl musų, mes jį turime guodoti
nycziai turi nusipirkę. Pereitą nedelią
ir jam garbę už tai atiduoti, ir tai]) da27 d. Vasario turėjo ant Rinkevycziaus
sales suirinkimą del apsvarstymo apie
ti; bet jeigu mes už gerą blogu savo taunaujos parapijos reikalus.
tiecziams užmokėsime, tai įgysime daugiaus prieszų, kaip geradejų, kas tarp
C

c

LIE T U VIAI A M E RIK O J.

Tąsa nuo 1 psl.
Vnrdnli Teisybės.

Ir isztiesų, kada kun. A. Milukas pri
sikėlęs vargamistrą ir duobkasį atėjo
bažnyczią, rado ten baisų daigtą pada
rytą: cimborija buvo iszpleszta, oSzven
cziausias Sakramentas pabertas ant alto
riaus ir vandeniu sulaistytas. Isz viso to
iszpustijimo padaryto altoriuje gali
ma spręsti, kad piktadejai į bažny
czią įsilaužė ne tiek su siekiu apvogti,
kiek kad iszniekįii bažnyczią. Zokristijoj, per kur įėjo, buvo brangus kielikai, kurie stovėjo taip po akių, kd jųnegalima buvo neužtemyti.
Vienok piktadejai neėmė kielikų,
tik tyczia iszberę isz cibrijos Szvencziausią,
paczią ciboriją
klebonijoj
pamėtė. Liktoriai liko nepjudįti nuo
altoriaus, bet altoriai buvo apadraskyti.
Paneles szv. altorius visas niekadejas
spyręs su koja; sulaužytas ant priesza-

(Philadelphia, fPa. Per praėjusias dvi
nedėlias patilpo lietuviszkuose laikraszcziuose straipsniai apie Philadelphijos
lietuvius p. V, Ambrozevycziaus, Artojaus, Klausytojo, bet man yra nesma
gu pasakyti, jog juose yra labai didžios
klaidos, kurias norecziau paaiszkinti.
Pirmiausiai raszytojas (nes man rodos
visi minėti pseudonimai yra tos paczios
ypatos*) neteisingai paduoda Philadel
phijos lietuvių skaitlių, nes Philadelphijoj yr ne ne 204 lietuviszkos szeimynos
ir isz viso ne 1105 lietuviai, bet ežia yra
apie 4000 lietuviszkų ypatų.
Taip-gi
ne keturios pagelbines draugystes, bet
penkios. Raszytojas, man rodos, rin
ko medegą statistikai isz bažnytinių me
tinių rokundų, kurios buvo iszleista 17
Sausio 1898 m. ir kuriame parapijonų
statistika sziaip skamba:

kad jeigu kas norėtų isz kliubo sąnarių,
galėtų su juomi nueiti.
Kliubas ant to
iszrinko p. Ambrazevyczių, kurio angliszka kalba mažai teyra suprantama
anglams, ir jis nieko negalėjo pakalbė
ti ant virszmineto susirinkimo, bet tiktai

ragina visus eiti mokįtis angliszkos kal
bos. Musų bažnyczia jau iszmoketa ir
dar pinįgų turime kasoj, apie ką dau
giausia rūpinosi kun. Kaulakis.
Sąnarys Gedemino Kliubo.
u

y

* Regi?, guod. korespondentas klysta. Red.

ne vardan ,, Lithuanian Independent
Club”, bet vardan visų Philadelphijos beje” ant 70 puslapio, ar ne asabiszkas
užsipuolimas ant kunigo, garbes verto
musų prezidento, J. Žilinsko? ar tai ne
jam moka miestas. Viela dėl mokslaiAklas Klabukas klausia, kur pasidėjo
nes likosi aprinkta „Fletchei School”
ant Christian ui. tarpe Antros ir Front $ 282,27? Idant tamista piktai nemiulyczių. Mokslainė prasidėjo Vasario slytum, turiu paaiszkįt, kad po kasieriaus
apgarsinimo 10 numerij ,,Tėvynes” iki
u tur Seimui buvo iszmoketa viena posmertinikais ir seredomis nuo
nė ir už spaudą suvirszum $ 100. taip-gi
grovui Lėly vai už rasztus. Tamista geirma vakara susirinko i ,,Fletcher
chool’
lietuviai.
Kelios dienos už vertesnius rasztus į ,,Tėvynę” Susiv.

raszė.

I n neiszduoti daugiaus per 100 dol., na o

timtaueziai ir laikraszczių reporteriai, ku

p. K labu kas ,.\ ienybej” atranda iszduota $44.90 ir tuomi neužsiganėdina. Gal
per mažai? Tikri juokai!
Kad prezidentas dirba su tikru pasi-

, matydami taip

daug norinezių

tai mat tuomi ir negal įtikti. Didelę
czionais iszvesti, bet

eis likosi paskirtas jų virsziiųku.
\ asar.o 10 diena anghszkos
ilki

esnį laiką del mokinimosi, kas ir pasi-

> Mylėtojų dr.” valdo
tai tuomi nepasigiria;
lcnio;a
neAI 1 9-*------- rv 1 t*<r I 7*> 4^.^---------- L

apie tai ne p. I. Astramskas, nė kiti ne
žinojo.
P. Astramskas norėjo paaisz
Mes, ,, Gedimino Kliubas”, taip-gi su- kįt tą per ,,Vienybę”, bet, matomai, ne
priėmė. Tai ir pasirodo graži teisybė,
mes aukaujam paskutinius centus, o ki
šiai nes ir nutarėme mokįtis kliubo name ti ir isz to pasinadoja. Ar nebūtų daug
ir palys mokėti mokįtojui.
geriaus, kad duotume ,,T. M. Dr.” kili
apsiėmė mus mokįti czetvergais,
Musų czia ant vietos, negu siuntinėt į užmarį
ežiomis ir sukatomis,
mesi prie svetimlauczių?

Kaip tiktai atvyko į Philadelphiją p.
A. Jocis pradėjo rupįtis, idant miestas
atidarytų lietuviams mokslai ne. Jis ėjo
pas miesto mokslainių virszinįkus ir kal
bėjo vardan Philadelphijos lietuvių apie
reikalingumą jiems mokslaines.
Anie
užkvietė Jocį ateiti ant susirinkimo (4 iszmoksime raszyti ne tiktai

Jocis užduoda mums
tuvių reikalus,
Vasario 3 d. Lithuanian Independent
Club turėjo savo susirinkimą, ant kurio parsmeszęs namo pertaiso musų rasztą
įp. Jocis buvo perstatytas, kaipo galintis ir Pasklli iszaiszkina musų klaidas,
mokįti angliszkai, jeigu kliubo sąnariai' Mes, Philadelphijos lietuviai, dabar
norėtų mokįtis. Kliubas nutarė mokį labai ramiai gyvename; mažai kas teyra

Tamistos Draugas.
matoma, tas vyras gryna tie

raszo.
p. Ign. Grieszių sekretorium , ,T. M.
Dr.” vietoj p. Mikolainio, tai to įneszimo taipgi netalpino.
Ar-gi ne vieno

pina.
Tą kiekvienas galim suprasti,
me isz vieno.
Daug mums pagelbsti j kad vieno nuomonė negali visada ir vi
musu guodotinas kum- J. Kaulakis, kur suomenei įtikt Užtai geriaus butų kreip
sai pritaria kiekvienam musų geram'už ias su ,,T. M. Dr.” reikalais prie kitos
manymui, o taip-gi ir pats datų nau- redakcijos, kuri neturi tokios vienpusydingų pamokinimų suteikia, iszvien su i stes.
Geisteriszkinis.
; eis ant mokslainių virszinįkų susirinki- mumis dirba ir mus į vienybę traukia.
- mo del perstatymo reikalingumo lietu Kas link dabartinės mokslaines, kun. J. * Laiszkas p. Geistoriszkinio draugo su pasarga
viszkos mokslaines. Taip-gi jis sake, Kaulakis ant kiekvieno savo pamokslo paežio p. Geist.eriszkinio.

tis savo namuose ir mokėti mokįtojui,
j nes kliubas tuokart dar nemislijo apie '
| gavimą nuo miesto mokslaines. A. Jo
cis savo kalboje apsiėmė mokįti ir pra- ■
Į oeszė kliubui, kad storojasi gauti mok-
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Anima vili©

Marijona nesitikėjo jį matyti, nes jam inėjus su nuostebal
dirstelėjo ir užkaito, jis atsistojo kampe nenorėdamas periszka-1
dyti prekiavime. Pardavinyczia buvo pilna žmonių. Ant
galo paeiliui ir jis padėjo kelis sidabrinius pinįgus ir, nedrįs
damas pakelti akių, papraszė szruotų. Ji taippat buvo susiApysaka Mares R a d z e v i c z i u t e s.
maiszius, nes nepratarė nei žodžio.
Pasiėmė szriuotus ir rengdamasis iszeiti pakėlė akis, norė
naktis. Niekad niekur- n’iszeina. O, o! toks mokįtas ponas, damas ją atsisveikįti. Bet sutiko jos akis ir tik užkaito, o ji
nusijuokė ir taip be žodžio persiskyrė. Sykiu abiem į galvas
ką jis veiktų karezemoj. Ar tai draugai, ką karezemose sėdi?
atėjo toji naktis, kada jį isz sniego iszgelbėjo ir dabar, nieko
Marijona atjnieravo perkelį.
viens kitam nesakydami, pasijuto artymiausiais.
— Macziau jį Kurhane su Sziszkiutę - tarė ramiai.
— Negal tai būti! - suszuko senė - o man galgonas ne
IX.
sakė. Na, *ia, parodysiu asz jam!
Pirmą Birželio Szumskis ketino važiuoti. Jau nuo pusės
— Ką? nugąsdįsite jį tu'orn ir jis pabėgs.
Gegužio iszsiuntė savo daigtus ir pertraukė tarnystą. Porą
— O, o, tai jus jo nežinote! Jis toks perdaug geras ir likusiųjų nedėlių paszventė atsivseikinimui pažįstmų ir užbai
lepus, kad jį nevaktuot, tai mislija, kad neapstoji apie jį. Isz- gimui visokių reikalų. Vakarus perleisdavo kliube. In pabai
tolo stovėt, tai jis neprisiartįs, bet kad jį už rankos paimti, tai gą laimė jį apleido. Praloszdavo kasdien, bet nepaisydamas
jaucziasi kūdikiu ir lipsznum. Pamatysite, kaip prie manęs to kasdien vėla loszė. Matyt jį buvo kas antra diena įeinantį
jis ant žmogaus iszeis, liks turtingu ukinįku.
vidudienij pas Smoliną. Ten užsidarydavo kambaryj ir iszdaėdu, gundau ir jis manęs klauso, nes mato,
eidavo isz jo įkaitę. Pastarame laike Smolinas buvo lyg ne
landa apie jį misliju, rūpinuosi.
savas, lyg ko baimėjosi. Kaimenės jų jau buvo iszgytos į ty
~ — Gerai darote - pagyre Marijona.
rą; jis su Berezinu ilgai kas žin ką kalbėdavosi du vienu.
kad jam Gal mislijo savo sądarbinįką perkelti į Toboską.
— Duosiu asz jam už tą Sziszkiutę!

Subatoj, dviem dienom priesz iszvažiavimą, Szumskis,
ti jį užkabįti, ar taip isz netyczių susitikti. Tuojaus dasižino- pakalbėjęs su Smolinu, nuvėj’ tiesiok pas Sziszką.
siu.
— Užporyt važiuoju - tarė.
Užmokėjo už perkelį ir nuvejo namo.
— Gaila. Neiszlosziau isz tavęs dar visų pinigų! - nusiAntanas tą vakarą vėlai sugrįžo, nes labai toli buvo nuvėjęs.
.— O, o! misliji, kad asz tik tiek ir turiu. Ne su tuszcziu
Senė nedavė jam nė per slenkstį peržengti, tuoj pradėjo kiszenium iszvažiuoju isz sziezia.
— i ik mergiszczios ežia nepallkk!
— Tai tu dar vis pas Sziszkiutę valkiojiesi! Na, na!
— Kiek duosi dalios? Pažiūrėsiu, ar užsimoka imti.
Dabar jau skurdės asz vežsziu parduoti. Gal ir pinigus su
— Tikiuosiu, kad tu man užmokėsi.
ja praleidi? lai, taip! Ar-gi jau nė sąžinės, nė gėdos netu— Nė nemislyk!
— Sakei, kad jei tau bus isztikima, imsi su savim.
Antanas pažiurėjo į senę ir pradėjo rengtis.
— Sakiau, nes man taip iszpuolė. Dabar ją vėl gali ati
— Kas tau, moeziut, paridarė? - lėtai užklausė. - Visai
duoti Mrozoyickiui. Girdėjau, kad jau kyla ir mano vietą
su Sziszkiutę neužsidedu. Susitikau ją pereitą nedėlią ir per
pas Sziszkiną užima.
ėjom kelįs žingsnius sykiu. Puikiai įsirėdžius, isz virszaus
— Užims taip gi tavo vietą ir Lebiažiuos. Dar laukia
dėptelėjo ant manęs ir paklausė, kiek noriu už skurutes; pasa
tik tavo prasiszalinimo. O szitą, kad tu nuo jo iszlupai, tai
kiau. Liepė man neszti į jos namus. Nunesziau, nes ant to
dabar sau ir laikykis! Taip tada tau sakiau, ir taip tur but!
prekėjas, bet į jos rūmus n ėjau nors ir kvietė.
Duosi man tūkstantį rublių ir imsit szliubą Tobolske!
— Žiūrėkit. Norėjo užkabįti.
— Gal misliji užmesti man, kad tu stoji už seserį?
— Ne! Norėjo pasigirti, kaip puikiai gyvena. Bet asz
— Nieko tau neiszmetinėsiu. Padarysi, ką liepsiu gražun ėjau. Atėjo brolis, ir greitai mudu sutikom. Sztai ir viskas.
mu, o ne tai per prievartą.
Kas gi tuos liežiuvius pakėlė?
— Isz tikro? Gal tu manę priversi?
—Pažiūrėsime!
— Kas-gi moeziutei pasidarė su ta mergina. Taip jį ma
Szumskis užsidegė.
no, kaip ir laimė mano! - suniurnėjo.
— Pažiūrėsi, kad kvailu liksi, paniekinaneziai nusijuokė
— Ne nesigink! O kogi tau skųstis? Ar nėra duonos,
ar marszkinių, neturi sveikatos arliusybės? Griekas ir szne- ir trenkė durimis iszeidamas.
kėti. Urnai gi nepasidarysi turtingu, bet isz valios ir tas bus.
Buvo vidudienis. Berezinas liepė užkinkyti arklius ir nu
Nepridera visados dejuoti! Kasdien turime sziltą valgį, stuboj važiavo pas Smoliną.
szilta. Ko dauginus reikia?
— Važiuokim į pirtį! - szuktelėjo szvogerį.
— Teisybė - tarė vaikinas liūdnai szypsodamasis. Pas
Smolinas įsėdo į roges ir abudu nuvažiavo. Už miesto
kui užsimetęs kailinius pakilo^
dirstelėjo viens į kitą.
— Eisiu szruotų - tarė.
— Tai szuva - suniurnėjo Berezinas.
Nuvejo į gydytojo pardavinyczią. Ties vartais jį apėmė
— Pridirbs bėdos. Reikia mokėti! — rodijo Smolinas,
baime, Jau norėjo grįžti, bet paskui savę pergalėjęs įėjo.
.— Ne - ginė ans.
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ko isz kelio į žoles. Virszus jo skrybėlės kyszojo isz žolių ir
— Na tai kaip?
— Bus po jo. Kad jis butų geras, pasakytų: duokite ką ternydamasį ją ėjo paskui Szumskis, neiszsukdamas isz viesznors, sykiu jug dirbome. Butų nieko; Duotum porą tukstan- kelio. Prieszai savę pamate ateinant vieszkeliu kelis žmones,
kurie prisiartinę pasveikino jį. Buvo tai Andreika, Rudnicczių.
— Jis nori dvideszimts. Grasina. Velnias mums davė kas, ' Karcziauckas ir Mrozovickis. Nesze szviežiai užszautų vilkų odas. Antanas keliais žingsniais buvo atsilikęs. Ne
viską jam iszrodyt ir papasakot!
— Reikėjo. Asignacijas tuojaus mokėjo iszleisti, na o sze jis kelias skareles vienoj rankoj ir szaudyklę kitoj. Tik
tą, taukiuos prigirdytą, prekeją pats pamate. Tada pasako jis vienas nepasveikino ir netarė nei žodžio.
jo, kad jį drauge su balija paleido po ledu, dabar kalba, kad
— Kas tai! Ar jau nepažįsti! - už kabino jį Szumskis.
jį lyg laiko kur paslėpė. Ir gali but, jis kytras!
- Nupuikai, matau!
— Asz jam duoeziau tą dvideszimtį tukstanezių, kad tik
Užstojo jam kelią ir, matomoj, jieszkojo priekabes.
tylėtų. Iszvažiuos ir bus gerai.
. Draugai jo atsitolino. Rudnickis juokėsi.
— Asz jam nė skatiko neduosiu ir tylės.
— Tie du atsisveikįdami susimusz! - tarė.
— Baisu!
Andreika atsigrįžo. Stovėjo viens priesz kitą. Paskui
— Kvailumas! Ką tu jam sakei?
prasitrauke nuo kelio ir krūmai juos paslėpė. Tada tai pasku
— Prižadėjau rytoj duoti,
tiniu sykiu ir mate Szumskį. Vakare jis nebuvo kliube. Ne
- Kur?
rado jo Sziszka namie, ne Smolinas pas paezią. Apie vidur
— Pas jį namuose. Taip jis norėjo.
naktį Berezinas klausinėjo jo pas loszikus; visai ten jis nebu
— Vis tiek. Asz eisiu sziandien vakare. Tu bukie ant vo.
Tobolio su czaika ir lauk k!
Ant rytojaus vienas ir kitas klausinėjo apie jį, o vidudie
Berezinas pasuko arklius atgal ir navažiavo, kaip tarėsi, nij jau visi kalbėjo, kad iszbego nakezia neužbaigęs daugelio
į pirtį.
reikalų. Andreika nusistebėjo niekur nematydamas MrozoDiena perėjo, kaip daugybe kitu dienų. Miestas buvo izovickio. Nenakvojo su juom, kaip visados, karezemoj ir ne
tuszczias, karsztis neapsakomas, žmonės slėpėsi stubose, To- sutiko jo niekur mieste. Pavakare pamate arklius gydytojo
bolis buvo lyg numiręs. Szumskis, neturėdamas jau ką veik isz Lebiažių ir užkalbino Audukaitį.
ti, trankėsi, kad tik laiką nustumti. I žsitikrinęs buvo, kad
— \ ienas atvažiavai?
gaus nuo Smolino pinigų, nes gerai juos laike rankoj. Už
-— Viens. Atvežiau sviesta,c
puolimo vidudienij tarp žmonių nesibijojo. Naktį mislijo per
— Na, tai sugrįžszim sykiu.
leisti kliube. Jautėsi, kaip ans loszikas, kurs diktoką skaitliu
. . Kaip sau nori! — suniurnėjo žemaitis.
P'^Įgų uždėjo ant kortos ir mato iszlosziant. Graužimo sąži
— (irįžo tada namo.____________ ___________ ______________ _—
nes nejautė, nes ją seniai jau užmigdė. Tik
----- -į—
1 ai, prapuolė, kaip migla! — tarė į Audukaitį.
si prailgusių ir bijojosi arsTsvcTkinurio su Smoliniene. \ ic— Kasi5
nok buvo Oo-ana ramus ir linksmas. Pavakare ant tuszczios
— Antanas.
gatves pasitiko ° Szamaną.
— Kaip tai prapuolė? Sziand.en ryte jį maeziau!
— Gal aukso turi? užklausė jo.
— Kur?
Burtinįkas bailiai apsidairė.
— Ant tyro. Dar kalbėjome. Sake,kad skarutes par
— Turiu — atsake.
— Eiksz pas mane į namus. Pažiūrėsiu, gal ir nupirksiu, davė ir grįžta. Jau kelias kurapkas turėjo užszovęs.
— Nesakė, kad vakar suvejo su Szumskiu?
jei geras. Manę neprigausi, kaip Mrozovickį!
— Nė neužsiminė.
lai susiėjo?
— Kokį Mrozovickį? Nepažįstu.
— l ai]). Szumskis jį užkabino.
— Tik jau priesz manę nenuduok kvailį. Pavogei jo piAudukaitis nusiszypsojo, paplakė arklius ir parode po
nįgus ir jam įdejei asignacijas savo locno darbo. Labai tau
nusisekė. Asz norėjau jam tai papasakoti priesz iszvažiavimą! tiesiajai.
— Sztai czia susitikome. Toje vietoj krūmai buvo
Ant galo gal ne nepasakysiu, jeigu man duosi gerą auksą ir
tankesni. 'Poliaus padangėse keli vanagai suko ratą. Andrei
pigiai!
Duosiu! —tarė Szamanas, - bet bijausi eiti į tavo namu.*, o ka pažiurėjo į vanagus ir tarė:
— 'Pen yra pad 1 iena!
ir krepszį palikau vežime.
Paskui paėmė szaudyklę ir taikė į vieną vanagą. Audu
— Kur?
kaitis sulaikė arklius. Iszszovė. Vanagas apsisuko kelias
— Už miesto, krūmuose!
eilias ore ir nupuolė į krūmus. Andreika linksmai nusijuokė,
— Eik atsineszt. Asz ežia palauksiu.
— Bijau. Manę persekioja. Nepirksi tu, tai nupirks szoko isz vežimo ir nubėgo pasiimt vanagą. Audukaitis ra
Sziskino žentas. Palauksiu nakties - atsake Szamanas, atsi miai iszsiticsė ant vežimo laukdamas ano sugrįžtant. Urnai
isz tankumyno iszgirdo Andreikos riksmą.
traukdamas.
— Žemaiti! Žemaiti! Greicziau eikszen!
— Ima tavę galas! Eime! - suszaukė jį Szumskis, žiūrė
Keli vežimai atvažiavę sustojo ir žmonės drauge su Audu’
damas į saulę. Dar turėjo laiko. Szamanas sugrįžo mato
kaieziu skubinosi į tankumyną, klausdami:
mai be didelo noro.
— Kasten? Ko?
— Neikime sykiu! Eikie tu paskui manę, tik žiūrėk į
— Žiūrėkite! Czia žmogžudystė papildyta. Kūnas guli!
kur asz eisiu. Czia netoli!
(Toliaus bus, J
greitai perej o vieną ir kitą gatvę ir iszčjęs už miesto pasu

ftfl

Pajieszkojimas.
Asz Ignotas Lukaszevicze
pajieszkau Vinco Kudarovskio,
..Lietuvos“ laikraszczio agento. 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.

AR ŽINAI KĄ?
(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas duoda uz dyka.

GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.
Jei daktarai negalėjo pnžįti tavo ligos arba ne
galėjo tail pagelbėt, tai rusz.yk tuojaus pas Dak
taru Ibitu'ijĮ. o jis tau duos rodį už ih kį. Jei dak
taras pripažįtų tavo Hgį už neiszgydomį, tai slacziai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr.
Ilam yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vaikus.
uDionės, kurie dovanai klausinėjo rodų daugelio
daktarų, kurie po kelioliKįmetų pergulėjo ligonbucziuose, tartum per kokius ruonu- likos dr 11am'o iszgvdvti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sakomkra teisy b g, Nepratęsk savo ligos nes ga
li ta i neiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Daktaranlam’a.
G Kuolių Daktaro Ham'o negali gauti j- kioj
aptiekoj. nėj grosernėj, nėj kare damoj, nė nuo
perkuyczių. Kas nori būti persi tik rings. kad
gai s czystns ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Ham’o. Bonka tų gyduolių kasztuojn tik $1.00. szeszios bonkos $5.00. Kaszant gy
duolių, reikia npraszyt savo ligų ir įdėti į gromatų pinigus, money orderį arba czekĮ. Gyduoles
ir pamokinimą, kaip jas suvartoti, iszsiųsime se
kančiu pacztu. Atsiųsk paczto ženklelį del at
sakymo, Adresas toksai:

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas
$3-75
Geležines lovos

Parlor Suits, 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne
Kėdė su nendrii e sėdyne

-

S 18.00
.45
75.

J. P. Williams & Son,

INTAMS KALCZ1ASKAS
nminierių

KOTELI
KETVIRTOS
(Fourth) Street

J. ANCEREVICZIU

Ar žinote kur smagiausia
laiką galima praleisti?
Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė

Minersville, Pa. rymus: szaltąalųir kvėpiau-

Shenandoah, Pa.

Nuo naujų met ų uždėjo agentu- czins sigarus isz paezios Tur
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- ra siuntinėjimo pi įgų į Lietuvą ir kijos.
visas svieto dalis.
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos
Gyvena ant
217 FIRST STR.
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeiarauckas
kit, o nepasigailcsit.
[37 ir 19]
ELIZABETH, N. J.
—neseniai pirko—

S. M

vSsi Huną,

130 First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau
sius gėrymus.visam mieste.
Telefonas 562.

Visa eilia lovos, springsai, visur
apvadžiota
S 3.75
Komoda
5.50

13 S. MAIN STB.
S11ENAN110AH, PA.,

fCeirngi

Tėvynės Sargas,

L. 0. „Ponnel

GERIAUSIA UŽEIGA pas

B5? n k Exchange
Daniel Fallon, Propr.

$ 3-5°

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos
$ 14.00

netlszkas, pilnas naujo gyvenimo ir paiByay iCM
<Jary_
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
FIRTSTR.
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
ELIZABETH, N. J. jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg,
už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba Newgeras fr teisingas York.
243
vyras laiko

ANT

4

-

,RYTAS’
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202 S. Main st.

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad
už juos pilnai.

mėnesinis laikrasztis su pa Carpenter & Builder
419 East Jersey str.
veikslėliais. Jau treti metai
savo naujame name ant
ELIZABETH, N. J.
stovi ant sargybos lietuvių tau
630 W. Centre str.
Yra tai puikiausias
kalbos, tikėjimo ir szviesos.
Mahanoy City, Pa. tos,
Gaunams už $i.oo ant metų Karpenteris
Laiko geriausią s z t o r ą ir
pas.Rev. A. Kaupas — 1423
ir Budavotojas
sali u n ą.
N. Main Ave. Scranton, Pa.
Darbą atlieka greitai gerai
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
Visi numeriai pereitų metų ir teisingai. Reikale kreipisingas ii geras žmogus.
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė tės visi prie jo.
jimo vienas numeris siuneziasi
Ar nori insekuravot (iiisziu- už dyką.
ryt) savo daigius?
Neiszspjauk su tabaku ir uesurukyk savo
amžių.
Jei nori tai kreipkis prie
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztiu
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
Waterbury
Conn.
tabako ant visados ir būti drūtas, magogeriausio agento
°

Antanas Daniseviczia

Toledo, Ohio.
Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyviniausias iszradimas szlo amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abelnai vidurių, perczystijažmogaus kraują
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vidurių. Nusipirk baksuką U.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama.
240

Gerinus, kaip Klondike.

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

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir

Mūrininkas

Wanted-fin Idea

Protect your ideas: they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Atto»
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prize offe*
■aa Mat of two hundred Inventions wanted.

ant
32 FOURTH STR.

ELIZABETH, N. J.

RYTAS kasztuoja ant motų tik
tai.............................................. 8 1,00
TTialztrion n i Irrilrszc.zion iszkai szoimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
84 John str.

Waterbury, Conn.

fiaudokitesl
Gavau szviežią transportą
ražanezių, lietuviszkų szkap
lierių, abrozeliu, kryželių,
mentelikelių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.

Tarnas 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 pusmeczio. Prusuoso 4
markės. GARSO spaustuvė už pi
gią prekg ir labai gražia! padaro
visokius drukoriszkus darbus;spaudinama draugysczlų konstitucijas,
visokias korteles, užpraszymus,
laiszkus etc.
Pinįgus Ir gromatas reik siųsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah,\Pa^,

JEI NORIGA (JTI GE-

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

EA DWi TS

ADOMAS

už pigia prekę, eik pas

Persikraustė į savo naujus namus ant

p. FAUSTA in
jo ofisą
.

120 S. Jardin str

Shenandoah, Pa

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

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital, ’eje
Ashland’s. Gyvena 115 N. JarJin sir. Shenandoa h, Pa,

Dr. P. F. BURKE
tyriausiai gydo visokias ligas

M- F-JVIaiey,
Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius

Gyvena

30 E. ’Lloyd str.
Shenandoah Pa.
Vyrai visi pas geriausių

R. Dabb <4-

Graboriu

Geriausias Shenadorij phobografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
Vinca Minke vieži n
žiausio iki formatui portreto. 230 U’. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebranShenandoah, Pa
' giai.
Užlaiko geriausius arklius
29£ W. Centre str.
u* ryginus del szčrmenij, vesta
Shenandoah Pa.' lių
ir 1.1.
[36 ir '

jnoza

308 W.Ccntre str,

m

307 W. Coal str.

Shenandoah, Penna.

-------- ANT---------

Pm jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
apsaugojimo kompanijas

B UJAUCKA S

111 a u u x a

TREINAI ISZEINA.

Prasidėjo nuo 20 Vasario r 898 m,

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn St. Clair, New Castle, Morea ir New
Haven Junction, Mauch Chunk, Le . Boston 7.57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
hlghton, Slatington, White Hall. Cata- '
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton I Nzeina i-z Pottsville į Szenndori 6.00, 7.45
New York ir Philadelphia 5.2.8, 7.57, ry 9.10. m 12.38 2.42 5.0, po pietų.
i-/. Hazleton į Sz.ena'lori, 7.55 10.00
ta; 12.50 2.52, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts
ton, 5.28, 10.05 ryta; 2.50, 5.10 po piet.
Iszeina in Raven Run, Centralia
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga 7.21 po pietų,
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca. Ge Iszeina isz Shamokin in Shenadorl ant
neva ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po 8.40 ryta ir 5.35 po pict.'i.
piet.
In Belvidere. Delavare, Water Gap ir City. Park" Place, Delano, Me Adoo,
Stroudsburg 5.28 ryta: 5.1o po piet.
Audi'nri, d, Hazleton, Stockton, Lum
In Lambertville ir Trenton 7.57 rvta. ber Yard, Weatherly ir .Mauch Chunk
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.52 po piet.
In Lehighton. Slatington, Catasaadua
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton White Hall, Coplay, Allentown, Easton,
Stockton ir Lumber Yard 5.28, 7.57.10.05 ir I’hilipsbtirg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet.
In New York ir Philadelphia 0.25 ryta.
In Jeddo. Drifton ir Freeland 5.2.8.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
10.05 rytą 5.10 po piet.
9.28 ryta, ir 6.24 po piet.
In Scranton 5.28, 10.05 ryta:12.50 ir 5.10
Isz Shenandoah į Pottsvilig 9.35 ryta,
po piet.
ir 6.31 po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland,
Iszeina isz. Pottsvllles į Shenandoah
7.25 po pietų.
9.15 ryta ir 6.05 po piet.
In Raven Run, Centralia Mt-Carme'
Rollin 11. WILBUR generalnas superin
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04 !E2S.
tendentas South Bethlehem, Pa
po pietų.
CHAS S. LEE, gen. agentas
In Mahanoy
Ma
City, Park Place. Delano
Pliiladelpdia, Pa.
.57, 10.Of ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25 A W NOJfNEMAC II ER, Asst G, P. A.
po pietų.
Philadelphia, Pa.
in Yeatesvilie 5.28, 10.05, ryta; !.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportatioir,
8.25, po pietų.
South Bethlehem, Pa.

Tikrai r

MAX KOBBE

Mrs Jacob Hontz
kiaušius kvietkus.

daro

. BARNSTON Tea Co

Ypatingai už

6 BARCLEY STR.

steliuotus vainikus am veselijų

szcnnenij ir visokiu tam unimsziij |

Lietuviszkas ir Lcnkiszkas Bankas.
40 Canal Str. NEW YORK

GAUSITE PAS-----

OYSTERIAI visokių kainų.

Malu.... y City, Penn a.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkijųir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigų, kur kie
kvienu Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rolų.

Isz ShnmoKin 7.05. 9.10 11.58 isz ryto, 4 20
popintu ir ateina in Szenadori ant 7.57, 10.05
ryto 12.50, 5.10, po pietų

Mrs Jacob Hontz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

Ins teigtas 1880

Importuoja jie V1SOkias arbatas, kava ir
VJTia.

LIETUVISZKAS

KBiAuezius

( steliuotus siutus pasiu
I tikt
už §14 mažia
( o kelnes nuo $3 iki $1

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas būna atliktas kuopuikiau

šiai.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, kų dar

Siuncziu pinįgus į visas dalis svieto, parduodu szipkortes aė vienas kriauczius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
ant visų geriausių linijų, esu užtvirtintas agenta del linijos tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalūsit.
North Germen Lloyd Bremen, Hamburg, - American Li
ne Hamburg Red Star Line Antwerp ir Holland-American
Adomas Pauliukaitis
Line Rotterdam. Taiposgi parduodu tikietus ant geležin
2713 Penn. Avenue
Pittsburgh,
O 1 Pa.
kelių Amerikoj ir Europoj.
J

•'

c

Banka Bischoffo

1

Mg HgU vewiie

iv Wjjgffg Kiteyg

W. SIOMINSKA

c
c

679 Milwaukee Avenue,

t
C

uždėta 1848 mete
namo Sttats—Zoitung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prioszal City Iii
New-Yorko
---------- o---------Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto plgel, saugol ir greitai

CHIC AG 0$ ILL

Mano Dirbtume tapo
Apdowaiwta

<3

(įISM

DfSZECillfA^YSTm

KRiJOwA

<3
c

1594

i

DWIEMS MEDALIAIS^
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

is;

is: KARŪNŲ, SZARPŲ,a
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZAL<3
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

c

is:

IS!

Mlnodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gii
lamų į krajų važiuojantiems ir iszsiuncziame szipkorte
dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,

Turiu už garbę apreikszti guo-

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

Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig-

1
s
IS!

<3

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenu

nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
tviska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

ir Geriausei,

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

W. SLOJIINSKA, 679 MILWAUKEE A V.,

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

CHICAGO, ILL.

rfi
’jiltMiVTlCMSVirtCNiVTįCMiV

ŽINIA DELSALIUNIKU
IR SZT0RN1KU.

Vhafc LitlBisiKa
APTIEKA!
Kurioj galite-gautie visokių giduolu kaip senam krajui, ba aptiekorius paeina isz sen j krajaus. Tal
pos-gi siuncziame giduoles j visas
dnlia Arnoribpc
W . A. SzenibOrskts,
64 Green Str.

Worcester. Masu.

J. MIELDAZIS,
120 122JS. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b e 1 1 u s. Jo k r 1 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 nu
siųsti į Lietuvą p inįgusir
iszsipirkti laivakortę.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos klititos Motelį
UŽLAIKO

SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvių.
Pinuos kliasos visokį gėrymacigarai. Laivakortes taiposgi parduoant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Kotelis

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGJIA

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visadaszaltii
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ak
,
7
rių gražių mažmožių; parduoda vis- ji< mos kliasos.
■o--*^vauiw
necuvys
ras
szirdinga
rodą
kiekvienu
lzo.’iiL£¥Xi--xar- pamegĮK duot jam
reikale.
orderį.
Jo krautuvė yra

'

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m vinį
lalis svieto.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.
Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

1'21 ir 117 E.Centre str

’ SHENANDOAHJI

36 ir 9]

BENZIGEE, BROTHERS
New York

36 <fc 38 Bardai St.

Cincinnati, O.

343 Main Str.

Chicago. Ill

178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI———

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
U niformu.
—
OF* Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą kū
Žinia apie prekes ir visus reikalingus

Petro Lipavicziaus,

nam, kas tik pareikalaus.

po No. 1837 N. Main Ave.

paaiszkinirrius meilingai suteiksime.

(Providence), Scranton, Pa.

Mokslo Stebuklai.
Plaucziu liga iv džiova
iszgydomos.
|Frakllnu8New York’o komikas ir moksliu-

R. H. MORGAN,
k

CATHARTIC

'

Dirba visokias

SZARFAS,

KEPU

•elas ką siūlo mus skaitytojams už dyka,

RES, KARŪNAS,
Į Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
|New York’o apgarsino savo metodas išž
KARDUS, DRABU
udymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
IO<
ALL
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
ŽIUS
IR
T.T.
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
25 * 50
DRUGGISTS
katos.
Kiekvienam mus skajty tojui,
ABSOLUTELY GUAPANTEED I” fOr° an^rasc-or conslipntion. Cascarets are the Ideal Laxa1. . ir; J U < 7 ?1VoMxrL™’
°.r
,IU' raose
natDraJ rPK"lt8- Samkurs paraszys pas j į, jis atsiųs UŽ DYK^
pie and booklet free. Ad. si F. J. LI M. M. i b Y 1 O.. ( hic.-ir- . Montreal. < an.. or New Y ork.
ai 7
DEL
LIETUTRISBONKUTES savo naujai iszrastų
llekarstų.
Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas*
VISZKU
DIDŽIAU ŠIA
Iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
DRAUGYSCZIU.
fesljos prfderystę suteikti kenczianczla’
John C. Gernandt, Prop’r.
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanczio vaisto.
Raszikite, o mes Cor. Second & rnimbull str.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis kemikas, kantriai
ELIZABETH, N. J.
atsiųsim, ant pa
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
TAW.SUNJS LIETUMS
Telenpone Call, 663.
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
PO AP.SZW.WICENTO.
žiūros kokardas
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
UZD,Z4,RUGJ893.
Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka n&
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
ir
kepures.
Geriausias hotel is yra
ryto iki 12, ir nuo S vakar iki 12. Ti
i yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
j yra patvirtįtos lludyjimais „szirdingų
ri visokiu kogeriausla padarytų valgių
Hotel Gernandt
■ padėkavonės laiszkų“, kurių czielos kruPigiausia vieta viso;
kepsnių, oisterių ir 1.1.
g vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
kur
Amerikoj!
g Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz viSmagiausia vieta del užeigom Yra
I lų svieto krasztų.
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
23
N.
MAIN
STR.
| greita Ir neiszvengtiną myrį.
l’riegtam da kiekviena dailiai priima ir
SHENANDOAH, PA.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
I 98 Pine str., New York, priduodama.'-Kampas 2-nd ir Trumbull str. rodą reikale duoda.
B paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
M. KLTCZ1NSKAS ir
Szaltas alutis, o cigarai tai
i atsiųs vaista tieslok isz savo laboratoriI Josnėra ką girt, nes jie patys
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinauI doja Isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Plumberis ir Gasfitter’is.
Ogiriasi.
Kampas Main ir Oak uliezių,
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie szii.ru vandeniu szvi.dv.mas jo
SHENANDOAH. PA.
UI radai m- s laikrasztij.
SPECIJALISZKl MAS,
Yl’ACZ NO
DR. F. J. KALLMERTEN,
RINGAI ĮVEDA SZILU.Ma i BAZNVI IPECIJALI8TA8 CHRONISZKU IK NEKVISZCZIAS.
KU LIGŲ.
INTA ISO MAUDYNES, WATER
Gydo visokias
užsenėjusias ligas CLOTETUS, PRAUSVNES NAUJAU
Jobbing prointly attendet to.
Troszkinimą. spaz
mas, paralyžių, SIO STY LIAUS.
Estimates cheerfully given.
dusulį, vandeninę
DIRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD
puklina, reuma
tizmą, skaudėji A WHITE STS.,’ GRETA SU ,,GAR- Resid (Hl LIVINGSTON STR, ) rl-nlnntL v T
Shop 321 BROADWAY,
j tllZM. N. J.
mą galvos, akių, So” OI’TTSU.
ausų, Ir nosies,
ligas pilvo, gerk
Yra tai geriausias karpenteris ir bndavotojas.
Darbų atlieka kuolės, krutinės, kvė
geriausiai.
pavimo kelių,dru
gį, szaszus ant
galvos
ir ant
Reikalo lietuviai tesikreipia prie jo.
skuros, Ilgas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
Igą,nevaisingumą, palags sopulius, puk- i
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, slogą, reuralgiją, bronchitis, petogrą, niežulį, uždegi m a^smege n ų, s u t u k i m a.
pūslės ilgas, vėžį, dieglius, nugarkaulio Anyone sending n sketch and description may
Parduoda GRABUS
ascertain, free, whether an Invention is
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil quickly
probably patentable. Communications strictly
IR FORNICZIUS
vo ir inkstų ligas, tlfų, odrą, kirmėles ir confidential. Oldest agency for securing patents

Hotel Gernandt,

Lietuviszka

■mRESTAURACIJAk-

John C. Gernandt,
Prop’r.

P. PH3KEV10Z1U3

DANIEL J. VALSU

CARPENTER and BUILDER.

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

GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

in America. We have a Washington ollice.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

Geriausi visam mieste fornieziai ir karuotai.
Alės pristatėm ir
patys sudedam karpetus.
Dailus Brussels karpecai
60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.
Lovos, szienikai kaldros ir visokį daigiai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakczsa
Telefonas 56iu ir 70

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, j
SCIENTIFIC AMERICAN,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. ’ beautifully illustrated, largest cl.xulation of
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanczius | nnv scientific journal, weekly, term: #.i.(XI a year;
six months. Specimen copies and Hand
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta fl.SO
Book on Patents sent free. Address
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
MUNN & CO.,
visur garsina dr-o Kallmerten'o vardą ir
361 Broadway- New York.
savo pažystamiems jį rodija. Atsisz.auklt prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus iszCONWAYS FAMOUS
gydys.
5 cD io c. store.
UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly102 N. Main str.. Shenandoah, Pa.
cilu(Įgytos arba prigimtas) gydo tikrai ir
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa- 217 FIRST SIR
greitai. Nerelk gėdįtis, tik gydytis, nes žiurėk.
pardavimas rudeninių lavorų. Asz viską parduodu už pigiausg čion
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
vertos.
pas mus. Ypatingas
12
d.
verti vilnono vyrų siutai
už G.90c.
mes.
szl notos 25c.
po 10c.
G.
00
„
’
,, 3.40gBodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as
S.oo
,,
Puikus
vyrų
overkoeziai
už
,, 4.40
puodukas
25c.
,,
10c
Inos rodą uždyka. Apraszykit liga, pa
15.0o ,,
geri vyrų gaiby overkoeziai
,, 590
,, 10c
sakykit klek metų ligonis, atsi skit gro- Bliudas 25c.
1.25 ,,
vyru darbinės kelnės
2.90
m&toj blskį jo plaukų nuo galvos ir už Karpetos 40c. už yardą
,, 10c
4
00
,,
uedelines
kelnes
geriausio
gatunko
1c. pacztlnį ženklelį, tai tuoj gausit at stiklinė torielka 25c.
,, 10c
CZEVERYKAI.
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek
1.50 ,,
arbiniai
,,
,, 1.19c.
,, 10c
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- kavos puodas 25c.
1.75
,,
Czev
dkai
moteriszki
,,
,,
1.20c.
bal, angllszkai ir vokiszkai. Adresas:
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Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
DR. F. J. KALLMERTEN,
VILNONIU PANCZEKU 50 mus ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS
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Cor. Washington & 22nd. Sts.,
SZVENTADIEN1NES 75c.
DARBINES 23c.
.0000
MAIN STR., SHENANDOAH.
TOLEDO, OHIO, j

