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ONE qiVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar 
for 

Medicine 
until you have tried

ATBTU^LTE
You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

Bend Fire Centi ta Tm Ribani Chemical Comp ny, No. io 
Spruco St., Now York, nd they will bo tent to you by mail; or 
la cartons will be mailed for 48 cents. The aLanco are tea to 
«w that Upaaa Tabuice are the very modioUc you need.

VINCENTAS DOMASSKI
REAL ESTATE BROKER

ooss m. w Philadelphia, Pa.
au-

goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
ringiausiai.

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

IT. DomansM
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą zmo-

TIK NEPAMIRSZK:gų

2023 N. 2nd str, Philadelphia, Pa

Real Estate ir Insziurijimo Agentas
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.
Kalektavoia randas, mokestis nuo prapecziz ir komiszio:

Offisas:
91 Grand str, Brooklyn, J,

Gerianse ir szviezianse hi
------ PAS ------

Juozą JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietnviszki kumpini ir deszroR knonopigiausia. (27i

J. L Monsk
Inveža isz užrubežes ir parduoda Įskiepiu if Dc°j 
230 Springfield Ave. Newark,

PAT
quickly Sflcnml. FEE ETTE WHEN PATENT OBTAINED. 
Bond model or etch with explanntlon for free report uh to 
putentnliilitv. 49-PAGE BOOK TREE. ( '•nlafnH roferenc’h 
and full information. for BI'ECIAL OFFER.
H. B. WILLSON A. CO , luu-ui. ■«.

Droit v- >!'•,- WASH "•'—r'**, q. C.

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull str.

ELIZABETH PORT, N. J.

W111BS Li«BS i CHS
Beer on Draught.

Central Hotel
kur yra

sal iu nu.
ties patim

Chas Rettig ir Sunns
POTTYILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgl

Kavarsko ai a u s, kurs geresnis 
už Importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szelmvnų.

kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulricll. Jis užmokės už telefoną lt 
už dyką iszvožsz Istlpusį gyvulį.

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

KN1GA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietnviszkoje
Kalboje.............................................. 1.50c’

taipo-gi pardavinėja visokius dalgius 
reikalingus monų darymui knįgos, pui 
kia gromatą popierą su kvietkoms,

Ilaszvkit, tai gausit katalloga.
JOSEPH MATUTIS, 

287 Wythe Ave. Brooklyn, N. V.

Phlladelphijos lietuviai, ką beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. bemanyk*, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutiįlo pus 
aipio. Jis turi taipgi Branchoffico ant 

2848 K i c h m o n d strd

i
i

GARSAS AMERIKOS LIETUVIU
fo 10 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 11) d. KOVO (MARCH) 1898 m.

Entered as second class mail mater at the Post Office at Shenandoah, Pa.,

Žinios isz Amerikos.

ta

Gaisras.

Pittsburge 6 dieną Kovo užsidegė nak- 
czia didelis mūrinis namas po No 614 
Websters Ave.
da subudo, kada jau laiptai degė ir isz- 
begti nebuvo galima. Viena moterisz 
kčužtroszko durnuose, 7 kitos ypatus

Metas V

gana akyvus faktus svietui. Pagal jo Chicagos, turėjo kalbą, kurioje iszreisz- 
liudijimą Lnzernės pavieto District Ator- kė, kad ant kapų žuvusių bus įsteigtas 
ney Fell nesirūpino paimti nuo skerdy- paminklas, kurs ant visados pasiliks 
nes pliaciaus muszkietų, kurias szerilo atminties lapuose istorijos, 
pagelbinįkai pametė ten, kur papildė už- 
muszejystę.

del

mpi no apie surinkimą davadų prieszais
Atėnai. Tuos, ką kėsinosi ant 

vasties karaliaus Jurgio, apie ką 
vo raszyta pereitame numerije, jau 
ėmė. Toje vietoje isz kur jie szove, 
sta bombą. Vienas isz jų, Kardica, pri
sipažino, kad jis norėjo mesti tą bom-

Sll-

ra-

GALIMA GAUTI SU PRISIŪKI 
timu szias K N Y Gi 

. Istorija Katalikų Bažnyc:| 
yra labai naudinga dėl perskal™ 
nam katalikui. Kasztuoja >1 

2. Trumpa peržvalga lietnvya 
bų Amerikoje 1891 m. .11 iszrodoil 
lietuvlszkii bedievių darbus Ir M 
kaip katalikas turi nuo jų apAl 
Kasztuoja - - ■!

3. Valtis bei Iszguldymasd 
evangelijų ir lekcijų ant visu m 
labai naudingais dvaslszkalsšia 
Puslapių esti 8911. Linkėtina kili 
lietuvio namuose ji butu. KasztEi 
pas K U N. a BURBA, M 

PLYMOUTH, PA. J

SALI U xN 1 N KAU
— Na wisi prie alaus -I
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuvviai kad CM 
T1AN SHMIDTO yra geras! 
galwa nuo jo niekad neskaudu 
Ch. Slimith‘a gali kas nori d 
baezkutia in namus pnrsigabeci 
70 W. Coal str. Shenandoah

prisaikjių|ii sudžių, kuriame ansai pain
iotas amerikietis uiresi savo draugui.

ipkaltinimo jll0m* prikalbįtas Kardicos, kurs tikri-

Underwriter’ Įve- 
laivą

sudilai dienai.

jau mirs. Kitus nuo neiszvengtino my
rio iszgelbėjo ugniasargiai.

Sužeisti laivai.

In Charleston'o, S. C. prieplauką 0 
dieną Kovo laivas
žė paskui savę traukdamas kitą 
„Chief". Abu tie laivai yra labai suga- 
dyti laike baisios audros. \ iluys nuo 
„Underwriter’o” nuplovė visa virszuj
buvusj anglių iszteklių, o nuo apaczios 
„Chiefo” nuplesze varinį apiblekiavi- 
mą.

Karė grūmoja.

Kaip jau žinoma tarp Ispanijos ir 
Suvienytų Valstijų įvyko didis nesupra
timas. Daugelis laukia kares (dainos)

(’■lininėmis

■ydlov, važiuojantis ant sa- 
kur apims vadovyste ant

; turtą.
liaus
pertai drebaneziomis rankomis 
jo gerai numieruoti.

Kada pamate artinantįsi kara- 
vežimą jiedu nusigando ir

Geriau kaip Klondike}
Duodu žinia visiem lietuviam, kad asz dabar parga 

benau daug sint u anl Velykų savo locnu kriaueziu 
darbo ir labai gerai padarytus, kad tinka taip, kaip 
steliuoti irdriicziai padaryta. Siutęs neirs. Visokio

L I E T U V I S Z K A S GRABORIt' 
.samdo arklius dėl pasivėžid 
karietos del veselijų, szcrmd 
kriksztynų. Taipgi turi vis 
grabų ir pigiausiai pa'ailojai 
rusins. Adresas:

SHENANDOAH, I

Kaior Co’s
Anthracite” d

laiko santo
peace) of f Įsa ant (llover'so'kAliw 

atlieka visokius skvajerioolfi1 
reikalus be jokio vilkinimo,

sas paskyrė vienbalsiai 50 milijonų dole
rių ant kasztų dėl busianezios kares. Pre
zidentas tuojaus patvirtino kongresso 
nutarimą ir dabar visur tik knibžda pri-H 
sirengimai ant karės. Valdžia 
drutvietes pakraszcziųose ir didina

Szerifo Martino protu.

Po ilgo tąsymo ir vargo,

taiso

ne

Amerikoje gimusių ,,forcigncriu" gavo 
virszų Wilkes Barre’s sude. Szerifas 
Martin ir jo pagelbinįkai, kurie buvo 
apskųsti už suszaudymą ir užmuszimą

maskoiiszKojo moto. ruiitonas nepriė
mė pas save admiralo, kurs turi nuo ca
ro Įsakymą, kad ant savo laivo nuvežtu 
ant Kretos uraiku konmaikszti Jurui.

visokio kaino frukoeziu ir visokio kaino palaidiniu 
su skvernais r be skvernu ir visokiu borvu. Kaip 
laikom bizni,tai tokiu geru siutu dar neturėjom, kaip 
<labar t nrime. Pargabenau daugiau kaip 10,000 kel
nių daugiau placziu kaip siauru; tokiu dailiu kelnių 
dar jii' savo a mžij nematėt. Turi me visokiu kainu 
siutu del vaiku. .Motinos, iei jum reik dailiu siutu

K retos gubernatorius, 
d kaip galint stengtų-

Jurgiui laiszKą nuo 
Isz ten tiesiok leidžia-

Kuba.

amcrikiecziai iszkėlė demonstraciją ant 
gralių, kuriuose ilsis 161 auka atsitikimo 
su garlaiviu ,,Maine”. Generaliszkastą rudenį tapo iszrasti nekaltais. Prova

prasitęsė daugiaus nei mėnesį ir visus konsulis I.ce, kapitonas Sigsbce ir ka- 
surinktus pinįgus iszleista. pitonas Chid wick ėmė dalyvumą toje de-

Mr. Long, sekretorius straikierių ap- monstracijoje. Ant kapų pastatyta di- 
gynimo komiteto, dagirdęs apie isztei- delis kryžius ant atminties ir sudėta du 
sinimą apkaltįtų žmogžudžių, apgarsino dideli, dailus vainikai. C. Mages isz

e

kaino skn heliu minksztu ir klotu naujausios 
l)al>ar pas mus jau nesidera, almyk t ii

negali nupili t<“ centu pigiau kaip kitas.ma

kad parduodam

dar tin im savo lomu kriaueziu siutas drapanas ii- ra
mia mum nieko nekaszl uoja tai mos galim pigiau 
parduot. Jei iszrasit kad mes nepigiau kaip kiti par
duodam tai už J dienu atneszkit tavora, o messngra- 
žinim pinigus. Ant mus tavom iszdriikuota praisai. 
Szimtai lietuviu ka buo pas mus džiaugiasi, kad pigel

rnszo 14 lai jus siūlot 7 jus einat pas duris o szornyks 
szaukia: sugrįžk. atiduosiu už 12 ir puse. Jus siū
lot 8 Ir vėl einai: szornykas vėl szaukia. jus dar puse 
dol. ir pusantro dol. kaip in bala iumetat; pas mus lie 
siutai po (idol. STELIUOTI Sll TAI. Savo sztore 
mes laikome kriaucz u ir p is mus galite užsisleliuot I 

ics ar siūlus isz geriausiu maturiju.
galėsit neimi.

LOUIS GOLDIN-
S. Main sir. Shenandoah. Pa.

DIDŽIAUSIAS DRAPANŲ SZTORAS.

Jei siuvimas
nepatil

ii



Ar nemokanczius skaityti emi 
grantus nereik priimt jszalį?

Pereita ketvertą Ithaca, N. Y. ant 
sales ,, Lyceum Opera House” trys pa
rinkti studentai isz Pennsylvania Uni
versity (Philad’a) ėjo i disputus su Cor- 
nell’io universiteto (Ithaca) gabesniais 
trimis mokįtiniais. Disputuota apie tai, 
ar Suvienytų Valstijų valdžia privalo 
įleisti emigrantus nemokanczius raszyti. 
Pennsylvanijos universiteto inokįtiniai 
gynė, kad privalo, o Cornell’iecziai gin- 
czijo, kad ne. Toje disputoje labjausiai 
atsižįmejo Miss Gail Lauglin, merginą - 
studentas Cornell’io universiteto.

Pennsylvanijos universireto studentai 
mėgino iszrodyti bledingumą immigra- 
cijos pasiremdami ant to, jog ateivyste 
pirmiaus buvus pageidautina, dabar-gi 
esant bledinga. Ja reikią sulaikyt del 
dvejopų priežasezių: Ateivystes pobū
dis atsimainė. Pirmiaus priimdavome 
ateivius isz civilizuotų szalių, žmones ap- 
szviestus ir mylinezius savo buveinę. 
Dabar-gi ateina tautos isztvirke, igno- 
rantiszkos ir beveik be jokios civilizaci
jos. 1869 metuose immigrantų isz Tur
kijos, Italijos, Austrijos ir Maskolijos 
buvo 1 procentas, daba-gi 56 ir beveik 
puse isz jų nemoka raszyti ir skaityti.

Mes norėtume nepriimti tokių emi
grantų del sekandzių priežasezių: 1) Jie 
gyvena labai pigiai ir per tat pažemina 
augsztą laiptą, ant kurio gyvena Ameri- 
kiszkoji liaudis. 2) Sulaikydami juos 
apginame savo balsavimą (rinkimus ant 
urėdų). 3) Jie priverezia mus darbinįkus 
į kruviną konkurenciją (lenktynes).Kaip 
antai Penvsylvanijoje svetimžemiai nu
mažino užmokestį už darbą ir isztvirki- 
no amerikiszkąjį darbinįką.

4) Jie užsidirbę kiek pinigų skubinasi 
apleisti musų szalį.

5) Ateina jie būdami pavargėliais ir 
ligotais ir pripildo mus kalėjimus, ligon- 
buezius ir prieglaudos namus.

6) Jie yra nemokįti. Mokėjimas skai
tyti ir raszyti yra parodymu žmogaus 
pobūdžio: ant to mokslo remiasi mus 
valdžia ir jos institucijos.”

Cornell’io universiteto studentai, at
sakydami ant tų užmeti nėjimų, darodi- 
nėjo, jog panaszioje disputoje reikia 
pasiremti ant faktų, ne ant nuomo
nių. Apgynėjai sulaikymo immigraci- 
jos turi gerai parodyti, jog 1) iszties yra 
reikalas sustabdymo immigracijos, jog 
2)paduotam užmanymui (p. Lodge ir ki

tų) pasisekti atlikti tą reikalą, jog 3) su
stabdymas immigracijos reikalingas, kad 
del jo reikia permainyti mus szalies tra- 
dicijonaliszką politiką, jog 4) tokis kuo
sos valios iszskirstymas (ateivių) yra 
teisingas ir tinkantis ir jog 5) paduoda
mas plianas yra praktiszkas.

Szalinįkai sustabdymo immigracijos 
mislija panaikįti visą blogą szalije per 
apsisaugojimą nuo nemokanezių raszyti 
ateivių, bet tas reikalauja darodymo.

Immigracijos nereik apsunkyti, mus 
szalis dar vis reikalauja emigrantų. Da
bartiniai įstatymai neįleidžia į szalį pa
vargėlių ir kriminalistų, tai gi atmaina 
tiesdavysteje nereikalinga. Neteisingas 
yra szukavimas, jog ateiviai sumažino 

; užmokestį, nes algos kyla.
Ateiviai nepaveržia darbo nuo ameri- 

kiezių, bet jeigu ir paveržtų, tai dar rei
kia iszrodyti, jog nepriimant nemokan- 

į ežių raszyti galima butų apsaugoti Ame
rikoje gimusius darbinįkus.

Trys iszrinkti slidžios, iszklausę už- 
I metinejimus ir atsakymus isz abiejų pu
sių, pripažino virszų Cornell’io universi
tetui, ginaneziam, jog Lodge užmany
mas, susiaurinantis immigraciją, yra ne
tikės, v

Maskoliszki laikraszczai apie 
lietuvius.

Paskutiniam laike didžiausi masko 
liszki laikraszcziai pradėjo daug raszyti 
apie lietuvius. Savam laike praneszėm, 

j kaip užtarė už lietuvius maskoliszkas 
laikrasztis ,,St. Peterburgskija Vieda- 
mosti“. Kitas maskoliszkas laikrasztis 
— ,,Novoje Vremia“ nupeikė aną pir
mąjį už užtarimą už lietuvius, per ką 
,, lietuviszkas klausymas“ atkraipe ant 
savęs visų atydą ir daugelis kitų masko- 
liszkų laikraszczių pradėjo raszyti apie 
lietuvius, iszreiszkdami įvairias nuomo
nes. Tarp kitų, pasirodė ,,Gražda- 
nin’e“ akyvi straipsniai: „Laiszkai isz 
liuosybes ir dalerio szalies“, kuriuose 
žymi dalis paszvęsta lietuviams.

Taip, No. 4 szių metų yra placziai 
apraszyta apie Amerikos lietuvius, bū
tent apie jų tautiszkas organizacijas ir 
lietuviszką Amerikos spaudą. Nors 

'trumpai perpasakosim. ką raszo apie tai 
,, Graždaninas“.

P.-skui Varnagirį, sako Graždaninas, 
tuose pat metuose atvyko į Ameriką 
kun. Juodiszius, o sekaneziuose 1897 
metuose atvyko į Ameiką treczias lietu- 
viszka kunįgas — P, Abromaitis, Pris-

kaiezius prie jų kun. Masziotą, Ameri
koj tuose metuse buvo jau 4 lietuviszki 
kunigai. Juos galima pavadįti dėlto lie- 
tuviszkais, kad turėjo jau sziokią-to
kią tautiszką sąmonę, arba, kaip kun. 
Varnagiris, bent lietuviszkai kalbėjo, 

szytų lietuviszkai - lenkiszkų, o net ir 
grynai lietuvzskų parapijų buvo kunįgai 

kad lietuviszkai nė žodžio nesuprato. 
Akyva isz-to atžvilgio didžiausia Ame
rikos lietuviška parapija — Shenadoris.

H.llUd V Uū V V OIX U UU1 l\ LH J, k H 1 U JI HOIKOj L' . , 
,. . . , . . . , . 1 ffio lietuvystes,lietuviai negalėdami gauti kunigo lietu-. 7

._ 2 , T v , 2 , . wede lietuviszkąvio, priėmė kun. Lenarkevyczių, kursai S..
. , . . . TZ , bėiime kunigų t;ne. žodžio lietuviszkai -nemokėjo. Kadai: , . .

... . . ....... gai su neapykanta žiurėjo ant tu keturiųreikėdavo sakyti pamokslas lietuviszkai, 1
kun. Lenarkevyczius paraszęs j 
lenkiszkai duodavo vargamistrai jį isz- 
guldyti ant lietuviszko, o paskui isz ran- 
kraszczio skaitydavo pamokslą lietuvisz
kai. bet nemokėdamas lietuviszkai, ne

Kun. Burba pirmas

iszeidavo

pamokslai ...... , , , • ,. .. . * ©asipneszįti jiems, kad kitur nepadary- '11 11 10TO g
ų lietuviszką parapijų. Bet lietuviai 
[nusiminė, per tai kitose vietose, kaip 
gymouth’e ir Freeland’e buvo net pra-

net nepadorus žodžiai. Kada, antgalo, 
lietuviams įsipyko toks dalykų stovis, 
jie norėjo, kad kun. Lenarkevycziusatsi- 
trauktų isz jų parapijos; bet kun. Lenar- 
kevyczius nelabai tai norėjo padaryti. 
Tada lietuviai norėjo prispirti kun. Le- 
narkevyczių atsitraukti isz jų parapijos. 
Vieną nedeldienį pasiryžo neleisti jį į 
bažnyczią - isz to kilo prova. Bet kad 
bažnvezia buvo užraszyta kaip , Jenkisz-

ti 110

ten

Burba, kursai dar Lietuvoj

užtarejas ir lietuviszkas pairi jotas. Visi 
keturi tie kunigai - lietin iai apsigyveno 

išbuvo užraszyta, kaipo ,, lenkiszkai 
lietuviszką“. Lietuviai statėsi kitą 
Ižnyczią, bet neturėdami dar kitų kapi- 
lį numirėlius laidojo ant senųjų, akci
jų, kapinių, kurios drauge su bažny- 
iabuvo jau lenkų rankose. Bet įdu- 
Į lenkai naktimis atkasinėjo lietuvių ki
lus ir metė laukan isz kapinių!
Apsigyvenęs Plymouth’e, kun. Burba 
vėkitokią linkmę laikraszcziui ,,Vie- 
bei“ ir per ją pertikrinėjo visų Su- 
|nytų Vai stijų, lietuvius, kad skirtųsi 
10lenkų ir taisytų savo grynai lietu-

ir Freeland’e. (Lenkų kunigai nenorėjo

dviejose grynai lietuviszkosc parapijose

ipgrybai dygti Pennsilvanijos mieste- 
pse ir vadinamoj Naujojoj Anglijoj- 
uom paežiu tarpu pradėjo tvertis lietu

ikai tik dėlto atėmė nuo lietuvių jų baž
nyczią, kad ta buvo užraszyta, kaipo 
,,polish- lithuanian church“— žodis 
,.polish“ stovėjo pirmiaus už ,,lithua
nian“, pasiryžo savo parapijų vardusat- 
mainytiant ,,lithuanian - polish“. Free
land’e, kur parapija buvo vienų lietu-

fstjose, kaip pav. IIlinojuj. Dabar 
fvien. Valstijose yra 29 lietuviszkos 
lapijos, isz kurių 15 yra Pennsylvani-

nes.
Toliau ,,Graždaninas’ iszruokuoja vi- 
s asztuouis lietuviszkus laikraszczius, 
^nklįdamas ir metą jų atsiradimo: 1) 
jienybe" nuo 1886 m. 2),, Saule* * nuo 
rm,3) ,,Garsas“ nuo 1892 m. 4) 
Lietuva" nuo 1893 m. 5) ,,Rytas“, 6) 
Kardas“, 7),,Tėvynė “ ir 8) Darbinį-

jbet Hazleton e, kur į parapiją prigulėjo 
|r kelios lenkų szeimynos, tik per gud-

linczius į parapijos komitetą nugirdė ir

kiu budu Hazleton’e ir Freeland’e susi
barė pirmos grynai lietuviszkos parapi
jos, kurios buvo tarsi tvirtyne del lietu- R*
iszkų kunįgų, kurie skaitė save per lie-

kas“ — visi nuo 1896 m.
Nors dar neseniai mane, kad Ameri

koj yra 200 tukstanezių lietuvių, bet da
bar yra tikrai žinia, kad Amerigoj lietu
vių nėra dauginus per 100 tukstanezių. 
Vienok reikia neužmirszti, kad dauge
lis Amerikos lietuvių yra laikoma už 
lenkus.

vien sutvėrimu lietuviškų parapijų— jie 
sutvėrė ir tautiszką lietuviszką ,, Susi- 
vienyjimą“. Bet ir czionais istoriszkas 
,,susiliejimas“ lietuvių su lenkais pali
ko savo ženklus: nors ,, Susivienijimas

m. turėjo įstatymus lietuviszkoj kalbo 
atspaustus ir nors ant susirinkimų lietu-

lenkedys). Kokis įnirtimas bn\o tarp 
Inkų ir lietuviu, galima matyti isz to, 
taip Plymouth’© lietuviai skyrėsi 
|hkų. Lenkai ir lietuviai turėjo 
jeną parapiją, bet kilus nesutikimui tarp

buvo aiszkiai' paminėta, kad ,,Susiv.“ 
sąnariai, kurie moka lenkiszkai, turi 
būtinai ir j>rie lenkų tautiszko, Susivie- 
nyjimo prigulėti. Lietuvių ,,Susiv. “ 
buvo tarsi tik szaka lenkų Susivienysimo 
(Zvviązek’o). Lietuviszko ,,Susiv. “ or 
gynas — ,,Vienybe“—kariavo už su
siliejimą lietuvių su lenkais, arba gė
riams sakant už paskendimą lietuvystes 
lenkbzkose vilnyse. Bet 1890 m. lietu
vystės szalinįkai paėmė virszų ant links- 
taneziųjų į lenkų pusę. Lietuvių ,, Su
siv. “ konstitucija likos atsakaneziai 
permainyta.

Kardo" melagystes ir jo raszeją.

,, Kardo“ b No. patilpo labai mela
gingas straipsnis, po antraszų. ,,Musi 

draugyste ant savo susirinkimo, 20 Va
sario nutarė paduot atsiszaukimą prieš? 
neteisingą užsipuolimą ant draugystes 
per kitus laikraszczius.

Sztai kaip apraszo apie mirusį Ant. 
Bagdoną, buvusį kadais draugystes są 
nari, buk ,, buvęs kilnumir doru vaikinu, 
ir visada į laiką užsimokėdavęs“. Apie 
jo dorumą nereikia minėti, pakaks j»a- 

tės ir už ką tapo isz brauktas isz draugys- 

visiems

vo. Ir per neatsargumą įsirasze ligotas. 
Bet visai neužtai tapo praszalytas isz 
draugų tarpo, bet už neiszmokėjimą me
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nesines per szeszis menesius, ką kiek
viena draugyste padaro.

Ir vos iszsibaige 6 menesiai laiko nuo 

sergantys, jieskodamas pagelbos. Ir 
draugyste mokėjo pagelbą, pakol neap
skundė į vyriausybę už girtuokliavimą. 
Tada pabuvęs tūlą laiką vėl parvežė nuo 
daktaro paliudyjimą, kad jis serga, ir 
reikalauja vėl pagelbos, na ir vėl mokėjo, 
pakol davė skundą į draugystę už pesz- 
tynes. Bet tai iszgirdęs nelaukė, pakol 
perstatys ant susirinkimo jo nelabus dar- 

damas eiti į darbą. Ir niekas nuo to 
laiko nežinojo, kur jis yra per 7 mene
sius. O draugystėj sąnarys buna tik 
per 6 menesius, szestą neužsimokėjus 
iszbraukia isz knjgų. Taigi klausiu 
Draugo, ar yra kalta už tai draugyste?

O kas ling skundimo pas teisdarį, tai 
visai ne sąnariai jį gunde, bet tie, kurie 
nepriguli į draugyę ir laukia jos su
draskymo. O pinįgų, kaip melagingas 
Draugas sako, jokių dalegatams, drau- 

katą, ir perstatymo, už ką skundžia, nes 
tam iszrinkti vyrai to visai nereikalavo. O 
kas link jo grinorystės, tai rasi toks jau 
buvo, kaip ir p. Draugas!

O kas link atsiėmimo jo isz ligonbu- 
czio, tai ne draugystes reikalas, nes

nai, taip p.

Vienok kad ir draugystei tas visai ne- 
oriderejo, betgi laike sovo susirinkimo 

50 centų kiekvienam sąnariui, tik tada 
viską apleido, kada nerado vietos par
vežus paguldyt, nes didesnė puse sąna
rių nevedusių, kurie negal tame gelbėt..

Bet ir p. Draugas nuo ,, Kardo“ ne

a. a. Ant. Bagdono, nors turi savo kam
barį, taip kaip ir visi apsivedę. Taigi ir 
iszmetinet užtai negalima, kad visi są-

kiek katro iszgales velijo. Taigi
negali but nė garbė tik viekam V. Ma- 
razui ir A. Kalczinskui, bet visiems 
tiems, kurie ant to aukavo. Vien tik 
jiem gal būti didesnė garbė už jų drą
sumą. Nes jeigu butų niekas neauka
vęs, tai vienok butų turėję savo kasz- 
taispalaidot, nes jiedu jį atsiėmė.

Kas ling surinktų ir užmokėtų pinigų 
tai p, Draugas melagingi paduoda, ir ra
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si visai nežino. Nesą paraszyta, kad 
graboriui užmokėjo $31,00 ir atlikusius 
pinįgus nežino kur padej, Vietoj 31 
dol., graboriui užmokėta ^33 ir už liku
sius pastate ant kapo ,,Kryžiuką“, kurio 
p. Draugas bijosi, kaip Vielnias szv. 
vandenio! Užtai gal ne į ,,Kardą“ ne- 
rasze?

Nebūtų reikalas atsiszaukti priesz tokį 
szlamsztą. Betgi užtemijęs ir geras 
žmogus gali pamislit, kad tai teisybe.

Pasiraszo
Draugystes komitetas.

Smulkmenos.

Milžiniszkas teleskopas.
1900 bus Paryžiuj visasvietine paro

da, kurios padabinimu bus tokio milži- 
niszko didumo teleskopas, kad menulis 
bus taip per jį matyt, kaip kad jis butų 
tik už 60 kilometrų. Jau pradėjo sta
tyti tą teleskopą; svarbiausia ir bragiau- 
jo dalis — zeikolas, jau pargabenta į 
Paryžių. Tas zei kolas sveria 3800 ki
logramų ir kasztuoja 100.000 frankų 
Dar prie jo užtruks pustreczių metų, kol 
galutinai jį nuszlipuos. Po nuszlipavi- 
mui zerkolą pasidabruos ir jis bus gata
vas. Zerkolas menulio paveikslą at- 
musz į didele gulsczią lunetą, kurios stik
lai padidįtą 6000 menulio paveikslą at- 
musz ant tam tikros sienos. Tukstap- 
cziai žmonių gales antsyk matyti taip 
padidįtą menulį.

Naujas duonkepis peczius.

Italijoj, kur yra brangi duona, visokį 
iszradejai stengiasi iszrasti būdą, kaip 
padaryt pigesnę duoną, bet jie ,,pigįda- 
mi“, drauge ir sudarko duona. Dabar 
vienok inžinierius Campanelli pranesza 
apie savo iszradimo peczių, kuisai suvis 
nesudarkydamas duoną isztikro jos pro
dukciją supigina, nes isz duonos garų, 
kurie kituose pec ziuose ant niek’ nuveina, 
padaro degtine (arielką). Pagal iszradejo 
apskaitymą, vienas jo peczius per metus 
gali padaryti degtines už 18.000 lyrų, jei 
kasdien jame kepti 48 dvigubuosius tesz- 
los centnerius.

Bus visi beprocziail

Vienas angliszkas statistikas atranda, 
kad priesz 40 metų ant 535 žmonių vie
nas buvo sumiszusio proto. Mus die
nose beproczių yra jau daug daug.įaus, 
nes vieas beprotis pareina tik ant 31'?. 
Jei taip toliaus daugįsis skaitlius beprcj“ 
ežių, tai už 80 metų Europoj vienas be

protis pareis ant 190 sveikų, už 200 ar 
300 metų vienas beprotis bus ant 10 
sveikų, o už 400 jau visi bus... . be- 
proeziai.

Galima tikėtis, kad ta baisi pranaszys- 
te neiszsipildys. Statistika priesz 40 
metų nebuvo taip iszsipletojus, kaip da
bar, dėlto ir beproczių skaitlius nebuvo 
tikrai užraszytas.

Isz Szenadorio.
6 d. Kovo (March) prasidėjo Szena

dorio lietuviszoj bažnyczioj 40 adynų 
die\ maldystė. Atvažiavo asztuoni sve
timi kunigai: kun. Žilinskas, Mt. Car- 
mėl io ir Szamokin’o klebonas, kun. A. 
Burba isz Plymouth’©, kun. A. Kaupas 
isz Scraton’o, kun. Kuras isz Forest Ci
ty, kun. J. Kaulakis isz Philadelphijos, 
kun. M. Szedvydis isz Pittstono, kun. 
S. Pautienius isz Mahanoy City ir kun. 
V. Matulaitis isz Minersvillės.

Nedelioj sumą laike kun. A. Milukas, 
o pamokslą pasakė kun. P. Abromaitis. 
Per sumą buvo kolekta ant indijieczių 
misijų. Vakare miszparus laike kun. A. 
Milukas, o pamokslą pasakė kun. S. 
Pautienius.

Panedelij suma buvo kun. A. Miluko, 
ir kun. V. Matulaiczio pamkslas. Po 
miszparų, kuriuos atlaike kun. Matulai
tis, lenkiszką pamokslą pasakė kun. J. 
Žilinskas, o lietuviszka — kun .A. Burba.

Utarnįke suma buvo kun. J. Kaula- 
kio, pamokslas — kun. A. Kaupo. 
Miszparus laike kun. M. Szedvydis, po 
miszparų liet, pamokslą pasakė kun. 
Kuras, lenkiszką —kun. J. Kaulakis.

Kaip gavėnios laike, daugelis žmo
nių naudojosi isz susivažiavimo kunįgų, 
kad atlikti velykinę. Bažnyczia per vi
sas tris dienas buvo pilna žmonių. 
Ypacz vakarais, ant miszparų, daug ti- 
kineziųjų buvo susirinkusiųDievo namuo
se net daugumas, kurie vėliaus atėjo, į 
bažnyczią negalėjo dasigauti.

Nedelioj pirmu syk pasirodė bažny
czioj priesz visuomenę lietuviška orkes
trą, susidarius isz giesminįkų. Prie lie- 
tuviszkos bažnyczios yra 18 giesminįkų 
ir 15 giesminįkių. 11 isz giesminįkų su- 
sipirko instrumentus, ir vargamistra, p. 
J. Žemaitis, nesigaili savo darbo, bemo- 
kįdamas juos. Nors dar tik trys nedė
lios, kuip pradėjo mokįtis, bet jau kelis 
sklypelius pagraįina.

Taip nedelioj pirmiausiai visa orkestrą 
pagrajino ,, Pulkim ant kelių“; Ant,, Of- 
fertorium“ visa orkestrą grajino,;Ne- 

verkkit, vaikialiai“. Ant ,,Benedictus" 
duetas (ant dviejų fleitų): ,,O Sanctissi- 
ma“. Ant,,Agnus Dei“ visa orkestrair 
giesminįkai: ,,Neverkkit, vaikeliai“.

Utarnįke per sumą ir per miszparustą 
patį grajijo.

v . . .
P. J.Žemaitis ketina sutaisyti pilių 

orkestrą, nes dabar yra tik 2 fleitos,; 
smuikiai (skripkos), pikolo, 2 kornetai 
altas, trombonas ir basetie.

Pagirtinas užmanymas.

Ketverge 10 d. Kovo buvo iszkilmin 
gai palaidotas a. Jokūbas Vitkauskas 
sąnarys szv. Antano draugystes, kurj 
sudegino gazas angliakasykloje.

Kun. Burba, kurs vieszejo Szenadorij 
pasakė prie nabasznįko lavono puiki 
pamokslą, kuris iszspaudč aszaras kiek 
vienam buvusiam bažnyczioje.

Atszaukinias.
Žinia apie myrį p. J. Lapino (Tilžėje 

kurią padavėm pereitam (iarso No, yt 
neteisinga, nes sziose dienose gavoir- 
nuo p. Lapino laiszką, jo ranka raszytą

Naudokitės Lietuviai,
Katrie turite Lietuvoj d;dią, inajontkij, if 

mę arba norite padaryt doviernastis kreipk 
les arba raszykit pas poną balini Y. Yauki* 
ką. jisai, kaipo einantis tam (ikrus moksle 
yra sąnarys lojerią draugyste'-, taip atprovoj 
savo knsztu į trumpą laiką nereikalauta 
jokią rasztu isz Rossijos. Tik ant sudarys 
visą popierą reik užmokei i.

Baltrus Y. Yankaus & Co.
32(> (i rand str.

New York City

Norinti atsiimt dalias isz l’ossijos ar padi 
ryti doviernastis arba su kilais reikalais, S 
sirinkit suimtoj 12 d. Morcziaus po No>
S. Oak str. Mt. (arinei, Pa.

Ten pribus Į). B. Yankauckas; jisai viską! 
padaro.

Ant pardavimo.
Antrų rankų VARGONAI.

Dasižinokit pas

T. J. Mullahey,
301 Cherry str.

Shenandoah, h

Case a rets sudrutina skilvį., inkstuslr žarn>-' 
Niekad neapsilpnina neiskaudulią nepadaro. $



Lietuviszkas Kningy-t

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
^i^dęikOjS Duktę

ARBA

Lietuva XIV szimtnictije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.
Pajauta isz tikrųjų guviai pajautu neszvelnumą apsiėjimo 

su pasiuntiniu isz Trakų. Ji žinojo, kad ucl.-i i m i niras jaunikai
tis po taip nesmagaus priėmimo neras gal susirinkime nieko, 
kas norėtų nuolankiai juonii užsiimti: taigi viską stengėsi da
ryti, kas tik galėjo jo kartumą pasaldyti: gyrė knnįgaiksz- 
tienei gražumą priminimų, teisino Keistuti ir prilenkė Auksę 
prie sudėjimo jam padėkavonės už dovanas.

Taip priverstingi norai ramesne mislia ramįdami jauna 
pasiuntinį, szirdį jo atgaivino saldžiu gerėsiu, kuomet ta, 
dėl kurios vienįtėliai miela jam buvo kelionė Į Vilnių, tiek 
juomi užsiiminėja. Bet Auksės pamergė negalėjo szioje die
noje ir szitame susirinkime, taip iszkilmingam. iszimtinai už
siimti Garsucziu, luotui labjaus, kad tas pradėjo atkreipti ki
tų atydą; todėl palikusi jį būryje su kitais. prisigretino prie 
draugių, kurios paeiliui užiminėjo suolus. Arti jų buvo Jer
butas su Traidėnu, apsiaubta- gar.-inge-niais ponais. Bet ne 
taip szventnamio užveizdos artimy.-tė, kaip greieziaus žin
geidumas pažinimo jo draugo. Traidėno, kuri taip girtinai 
perstatė žinios, vedė į tą vietą didesnę dali sveczių. Mokėjo 
taipgi musų aukinįkas pra-ta ir malonia kalba užimti klausan- 
czius.

Žiurėjo ant jo Pajauta i-z tolo, malonėjo atsiliepti, bet 
nedrąsumas sulaikė jos lupas. Tuom tarpu davė ženklą prie 
pietų. Ėjo svecziai poromis ir pagal kilt urną sėdo prie sta
lo, linkstanezio nuo gausingiimo sidabrinių ir auksinių indą, 
kurie pripildyti buvo valgiais. Jerbutas su Traidenį! po 
globa kunįgaikszczio Skirgailos užėmė nuoszaliai vietą su ki
tais, kurie prie didžiojo stalo negalėjo patilpti. Garsutis vėl 
nulindęs nežinojo kur link kreiptis, kad staiga posijuto arti 
brangios savo globėjos, Pajautos, kuri, palaikius dėl jo vie
tą, mostelėjimu rankos davė ženklą, idant ją užimtų. Nu
džiugęs jaunikaitis nemokėjo i-zreikszti savo dėkingumo už 
szitą naują ženklą atmintie-.

—Tamista esi dievyste. Kuri neužmirszta nieko! - tarė į ją 
jausmingai. - Kodėl-gi negaliu taip iszreikszti savo dėkingu
mo, kaip jį jaueziu! Dulko- dadavė po valandos - neturiu 
laimės matyti szitame susirinkime guodotino tamistos tė
vo?

— Mano tėvas vienval nedagali ant akių - atsakė liūdnai 
mergina. - Apart to turėjo sau žinomas priežastis, dėl kurių 
nenorėjo butijant szitos svotbos.

-Jei jis panorės laimĮl. lai dievai nuo jaunavedžių laimės 
neatims! - atsakė jaunikaitis. - Bet isz kur ežia yra szitas 
iszkulbus kunįgas, ką taip dailiai viską iszvedžioja? Balsas 
jo ir išzžiura yra kėrinanuziais.

— Yra tai neseniai įvilktas ant aukinįko jaunikaitis; ne
žinau isz kur jį dievai leido, bet mano tėvas ir visi jį nemie- 
ruotai giria.

— Kad turėcziau galę jo i-zkalbos. gal geriau galėuziau 
padėkavoti!

i— Argi tavo dainos nėra visur atkartojamos! - atsakė 
mergina. - Netikėsi,kaip manę užrūstino szitas netikęs priė
mimas, o užvis tas Vaidylos paniekinimas, kuris visus taip 
sz I y kszcz ia i | ia I y te j o.

— Tamista! - tarė gailiai jaunikaitis - ir man ir mano 
dainoms nesikloja. Kas man isz to, kad visi jas giria, kuo
met ne kažnas stengiasi suprasti. Kas link nemalonės Jaga- 
liaus ir paniekinimo Vaidylos. tai ar gali tas mane skaudįti, 
kada Pajautu ima mano pusę?

— Garsuti, sziandien reikia but i linksmam. Ar gi asz 
ant to tavę ežia tave pasodinau, kad nieko nevalgytom? Per
važiavai keturias mylias, almįli, kad tuojaus pietus baig-is. 
Žiūrėk, sztai Jagalius taurę velijimui kelia.

Buvo tai isz tikro valanda velijimo jaunavedžiams.Tarnai 
sukinosi apie stalą, nesziodami suraikytą karavojų, kada gar
sas keliolikos trimytų apgarsino svarbius gaspadoriaus veli
jimus. Ėjo isz rankų į rankas paeiliui taurės, kožnas spen- 
dėsiant parinkimo iszsireiszkimų, už kuriuos svotbinis vedys 
varde jaunavedžių dėkavojo.

— Kaip gaila - tarė Garsutis- kad mano gerasis viesz- 
pats negali dalįtis szitą linksmybe! Taiptroszko pribūti ant 
szitos svotbos ir ypatingai kas link i-zvažiavimo davinėjo pri
sakymus, nes norėjo su iszdidiimu pribūti į V ilnių, ir g:.l bu
tų pribuvęs, nes jau gerinus pradėjo jaustis, kaip staiga drėg
nas oras vėl žaizdas jo panaujino. Du syk mėgino sėsti ant 
žirgo, skausmas kojų jokiu bildu nedaleido joti; dar mažiaus 
galėjo trivoti kratymą karietos. Tegul nors apie tai pavely
tų kunįgaiksztis sau pasakyti, tai gal nebūtų delei dėdės taip 
neteisingu. Kaip ant nelaimės.dar nei vieszpaczio sūnų ne
buvo Trakuose, kad galėtų tėvą iszvaduoti: gal butų gėriams 
mokėjęs iszaiszkinti jo velijimus.

— Apie viską Jagalius žinos - tarė Pajauta - buk tiktai 
kantrus. Ar tankiai kmiigaikszti-jauuzia szitą negalę?

— Kožna kuone atmaina oro mažiaus ar daugiams skaus
mą jojo didina.

— Vargszas senutis! neiszpasikytai jo gailiuosi, o lab
jaus dar, kad negali szitoje valandoje. Tik reikia, kad jam 
nesakytum, kaiį) tavę ežia priėmė, nes tas galėtų paarszinti 
jo sveikatą. Jau asz imu ant savęs vi-ką, pirmiausiai kunį- 
gaiksztienei perstatyti.

Garsutis prižadėjo atsargumą ir visada Pajauta užimtas 
tėmijo, kad tankiai turėjo atkreiptas akis į szalį, kurioje sė
dėjo Jerbutas.

— Laiminga szalis - tarė - kurią taip tankiai tamistos 
akys aplanko!

— Juk mano akys.kaip ir kitų - tarė nu.-iszypsojus - tu
ri but kur nors nukreiptos.

— Bet visuomet nuo manęs!
— Jei paisai apie draugus - atsakė Pajauta - tai sziuomi 

žygiu iszpažįstu, mislinau apie anuodu kunigu, ką ten norom 
nenoroms taurėmis su kitais turi lygų saiką laikyti. Ar vel
tui esiu dukterų pirmojo kunigo? Kad czion butų mano tė
vas, jie mažiaus butų szitame susirinkime prikibius, o Skir-

I
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galius nebūtų taip drąsus privertime pakėlimo taurių už svei
katas.

— Teisybe - tarė Garsutis - po priežiūra tokio gaspado- 
riaus, kaip kunįgaiksztis Skirgalius, tai gali apsilenkti geriau
sias valgis, bet už aplenkimą taures tai tikrai patauris skau
džiai atsakytų; mislinu vienok, kad tas jaunas kunįgas, ką 
taip gražiai sznekejo, pataikįs su garbe iszeiti isz už
statytų kilpų. Kad bent nors žinotų, kas apie jį rūpinasi.

Ir isz tikro Traidenas, nežiūrint ant Skirgaliaus priver
timų, mokėjo jo sargu m ą prigauti, ir kada kiti gerai jau ap
kaitų linksmu osziinu pripildė svetainę, tai jis nėmuž neapim
tas gėrynių prisižiūrėjo pavidalams ir szirdies atvirumui, 
kurie tikriausiai pieszia pobūdžius tautos ir būdą jos misliji- 
ino.

XIV

Jau ne jūsų jlji!
Jau tavo, jau ant amžių tau paskirta!
Ar isz augszto saulė tekės, ar vakare leis's, 
Meta nuo meto jiji tavo, visad tavo liksis.
Jau labą nakt‘, miela pora; dovanomis m ego 
Gėrėkitės sau ramybėj iki baltai dienai.
Po to buskit, o pabudę
Musų sznekas ir mus paežius paminėsit: 
Nes ir mes rytoj pas jus atšilai kyšint, 
Kaip veik giesmę ilgakaklio iszgiisim, 
Plokim delnais, plokim! sziandien linksmos 

valszės,
Tau jauna mergele, tau jaunas berneli.

Szymonowicz.

Kad jau czesnis buvo užbaigime,davėsi matyti svetainėje 
du.kryžiokai,jkųrie įeidami su paprastu sau iszdidumu ir 
czerszkėsiu, klausė tarnų, kur sėdi kunįgaiksztis Jagalius. 
Abu drąsus, patogus, dailumu drabužio rodė, jog žįmų bro
lystėje turi vardą; vienas-gi isz jų, visuomet imdamas pirmą 
žingsnį, nors pagal amžių daug buvo jaunesnis, rodėsi turėjo 
ant draugo virszų.fc Gelumbė jo ploszcziaus už sniegą baltes
nė, ant paveizdo senovės togos, lengvai ir mitriai ant jo už
mesta, rodė isz dalies juodą kryžių, nagingai ant szalies isz- 
siutą. Barzda juoda, mokancziai apkirpta, gražiai pailgą jo 
veidą dabino. Po ploszczium blizgėjo kardas, iszsodytas rė
dais perlų, ant krutinės kabojo daimantinis su medalium re
težis, ant galvos auksinis kalpokas su trimis baltomis plunks
nomis, prie szalies bulatas, rubinais sodįtas. Szitokis apsi
ginklavimas duodavo suprasti, kad karžygis ne dėl muszio, 
tik dėl pasilinksminimo pribuna. Buvo tai kuntoris Sund- 
steinas su preoru Malboriszkiu. Jaunas tas minykas, liuosas 
dar nuo paskutinių prižadų kliosztoriuje, nesziojo vardą bro
lio Augustino,liet sviete dėl augsztos kilmės, turtų ir gabumo 
turėjo kareiviszką laipsnį kuntoro, t. y. didžiojo vadovo, ar
ba vado kariumenės. Draugas jo, turintis dauginus jau mi- 
nykiszkoe iszžiuros ir žilų plaukų, pasididži uodams iszrodė 
jauno minyko prižiūrėtoju. Kuntoris su draugu nuvestas 
pas kunįgaiksztį tinkamą jam J atidavė garbę. Jagalius 
atgal maloniai jį sveikino, iszreikszdamas gailestį, jog neži
nodamas apie jo pribuvimą, neliepė susilaikyti su pietumis.

— Dėl mus vis viens, - tarė jaunas kryžiokas - ar ant 
pradžios, ar ant pabaigos pataikome į jūsų ezesnį. Kas szią- 
dien pas jus ant stalo, to mums naudoti nevalia. Apart to 
esame jau po gerų pusryczių; bet visiszkai nebūtų viena, kad 
apsileistume jūsų velijimuose; tai gi jei valia, tai noriai isz 
stiklų ir taurių pataikysime apie juos darodyti.

Mielas buvo szitas atvirumas Jagaliui. Liepė patauriui 
tarnauti svecziams su vynu ir, pasodinęs juodu arti savęs, rū
pestingai jaisiais užsiiminėjo. Skirgalius vėl priėmė parei
gas dažiurėjimo, kad ne tik einanczios už sveikatą taurės bu
tų damieruotos, Liet ir likusios butų pilnos.

— Bukite mums szirdingai velijancziais - sznekejo Ja
galius, spausdamas kuntorio ranką - ir maity kites, kas jumi 
patinka, nes mes jums dėkingi,kad mus prie szitos progos ne-

užmirszote. Bet isz kur tai, kontorai, pas manę pribuvai?
— Teisingai, kunįgaikszti, kad pasakycziau, jog pats 

nežinau isz kur joju, tai gal pasakycziau geriausiai. Duoki
te pateiką klausymams ir pavelykite mums linksmįtis, kad 
ant galo randamos pas jumis.

— Jojame, malonus kunįgaikszti,neva tai isz Lenkijos- 
szypsodamasis kalbėjo preoras - kur mes varde brolijos tu
rėjome įsakymą pasveikinti karalienę su jos žengimu ant so
sto.

— Tai gerai, taip priguli - tarė kunįgaiksztis. - Matėte 
tad ten daug gražių daigtų. Lenkai turėjo džiaugtis jumiems, 
nes jie mėgsta, kad jų ponams nuolankauji. Pasakykite-gi 
man, ar miela buvo Jadvygai atmintis mistro?

— Miela, taip, kaip pelėdai diena! - Atsiliepė kuntoris. 
- Negalėjo mis.ras padaryti didesnių niekų, kaip kad iszsiun- 
tęs pasiuntinystę pas tą iszdiduolę lenkę, ir tik gėdą ir įžei
dimą padarė brolijai.

— Bet, mano kuntore, - atsiliepė preoras - pavelyk sau 
pasakyti, kad pats spyreisi ant szitos nelaimingos pasiuntiny
stės.

— Teisybė! .Jūsų mylista, mano tėve, nebuvo tos pn- 
ezios nuomonės, kad ją pagarbinti? - atsakė kuntoris. - Kas 
tame įstabiais, kad,kaip pritiko krikszczioniszkam karžygiui 
norėjau ant lenkiszko dvaro pabuvoti? Girdėdama taip dau
gel apie ruoeznų jo mandagumą ir apie žaisles, lenktynes, 
turnėjus, kuriais Sarmatai bovija savo karalienę, panorėjau 
isz arti tam viskam prisižiūrėti ir keletą valandų linksmai per
leisti. Turėjau taip-gi daugel pažįstamų tarpe lenkų ir bu
vau tikras, kad veždamas su savim brangų atminimą, mielu 
busiu svecziu. Taigi tada, surinkęs dailų pulką isz garsiau
sios jaunuomenės,, pasileidau Krokavos linkon. Bet praszau 
tėmyti, kas per puikus žmonės tie lenkai. Pribuvau lygiai 
treczią dieną po vainikavimu isi. Kroką va buvo žmonėmis 
užgimsta, gatvės pilnos karžygių, vežimų, pirklių ir dvaro 
tarnų. Szėtros bajorų, nustatytos apie volus, tvėrė kitą mie
stą; dūkimas rodėsi dar lakstė virszum jų galvų. Iszė’ęs tą
syk, kaip tik gali būti, mandagiausiai su savo pulku tiesiok 
traukiau prie buto ir, atsistojęs pas vartus, liepiau pasakyti 
perdėtiniui, jog pribuvau pas karalienę dėl sudėjimo nuo bro
lijos ir mistro szirdingų velyjimų ir praszau gaspados.

— Gal be atdėlio - atsiliepė Vaidy la - atidarė vartus ir 
davė geriausius ruimus?

— Neimaž. Meldžiu tik tėmyti. Lygiai buvau su szi- 
tais szarvais, su szituomi ploszczium ir ant geriausio mano 
sėdėjau žirgo. □ Ponas perdėtinis liepė manęs praszyti ant va
landos kantrumo, perstatydamas reikalą karalienei. Labai 
gerai, atsakiau, nesmagu ma.i vienok buvo laukti prieszai 
vartus, it su laiszku, taigi nasmneziau pavymui, reikalauda
mas gaspados. Neužilgo atėjo perdėtinio pasiuntinys, gana 
szaltai apreikszdamas, kad visas butas užimtas ir kad kara
lienė liepė duoti mums gaspadą kliosztoriuje tėvų dominyko- 
nų, tikrino, kad apturėsime žinią, kada .šviesiausiajai poniai 
pasidabos priimti musų pasiuntinystę. Tuojaus man blogai 
atsimuszė szitas kliosztorius; jojau vienok užimti paskiria 
buveinę, nes ką galėjau daryti mano padėjime? Penkios die* 
nos praslinko, penkias dienas sėdėjau, kaip ant rekolekcijų, 
negalėdamas jokiam name pasirodyti priesz atlikimą pasiun
tinystės, kad vieną vakarą aplankydamas mus Krokavo paka- 
moris apreiszkė, jog ateinanti diena yra paskirta dėl iszklnu- 
symo manęs,bet dadavė, kad jei nenumesiu szito turtingo pa- 
rėdo ir neapsisiausiu zokonįkisku abitu, tai neturėsiu laimes 
matyti szviesiausią ponią, kadangi Jadvyga gerai žino pama
tus kryžiokų institucijos ir neapkenezia, kad biednas zokonj- 
kas stotųsi priesz ją svietiszkoj pastovoj. Viską dariau, kad 
tai iszvengti, bet pakamoris aiszkino, kad jų dvare suvis ki
tokį surėdymai, kurių peržengti nieks negali; jog pasirodyti 
karalienei neatsakaneziam dabužij yra nesaikiu didobei ir įžei
dimu žmonėms.

Toliaus bus.

i
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Aniuolas Dievo.
(Monol iogas).

[Prastas butas. Lova arba kanapka, kėdė, moli
nis uzbonas. Langas. Ant stalo prasta lempa).

pajiegų. Nedaugelis pliuduriavo ant virszaus
vilniy savo užsitarnavimo- Tiems užvydėjau. 
Proga ant galo į manę nusiszypsojo. Gavau 
vietą ir turėjau savo locną duoną, gardžiausią, 
nes uždirbtą. Pasidalinau. Pasidalinau su ta, 

nors isz tolo. Rytoj ausztant jos laidotuves.
Ji geide, idant jos kūnas but taip anksti isz- 
ncsztas ant kapinių, kada miestas damiegos“..

(Kas kart darosi szviesiau, szvinta, girdėt 
skambinant ant Aniuolas Dievo. Hilary klau-

Hilary (pasirėmęs ant stalėto žiuri į langą). 
Kiek ten žiburių?! Szviesu salonuose, szviesu 
jiems dnszioj, visas svietas jiems szvieczia.... 
(tyla).

Sukinėjasi poros, szoka, grajijant valeą; 
ką! kad jum parodyt dabar szkeletų szoki, 
kad jums užtrauktų ant baliaus sales: ,,re 
quiem aeternam“, kad jus dirsteliumėte pas 
manę!

Eikszekit, p'avaiszysiu jus, priimsiu koge- 
riausia, isz szirdies, gyvenimo vmgu, skaus
mu ir itszararomis. Apdovanosiu jus visus, 
nes taip esiu turtingas sopuliuose, kad jus ir 
szimtasszirdžių ežia priimtų, kiekvieną j-deiig- 
8111 kanezia pripildyt, (tyla). Ten benkietų 
stalai pilni visokių valgių, 'yno pakaktinai. 
Pilvai jūsų gal linksmesni už galvas. Gal 
voids nėra isz ko linksmįtis, nes jos tuszezios, 
tengalvos neszeria, ne girdo. Pilvas džiau
giasi suėdęs gaidį, kraujas užsidega nuo toka
jaus; atlošų sznabždejimas, brilijantų ugnis, 
nuogos krutinės, apgirdo ir sujudina tarę, žmo
nija be szirdies, be duszios. .Jei szirdį turė
tumėt ir duszią. ne but vargo, ne Imt man ežia 
taip szalta, ne laužycziau dantų į sausą duoną, 
nejauseziau tiek kanezių, kaip szuo iszalkęs.

■ (tyla).
Laimingi! Kodėl gi asz ne ošiu laimingu ?
Kodėl asz blogesnis už jus? Daviau vi>uo- 

j menei viską, ką tik duot galėjau, o pirm vis- 
Į ko: teisų gyvenimą, darbą ir meilę žmonijos.

Atsilygįdama visuomenė davė man: vargą 
Į iružmirszimą. l’ž ką? Dėlto? Ha! Neturiu 
I ir neturėjau gana drūtos kumszczios, idant- 
i per svietą prasimuszt, idant kumszcziomis 

sunniszt mynias ir grūstis prie laimingųjų 
i stalo! (nueina nuo lango ir sėda ant kode- prie 
Į stalelio)- Užaugintas isztekliuj, gėry be>e. isz- 
I lepintas, vostikpaaugau,jau pasilikau varguo

liu, sirata. Herbas dingo isz ka<ztcliono Tumų:
I sumindžiojo jį samdinįkai, kurie nupirko mn 
! notėviszkę, o motina ir tėvas pasiliko ant lai

minių malonės. Dievo malonė buvo geresne 
už giminių malonę, nes Dievas juos priėmė 
passavę, o ten juos nieks nepažemįs. Nu 
mirė. Po tėvų pasiliko man tik jų kapai. Ne 
pripratęs prie nelaimės, žiurėjau ant savo Ii l 
kimo su pasistebėjimu. Negalėjau suprast, 
idant man ko stokuolų, man rodėsi, jog svie- 
tasyra ant to, idant mums garsių levų vai 
kam butų ežia gerai, linksma,jog svietas su-

Baigkit linksmai pasibovinimą, kaip jį pra
dėjot, jus auksu apsitaisę gyvuoliai. (Pauza). 
(Atsisuka nuo lango ir karszcziuodams).Kodėl 
tu, mano Dieve, užgesinai nusiszypsojimą ant 
mano lupų ir veido ? Kodėlgi tu man sutei
kei vargą ir sopu liūs ?• Ar asz blogesnis ūžtuos 
dykaduonius, tinginius kurie begėdiszkai nusi
pirko sau augsztas vietas, kada asz nė darbu' 
ne dora nieko daugiau neįstengiau apart szio 
vandens uzbono, paniekinimo ir kūdikio kapo. 
(Kalbant paskutinius žodžius griebiasi už kru-

tvertas dėl mus. Giminės, pažįstami ramino, 
Įvaiszino, iki ant galo pamaeziau, jog manim 
jienoiszsitenka, Jog dėl mus nėra vietos. Su 

Įpratini! Nepripratęs prie darbo, nemokėda 
mas dirbti, pradėjau jieszkot darbo, pnmzinet. 
(Pauža) 0! nelengvas buvo mano uždavinius. 
Alacziau, kaip vieni gavo vietas szluodami 

!priemenes dignitorių. To negalėjau iszsimo- 
kjt Kiti pardavė garbę ir sąžinę. Tą panic-1 

įtinau, Kiti grasinimais,riksmu ir kumszczio- 
! mis įsilaužė prie duonos. Tam — neturėjau

tines ir kaipo ką atsimįdamas) A! užmirszau! 
Atsirado kas toks, kurs pas manę laiszką ra- 
szė. (Kalbant tuos žodžius iszsiima isz ki- 
szianiaus laiszką). Kas pas vargdienį galėjo 
raszyt ? Koks asz nežingeidus: nuo vakar va
karo nesziojuosiu neskaitytą laiszką. (Skaito) 
,,Ona numirė. Alindama meldė tavęs dovano
jimo. Apleista nuo suvadžiotoji] sunkiai pa- 
kutavojo už savo nusidėjimus. Per isztisą 
metą gyveno ant augszto anapus ulyczios 
prieszai tavo langus, idant žiūrėt ant taręsi

kuri rodėsi man aniuolas (paszokdams),o buvo 
szetonu mano gyvenimo. Mylėjau ją, lepi
nau, bneziavau jos kojas, glaudžiau prie lupų 
jos auksines kasas ir buvau taip laimingas, 
jog pats dangus galėjo pavydėt man laimės. 
Davė mums Dievas sumi! Augo gražus kn- 
dikis, linksmas ir buvo man taip gerai ant 
svieto, jog užmirszau apie augsztą luomą, ru 
mų puikybę (pauza). (Užsimislija, paskui karsz- 
eziuodamas kalba) Kodėlgi tu, mano Dieve, 
atėmei mano kūdiki? (Nuleidęs balsą nuo su
sijudinimo). Sirgo taip trumpai, gelbėjo gy
dytojai, ir......... nulenkė galvukę ant mano
krutinės, apsikabino rankutėmis mano kaklą.

Tote, suriko ir.... Dievas atėmė laimę, 
paėmė mano šuneli, žmonės jo kūnelį paėmė... 
bet asz to nemaeziau, nes puoliau kaip negy
vas isz gailesezio. Atsikėliau! Pasiliko ji 
man (Pauža). Isz didžio skausmo užgimė 
manije nuliūdimas ir ilgai kavojausi nuo svie 
to linksiny bių. Ji pradėjo namie nerimaut. 
Negyniau misibovinimų, bet juose dalyvumo 
neėmiau. Rado drauges, sėbrus, nusibovini- 
nius. pasilinksinimus, ant galo negrįžo namon! 
(Pauža) Hm! Atmenu tą baisią naktį! Kur 
tu buvai, Dieve! Ar galėjai žiūrėt ant to, 
o neužmuszt juos?.... (Pauža).

so, po valandai negarsiai kalba). Taip skam
bino, kada manę motina mokino poterių. Asz 
jau nemoku, užsimirszau, nelaimė man pote
rius pavogė- (InsispogM)jo priesz savę 
kaipo ką matytų) Ha! mama mano, motinė
le mano, mano vaikeli...... tėve! Ona! 
(puola ant kelių) Dieve! Tu esi, o Vieszpa- 
tie ir szviesu jau man duszioj’, nes įžengei į 
ją! One apleisk manę, Vieszpatie. Ką tai tas 
vargas mano, kada szirdij vėla tikėjimo turtas 
ir Dievo szviesybė. • • • Nusiminimas manę 
graužė, nusiminimas atėmė man gabumą, spė
kas. Tu manę. Vieszpatie, sudrutinai, dadar 
turiu levo pajiegas ir darbu, energija, drūtu
mu valios, o malone Tavo, o \ ieszpalie, atsi
kelsiu, pasijudįsiu. (Skambyt nustoja, girdėt 
laidotuvių giesmės.Hilary paszoka) Ona! cinu 
paskui tavo grabą. (Iszbcga).

(C’zeslovas Pieniąžka)
Lietu viszkai vertė A. J. A.

Kad papuczKai tave kankina ir ne smagu darosi, 
valgyk Case a rets katariszkas cukerkas, isz 
ties pasveiksi 10c-,25c,

Pasakė draugai; nuėjau, užtikau juos, 
radau kaip mylavo jį, glaudėsi prie krutinės. 
Ha! užsmaugiau nevidoną, sumindžiojau, antį 
jos begėdiszkos kaktos spjoviau ją niekįdamas 
ir..• pasilikau sirata po tėvų, kūdikio, paezios, 
sirata po laimei. Suvedžiotojas buvo digni
toriams siinus, mano virszinįko. Ar turėjo 
del manęs tą jausmą, jog jo sūnūs stojosi pik- 
tadėju link manęs. Ne; kankino manę, per
sekiojo, ant galų galo atėmė duoną. (Pauza). 
Po metų bado gavau vietą dieninio rasztinįko 
ir sztai žiūriu ant linksmo baliaus. (Atsisuka 
į langą). Manę jau rytas prikėlė prie darbo, o 
jus da negulėt.

Juokai.
Ji ilginus laukia.

— Ko tokia užsimislijus?
— Laukiu savo sužiedotinio jau dvi 

adynos, o jis neateina. ..
— O.... tu mano miela! asz laukiu 

sužiedotinio jau dvideszimts metų, o ne
ateis... joks...

Isz papratimo.
— Jau tik tu dabar turi būti kantan- 

tas: sūdąs tave pripažino už nekalta va- 
gystej.

— O ant kiek metu atrado mane ne
kaltu ?

Didžiausias iižinirszimas.
P rot e s o r i u s (sustodamas ant 

gatves): Jau po galų! vėl kas žin ką už
mirszau, o kas ardžiausia, kad ne neat
simenu, ką asz ežia užmirszau.

Pigiai parduoda.
Seniausias .Mėsos sklodas Szenadorij. darantis grra 

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

Dasiąinoklt Carso sj austiiv<;j 103 E. Lloyd str
Shenandoah, Pa

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, goriais 
skilvio ir žarnų reguliatorių.
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Lietuviai Amerikoj.

Naujos draugystes.
Miesteli] Krebs, Ind. Ter., užsidėjo 

lietuviszka pagelbinė draugyste po 
vardu szv. Juozupo.

Baltimorej užsidėjo draugyste Did. 
Kun. Keistuczio, Terre Houtte ir Dan- 
villej, Ill., taipgi užsimezgė naujos liet.

Korespondencijos,
Granp Rapids, Mich. Vasario 23 d. 

S. Daukanto kuopa, perkratinėdama 
savo miestą atrado 57 lietuviszkas szei- 
mynas nuo 2 iki 9 sąnarių; 28 vyrai ir 
2 merginos. Isz viso lietuvių yra 213 
ypatų; turime draugystę ,,Szv. Petro ir 
Povylo” su 42 sąnariais. Taip-gi yra 
dvi kuopos: ,,The Lithuanian Vitautas 
Indepence Club’, su apie 25 sąnariais, ir 
,,S. Daukanto kuopa” su keturiais są
nariais, kurie priguli prie Susivienyji- 
mo L. A. Isz 213 lietuvių tiktai 6 skai
to lietuviszkus laikraszczius. Na, ar 
ne geda mums, lietuviai, kad isz tiek 
daugelio tik 6 teskaito ir nesirisza prie 
Susivienyjimo, tiktai prie lenkų. Na, 
vyrai, traukkimes nuo lenkų, o griebki- 
mes prie Susivienyjimo, o pamatysite, 
kaip dailiai mes gyvensime!

Su guodone 
T. J. Staven.

Grand Rapids, M\ch., 26 d. 98 m. 
Mechael Thomson, 35 metų labai ne 
laimingą priepuolį apturėjo szj rytą apie 
10 vai. 55 m. darbe Grand Rapids 
chair Co. fekterėj (factory). Kilo jisai 

* eleveitej szį rytą ir per nepasivaktavi- 
mą jo galvą pagriebė tarpe stovynes ir

eleveites stogo. Burnąir žandus labai 
sutrynė, net kaulaiiszlindo. Nežine, ar 
iszgis. T. J. Staven.

.Minersville, Ra. Ant užpraszy 
mus klebono kun. V. Matulaiczio ai 
lankiusie pas jį svecziai kunįgai: 
Burba isz Plymouth© ir A. Milukas 
Shenandoah, laike prakalbas į skaill 
gai susirinkusius tautieczius ant Man 
sales. Kun. V. Matulaitis mass- meet 
g o pirmsedis, atidarė susirikimą irp 
state kun. Burbą, kaipo garsų vadon 
kūliką lietuvystes. Kun. Burba kaili 
apie tai, kaip pasekmingiausiai mes. 
lime pasikelti tautiszkai. Primii 
trumpai apie Aigipto, Asyrijos Grai 
jos ir Romos vispatystes ir jų nuopu 
pasakojo apie atgyjimą tautų Balkau 
ko pūssalio. Per mokslą tikrą, klai 
darni vadovų, kurie dabar visur pos 
timas szalis iszblaszkyti, lietuviai ga 
pasikelti. Kalba kun. Burbos t 
trumpa (kalbėjo apie 25 miliutas) b 
pilna puikių mislių ir viliies į szviest 
lietuvių ateitę. Kun. Matulaitis 1d 
dams po kun Burbos iszsitare tarp 
ko, jog jei mes kada pargrįžsime įlai 
Lietuvą, kapai mus tėvelių labjausiai 
szalusiuose sukels netik tautiszkusjt 
mus, bet ir religijiszkus. Kun. Milukas 
ėmęs už temą kun. Burbos sakmę,,' 
per tikrą mokslą ir gerus vadovus is, 
nysime tautą, padarė grafiszką sulj 
nimą isz mus dabai tinių niaiszjtj 
muilįtojų žmonių akių su senovės pus 
viais, kaip antai Homero Tersitesir 
ros tautos. Kalbėtojas ragino, kad Ii 
viszka visuomenė atsikratytų nuo K 
skriaudikų. ,, Visi vien eikime—)] 
kada visuomeniszki reikalai reikatlik 
Toliams kalbėtojas pranesze susirk 
siems apie Szerifo Martino bylos nil 
girną ir nurodydams neteisybę dari 
mums ,,foreigneriams“ ragino i 
drueziau rysztis draugysezių, f 
pijų ir Susivienyjimo rysziais. Ant 
baigos iszrinkta komitetą p. J. fe 
nauską, T. A st ra m-ką ir K. Draug 
kad tie pagarsįtų Minersvilliecziųpn1 
stąpriesz neteisingą paliuosavimąsz® 
Martino ir reikalautų atnajinimoprofl

Scranton, Ra. Buvo pėdeszitas die
nas, o ne daug buvo matyt volioįanczių- 
si purvyne. Vienok keli buvo gerai 
užsipylę akis. Kodėl mus broliai-lietu- 
viai toki neiszmintingi, kaip gyvuliai; 
nėra jiems nei pasnįko, nei gavėnios, 
geria, kaip versziai buizą, tą alų. Ar
gi nebūtų, broliai, geriau, kad namie 
būdami dailiai praleistumet laiką, o kaip 
gavėnios laike, tai szventas giesmes ga
lėtumėt giedoti. Ale kas ežia taip da
rys! Kitas sako: ,,O kam man: tą cen
tą pragersiu sziandien, o ryt vėl uždirb- 

• J» SIU .
Neiszmanėliai! kad sziandien kuriam 

isz jus, girtuoklių, smertis pareina, o ką 
su jumis daryti? Reikia kolektavoti, 
bet ant girtuoklio nelabai kas nori duo 
ti, nes jau Senintuose pereitą vasarą ant 
dviejų kolektavojo: ant vieno, ką trūkis 
suvažinėjo, o ant kito, ką durbankij, 
karsztuose pelenuose galą gavo. Kiek 
tai pijokų galą gauna per girtumą, kiek 
nosų nusiskaldo, kiek ausų nusikramto 
ir galvų suslskaldo ir kilų sąnarių susi
žeidžia, tai negalima suskaityti. Bet ne
pameta, pakol gyvas, to savo prakeikto 
girtybes paproezio. Man rodosi, nors 
gavėnioj vertėtų pasiliauti. Bet kur 
tau! eik sziandien per visus Scrantus, 
tai kožnam saliune rasi po kelis lietu 
vius, o ypacz da žydų sabiniuose, kaip 
su kuju prigrūsta. Mat ten gauna užsi
kąsti ridiko ir silkes, tai ant to daugu
mas mus brolių varosi ir ten geriausiai 
traukia. Ak, lietuviai, susipraskit ir 
trenkkit tą alų į szalį, ir su žydais liau
kitės sėbravę.

Musų mokslainė buvo jau užsidarius, 
nes dr. Szliupas neapsiėmė mokįti. Tai 
dėkui mus guodotinam kun. A. Kaupui, 
ką jis teikėsi užimti mokįtojaus vietą ir 
mokina už dyką. Labai didele dėka 
jam i.ž jo darbsztumą ir gerą szirdį, kad 
taip rūpinasi apie žmonių apszvietimą.

Darbai menki. Dirba kasdien po pu
sę dienos; kas darbą turi, tai vis mai
stą padaro. Bedarbių yra ikvaliai. Jei 
įsipirksi, tai dirbsi, o taip negali gauti 
darbo.

Užsidėjo nauja draugyste, kurios var
do dar patys uždetojai nežino. Regis, 
bus tai tautiszka draugyste.

V. R.

Reikia 25 daibinyku.
Superitendentas Reading’© kumpu 

jieszko 25 darbinįkų, kurie apsiimtą vaii 
ant darbo į Virginiją. Ten gaus tikrą ds 
stabas ia visą užlaikymą. Kas nori gaut 
tesnias žinias, tegul szią nedelią kreipiasi 
p. Tabarą, Shenandoah’rio czypburdį.



153

„S. Daukanto bijografija“.
Tiktai atsižvelgkime į Lietuvių praeitį.
Iszdygus isz girių tankumynų ir balų (!) Lietuva, kai]) koks meteo 

ras, užszvito ant Europos horizonto, padovanojo istorijai keletu puikiu 
lapų garsių atsitikimų, kelioliką vardų ypatingai garsių vyrų., ir vėl,kai]' 
meteoras, užgeso. Tie, kurie sutvėrė politiszkąLietuvosgalybų, nesu
spėjo padėti tvirtų pamatų tautos kultūrai,o tie,kuriems paskui teko bu 
ti valdonais ir vadovais Lietuvių, nesusiprato apie tai pasirupįti, patys 
pasidavė įtekmei svetimos civilizacijos, priėmė svetima kalba, o lietu- 
viszką paliko sodiecziams. l’risisavinimas svetimos kalbos ir kultūros 
prasidėjo augsztesniamjame Lietuvių luome, matyt, nuo pat susipaži 
nimo su kaimynais ir paskutiniai Įvyko susivienijus Lietuvai su Lenki 
ja. Lenkiszka kalba, įsikūrus isz pradžių tarp augsztcsniąjų valdovų, 
tapo palengva kalba visų, kurie laikė savų per augsztesnius už sodie- 
czius. Ilgainių svetima kalba taip įsi\ icszpaiavo tarp „augsztesniųjų4* 
luomų Lietuvos gyventojų, kad daugumas, vadįdami savų Lietuviais 
ir kalbėdami svetimai, paliovė jaute visa neiszmintinguma lokio pasiek 
gimo, o tūli, ypacz kurie buvo naujai iszmainųsavo tėvų kalbų į sveti
mą— kaip tai dažnai esti — nesidrovėjo kerszyti pasiliki’sic msiems 
prie savosios už savo paežių pasielgimą. Inteligentą’ savo spėkas au
kavo svetimiems, mūzų numylėtiejie--svetimai literatūrai, dailai ir 
tt. Vos kelintas Lietuvis, atsiminus, bandėraszyti knįgas ..žmonėms“.

Acziu visiems, kurie kada nors paraszė kokią naudingą knįgutų mus 
sodiecziams, ar sziaip jiems ką gero padarė. Jų darbo nieks negal pa 
peikti, kaip nepeikia szelpianczio duonos kąsniu ar kokiu skaruliu al
kaną, apiplyszusį pavargėlį. Betai* to gana? Ar gana padarome, 
iszneszdanii pavargėliui duonos kąsnį, argi tiktai to jam tetrūksta? 
Ir pasisotinus tuo tarpu, ir apsidergęs, jis v ei palieka pavargėliu: jam 
trūksta pilnų gyventojo tiesų, jam trūksta žmogaus vardo, kurių jis 
gal suvis ne per savo kaltų nustojo. Szito mes jam negiąž/name nė 
skaruliu, nė duonos kąsniu, nė szirdingu žodžiu. — jeigu szirdmgumo 
mums netrūksta. Lietuvių tauta per amžių vilų tapo pavargėle tai]) 
kitų tatų ir seniai pripažįta už pavargėlę dagi paežių savo inteligentų- 
Gerai, žinoma, kad kelintas nekreipia nuo jos savo veido, isznesza 
duonos kąsnelį ir nors retkareziaisisztaria meilingą žodelį: bet to nega
na: reikia pripažįti Lietu v iams tautos v a r d ą-

A. a. Daukantas kaip galėdamas, daug daugiams už kitus „szelpda- 
mas“ Lietuvius, sykiu atvirai, drąsiai, ne tiktai žodžiu, bet ir darbu 
pripažino jiems tautos vardą: greta su knįgutėms dėl sodieczių jis pa
raszė lietuviszkai ir moksliszka traktatą — garsųjį ,,budą*‘, paraszė 
Lietuvos istoriją, iszguldė lietuviszkai lotyniszką gramatiką—taig 
žiurėjo ant Lietuviu, kai]) ant tautos, kurios literatūrai {trilinka ne tik
tai „pamokinimai žmonėms“, bet ir visokį kiloki rasztai, kokiais gėri
si savo literatūrose kites tautos. S u g r ą žili L i e t u v i a m s 
tautos v a r d ą -- t a. i b u v o D a u k a n t o i d e a 1 a s, ku
riam jis tarnavo per visą savo pilną vargo ir sunkaus darbo gyvenimą 

(I’sl. 94- 9(5 ..Dirva" No. I).

Namas, kur S. Daukantas gimė.
Platus apraszj mas to musų didvyrio gyvenimo randamas 

yra No. i „Dirvos“, kurs parsiduoda ir kaipo atskiri knygu
te. Knįga 128 puškant puikios popieros, perstato paveikslin- 
gai priesz akis mus ta mųsų dvasios milžiną. Papuoszta ji 
15 gražių isz Daukanto gyvenimo paveikslų, kurių porą czion 
talpiname. Norintie turėti tą svarbią knjgą regul kreiptasi 
prie (Rev. M. M. .Milukas, Shenandoah, fRa. Preke jos 80 c. 
įmautiems Nemažinus kaip 10 egz. ant syk atiduodama už 
50 c. vieną egzempliorių. Apdaryta 95 c. Laikrasztis ,,Dir
va“ iszeina keturis syk ant metų, pavidale knįgos apie 100 
puslapių ant kuopuikiausios poperos. Kožnas numeris yra

Šumanas Daukantas.

apszcziai iliustruotas paveikiais isz lietuvių gyvenymo, arba 
kitokiais paisziniais, tikancziais prie talpinamo raszto.

N II „Dirvos“ patilps svarbus moksliszkas rasztas garsaus 
mus rasztinįko Dr. Pasanavicziaus isz Bulgarijos — „medega 
mus tautiszkai vaistinykystai“. Yra ten suraszyta keli szim- 
tai ligų su lotyniškais jų vardais. Per tat tas rasztas labai 
svarbus del Amerikos lietin iui, kurie nemokėdami angliszkai 
iszpasakoti savo ligos anglui daktarui, galės pavadįti tą loty- 
niszkai ir tokiu budo nesykį galės rasti tik*ą pagelbą. ,,Me- 
dega musų tautiszkai vaistinykystai“ iszeis ir pavidale knįgu- 
tes kuri kasztuos 50 c.

Apart to svarbaus raszto No. II „Dirvos“ patilps dar isto
rija senovės garsiausių veszpatysczių Azijoje ir Afrikoje. Is
torija ta taipgi papuoszta bus daugeliu paveikslų.

Du Dr. Pasanavicziaus paveikslai No. II „Dirvos“, at- 
muszti bronziniu atramenlu ant puikios poperos, privalo ras
tis namuose kožno lietuvio, kurs iszties gerbia praskynejus 
tako lietuvystei.

No. H „Dirvos“ bus gatavas į pabaigą szio menesio. 
Kasztuos 80 centų. Užsiraszant ,, Dirvą“ ant visų metų no
rintiems už (III doleriu bus iszsiųsta.
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Anima vili©

Prisiartinę žmones pamate lavoną ir ant valandos visi ap
tyko, tarytum bijodamiesi dasilytėti negyvėlio. Kūnas buvo 
apmestas žolėms, taip, kad sunku galima buvo jį ir užtemyti. 
Pirmutinis priėjo Audukaitis ir atidengė kūną.

— Szumskis! - suszuko visi vienu balsu.
Andreika ir žemaitis dirstelėjo viens į kitą ir be žodžio su

siprato. Kiti apžiurėjo negyvėlį. Buvo užsmaugtas. Ženklų 
gynimosi nebuvo; užmuszejas turėjo isz pasalų nustvert jį ir 
užsmaugi. Ir, matomai, ne ežia jis buvo užsmaugtas, ežia tik O 7 7 J O 1
atneszta jį ant maisto varnagams ir lapėms. Tyras greitai 
naikina savo aukas. Kirgizas, jei užtinka lavoną, nuvelka jo 
drabužius ir apautuvą, paukseziai iszlesa akis ir smegenis, la
pes-naktimis nuvalo mėsą nuo kaulų, o už nedėlios tuos 
paslepia žolė. Žūsta taip daugiausiai valkatos, pabėgę aresz- 
tantai arba paklydę medėjai, bet Szumskis nesitikėjo taip pa
baigti savo amžį, kaip žvėris laukinis, kaip iszmeta žmonių 
draugijos. Akys jo buvo iszsivertę, kūnas pamėlynavęs ir 
visas taip baisiai iszrodė, kad keli vaikinai užsigrįžo ir nuspjo
vė.

Ant galo Andreika nusiėmė kepurą, kelis kartus persi
žegnojo ir mostelėjo Audukaitį. Paėmė lavoną ir nuneszė 
į vežimą, paskui juos ėjo visi. Grįžo atgal į Kurhaną. Nu- 
gąsdįti vanagai nulakiojo.

nebuvo.
Viskas sugrįžo į tvarką............
Už triją dienų po to trys vežimai sustojo priesz Sivickie- 

nės stubelę ir isz visur pradėjo rinktis žmones. Sene nusi
gando, pamaczius savo stubelėj policiją.

— Pas jumis gyvena Antanas Mrozovickis? - užklausė

— Pas manę, bet dabar jo nėra. Iszejo į tyrą.
— Parodykite mums jo drabužius. Atidarykite skrynę.

— Jėzau, Marija! Delko? Kuom mes prasikaltome? 
Urėdnįkas nieko neatsake. Peržiurėjo atydziai viską. 

Mate visur vargą, bet nieko pažvelgtino. Sene nuo vieno 
pas kitą ėjo bueziuodama rankas ir klausdama, kas tai •yr’. 
Niekas vienok jai nepasakė;

Visas kaimas subėgo prie jos stubeles. Ant galo atėjo 
daktaras Gostinskas. Senuke prie jo, kaipo prie savo iszgel-

— Geradejau mano !Kas tai ežia darosi? Ko jie nuo 
Antano nori? Ko jieszko?

— Bloga, viskas liudija priesz jį, kad užmusze Szumskį.
— Vieszpatie! Antanas užmusze rudį! Dieve brangiau

sias! Kas tai pramane? Jis sziandien isz namų vėlai iszejo. 
Tuojaus sugrįžsz. •

— Netylėsiu! Kastai! Gintis nevalia! Vaikiną nori 
prapuldyt, o asz turiu tylėt! Neduosiu! Jis bus žmogžu
džiu! Jus pats galvažudžiai! Dievie mano! viskas ant to

vargdienio!O
Pradėjo baisiai verkti. Norėjo ją iszvest laukan, bet 

kad nesidavė, paliko.
Prade raszyti protokulą, kada durys stubeles atsidarė ir 

inėjo Antanas
— Kas ežia darosi? - užklausė nusistebėjęs.
— Jėžau! - suszuko senė. - Jie sako, kad tu užmuszei tą 

rudi! c
Mrozovickis nublanko ir bailiai pervedė akimis susirinku

sius.
-— Asz užmusziau Szumskį? - paantrino. Dar ir po smert 

jis ant manęs! Dieve mano, ar tai tas niekad nepasibaigs!
Nuleido rankas ir stovėjo lyg numiręs, paskui ranka per

vedė per plaukus ir užklausė.
— O kur tas, ką matė, kad jį asz nužudžiau?
— Stokie sziezia ir atsakinėk! Subatoj ką veikei per 

visą dieną ir naktį? - užklausė polici jautas.
— Subatoj buvome ant medžioklės. Mes keturiese. Už- 

szovėme du vilku ir pavakare nuvėjome į Kurhaną. Asz ne- 
sziau skurutes ant pardavimo.

— Ties miestu sutikote Szumskį. Tu su juom likaisi ir 
niekas tavęs-nematė per keliolika valandų Ką tada veikiai?

— Likausi su Szumskiu, nes jis manę užlaikė ir kalbėjo
me kelias miliutas.

— Barėtės?
— Taip. Mudu niekad negyvenome sutikmėj.
— Apie ką kalbėjote?
Antanas paraudo.
— To negaliu paantrįti. 

jieszko priekabės atsitraukiau 
muose. N u vėjau tiesiok pas 
vo užpraszęs atneszti skarelių.
si, nesilikau nakvoti mieste, bet grizau namon. 7 7 o C

— Taip. Parycziu susitikote sa Audukaiczių.

Matydamas vienok, kad jis 
nuo jo. Jis-gi prapuolė kru- 
Sziszką, kuris jau pirmiausbu-

Po to, kad naktis buvo szvie-

— Pamenu. Jisai sakė: Girdžiu, kad sziandien Szums
kis iszvažiuoja. Atsakiau: Suku jam bus izvažiuoti! misly- 
damas apie visokius jo reikalus.

— Sunku iszvažiuoti negyvam - suniurnėjo policijentas.
Antanas sunkiai atsiduso. Smūgis buvo taip urnas ir ne

tikėtas, kad jį lyg apkvaitino. Atsakinėjo ir stovėjo nei au
tomatas. Negalėjo suprasti, ar tai tik sapnas ar teisybė.

— Ir dėlko asz bueziau užmuszęs? - tarė kureziu balsu. 
Kad bueziau mislijęs užmuszti, tai bueziau tą padaręs tada, 
kad jis manę kasdien užmuszinėjo. Dabartės-gi jis rengėsi 
iszvažiuoti ir perstojo manę krimtęs!

— Tacziaus neprisipažįsti kaltu?
— Prie ko-gi asz turiu prispažįti?’ Macziau jį sveiku ir 

dabar dar tik pirmu syk girdžiu, kad jis užmusztas.

— Blogiau sau darai neprisipažįdamas. Juk aiszku: susi- 
ginezijot ir pradėjote pesztis. Ne pirmu syk jau judviem 
taip pasitaikė. Besipeszant jį užsmaugei, o paskui lavoną 
paėmei ant peczių ir užslėpsi tankumyne. Visi žino, kad judu 
pykotės ir porą kartų grasinai jam. Rengkis, važiuosi į To- 
bolską. Viskas priesz tavę!

Sivickienė garsiai pradėjo žliumbti.

1 Toliaus bus.
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Valstijų surėdymas.
(Isztrauka isz rankraszczio ,, Trumpas rank rė

dys visuotinos geografijos”).

V a 1 s t i j a. Žmones, ar jie bus 
apszviesti (civilizuoti), ar tamsus, pus
laukiniai, riszasi į dideles draugijas, ku
rios turi raszytus (tarp civilizuotų) arba 
tik įrastus (tarp laukinių) įstatus. To
kia draugija, vadinama valstija 
arba vieszpatyste, turi savo 
valdžią arba vyriausybę, 
kitaip vadinamą r u n d u. Valdžia esti 
rankose vieno arba daugelio žmonių, jų 
paežių pasisavįta, arba jiems draugijos 
pavesta.

* , Laukiniai žmones riszasi į valstijas 
dėlto, kad visiems iszvien užpuldinėti1 
ant kitų tautų ar valstijų, o kitiem už
klupus visiems sutartije gintis. Siekiai 
civilizuotų valstijų suvis kitokį: ežia žmo
nės yra susiriszę ne dėlto, kad užpuldi
nėti ant kitų, tik kad vieni kitus szelp- 
ti ir priremti. Civilizuotos valstijos gy
vena tarp savęs sątaikoje ir, taip sakant, 
szelpia viena kitą: jei vienoje valstijoje 
yra perdaug javų ar gyvulių, o kitoj pri
dirba daugiaus, kaip jai reikia, visokių 
fabrikatų, tada pirmoji valstija siunezia 
į antrąją javus ir gyvulius, o antroji sa-

> vo fabrikatus į 'pirmąją— tokiu budo 
prasideda prekyste tarp dviejų valsti
ją

Tikra užduotis valstijos - suteikti ge
resnį gyvenimą ir progą iszsigudriti bei 
iszsilavįti kiekvienam jos sąnariui ir ap
ginti visus gerus sąnarius nuo visokių 
viktadejų.

Kad butų kam rupįtis apie reikalus 
valstijos, kiekviena valstija turi savo 
valdžią arba r u n d ą, kursai tu
ri rupįtis apie gerovę ir apszvietimą vi 
sų valstijos sąnarių, vadinamų pavaldi
niais. Tik apszvietimas žmonėms gali 
suteikti lengvą gyvenimą, dėlto kiekvie
na gera valdžia pirm visko stengiasi įtai
syti kuodaugiausiai m o k s 1 a i n i ų 
abelno apszvietimo (pradinių mokslainių, 
gimnazijų, universitetų ir 1.1.) ir mok
slainių su professijonaliszku iszsilavini- 
mu (mokslainės amatų, politechniszkos 
ir 1.1.). Kad apginti gerus valstijos są
narius nuo iszgamų-piktadčjų, valstija 
prilaiko policiją, kurios pridery- 
stė yra gaudyti piktadejus. Kad pa
lengvai žmonių gyvenimą, valstija atlie
ka tokius užmanymus arba įrednes, ku
rią pavieniai žmones negalėtų atlikti: 
taiso kelius, geležinkelius, platina upių 

vagas ir 1.1.
Ant to visko reikia daug pinigų, dėl

to kiekvienos valstijos padonys turi mo
kėti m o k e s c z i s arba pa
do t k u s. Gera valcžia tuos pinigus 
apverezia ant naudos valstijos sąnarių 
(padonų), juos apszvicczia, per ką jie 
pralobsta, lengvai ir noriai moka kad ir 
didelius mokesezius, nes žino ir supran
ta, kad tie pinigai bus apversti ant jų 
paežių naudos, o būdami turtingais, jie 
n’iszpažįsta nė didumo tų padotkų.

Suvis kitaip yra su ta valstija, kurios 
yra blogas rundas. Tenais valdžia, su
rinkus mokesezius, sunaudoja juos ne 
ant labo savo padonų, tik ant suvis pa- 
szalinių, tankiai jiems tiesiok blėdingų 
dalykų: iszleidžia ant įtaisymo skaitlin
gos kariumenės, statymo didelių, niekam 
nereikalingų tvirtynių, įtaisymo didelės 

' policijos, kuri gaudo ne piktadejus, bet 
tuos žmones, kurie del jaib kokios prie
žasties nepatinka valdžiai, arba tiesiok 
valdonai sunaudoja tuos pinigus ant sa
vo locnų begalinių reikalų.

Tokioj szalij ant mokslainių pinigųne- 
isztenka, žmonės paskęsta tamsybėj, ap
sileidžia, suskursta ir neturi isz ko mo
kėti mokesezių. Bet jų moczekiszka 

j valdžia nieko nepaisydama spauste isz- 
Į spaudžia paskirtas mokestis, nesiru- 
I pidama apie tai, kad žmones ir taip su
vargę, bado parbaigti, vaikszcioja isz- 
blyszkę, beveik su idi jotiszkais veidais. 
Tokioj valstijoj tik vieni prispaudimai, 
kratos, kalėjimai, o liuosybės žmonės 
neiszpažįsta.

Nė viena valstija negali apsieiti be 
valdžios, bet ne visos valstijos turi vie
nokią valdžią. Pagal valdžią visas val
stijas galima paskirti įduskyaiu: į m o- 
n a r c h i j a s ir į r e s p u b 1 i k a s.

M o n a r c Ii i j o s. Monarchija va
dinasi tokia valstija, kuri turi savo mo
narchą, t. y. valdoną arba vieszpatį. l ie 
monarchai turi visokius vardus - vadina

si: ciecoriais, karaliais, kunįgaikszcziais, 
hercogais ir 1.1., pagal juos ir jų valsti
jos vadinasi ciecorystėmis, karalystėmis, 
kunįgaiksztystėmis ir t. .

Monarchijos esti dvejopos: m o n a r- 
c h i j o s a b s o 1 i u t i s z k o s ir 
monarchijos su k o n s t i t u- 
c i j o m i s.

Tokia monarchija vadinasi abso
liuti s z k a, kurios vieszpatis, ar jis 
butų sziokio ar tokio vardo (ciccorius, 
karalius, szachas ir 1.1.) turi ant savo 
padonų pilną valdžią ir gali su jais, nie

ko nesiklausęs, ka nori - daryti. Ab- 
soliutiszkoj monarchijoj monarchas vie
nas sau gali atmainyti valstijos įstatus, 
duodamas naujus arba panaikįdamas se
nus. Gali didįti arba mažįti mokestis, 
kariumenę ir 1.1., nieko nesiklausdamas 
ir priesz nieką neatsakydamas, vis tiek, 
ar jo užmanymai arba užsimanymai bus 
naudingi ar blėdingi valstijai. Absoliu- 
tiszkose monarchi jose padonys yra labai 
suspausti, neturi jokjos liuosybės, yra 
tamsesni, kaip kitose valstijose, nes ab- 
soliutiszkas monarchas nesirūpina apie 
jų apszvietimą, tik žiuri, kad kas neat
imtų jam jojo valdžios. Isz kitos vėl 
pusės absoliutiszka monarchija gali būti 
tik tenais, kur yra tamsus padonai, nes 
apszviesti padonai jieszko liuosybės, ku
rios nėra absoliutiszkoj monarchijoj ir 
bematant padarę maisztą įveda arba kon
stituciją arba respubliką. Europoj yra 
tik dvi didesnės valstijos, kuriose yra 
absoliutiszkos monarchijos: Turkija ir 
Rossija (Maskolija), kusiose ir žmonių 
apszvietimas stovi daug žemiaus, kaip 
kitose Europos valstijose.

Monarchijos su k o n s ti
lt u c i j a taip-gi turi monarchus tų pa
ežių vardų, kaip ir aboliutiszkos, tik tie 
monarchai jau negali nieko daryti be va
lios žmonių. Jei jie nori padidįti mo
kestis, statyti tvirtynę, padidįti kariu
menę ir 1.1., tai turi pirma pasiklausti 
padonų, ar jie tinka ant to. Jei pado
nai neapsiima, tai monarchas nieko ne
gali naujo įvesti.

Kad butų žinia, ko padonys nori, jie 
i renka isz savo tarpo p a s i u n t i n i u s 
arba deputatus, kurie iszrciszkia žmonių 
norus. 1 ic žmonių pasiuntiniai važiuo
ja į pirmąjį vieszpatystės miestą, kur gy
vena monarchas, ir ten sudaro taip vadi
namą j) a s i u n t i n i ų b u t ą, isz
vien su monarchu valdo visa szali. Mo- v fc-
narchas be jų žinios ir pritarimo negali 
nieko naujo įvesti arba ką seną panaikį- 
ti arba atmainyti. Norėdamas ką naujo 
įvesti, monarchas turi klaustus pasiunti
mų, ar jie ant to tinka. Jei deputatai 
mato, kad tas naujas įvedimas yra nau
dingas tiems žmonėms, nuo kurių jie yra 
siųsti, tada jie naują užmanymą priima, 
ir jisai tuojaus esti priimtas. Bet jei jie 
pamato, kad karaliaus užmanymas tik 
bereikalingai apsunkys pačiomis, tada jį 
atmeta.

Tol i aus bus.
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Pajieszkojimas.
Asz Ignotas Lukaszevicze

to. Turiu pas jį labai svarbų 
reikalą. J.is pats ar kas kitas 
teiksitės duot žinia ant. adreso c
szito.

Mr. Ignotas Lukaszevicz,

Baltimore. Md.

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

už juos pilnai.

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

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas - $3.75

. 1H11U111 KELL •
"ž pigia preke, eik pas
D. FAUSTA in 
jo ofisą

ADOMAS B U J A U C K A S
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

Geležines lovos

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos - $ 14.00

.45 ;

L P. Williams & Son,
apvadžiota - 8 3.75

Komoda - - 5.50
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

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

Jis persta to geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metą

Geležinkelis Lelioti ■ Valley TREINAT ISZEINA.
Isz ShamoKin 7.05 , 9.10 11.58 isz ryto, 

po pietų ir ateina in Szenadon ant 7.57, 
ryte 12.50, 5.10, po pietų

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsv lie

4 20 
10.05

Prasidėjo nuo 20 Vasario 2898 m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn j St. Clair, New Castle, Morea ir New 

ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir

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

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

Jei daktarai negalėjo pažįti tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk tuoiaus pas Dak
tarą llam’ą, o jis tau duos rodą už dyką. Jei dak
taras pripnžįtų tavo ligą už neiszgyilonią, tai sla- 
cziai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr. 
Ham yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vai! us. 
jnionės, kurie dovanai klausinėjo rodą daugelio 

daktarų, kurie po kelioliitąmetų pergulėjo ligon- 
bueziuose, tartum per kokius monus likos dr. 11a- 
m'o iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa- 
komkrą teisybę, Nepratgsk savo ligos nes ga
li t.i būti ueiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Dak

tarą Ilam'ą.
Gyduol ių Daktaro Ham‘o negali gauti jokioj 

aptiekoi, nej grosernėj. nei kare'.lamoj, nė nuo 
porknycziu, Kas nori būti persitikrinęs, kad 
gaus czystas ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Hain'i Bonka tų gyduolių kasztuo
ja tik $1.00 szvbzios bonkos $5.00. Raszant. gy
duolių. r- ikia apraszyti savo ligą ir įdėti į gronia- 
ta pinigus, money orderi arba ezekį. Gyduoles 
ir pamokinimą kam >ais suartėti, iszsiusime se- 
kaneziu pacztu. At iusk paežio ženhleų dėl at- 
alnuiy, Adrcaas toli a : _________ __

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

Toledo, Ohio.

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

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

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

Ar nori insekuravot (insziu- 
ryt) savo daigtus?

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 Karpenteris

ELIZABETH, N. J.
Yra tai puikiausias

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėjo 
Ashland’o. Gyvena 11.5 N. Jar
din str. S h e u a n d o a h,Pa,

F. BŪRKE
i gydo visokias ligas
Gyvena

. Lloyd str.
Shenandoah Pa

|VL f-Paley,
10 N. Main str.

Shenandoah, Pa. 
I Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visd<ius 
įdaigtiis isz aukso irsidabro 
kaip tai: žiedus, spdkas ir 
t t.

N. Main Ave. Scranton, Pa. j
Visi numeriai pereitų metų . 

gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
jimo vienas numeris siuneziasi

Darba atlieka greitai gera'

tės visi prie jo.

Kožnas taip sako.
Cascarets katarlszkos cukerkos, dyvi- 

niavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir paleagvinanczios skanumą, 
daro labai gerą peeing ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perczystija žmogaus kraują 
panaikina perszalliną, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorlų gvarantuojama. 240

geriausio agento

L. 0. Donnel
ant

154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.

ANTANAS MINSKAS

GERIAUSIA UŽEIGA pas

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

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

geras ir teisingas 
vyras laiko

mainieriij
KOTELI

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street 
Minersville, Pa.

Nuo naujų melų uždėjo agentū
ra siuntinėjimo pinigų Į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

'S. Marauckas
—neseniai pirko—

Bank Exchange 
Daniel Fallon, Propr. 
I3O First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau

sius gėry m us. visam mieste.
Telefonas 562.

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

Wanted—fin Idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Atto» 
neye. Washington, D. C., for their $1,800 prizo ofltaj 
anq Mat ot two hundred Inventions wautcO. __

Neiszspjauk su tabaku »r uesurukyk savo 
amžių.

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

Ar žinote kur smagiausia

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius

ežius sigarus isz paezios Tur

217 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas
aut

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, K. J.

ncdėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metą tik-
tai.......................................... s 1,00

^R, Dabi)'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.

yrai visi pas geriausią

Graboriu
inca Minke» kzin

230 5V. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko goriausius arkliu 
ir ryginus d<’l szermenų, vesei 
•ink 1.1. [36 ir

Haven Junction, Mauch Chunk, Le . Boston 7,57 
highton, Slatington, White Hall, Cata- 18.25 p. piet. 
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 7.57, ry
ta; 12.50 2.52, 5.10, po pietų.
in Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

ton, 5.2S, 10.05 ryta; 2.50, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.1o po 
piet. I

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.57 rvta.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.52 po piet.
In Me’Adoo, Audenrled ir Hazleton 

Stockton ir Lumber Yard 5.28, 7.57,10.05 
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet.

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.05 ryta 5.10 po piet.
In Scranlon 5.28, 10.05 ryta;12.50 ir 5.10
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland, 
7.25 po pietu.

in Raven Run, Centralia Mt-Carme1 
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04 9.2.8. 
po pietu.

In Mahanoy City. Park Place. Delant 
5.28.7.57, 10.0.' ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25 
po pietu.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45 
9.10, ryte, 12.38 2.42 5.0, po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7,55 10.00 
ryte, 12.50 2,58 6.24, 8 30 po pietų.

N E D E LINIS T R E INAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte 
7.21 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pinto.

Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenritd, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.31.

In Lehighton, Slatington, Catasaadna 
White Jl.itl, Coplay, Allentown, Easton, 
ir Philipsburg. 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.25 rvta.
Iszeina isz ILazletono į Shenandoah 

9.28 ryta ir 6.24 po piet.
Isz Shenandoah į Pottsville 9.35 ryta, 

ir 6.31 po piet.

po pietų.

Jacob Ilentz’o
mynai naudingąjį iszsiraszyti.

Antraszas:

34 John sir. Waterbury, Conn.

piaudokites!
Gavau szviežią transportą 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
licrių, abrozėliu, kryželių, 
mentelikėlių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenauckas
.103 E. Lloyd str. Shenandoah,

Penna.

Ncdėlinis Garsas Amerikos Llo- 
tuvių yra pigiausias ir geriausias 
lietuviszkas laikrasztis. • Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka- 
sztuoja tik idol. 20c. ant metą, 
60 c. ant pusmeezio. Prusnose l 
markės. GARSO spaustuvė užpt 
gią prekę ir labai gražiai padaro 
visokius drnkoriszkus iiarbusjspau- 
dinama draugysezių konstitucijas, 
visokias koi teles, už.praszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siudi 
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, Pa^

Juozą Miliau ch
308W.Ceiitre str,
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in I.ietuvvą, Nussi ja, I 
kijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur

Mahanoy City, Penn a.

40 Canal Str. NEW YORKInstei^tas iSSo

Siuncziu pinįgus į visas dalis svieto, parduodu szipkortes 
ant visų geriausių linijų, esu užtvirtintas agenta dėl 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.

Kęstauraęiia
Valgį gali gauti kožną valandą

jOLSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob llentz daro

, kiaušius kvietkus.

steliuotus vainikus

szermenų ir visokių 
dalykų.

( Mrs Jacob Hentz

įitii-

Ypatingai už-

tam panaszių

17 N Main st Shenandoah, Pa

rollin ji. wii.bur geueralnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W. NONNEMACH ER, Asst G. P A. 
Philadelphia, Pa.

M. B. GUTTER. Supt. Trasportation, 
South Bethlehem, Pa.

1
Tikrai gryna

Aiioriaiis dim
- GAUSITE PAS

BARNSTON Tea Co.

Importuoja jie viso-

KPWGZiiJS ( steliuotus siutus rasiu 
/tikt už Šit n 1 a ž i a

| darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau 
I
šiai, Pasiskirbįkit broliai! aplankiau naujų materijų 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 nesigalėsit.

Adomas Pati linkaitis
2713 Penn. Avenue Pittsburgh, Pa.
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W. StOiKM
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL

Mano Dirbtuxoe tapo 
Apdowanota 

fw =wa1 d WIENS MEDALIAIS I 
1894 J ant Kosciuszkos Paro

i
7

1
7c

c 
c

singa ir artistiszką isz 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, ą 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,'"' 
BERLŲ, MARSZAL-^ 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbe apreikszti guo- 
dotinicms Kunįgams ir guoddfin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausci, Tcisingiausėi 
ir Geriausei, nes per 30 metų 

ęgft užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg prakt iką ir del to galiu 
■\viska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

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

I
I

CfiSllMUiSlT csiaw;

Vienatine Lietmszka
APTIEK A!

____ Jr, V 1 SU tV TU gTG H O- 
lu kaip senam krajui, ba aptioko- 
rius paeina isz seiu krajaus. Tai- 
pos-gi siuncziame giduoles i visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas ad tesuvoki t: 

Wz. K. SzembOrskis,
G4 Green Sir. Worcester. Musa.

J. MIELDAZIS,
120-122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

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

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO SCR A N TON ’E

P. L1PAVICZTA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

ti vių. Pirmos kliasos visokį gėryma- 
cigarai. Laivakortes taiposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepamirszkile, jog Hotelis

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

[Providence), Scranton, Pa.

ŽINIA DELSALIUNIKU
III SZTORNIKU.

Pirkit-Sio-Rriix ir —
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupcziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis-
ka už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

namo Staats—Zoitung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai City Bali 
New-Yorke------o------

Siuncziame piiiįgus į visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

Mlliodanie Szipkortes (laivakortes) ant greicziausių gar
laivių j krajų važiuojantiems ir isZSiunCZiame SZipkortCS 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Bankoj e savo visados laikome dapi-ugybe 

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

ass K. kadzeviczius
Puikiausia visam Shenandoah

- PEST^UPAGŲ/I.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti ui 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ji i mos k Ii ąsos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
reikale.

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

, 121 ir 117 E.Centre str
I 36 ir 9] SHENANDOAH, PA

BENZIGER BROTHERS
New York Cincinnati, O. Chicago. Ili. 
36 & 38 Bardai St. 343 Main Str. 178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių, 

Kepurių, ir visokiu 
Uuiformu.^^^—

IV-W Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą ko- 

nam, kas tik pareikalaus. Žinia apie prekes ir visus reikalingus 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.
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Mokslo Stebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos,
PrakilnusNevv York’o komikas ir moksliu- 
ežius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? 
New York’o apgarsino savo metodas išž
udymo džiovos’, gerklės, plaucziu ir kru
tinės Ilgų, taposgi kosulio, kataro vidų 
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skaitytojui, 
kurs paraszys pas j į, j is a tsi ųs l ’Ž i) Y K Ą 
TRIS BONKUTES savo naujai iszr.istų 
llekarstip

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas' 
Išgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prideryste suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metiį metus tyrinėdamas, dasiekė rezi ' 
lito taip žmonijai naudingo, kad užs> 
tarnauja ant vardo naujo genijaus, .J< 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yraiszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais ,,szirdingų 
padfckavonės laiszkų“. kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi- 
lų svieto krasztų.

Balsi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
i greita ir nelszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C . 
98Pine str., New York, priduodama- 
paežio Ir expreso adresu ir jisai dovanai 

Į atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojuus pasinau- 
I doja iszszio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apii 
I tai radai m- s laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN,
I TO1JALISTA8 CIIRONISZKU IR NERV1SZ-

KU LIG U.
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą. spaz 
num, paralynh^, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, ° skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės. krutinės, kvė
pavimo kelių,dru-

ant galvos ir ant?Į. szaszus 
skaros, ligas motės, nereguliariszkumą 
Mnstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
Įgą,nevaisingumą, palags sopulius, puk- 
linj, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
krnųligas, skaudėjimu kryžiaus, kruti- 

sloga,.reuralgi ją, bronchitis, petog- 
ftoležulį, uždegi m a* smegenų, sutukimu. 
Pįslės Ilgas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
litavimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
kit inkstų ligas, tifų, odra, kirmėles ir

MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
I Jd kenti, o netekai vilties iszsigydįti, 
i glausk daktaro Kallmerten patarimo. 
pKallmerten’as iszgydė tukstanezius 
faonlų, kurie ilgai kentėjo, o kiti da k ta
ni negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės 
Rurgarsina dr-o Kallmerten’o vardu ir 

P'o pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
r'Orie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- 
frdyi.

tŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ]y- 

M įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
IfriUi. Nerpik gėdįtis, tik gydytis, nes 
laukimas atnesza apverktinas pasek-

K«la už dyka! Dr-as Kallmerton’as 
j •/>rwlą iiždyką. Apraszykit liga, pa- 

‘ųltklek metų ligonis, atsi skit gro- 
RJblskįjo plaukų nuo galvos ir už 
•PscztlDį ženklelį, tai tuoj gausit at- 
k1?’,B?’ar galima liga iszgydyt, ir kiek 

duos vaistui. Galima raszyt lenkisz- 
Į Angllszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR« F. J. KALLMERTEN, 
Cor. Washington & 22n<L Sts., 

TOLEDO, OHIO.

It H. MORGAN,
n '

Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU
VI SZ K U

DRAUGYSCZIU.

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

Pigiausia vieta viso; 

Amerikoj/

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH. LA.

P. Į BELL
Plumberis ir Gasfitter’is.

SZI1.TU VANDENIU SZYLDYMAS JO 
Sl’ECIJAl.lSZK ŪMAS, Yl’ACZ NO 
RINGAI IVEDA SZII.UMa i BAZNY-

CZIAS.
INTAISO MAUDYNES, WATER

I CEOTETUS, l’KAUSYNES NAUJAU- 
I ŠIO CTVI. 7-A. l1*'.

DTRBAYIETE ANT KAMPO I.I.OVD 
j W WHITE STS., GRETA SU ,, GAR

SO” ()] EISI .

Ąnvono sendini.' n sketch and dcs.-rlption may 
aniek!-, ascertain, free, whether an invention is 
probably patent able. Coniinunieatinns strictly 
conthli ntial. Oldest agency f.-rseciirnin patent® 
In Amriiea. We have a \\ a-hinu-tun otliee.

Patents, taken through .Munn Co. receive 
special notice in t he

SCIENTIFIC AMERICAN, 
t’ORiif i f 1111 v illustrated, I’iim* st ci < illation of 
nny scientific j urna!, week y, term? $.3.00 a year; 
SU.dO six months. <peeim<‘n c< pi< s and HanD 
tJuuK UN Patents sent tree. Address

MUNN & CO.,
361 Bruudwnv. N<" York.

CO.XWAYS FAMOUS
5 10 e. store.

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

žiūrėk.
vertos. pas mus.

szl notos 25c. po loc.
puodukas 25c. ,, 10c
BĮ i ūdas 25c. ,, 10c
Karpetos 40c. už yardą ,, 10c
stiklinė torielka 25c. ,, 10c
kavos puodas 25c. „ 10c
Vaza 25c. ,, 10c

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu 
Conway Famous 5 <tt 10 c. Store
MAIN STR., SHENANDOAH.

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.
Cor. Second & Trumbull str. 

ELIZABETH, N. J. 
Telenpone Call, 663.

Geriausias hotelis yra 
Hotel Gernandt 

kur
John C. Gernandt, 

Prop’r.
Rampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra kų girt, nes jie p.itys 
giriasi.

Resiil
Shop

i DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
^RESTAURACIJA^.

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nfi 

ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valg'ų 

kepsnių, oisterių ir 1.1.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai

■ I’riegtam da kiekviena dailiai priima ir 
I rodą reikale duoda.

M KUPCZINSKAS ir
Į P. PHgKEVIOZIUg
Kampas Main ir Oak uliezių,

SHENANDOAH. PA.

DANIEL J. VALSU 
CAIll’ESTEK and BUILDER.

bing nromtlv att.end.pf-. f-n 
Estimates cheerfully given.

32 1 LIVINGSTON STR,
32 1 BROADWAY, ! EHtH,». J.

Yra tai geriausias karjicnleris ir budavotojas. Darbų atlieka kuo- 
geriausiai.

Reikale lietuviai I e< i K re i | > i a prie jo.________________
yr.HW'I —Willi .W'fl ll®|ĮMaaMMB8®Ca

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

Parduoda (1RABUS
IK FORNK’ZIES

Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai. Mes pristatom ir 
patys sudedam karputes.

Dailus Brussels karpetai 60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.

Lovos, szienikai kaldros ir visokį daigiai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagraho diena ar nakuzsa

Telefonas 5(ini ir 70

Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už pigiausi* čion 
12 d. verti vilnono vyrų siutai už (».9Gc.
6 00 ,, ,, 3.4()£.
S.00 ,, Puikus vyrų overkoeziai už ,, 4.10
15.0o ,, geri vyrų gat by overkoeziai ,, 590
1.25 ,, vyru darbinės kelnės 2.90
4.00 ,, nedelines kelnes geriausio gatunko

CZEVERYKAL
1.50 ,, arbiniai - ,, ,, 1.19c.
1.75 ,, Czev dkai moteriszki ,, ,, i.2uc.

O kas nori asz pristatau į naAry. Pristatau in visur in Kontrus už dyka. 
VILNONIU PANCZEKU 50 mus A8ZPARDUODU l’O 9c. SKRYBĖLĖS
DARBINES 23c. .0000 SZVENTADIENINES 75e
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ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

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

ChU #ort la po» wp cheaply to gratify th. unlTanial pnMent demand tor . low prl^

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

nuoi Send Five Centą to The Ripans Chemical Comp ny, No. io 
Spruce St., New York, and they will be »ent to you by mail; or 
12 cartons will be mailed for 40 cents. The chance' are tin to 
mo that Ripana Tabules axe the very medicir.e you need.

VIRUtR I fiS KWJSMI
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ug’lliCS ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda UBUIU ir visokius reikalus atlieka kuotei-
nngiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti ? Tai eik pas

Domanskt
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą zmo-

TIK NEPAMIRSZK:gU

Philadelphia, Pa

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.
Kalektavoia randas, mokestis nuo prapecziz ir komiszionierius 
dytų. Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:
91 Grand str Brooklyn, N. Y

S Ueriaase it szviezianse mssa
___  PAS ___

•Juozą JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27

J. I. Monsky
Inveža isz uzru ežes ir parduoda LlklCriu 11’ Degtine
230 Springiield Ave. Newark, N. J

ENuS
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report, as to 
patentability. 43-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. Kr) Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON A CO . Lawyer#, 
J.e Droit WASH'’'rTON, D, C.

CENTRAL HO EL,

ELIZA BETHPORT, N. J.
August Hoff. Prop T, 

wines Liouors & tas
iantyne’s rale Extra Lager 

Beer on Draught.

Central Hotel

Karai sustoja ties patim

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - 81,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkial 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - - - - 10c

3. Valtis bei iszguldymas szventiį 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų bu 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. Kasztuojegl.OO

4. Stacijos — - 3c
pas KUN. A BURBA, Box 1053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co 
"SALIUNINKAI!

— Na wisi prie alaus —
CH.SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad C1IRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa, 

41ir H•............. ' -"  ....... .  .... ..... .— '

Gitas Rettig’ ir Simus 
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k 0 a 1 a u s. kurs goresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeiraynų.

Jei i s z g a i s z kėn i koks gyvulys: 
kravė, arklys ir t.L, duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyka iszvežsz istipusį gyvulį.

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

r, I E T U V I S Z K A S ORABORIUS par 
| samdo arklius del pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szeriųenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.
Gerkit

į\ aierCo’s
’’Anthracite” alų 

Gvarantnota tikrai rastas.••

KN IGA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkojp

Kalboje...............................................1.50c
taipogi pardavinėja visokius daigtus 
reikalingus monų darymui knįgos, pui 
kia gromatų poplerą su kvletkoms, 

ilaszykit, tai gausit katalioga.
JOSEPH MATUTIS, 

287 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.
Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas 

žydus, eikit velyk pas V. Doniansk’, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus 
aipio. Jis turi taipgi Branchoffice ant 

2848 Richmond str.

laiko santo
peace) offisą ant Glover’so kalno, Jis 

atlieka visokius skvajerio offiso 
reikalus be jokio vilkinimo. 9—


