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Žinios isz Amerikos.

Rengiasi ant karės.
Gubernatorius Wolcott iszsiunte įne-

$500.000 ant sustiprinimo milicijos. Tas 
ineszimas tuojaus buvo iszsiųstas komi
tetams, tie pripažino ji už reikalingą isz- 
pildyti, senatas ir pasiuntinių butas, at
metę kitus klausymus, tuojaus tą įneszi- 
mą priėmė, į 15 minutų po tam guberna
torius ant to pasirasze, ir įneszimas sto
josi tiesa./

Isz Washington© 16 d. Balandžio isz-1
čjo paliepimas sumobilizuoti ir sukon-į Charlestow 
centruotj armiją sekancziu bildu: į Chic-

gi 51 balsu priesz 37 priimta, kad sena
tes ,,pripažįsta Kubos respubliką kaipo 
vienatinį, teisų tos salos rčda. “

Toliaus senatorius Davis padare se- 
kanezią rezoliuciją: ,,Suvien. Valstijos 
pasisako, kad neturi mierio ne noro 
vieszpataut, diktuoti tiesas ir turėt kon- 
trolią ant salos. Nori tik užvesti ten 
pakajų ir apgarsina, kad dasiekę tą mie- 
rį valdžią ir kontroliąant salos paliks jos 
vietiniams gyventojams. “ Paskui tre- 
cziu ir paskutiniu sykiu skaitė ir balsavo 
apie rezoliuciją, kurią 67niais balsais

Į ( priesz 2 1 ) priėmė.
Didelis gaisras.

.•ne netoli nuo Boston, Mass, 
sudegė didelis eleveiteris su 

400.000 buszelių kvieczių ir daugybe ki
tų javų. 'l ie javai buvo locnasczia Chi- 
cagos prekejo L Leiter’io. Iszpradžių 
virszutinij eleveiterio augszte nežinia isz

Juokaut gavėnia, o 
Pirmiaus tai

Miels Drauge!
Praszei jau seniai, kad praszycziau 

laiszką su linksmom žinutėm, tai ką da
bar ežia raszyt?
naujienų jokių negirdėt.
buvo, ak ir dabar yra, ot diena po die
nos tikimės ir laukiam žinios, ar negau- 
sim savo spaudą. Bet kas tau!
dabartinis caras, kaip rodos,

kamaugą bus atsiųstas 1,2, 3, 6, 9, ir 10

leans — 1, 7, 8, 12, 16, 18, 2 ir 24
i, 10,

fe

pėstinįkų pulkai; į Mobile — 2, 
ii, 19, 20, ir 22 pėstinįkų pulkai 
Tampa —4, 5, 6, 13, 17, ir 21 pestinį-

|

f •

Musų 
nuomones 

gan geros, bet kaip vagys negal prieiti 
vogt per szunis, taip ir caras per savo 
urėdinįkus, ir taip mus palengvinimas 
traukiasi vis tolyn, nes ministerial viską 
sulaiko ir ant savo kurpalio perdirba; 
bet truputį jau visgi lengviau: mokslai- 
nese kalba maldas prigimtoj kalboj, o 
Dirma, kaip žinai, kalbėjo gudiszkai, re
ligiją iszguldineja taip-gi prigimtoj kal
boj. paleido kunįgams vaikszczioti Į že
mesnius mokslaines, o pirma to visko 
nebuvo.

Daugiau turim visi naudotis isz
nopob'o (permainymas szinkių), nes žy- 
dai-smirdeliai jau negauna nuodyt lie
tuvių ir siurbt mus paskutini kraują, da
bar degtine pigesne, grynesne ir tvir
tesne; iszgert, kas nori, gali namiej, o 
mieste gali ir taip apsieiti, nes mieste 
tikt Židikai ant rinkos tegali gerti. Su

eleveiterio stogą, o paskui liepsnos apė-
Namas dege per tris 

valandas. Ko ugnis nesunaikino, su- O
darkė ugniagesių vanduo. Blčdies yra 
padaryta už $600.000.

L me visa triobesi. • ve

daugybe sunkių kanuolių (ai motų). Lai
vai pasirengę vežti, kur prireiks, kariu- 
menę. Vyriausiu kariumenes vadu yra 
generolas majoras Nelson A. Mile. 
Vyriausias sztabos tuom tarpu bus At- 
lanta’oj.

jungti rezervus isz New Vorko, New- 
Jersey, Massachussetts, Maryland ir 
Michigan prie penkių zopostinių karisz-

semite ir Venezuela, Lie laivai turi 
sergėti krantus. Naujus laivus perka 
Argentinoj ir Chile.

Kares ministeris apgarsino, kad bus 
paszaukta prie ginklų 50.000 milicijos.

Ant fabrikantų tabako, cigarų ir ant 
aludarių bus uždėta ypatinga kariszka 
mokestis (paclotkos).

Artyn karės.

kare priėmė senatas rezoliuciją, dalei-

ti ispanus nuo salos Kubos.

mo-

Kad papuczkai tave kankina ir n* snuju darosi 
valgvk C a s c a rets katariszkas eukerkas, į , 
ties pasveiksi 10c-, 25c,

Pereitą ketvergą, 14 d. Balandžio,bu
vo grajįta vietines teatraliszkos kuopos 
teatras, beje komedija ,,Amerika Pirti- 
je“. Pelnas paskirtas ant naudos para- 
dijinio knįgyno. Komedija buvo atgra- 
jįta gerai, daug geriau?, nek pirmiaus 
grajįtos. Nepaisant ant to, kad visą tą 
vakarą lijo, žmonių prisirinko pusėtinai. 
Szie aktoriai ir aktores buvo: Bekam
pis - T. Križenauckas, Bekampiene - M. 
Poskevycziute, siuvėjas Vincas ir Faib- 
czikas (dvi roles) - J. Montvila, Agota 
- M. Goberiute, piemenukas - K. Szu- 
kevieziukas, pirszlys ir szinkorius (dvi 
roles) Pr. Czepla ir Antanas - J. Lau
raitis. y

jei neapilsim, nes juo tolyn, juo didesnis 
supratimas tarpe praszcziokelių kyla, o 
juk ant prastunų sziandien ir remiasi 
musų tautiszkas prisikėlimas, nes kaip 
seniau mus ponai pavirto visi j lenkus, 
tai]) sziandien isz dalies sziauriniams 
slavams tarnauja; apie tai nenoriu pla- 
cziai kalbėti, kadangi amerikiccziai liuo- 
są turi spaudą ir laikraszczių žandarai 
neplėszia isz rankų, todėl galite matyti, 
kas dedasi su Lietuvos mokslincziais.

Su Dievu.
Velijantis laimes
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Kas yra viduramžiai?
Pagal G. Kurth’ą rasze S.

Tąsa.
Antras pe

riodas buvo perijodu barbariszkos loty- 
niszkos kalbos: kad romiszka civilizacija 
nyko Vakaruose, kad laukiniai germa
nai užliejo romiszka ciecorystę ir susilie
dami su romiecziais mokinosi nuo jų lo- 
tyniszkos kalbos, bet perdirbinėjo ją 
taip nemielaszirdingai, kad užgimė nau- 
jagadynines kalbos. Ant galo atėjo 
perijodas, kad tos naujos kalbos, jau 
užtektinai iszsidirbę, įėjo į kasdieninį 
vartojimą, o lotyniszka kalba pasiliko 
tiktai knygose — numirė.

Isz tų visų perijodu, kaip visi pripa
žįsta, pirmas tęsėsi nuo pradžios Romos 
vieszpatystės iki Konstantinui Didžiam- 
jam (753 priesz Kristų — pradžia IV 
szimtm. po Kristui), nes jo tai laikuose 
barbarai pradėjo pulkais traukti į Romą, 
kad jai iszpradžių tarnauti, o paskui ją 
užvaldyti. Antras perijodas tęsėsi iki 
smercziai Karolio Didžiojo (814 m. po 
Kr.) t. y. iki valandai užgimimo naujų 
kalbų. Po smercziai Karolio pirmu syk 
buvo sunaudota naujai-romaniszka kal
ba Strasburgo Priesaikoje, ir nuo tos 
valandos prasideda treczias perijodas.

Kiekvienam perijodui filologai davė 
ypatingą vardą. Pirmas likosi pavadin
tas a u g s z t u amžium, antras y i - 
dūriniu, treczias žemu arba že
miausiu (1 a t i n i t a a 1 t a , 
media et i n f i m a), taip kad 
,.viduramžiai“ savo prasmėje reiszkė 
perijodą lotyniškos kalbos nuo Kon
stantino Didžiojo iki Karoliui Didžiam- 
jam.

Eidami paskui filologus taipgi ir isto
rikai iszpradžių viduramžiais vadino lai
ką nuo pradžios IV-to szimtmeczio iki 
pradžiai IX-to amžiaus. Paskui laikai 
pas juos vadinosi, taip kaip ir pas filo
logus, žemesniais amžiais — a e t a s 
i n f i m a.

Bet tuo tarpu, kad istorija skyrėsi nuo 
filologijos ir skolino žodžius nuo tos 
pastarosios, humanistai diktokai prapla
tino rubežius, kuriuos buvo davę ,,vi
duriniam amžiui“ (a e t a s medi a). 
Mislydami, kad nuo XVI-to amžiaus lo
tyniszka kalba, kaip jiems rodėsi jų at
gaivinta, sugrįžo prie senoviszko savo 
gražumo bei grynumo, pradėjo matyti 
savo laikuose ketvirtą perijodą lotynisz- 
kos kalbos—jos atgimimo. Antrą gi ir 

treczią perijodą, kaipo laiką nupuolimo 
lotyniszkos kalbos, pradėjo vadinti vie
nu žodžiu — viduramžiais. Tokiu budu 
viduriniai amžiai pradėjo skaitytis nuo 
Konstantino D. iki Atgimimui (renais
sance).

Ir dabar dar istorikai ėjo paskui filo
logus. Kaip tie pastariejie skaitė de- 
szimtį szimtmeczių krikszczionybės už 
įspraustus ūgyje lotyniszkos kalbos, taip 
istorikai priprato skaityti tą tūkstantį 
metų už įspraustus iszsiplėtojime civili
zacijos. Ir isz to tai sumaiszymo iszsi- 
reiszkimų kilo sumaiszymas supratimų.
Kada ir keno vardas viduramžių likosi Įvestas į isto

riją.

Nors istorikai jau XVItame szimtme- 
tije vadino laiką nuo Konstantino D. iki 
Atgimimui viduramžiais, bet 
tą vardą į visatinį vartojimą įvedė ne is
torikai isz profesijos, tik pedagogai, mo- 
kįtojai istorijos. Pirmas suvartojo tą 
vardą Krisztupas Keller (Christophorus 
Cellarius) 1688 m. žinomame savo vado
vėlyje: II i s t o r i a m e d i i ae vi, 
a t e m p o r i b u s Constan ti
ni Magni a d Constantin o- 
p o 1 i m a T u r c i s c a p t a m de
du c t a (Jena 1688). Kitas mokįto- 
jas, Loescher, antras isz eilės suvartojo 
jį savo vokiszkame vadovelije 1728 m. 
Nuo to laiko tas vardas užsiliko moks- 
lainėse. Nuo puses XVIII szimtmeczio 
pamaži tas žodis įeina į literatūrą. Ir 
dar reikia ežia patėmyti, kad didiejie to 
laiko rasztinįkai, vokiecziai ir prancūzai, 
labai retai tą žodį vartoja ir tai dar dve
jodami. Ant galo Prancuziszka Akade
mija szesztame leidime savo žodyno 1835 
m. officijaliszkai priima tokį užvardini- 
mą deszimties szimtmeczių krikszcziony
bės.

Viduramžiai nebuvo užtemimu civilizacijos.

Viduramžiai ne tik neyra uždangalu 
tarp senoviszkos ir naujalaikines civili
zacijos, bet yra pradžia tos pastarosios. 
Naujų laikų civilizacija neužgimė XVme 
szimttnetyje, bet prasidėjo tada, kac 
po iszirimo stabmeldiszkos civilizacijos 
Romos, ant jos griuvėsių galima buvo 
tverti naujas krikszczioniszkas paga 
dvasią draugijas. Tos draugijos stovi 
dar lygsziol ant pamato krikszczionisz- 
kos dorybės. Augo jos per amžius, ku
riuos vadiname viduriniais, sutvirtėjo 
amžiuose, kuriuos vadiname naujais. 
Esame po teisybei veldėjais viduramžių,

o ne vaikais Graikijos ir Romos, kaip 
tai mums stengiasi įkalbėti nuo mažų 
dienų.

Perkratykime tą areziau.
Viskas, ką tik szių dienų draugijos 

turi gero ir vaisingo, paeina nuo pirmų 
krikszionybės amžių. Viduramžiai su
skaldė romiszką vienybę svieto ir pasta
tė ant jos vietos naujų laikų tautas. Tos 
tautos gyvuoja lyg szioliai ir gyvuos 
XXtame ir tolesniuose amžiuose.

Viduramžiai sutvėrė naujas kalbas ir 
tos kalbos ne tiktai užsilaikė, bet dar 
pražydo tokia grožybe, kokios neturėjo 
net graikiszka ir lotyniszka kalba. Vi
duramžiai krikszczioniszką tikėjimą pri
ėmė su meile, kariavo už jį ant visų dir
vų ir visokiais ginklais: ar-gi tas tikėji
mas dar nevieszpatauja ant svieto? Vi
duramžiai aprubežiavo karaliszką valdžią 
ir įvedė konstitucijas: dalykai, nežinomi 
senovėje, o kuriuos musų laikų tautos 
skaito už būtinai reikalingas politiszkam 
savo gyvavimui. Viduramžiuose iszdy- 
go visokio budo susidraugavimai, pra
dedant nuo valscziaus iki amatnįkų ce
chų — ir jie tai yra pavyzdžiais, prie ku
rių dabar kreipiamės. Viduramžine 
daila, taip iszjuokiama encikliopedistų, 
negalime ats’gėrėti, taippat kaip ir poe
zija. Viską žodžiu: musų tikėjimą ir mu
sų politiszką supratimą, musų tautystę 
ir kalbą, musų estetiką ir draugiszką 
ekonomiją, viską turime nuo viduram
žių, o ne stabmeldiszkos senovės. Esa
me veldėtojais viduramžių, o ne Atgi
mimo, ir jeigu ką galime vadinti spra
ga ūgyje civilizacijos, — tikrais vidur
amžiais, tai tik tą atgimimą. Argi die- 
vaieziai, kuriems kloniojosi atgimimas, 
neyra jau nustumti nuo aukurų ir ar-gi 
nesitoliname kas kart smarkyn nuo ide
alų Atgimimo? Nenorime jau neapry- 
buotos karaliaus valdžios nė centraliza
cijos; bjaurinamės principu XVItoszimt- 
meezio: Cuius regio eiusre- 
1 i g i o (koks karalius, toks ir tikėji
mas). Dailoje ir poezijoje nesekame 
jau klasicizmą, atgaivintą Atgimimo, o 
kiekvienas skulptorius, tėpliotojas ir po
etas jieszko įkvėpimo padavimuose sa
vo tautos. Atstumiame su pasibjaurė
jimu tuos stabmeldiszkus siekius gyve
nimo: garbę ir mėgumus. . . .

Tokiu budu grįžtame ant kelio, isz ku
rio įszvedė mus Atgimimas; bet ar gi 
tuo paežiu užginame geradėjystes, ku
rias apturėjome nuo jo? Ne.

Toliaus bus.



Koresponclencij os.

(Broad, (Brook, Conn. Pas mus atsi
lankė guod. kun. J. Žebrys 31 d. Kovo 
del iszklaušymo velykines iszpažinties. 
Žmonių, kaip pas mus, susirinko diktas 
būrelis, nors oras buvo rustus. Priėjo 
prie S. Sakr, į 50 ypatų. Kun. Žebrys 
ragino atnaujįti ežia mirusią draugystę 
Szv. Izidoriaus, ir užszauke susirinkimą 
Verbų nedelioj, bet niekas į paskirtą 
vietą neatėjo isz sąnarių, apart paprastų, 
kurie daužė krumpliais į stalą, szaukda- 
mi ,,einikis!” arba , ,dott!” ir t.t. Ma
tyt, kad kun. Zebrio pasistengimas at
naujįti draugystę neiszsipildįs. Ypatin
ga, kad kun. Žebrys paniekino du jau
nuosius sądarbinįkus, per kurių darbsz- 
tumą ir ta draugyste buvo užsimezgusi, 
o kad dabar jiedu nebudįs, tai nėr kam 
ežia užlaikyti reikalus dr. bei juos vesti. 
Isz jaunųjų vyrukų pradeda daugiaus at
sirasti linkstanezių prie skaitymo; laik- 
raszcziai ar knįgutes, kokios pakliūva į 
jų rankas, tai skaito, bet szitiems suau- 
gusiem, surumbusiems tamsybėje ne 
greit kas inkveps szios gadynes dvasią.

D.

Waterbury, Conn. 1 5 Bal. ’98. Guo- 
dotina ,,Garso” Redakcija! meldžiu pa- 
talpįti į savo laikraszczio szpaltas szitą 
mažą straipsnelį.
• Dabar pas mus nesiranda ne jokių 
kių naujienų, užtat tegul bus laikas del 
praneszimo visiems lietuviams apie vie
ną tarp lietuvių labai gražų susiriszimą, 
o tuom yra Blaivystes draugyste po 
vardu ,,Sunų Lietuvos” Waterburyje. 
Draugyste szi dar nelabai seniai užsidė
jo, bet pasisekimas jos visiems mato
mas yra, nes beveik ant kiekvieno susi
rinkimo prisiraszo vis nauji sąnariai, nes 
kurie tik gerai apsvarsto apie tą drau
gystę, su dideliu džiaugsmu prisiraszo. 
Ir isz tikro, argi neverta prigulėti prie 
taip prakilnios draugystes? Nors dau
gumas dar nepamislija apie tą prakilnu

mą, gražumą ir naudingumą tos draugy
stes patiems del savęs. Net ir isz tar
po pabuvusių toj draugystėj sąnarių gir

dėt džiaugsmas. ,,Jau - gir di - asz tu
riu penkiasdeszimtis dolerių kiszeniuj”, 
kitas vėl: ,,ir asz jau tiek turiu, ir kad 
bueziau užsilaikęs visą laiką blaivia i, tai 
bueziau mūrinį namą turėjęs isz savo už
dirbtų pinįgų, o dabar kur jie yra?” Dar 
visai trumpai prigulėję, o jau supranta, 

<kad isz to naudą turi ir jau apgaili sun
kiai uždirbtą, o praleistą ant vėjo savo 
graszį.

Dėlto iszdrįstu kviesti kiekvieną lie
tuvį, kad ateitų prisiraszyti prie tos mus 
draugystes, o kad prisiraszys ir iszbus 
nors vienus metus, tai tai tada nieks jį 
neprikalbįs gerti, nes iszrodįs labai ne- 
szvankiai, kaip pamatys kitus kareze- 
mose surugusius, arba besistumdant su 
apkvaitusiomis galvomis, o kitus užsi
merkusius ir dar nesipraususius (nes isz 
fabriko ne namo neina) lupant ,,einikį” 
ir supras tada naudą prisilaikymo blai
vystes. O gal kitas pasakys: ,,kam 
dar taip užsigint pats sau, nes kaip kada 
stiklą, antrą gerai iszsigerti”. > Ne, jau 
kas stiklą, antrą iszgeria, tai ne nesi- 
junta, kaip iszgeria dar kelis syk tiek, 
o tada jau pajunta, kad galvoj sukasi, o 
kiszenius tuszczias. Geriausiai ne į burną 
n’imti, o galva visados bus sveika.

Linksma yra pamatyti ant susirinki
mo visus sąnarius, nes esti su pilnu pro
tu, atlieka susirinkimą su didžiausiu ra
mumu.

Malonu but, kad ir daugiaus tokių 
drausysezių atsirastų.

Blaivystes Sąnarys.

Kewanee, III. Roll Mill dirba gerai 
ant dviejų turnų; Pipe Mill ir taippat, 
Fandros po 4 dienas ant nedėlios. Fe- 
nish Mill ant vieno turno. Boyle Co. 
dirba tik po 8 adynas, o mainose dirba 
gerai ir pilną laiką. Newanee kas ne
priguli prie unijos darbas gauti sunku. 
Daugybes žmonių pribuna jieszkot dar
bo, o daugiausiai isz Chicagos ir Spring 
Valley. Persergstime, kad žmonės nesi- 
kasztuotų važiuodami pas mus jieszkoti 
darbo, nes sunku gauti. Newanee per 
Roll Mill dirba 2,800 darbinįkų. Oras 
pas mus gražus, tik nesveikas. Dauge
lis žmonių serga: užima kaklus ir visas s- o
kūnas tinsta.

(Pittston, fPa. Kaip visur, taip ir pas 
mus randasi visokio menciaus žmonių. 
Vieni gyvena kaip Dievas ir sveikas 
protas liepia, kiti visai ncžmoniszkai, 
lyg galvijai. Yra keletas ir tokių, ku
rie įtikėjo aklai į progresyviszką mokslą, 
paėjimą žmogaus nuo bezdžionkos, ir 
tą savo aklą tikėjimą kitiems skelbia, 
vienok isz kūkalių negali būti grudų. 
Kaip ten nebūk bezdžioniszkas tikėjimas 
bjaurius vaisius iszduoda, apie kuriuos 
pasiryžau praneszti nors truputį. Vie
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nas bezdžionvaikis ir velnių pardavikas 
apsigyvenęs netoli Pittstono, gydytojas 
isztroszkusių žmonelių, negalėdamas 
daug alines brogos iszparduoti, dėlto 
kad szale jo kiti užsidėjo pardavinyczią 
brogos, griebėsi, kaip girdėti, paskuti
nių įrankių, kad savo broliui galą pada
ryti. Padėjo jisai jam diliamito po por- 
cziais, kuris explodavo nuneszdamas į 
padanges visą kareziamos prieszakį. 
Bet ant laimes žmones visi buvo tuo tar
pu antrame gale, taip kad nei vienas 
nebuvo sužeistas. Girdėti, jog lietuviai 
rengiasi jam už tokį nuožmų darbą at- 
kerszyti. Po teisybei sakant, nevertas 
jis yra, kad szventa žemele jj neszioja 
dar, pakol pats savo gyvuliszką kvapą 
neiszkveps. Pas jį jau pradeda darytie- 
si antra Sodoma-Gomora, tik, nežinia 
ar isz dangaus,ar isz žemes kylusi ugne
le ją isznaikins, sykį jau, teisybe, nai
kino. Kas areziausia dar, jog musų lie- 
tuviszkos rūteles lankosi tenai subatva- 
kariais ant szokių, kad smagiai pasilink- 
smįti. Žinoma, jei nepaliaus tą darę, 
reiks praneszti apie tasias rūteles po 
vardu ir pravarde, tegul jas pamokins ir 
duos visam svietui žinoti. Toliau dau
giau pranesziu.

Vuosle.

Bus Metinis Balius.
Po Direktormn J. Kamanttiuckas, Grand 

Rapids, Mieli., S. Daukanto kuopa parengė 
puikų Balių ant savo naudos, kuris bus kelia
mas ant lenkų salės Jackson sir., suimtos va
kare 23 d. Balandžio (April).

Inžanga Ponam 15c-, Poniom dykai, visus 
sz i rd i nga i u ž p r a szo.

Komitetas.
C as car eis sudrutina skilvį, inkstusir žarnas. 

Niekad npg,psilpnina neiskaiidnlių nepadaro. 10c

AUSULaikrodis

UŽSUKA

sztiviu, 32 ar 38 cat ridge paliemon iniszka re
volveri ir visiszkai padovanosime, vvriszka ai
moteriszka §'.• verta laikrodėli naujos mados inksz.tat, 
puikiai iszkvietkuoti nikeliniaisLvietkais. padirbti isz 
14 K. aukso, panaszns į prusiszka sidabrą: gerai lai
ka rodo. Gvarantuotas ant 5 metu, iszrodo lyg §25 
laikrodėlis. Kiekviename laike gali parduot už §10 
ar §12. Telpgi prisiusime žibanezia Javos deimanto 
szpilka. Laikrodėli, revolveri ir szz.pinka prisiusimu 
per i x| resa. Galėsi apžiūrėt G j( jeigu pasida- 
dabos. užmokėt e.xpresui jr kasztus at
vežimo ir pasiimk sau tavoms. Gali didelius padaryt 
pinįgus pardavinėdamas musu tavoms. Prmėgink.

pasiidoim* Jomis norėdami idant 
iižsiiinternet pardavinėjimu mus 

.Mes prisiusime Jumis 
erta, nikelini, ant 5

Insurance Wholesale Mdse. Co.,
167 Dearborn St., CJITCA GO, ILL.

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, geriau s 
skilvio ir žarnų reguliatorių.
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Kasstuoja.
Ant visų metų........................................1.20c.

,, pusės metų....................................... 60c.
,, X mėnesių....................................... 30c.

Shenandorije sk&itytojai gali gauti Uarsa už
mokėdami po 10c kas mėnuo.
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po 1c.

Persekiojamas prie gyvos galvos a. 
a. kun. A. Burba bent po smert atranda 
užtarnautą paguodą už savo darbus ant 
lietuvystes labo. Ant pastatymo jam 
paminklo jau kelios draugystės isz savo 
kasos paskyrė po kiek iszgalėdamos, tik 
nesant tam tikro komiteto, nežino kur 
tuos pinįgus dėti. Kaip girdėt, yra 
nemažai ir pavienių ypatų, kurios su no
ru paaukautų kelis graszius, kad tik bu
tų tam tikra vieta, kur juos butų galima 
siųsti be jokios baimes, kad jie nebus 
apversti ant nieko kito.* Dr. szv. An
tano isz Edwardsvilles, Pa. daro įneszi- 
mą, kad „Susiv. L. A.“ paimtų į savo 
rankas visą rūpestį apie pastatymą a. a. 
kun. A. Burbos paminklo. Ineszimas 
Edwardswilles szv. Antano draugystes 
labai iszmintingas, ypacz dar kad ,,Su- 
siv. “ turi tarsi priderystę pasirupįt apie 
atidavimą prideranczios paguodones sa
vo ,,garbes sąnariui“, kokiu buvo a. a. 
kun. Burba. Ir be to ,, Susiv. “ kaipo 
rimta korporacija, turi didesnį pasitikė
jimą, kaip bet kas kitas, ir ant jo vardo 
niekas nesibijos siųsti aukų. Reikia tik, 
kad ,,Susiv. “ kaip galint greicziaus apie 
tai pasirupįtų, o be abejones, aukas ims 
isz visų krasztų plaukti.
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Lietuviai Amerikoj.
Na, ir t61 uanjas projektą*.

Skaitome lietuviszkuose laikraszcziuo- 
se, beje ,,Vienybėje” ir,,Lietuvoje”,ku
rie projektuoja kokią tai „Keliau- 
janczią Mokslo Draugystę”, kurią pa
gimdė mums gana gerai žinomas d ras 
Szliupas. Kad kas kitas ją butų užma
nęs, tai dar galima but mislyti apie jos 
sudrutejimą ir daugiaus rasių pritarėjų, 
bet kad ją užmanė p. Szliupas, tai gali
ma isz kart spręsti, kad negyvuos. Jug 
užmanymas gana pagirtinas, bet kad dr. 
Szliupas laike savo darbo Amerikoje 
neparodė mums tikro mokslo, kurį svei
ku protu galima but suprasti ir niekad 
neapsiėjo be vienpusystės ir bedievystes 
taszku tuojaus krapįdavo; ar negeriaus 
butume padarę, kad pirmiaus sutvertų 
draugysczių būtumėm laikęsi ir kitus už
manymus rėmę, o dabar tai vis bėgam 
ir bėgam sumindami, kas po kojų pa
puola, o vis prie naujų. Man ding szi- 
tą kart mus prascziokėliai bus saugesni 
nuo dr. Szliupo mokslo, nes jau ne pir
miena, ir tik tavęs praszcziokeli laukia, 
beje, ką asz kalbu, ne tavęs, praszczioke, 
laukia, tiktai tavo ,,skaptukų”, o moks
lo naujesnio nematysi, nes, man ding, 
žinote mokslą kaip dr. Szliupo, taip ir 
kitų jo pasekėjų, kuriems nerupi darbi- 
nįkų gerove, tik jų doleriai, nors jie la
bai paguodžia darbinįkui, pakol jį nubo- 
vina viena ranka, o kita apie kiszenių 
graibo.

Pamenu, kaip tvėrė ,,L. M. Dr. ”, su 
tokiu karszcziu, kaip labjaus negalima. 
P. Andziulaitis, būdamas ,,Vienybes” 
redaktorium, to pat laikraszczio darbi- 
nįkams nenorint pristot prie tos draugy
stes, atstatė nuo darbo, o priė
mė svetimtauczius ir 1.1. Kur sziandien 
tie jų karszti norai?

Man ding,dar per anksti tarp lietuvių 
set socijalizmą, dar pirma iszravekim isz 
mus dirvos usnis, o paskui sekim sėklą; 
nebėgkim kitiems už akių.. ..

Praszcziokėlis.

Reikale ,,T. M. Dr. “

,,Lietuva” kaltina tuos, kurie drįso 
atsiliepti per paszalinius laikraszczius 
apie ,,T. M. Dr.” reikalus, sakydama: 
,,Isz pasiskundimų, kaip mums rodosi, 
ne visi yra teisingi.” Malonėtumėm nuo 
,,Lietuvos” dasižinoti, kur ji mato apsi
rikimą nors vienam paszalinij atsiliepi

me. Ar nenurodeme faktus ir kame 
kalte, „kad draugystės laikrasztis nega
lėtų atsisakyti nuo talpinimo visokių at
siųstų jos reikaluose rasztų, priderėtų 
draugystei pirma susitarti, kiek ji vidu- 
tiniszkai reikalauja ruimo.” To mes, 
teisybė, nesuderėjome užtai, kad nemo
kame kaipo už apgarsinimus, tiktai ap
siėmė talpįti rasztus reikale tos draugy
stės už dyką. Man ding dar nė nuo 
vieno negavo tokių rasztų, kad netiktų 
įspaudą; mat tuom nor ,,Lietuvos” re
daktorius iszteisįti ,, Vienybės” redakto
rių, o po draug ir mus rasztinįką. jei 
mes matysim, kad skriaudžia mus taip 
vadinami apszviestunai, tai mes turime 
tylėti? Jeigu jis neduoda mums ant jo 
dvaro szaukti: tu negeras, neteisingai 
su mumis apsieini - tai kitur turim glau
stis. Ar ne juokus daro su mumis toks 
pj Mikolainis, kaip ve, 14 ,,Vienybės” 
numerij, po įneszimo Union City kuo
pos, pridūrė nuo Red. kad apie rasztus 
mums nereik rupįtis, tiktai apie surinki
mą kuodaugiausiai pinigų. Bet jau szian
dien žmonės jeigu duoda kam pinigą, 
tai žiuri ir už ka duoda?.

Vargdienis.

Paminklas kun. Burbai.
Minersville. Pa. 17 Bal. '98. Turiu 

už garbę praneszti guodotinai ,,Garso” 
Redakcijai, kad ant sziandieninio savo 
susirinkimo Szv. Pranciszkaus dr. nu- 
nutarė paaukauti $ 3 ant paminklo a. a. 

' kun. A. Burbai, kaipo darbsziam tėvy
nainiui. Ir kaip veikiai taps iszrinktas 
centraliszkas komitetas, tai tuojaus pri
sius ant jo rankų savo auką.

Su guodone
J. Ramanauckas,

Edwardsville, CPa. Draugystė Szv. 
Antano laikė savo mėnesinį susirinkimą 

117 d. Balandžio. Laike susirinkimo dr. 
sekretorius įneszė, kad paaukauti ant 
paminklo a. a. kun. A. Burbos už dar
bus dėl lietuvystės labo kiek galint. Sa- 
nariai draugystės vienu balsu nutarė pa
aukauti 25 dol. ir apgarsįti per laikra
szczius, kam tuos pinįgus siųsti.

,,Vienybė” 15 num, raszo, kad aukas 
siųstų į jos redakciją. Ystabu, kad,.Vie
nybė” užsiima ant savęs tokį klapatą po 
smerties kun. Burbos, tegul ji atsimena, 
ka raszė būnant dar kunigui gyvam. 
Vercziaus ,, Vienybė* ‘ to vargo ant savo 
sprando neužsiverstų. .. .

Mes reikalaujame tam tikro komiteto, 
apgarsįto ne prieszinguose a. a. kunjgui 
Burbai laikraszcziuose. Taip nutarė 

!mųs draugystė. Man ding, atsakan- 
cziausiai butų Susivienyjimui užsiimti 
rinkimu aukų ir pastatymu paminklo 
tam savo garbės sąnariui.

Dr. Szv. Antano sekretorius,
■ St. Tamulis,

Anima vili©.
Apysaka Marės Radzevicziutes.

Tąsa. ; ‘

Audukaitis įėjo į kambarį visas snieguotas.
— Kunįgą maeziau! - tarė uždusęs.
— Kur? Kokį? — suszuko visi.
— Mus. Naujas atvažiavo! Maeziau Kurhane. Tiktai 

porą dienų ten.užtruks, nes toliaus paskirtas. Asz greitai 
apsisukau ir skubinausi namo, nieko nė nevalgiau.

Antanas dirstelėjo į Marijoną; ta užkaito, gydytojas nu
sijuokė.

— Kas turi kokius sakramentus atlikti, tegul skubinasi! 
tarė.

— Asz tuojaus važiuoju! - suszuko Utaviczienė. - Kaip
gi, kunįgas yra... . bet kas namie liks? Gal mano brolį, 
kanaunyką, pažinojo! Mariute, kur tavo baltosios szlebės? 
Vieszpatie! Gerai dar, kad mirta žydi! Dar nepasivėlysi- 
me!

Taip viską maiszydama ragino Audukaitį, griozde po ka
pams. Valerija nuvėjo jai į pagelbą. Gydytojas atsižvelgė 
ant jaunųjų.

— Na, gali jau ją imti, Antan! —tarė kureziu balsu. — 
Traukiau, atidėliojau, pakol bus areziaus kunįgas. Dievas ir 
kunįgą atsiuntė; turiu apsileisti. Bet turėsipersikelti gyvent 
pas manę, nes asz vienas nedaturėsiu.

— Kaip tėtė lieps - tarė Antanas.
Pakėlė merginos ranką ir pabueziavo.
— Dar asz vargszas ir gal nenžsitarnavau, bet suteikk 

mantamista laimę, neatsakyk.
— Laimę duosiu ir paimsiu - atsake.
— Tai rengkimės! - tarė iszeidamas gydytojas.
Jauriiejie likosi duvienu pilni laimes. Po valandos tylė

jimo Antanas suszuko.
— O mano brangiausia, dar asz turtingesnis ir už kara-

o o

liūs! Mislijau, kad tas bus dar už kelių metų, o dar Dievas 
duos tik už kelių valandų. Szirdis krūtinėj mano neiszsiten- 
la.

Priėjo prie lango ir abudu tyliai stovėjo užmirsze apie 
visą svietą. Marijona neužilgo prasitraukė.

— Turiu eiti - tarė.
— Kur, brangiausia? - su nuosteba užklausė.
— In kaimą. Juk netik mes vieni ežia. \ isi laukia 

bnįgo; reikia jiems daneszti apie tai.
— Audukaitį nusiųsim.
— Ne. Laimingą žinią tegul laimingi ir suteikia!

•— Tai asz eisiu, laimingiausias.
— Gerai, tik neaplenk nei vieno!
Miegantij tykiam kaime girdėt buvo žingsniai vieno žmo

gaus. In nekuriu stubų langus žmogus tas barszkino, budįda- 
fflasjųgaspadorius. Snaudžianti, rustus balsai davėsi girdė
ti isz vidaus:

— Kas ftm?
0 jaunas, drūtas balsas atsakinėjo.
— Broliai, kelkitės greitai! Kunįgas yra Kurhane. lik 

iri dienas teužtruks!

Ir tuojaus bute pasirodo žiburys, miegas nulekia nuo 
akių, sunkumas nupuola nuo szirdies.

— O, Jėzau! Kunįgas! - girdėt buvo balsai moterų, vy
rų ir vaikų.

Žmogus žingsniuoja toliaus neszdamas linksmą žinią. Bu
tuose rodosi žiburiai, darosi triukszmas, szunes loja, girgžda 
tvartų durys, žmonės pradeda slankioti gatve.

— Girdit, kunįgas Kurhane!
— Juozuk, bėgk isztraukk roges!
— Mariute, kūdikį tik gerai apdangstyk!
— Seni, nerukyk-gi pypkės priesz spaviedį! (
— Kazuk, pasidabyk ant szliubo!
— Kuom-gi mes apdovanosime kunigėlį?
Triukszmas didinosi. Nuo gydytojo namo nnvažiavo 

pirmos rogės, paskui tas antros ir treczios. Žmonės ėjo isz 
stubų klausdami, kas atsitiko. Užganėdinę savo žingeidu
mą grįžo atgal į lovą. Po szynom sniegas girgždėjo, szaltis 
sulaikė kvėpavimą. Keliolika rogių traukė per tyrą, kelios 
deszimtys žmonių važiavo nei ant kokių sudermių. Mirtinoj 
tyro tyloj ilgai buvo girdėti skambalėliai.

Priesz žigunės namą, kur buvo apsistojęs kunįgas, žmo
nės grūdosi, kaip ant jomarko. Neszė vaikus prie krikszto, 
žmonės ėjo prie iszpažinties, apie dcszimts porų laukė szliubo 
ir viens per kitą skverbėsi prie kunigo ir verkė; davinėjo ant 
miszių ir sudėjo daugybes visokių praszymų. Kunįgas, paal- 
sįtas tolima kelione, ką tik stovėjo ant kojų, tai blanko, tai 
raudo, bet stengėsi dalaikyti. O turėjo labai skubįt. Žmo
nes vienok buvo gana kantrus: atlikę ’szpažintį ėjo į kampą 
balsiai melsdamiesi ir ten laukė lyg vakaro priėmimo Szven- 
cziausio. Taipoat kantriai laukė jauniejie; net ir kūdikiai 
prie ktikszto nelabai verkė.

Antrą dieną, kada jau kimįgui liko lik pora valandų iki 
iszvažiavimo, prasidėjo szliubai. Nebuvo užsakų, nebuvo nė 
iszkilmės. Poros viena po kitos artinosi prie kunigo; nckurios 
nebeturėjo nė žiedų. Antanas prisiartino paskutinis, o. pas
kui kunįgas sykiu dėl visų atskaitė ,, Vem Creator,’ skubėda
mas, kad spėtų dar ir rasztus sudaryti.

Kinkė jau arklius, kada kunigas pradėjo atsisveikinėti 
žmones, ir laimįdamas juos kryžium primine jiems laikus fa
raonų Egipte. Pagalinus įsėdo j roges ir už valandos iszny- 
ko isz akių vis dar stovinezių apie žįgūne žmonių.

Antanas, įsisodinęs į roges paezią ir seserį, nuvažiavo į 
savo namus. Jisai nuvėjo pakalbėti su savo gaspadorium, 
moterys kraustė savo daigius. Skubiai papietujo, nes gydy
tojas skubinosi namo, bijodamasis, kad duktė neliktų Kurha
ne. \ aikinas iszsipraszė nuo Sziszkino paliuosavimą ant ne
dėlios ir, atlikęs dar porą svarbių reikalų, pavakare iszvažiavo 
i Lebiažius. c

Sivickienė likosi namuose Antano, ir Valerija įsipraszė 
jai draugauti, nenorėjo jaunavedžiams užkenkti pirmose die
nose, e

Petraukoj žmonės sulaikė gydytoją. Diftcrija ten pra
siplatino, ant kelių meldė pagelbos. Liko, prižadėdamas už 
poros dienų sugrįžti ir liepė kuoveikiausiai atsiųsti Audukaitį 
su gyduolėmis. Ir taip jaunavedžiai likosi duvienu, nes Uta
viczienė retai kada isz kuknios iszeidavo, o kaimynai jų dar 
neatlankinėjo.

Tiktai pavakare Utaviczienė pasirodė.



— Pas tamistą yra sveczias - tarė.
— Tai gal jau pagadino ką bravore - suniurnėjo. - Kad 

jie kur!
Nenoroms pakilo. Utaviczienė mirktelėjo į Marijoną. 

Bet jis to nepatėmijęs pamislijo, kad gal kas blogo atsitiko 
gydytojui.

Už durų tyliai paklausė:
•— Gal tėvui kas blogo?
— Ne. Sziszkiute atvažiavo ir neatbūtinai nori su tami- 

sta matytis.
— Kokis galas! Asz neturiu su jaja nieko!
— Gal ji ko nori. Iszrodo labai nerami.
Pamislijo valandą ir sugrįžo atgal.

iszgirdo girgždant duris ir atsigrįžęs pažino Antaną, 
gręžė riesdamasis, tarytum norėdamas pasislėpti. Antan 
siartino. Kiti stovėjo toliaus. Szamanas sugniaužei 
ežią, iszverte akis į Sziszkiutę ir suriko:

— Tuit^g^ate, ežia jį atszaukei!
Antane-Pįp’denkė prie jo.
— Kas tai? Ar bijotės manęs? Juk pasipažįstame,
— Dauggalis pone sudžia, geradejau - tarė Szami 

tarnavau ponui teisingai!
Czia susirietė nei žaltys ir pradėjo dejuoti.
— Nenoriu mirti! Nieko nesakysiu! Dar gp 

Tai Berezinas užsiuntė galvažudžius! Bijosi manęs. B 
nieko nesibijau! Mirdamas pasakysiu viską, pirmiausm

PAJAUTA.
Duklę

ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.

rpasiganėdininnis,prio kurių sužeista szirdis nebuvo lirkusi. 
ietvirtą dieną tik, lygiai ausztant apleidęs Vilnių artinosi 
ta Trukų, o žirgas jo, lyg kad jausdamas pono skausmą, 
Mgėpavalnu žingsniu. Apie pietus atsidūrė prie ažero,

po

— Eime į kuknią! - tarė į paezią, - Sziszkiute ten yra.
Nuvėjo žemyn. Mergina stovėjo priemenioj pasirėmus 

į sieną. Dirstelėjo ruseziai į Marijoną ir pasveikino.
— Ko nuo manęs norite? - užklausė Antanas.
— Gal žinote, kur yra Pranas, mano brolis?
— Jau nuo pavasario jo nemaeziau.
— Tai negerai. Mislijo gerai pelnyti, o dar szpigą 

nosia gaus. Asz negodi ant pinįgų, pasakysiu už dyką.
— Ant pavasario jis man liepė vėl grįžti pas Szamaną ir 

vaktuot jį. Daug dasižinojau szią vasarą, ko nė vienas isz 
jus nesitikėjote, Veltuo laukiau Prano. Anuosyk an Szama
no buto užpuolė trys plėszikai, kuriuos įleido ta senoji raga
na ir pakol asz pabudau, subadė jį peiliais. Pabudus pradė
jau rėkti, paleidau szunis ir pati su szaudykle szokau prie jų. 
Gal jų kurį sužeidžiau - nežinau, nes pabėgo; su jais pabėgo 
ir senė. Ir iki sziolaik senis nepasveiksta ir musiszkai tiktai 
kalba, nuolatos rėkia: ,,Neleiskite Mrozovickio, uždarykite 
vartus, pasakykit, kad manęs nėra namiej!”

— Arklys mano krito palei jus namus, duokite man ki
tą, turiu grįžti, o jus darykite, kaip norite. Savo asz atlikau.

— Dėkui jums - tarė Marijona. - Eikite į stubą pakol

Užsiklostė kailiais, bet už valandos skaudėjimasjįvc o skalauja pilį Trakų ir su dideliu nusistebėjimu pamate 
diolikąeldžių įvairioje linksmoje greitai irklais veikanezių.

Skaitlingos žalios salaitės to vendons ploto, kurios būva 
ipkasomis laike karės, isz didesnės dalies buvo pripildytos 
ginkluotais žmonėmis. Bruzdimas ir veiklumas apie pilį 
statyta sargyba, raiteliai ginkluoti pakraszcziais ir szauki- 

Bijojo labjausiai, kad 
sumiszimo prie- 

mia, klausė mieste, per kurį jojo, klausė ir pervežėjų, ką 
ritastnikszmas ženklina, bet nedaugiaus galėjo dasižinoti, 
rip tik, kad Jurga, pilinis sargas, isz visur skubiai traukia 
įakluotus žmones ir kad kas valanda laukia pribuvimo 
naingaikszczio Vytauto. Pasigavęs tad kuo veiklaus 
faįėjo į kuningaiksztinį ruimą ir su dideliu džiaugsmu 
do Keistutį toli goresnėje sveikatoje, negu jį paliko, bet 
sip dideliam įi r time, kaip dar jo niekad nematė. Jurga 
pridengęs szarvais stovėjo priesz jį ir skaitė jam isz rinezių 
otapribuvusias ir Žadanczias pribūti kariumenės.

0! ar jau sugryžai, Garsuti? metęs ant jo ugningą akį,

— Dieve! Ir kas isz to? Tiek dirbau! Gaisrią 
sziu!

Marijona priklaupė prie senio.
— Szamane, pakol laikas, iszpažįkite viską! Neis eis žmonių, įvarė jį į gilų neramumą.

sūdo žmonių, tik ant sūdo Dievo. Mrozovickis atvarii' myris kuningaikszczio nebūtų szito 
miems dovanoti.

— Neteisybė! Mrozovickis nedovanos! Peri 
kietas, pamenantis, mėgsta atmonyti. Už vaikus savo

— Nenoriu. - suniurnėjo toji puslaukine mergina.
— Važiuosiu - tarė Antanas žiūrėdamas į paezią, lyg 

klausdamasis pas ją rodos.
— Žinoma, tiktai ne vienas. Važiuosiu ir asz, o apart 

to paimsime Andreiką ir Lukaucką. Ar toli tas jo gyveni- 
mas?

— Apie trys szimtai verstų.
— Kad spėtume; turim skubįtis.
Szalta, baisi tarp neapmieruoto tyro naktis buvo jų pir

mutinė po szliubo. Trejos rogės cziuožė be kelio, pagal nuo
monę Andreikos. Kas keliolika verstų szėrė arklius duona 
markįta degtinėje ir vėl leidosi toliaus. Važiavo dvi nakti ir 
dieną. Nepertoli nuo Szamano buto arkliai sugulė ir žmonės, 
pametę juos nuvėjo pėksti. Sziszkiute įėjo į butą pirmutinė.

Bute girdėt buvo smarki kalba, pcsztynė, paskui praszy- 
mas.

*— Kas ten yra? - užklausė Antanas.

— Jisai kalba apie tėvą - tarė Antanas. - Kas-gi 
vienas?

Szamanas pakėlęs ranką rodė į kampą.
— Jis ten laukia, kad gaiszcziau. Už barzdos o 

ir nutrauks. Prakeikti, prakeikti pinįgai!....
— Jei tai Drazdauckas.
— A, a! Szauki manę! - sumurmėjo senis, 

lėk! Niekam to nesakyk! Davė man daug pinįgų už 
nupirko jį, kita tiek davė man 
buvau be vardo ir kalbos. 
Gaisziu, gaisziu!.....

Andreika ir Lukauckas prisiartino.
— Kas jis, musiszkis? - užklausė lenkas.
— Ne. Asz Szamanas! -suszuko senis.
Andreika nuspjovė.
— Szamanas tu, ar ne, bet latras, tai tikrai - tart meilinasi? tarė kraupaudamas kuningaiksztis. 

tavo skrynios plėszikai iszneszė viską, o sztai Szumsk 
ciugėlį pametė. Ant žemės valkiojasi. ’ 
už tave asz vedžiau į kalinį, szitą, nieko nekaltą!

Szamanas sudrebėjo.
— Isz skrynios iszėme viską - sumurmėjo.
— Tu manę apvogei tada, kaip pas tavę nakvojai 

mainei mano pinigus! - suszuko Antanas.
— Ne asz, tai senė.

O, kam-gi ją seniai neužsmaugiau!
— Dabar tavę sudegįsime drauge su szita tavo I

- rėkė Andreika - dėl grabo tau sniegas per bakas, 
per szventa!

_ .. V““ . ...VLVU ...... JV
. — tarė susijudinęs AnB įklausė k un ingai k sztis, Ilgai tavų vaiszino; galime pamisly- 

is. ~T)S i,hd jiems buvai mielas.
sip priėmė mano velinimus?

- Giminaitis jus, atsake susimaiszęs jaunikaitis, su pa
istu malonumu velijo manų priimti, nemažinus kaip jauna- 
artėsii dėkingumu atėmė dovanas. Užsiėmimai svodbi- 
iiir apstingąs susirinkimas sveczių, gal nedaleido kunin- 
iiikszcziiii, idant pats apio manų atmintu. Vienokgi 
sieko man netruko. Ant iszvažiavimo gi įsake man aisz- 
ai, idant jums, Pone, atiduoeziau dokas už atmintį ir jums 
lis) gero velinimą.

— Tai tas gudras žaltis ir kada geluonį leidžia tai dar 
Žinau asz 

sudėjimą. Ar nematei kokių sujudimų karžigijoje?
— Rodosi, kad nieko panaszaus nepatemijau. Viskas 

i ir linksmumu. Szvecziai jau isz 
Mesnesdaliesiszvažinėjo; Skirgalius taipgi nežinau kur ant 
ijtpo Bzliubui isztrauke.

— Na tai sznekta— atsiliepė Jurga. Tuojaus pasakiau, 
ud Jagalius perdaug yra atsragus, idant pats — kariumenę 

perdaug myli Vaidylą, kad jį tuojaus po szliubiu Kar- 
toszon sueiti taigi iszpuolė pavesti vadovystę Skirgaliui. 

Ta kirmėlė, ką manę darni Ifart to tas liesys tegul pats sau ant duonos uždirba.
— 0 nedėkingas iszgame kraujo Gedomino! - szauke ru- 

bnne senis. - Asz tavę mylėjau kaip tikrą vaiką, asz tavę po- 
1 padariau ir auginau, kaip jauną atžalą, o tu su kryžiokais 
Pokalbius dirbi ir szituos vargingus Trakus nori iszplėszti! 
ntyrai dar, patyrsi petį Keistuczio. Dievai grąžino man

už kalbą; dvideszimts

Ir kas man isz to? Ki

za , „n — kočiosi, aau n įeito O tu, nenaudi h,
iilDiuje kvepuo]a Doviais

ką matei! ir

— Nieko, apart jo.x Visada taip pats su savim kalba. 
Navatna, kad iki szioliai dar nenumirė.

Vaikinas tyliai pravėrė duris. Stuboj buvo truputį szvie- 
su, viskas netvarkoj. Daigtai buvo sudaužyti, drabužiai ap- 
taszkyti kraujais, skrynios atluptos.

Ant isztiestų ant žemės kailinių gulėjo Szamanas. Tuoj

— Drasdaucke, kuom asz prasikaltau, kad tu m2 Vystės pajiegas, o tu dar pas dėdės kojas, isz kurių nega-
. . - . — fe Įlinkėtai mnldnnei Tnalnnae Irnnl.-ci manrt cnaim vlžiinm!nuskriaudei? - tarė Antanas. - Per tavę.tėvas mano 

gero vardo, o mes tėviszkės. Per tavę manę laikčJ 
žmogžudį. Ir kas tau isz to?

* juokeisi, maldausi malonės, kauksi mano susimylėjimo! 
urga, dirstelk ant ežero, ar Vytautas nejoja. Jei jo dar ne- 
ityti, tai jmsiųsk naują pasiuntinį.

Toliaus bus.
(Toliaus bus.)

JVI. F-ĮVIaley,
110 S. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t.t.

DTTn^nJAM ILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. S h e n a n d o a h, Pa,

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

30 E. iLIoyd str. 
^^ShenandoahPa.

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arkliu." 
ir ryginus del szCrmenų, vesei- 
lių ir t.t. (36 ir

,RYTAS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai........................................ S l,oo

Kiekvienai krikszczioniszkai szei- 
mynai naudingąjį iszsiraszyti.

Antraszas:

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

GERIAUSIAS LIE-
TUVISZKAS KRIAU-
CZIUS
A. BUJAUCKA S.

Persikraustė į savo nau. 

jus namus ant 

307 W. Coal str. Shenandoah, 
Pa.

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

Plnįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas (Publishing Cot
Shenandoah, Pa.,

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 20 Vasario 1898 m.
Troinai iszelna isz Shonadorio į Penn 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
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, 5.28, 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 Wostus 10.5 ryta;12.50 5.10 po 
plot.

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

In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
In Jeanosville, Loviston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.52 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried 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 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.05 ryta;]2.50 Ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland,
7.25 po pietų.

In Raven Run, Centralia Mt-Carme! 
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.28, 
po pietų.

In Ma ha noy Ci tv. Park Place, Delano 
5.28,7.57, 10.0? ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25 
po pietų.

In Yeatesville 5.28, 10.05, ryta; 2.52 
8.25, po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz ShamoKin 7.05 . 9.10 11.58 isz r.\ 

po pieta ir ateina in Szenadon ant 7.. ., I 
ryte 12.50, 5. 0, po pieta

Iszcina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair, New Casile, Morea ir New 
Boston 7,57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
8.25 p. piet.

Iszcina isz Pottsville į Szcnadori 6 00, 7.4h 
9.40, ryte, 12.38 2.42 5.0, po pietų

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.55 10.(0 
ryte, 12.50 2.5> tl 24, 8 30 po pi< tn.

NEDELINKS TREINAS
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 pietų,

Isz Slienat doali į Yatsviile, M ihanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenri d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Maneli Chunk 
9.35 ryto ir 6.31.

In Lehighton, Slatington. Catasaadua 
White Hail, Coplay, Allentown, Easton, 
ir i’ltilipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.25 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Slienandoali 

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

ir 6.31 po piet.
Iszeina isz Pottsvlllos į Shenandoah 

9.15 ryta ir 6.05 po piet.
Rollin h. WILBUR geiieralnas superin 

teridentas South Bethlehem, Pi* 
CHAS S. LEE, gen. agentas

Piiiladelpdia, Pa.
A W NONNEMACIIER, Asst G. Pa. 

Philadelphia, Pa.
M. B. CUTTER. Supt. Trasporlalion, 

South Bethlehem, Pa.

Tėvynės Stirgtis, 
mėnesinis laikrasztis paskirtas 
dvasiszkani ir niedegiszkam 
Lietuvių tautos sulaikymui 
per jos apszvietimą, iszeina 
Tilžėje. Amerikoje kasztuoja 
1 dol. su prisiuntimu. Raszy- 
kit pas:

Herrn Šaunus

Tilsit Wasserstr.

OSTPRENSSEN.


