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Isz politikos.

szaltai, bepusiszkai, neteip, kaip antai
“Vienybe”, kuri atradus,© tankiai prasi
manius ką negerą, nieko nelaukia, tiktai
szmikszt! szmaukszt!— net žmogui baisu
darosi. Sudirbo, sutrempia, sumynė,
pati sukaito — ir perskaitė straipsnį, o
vis jauti, kad raszytojas dar sunkiai dū
sauja ir szniokszezia, kaip dumtuvės...
Na, tokį darbą atlikti!

Raszėme, kad Amerika irAnglija nori
Minersvillej ir Szenadorij. jungtis į krūvą, jei tas susiriszimas terp
tų dviejų angliszkai kalbanczių tautų
Turinti reikalą in spaustu įvyktų, palitikieriai sako, kad tada vis
Europa priesz anglus sukiltų. Isz to iszve tekriaipiasi ant szio ant- citų kas. ? Iszeitų, kad pasikeltų pasauli
ne kare, kokiai panaszios ant žemes da
niekad nebuvo. Po viena puse stotų 460
rrszo:
milijonų angliszkai kalbanczios liaudies
Viena isz ydų yra ta kad nesirūpina
po kita puse 320 milįjonų europieczių me apmokėti rasztinįkų ir dėlto gerų
prancūzų, vokieczių, maskolių austrijo- rasztų neturime. Yda ta ne yda, greikų italų ir iszpanų. Butų tai veik puse eziau negalėjimas: neturime jukgi tokių
visas žemes gyventojų. Turtas vienos ir Yerkesų, ką gali metyti milijonus ant
kitos puses isznesza veik lygiai arti ke moksliszkų dalykų, ne tokių (<Heraldų, ”
Szenadoriecziai gi tesi turis szimtus tukstanczių milijonų dole ką įstengia siųsti ekspedicijas į vidurį
rių. Anglai ir amerikieczai pastatytų į Afrikos. Mieruokime geriau savę savo
kreipia in „Dirvos“ redak karę 664 laivus, priesaizjuos pa statytų locna miera. Nėra pas mus tokių lobinį23 laivus, bet kur kas prastesnes vertes. kų, ką patys galėtų užlaikyti rasztinįkus,
cija ant 108 W. Cherry st. Kare tokia trauktųsi ilgą laiką ir apimtų tai vienatinis iszejimas — sutverti ypa
visą apskriczią musij žemelę: Europą. tingą draugystę.nVienybe,’’tiesa, užma
Aziją Afriką ir Ameriką. — Dieve sau nė, kad visuomene turi apie tai pasirū
gok mus nuo pavietres, bado, ugnies ir pinti, bet jos užmanymas, nors turi tą
Evangelija
kraugeringų, barbariszkų karių.
stebėtiną privalumą, kad ateina į galvą

Gapsas Pub. Go.
JVlipepsville, Pa.

Ant trecziosios nedėlios po Sekminių.

(Luk. XV. 1 — 10)
Anų meta artinasi pas Jėzų muitinįkai ir
grieszanykai, idant jo klausytų. Ir murmėjo
parizejai ir raszto mokytojai, tardami: jog
tasai priima nusidejopus ir su anais valgo.
Ir tarė aniems ta prilyginimą sakyčiams: kur
sai i isz jūsų žmogus, kuris turi szimta avių, o
jei pražudo viena isz anų, ar nepaliktų devy
nių deszimtų devynių ant girios, o neeina pas
kui anos, kuri pražuvo, kolei ja atrastų?
O

Kasžin kaip užsibaigs kare amerikieczių su Iszpanais? Nežinia da kuri puse
laimes. Isz Europos palitikierių ir vargu
kas pabaigą tos kares tikrai iszpranaszautų. Vieną tik reikia užtėmyti, kad
Europos vieszpatysczių perstatytojai at
siųsti tyczia į szią,szalį, kad temytų
kaip Amerikos rėdąs rinks kareivius,
dideliai stebiasi. Dyvijasi jie, kad Ameri
ka kurioj nėra priverstinos kareiviszkos
tarnystes, teip greitai verbuoja kareivius.
Tiesa, tie kareiviai nėra iszsilavinę, bet
Amerika turi jų užtektini, o Suvienįtų
Valstijų prezidentas yra klapate, kur
padės visus liuoszorius. Dievs duotų, kad
ir Europos vieszpatystes panaikintų ka
da priverstiną kareiviszką tarnystę, kuri
teip vargina Europos jaunuomenę ir visą
žmoniją.
--------

kad ją atras, uždeda ant savo peezių džiagdamasi. O parėjęs namo suvadina prietelius ir
susiedus, tardamas jiems: džiaugkitėsi su ma
nimi, jog atradau avį mano, knri buvo pražu
vusi. Sakau jums, jog taip bus džiaugsmas
danguje isz vieno nusidėjusio, pakiltą daran
čio, ne kaip isz devynių doszimtų devynių
teisiųjų, kurie nereikalauja pakiltos. Arba
kuri moteriszkė, turėdama deszimtį piujgėlių,
jei pamestų vieną pinjgėlį, ar neuždega žva
kes ir neszluoja namus, ir nejieszko labai, ko
lei atrastų? O atradusi suvadina prietelkas
irsusiedkas, tardama: džiaugkitasi su manimi, nes atradau pinįgėlį, kurį buvau pametusi.
Taip, sakau jums, bus džiaugsmas priesz
Turime daug ydų, Velka jas įaiksztę
aniuolus Dievo isz vieno griesznyko, pakutą
daugiausiai,, Lietuva,” bet apsvarsto
daranczio.

Sanvaite nuo sanvaites.

nesiklausęs kiekvienam mulkiui, turi
podraug tą užmuszanczią ydą kad neyra
iszpildomasi Tas laikrasztis apskaitė net
“kiek rasztinįkų galėtų užlaikyti vienos
tik parapijos jeigu kiekvienas parapijonas kas mėnesis duotų 5c. ant rasztiszkų
dalykų. Nėra nieko lengvesnio, kaip to
kie apskaitymai! Myliu juos. Paragintas
„Vienybės,, pradėjau rokuoti, kiek tai
susirinktų dolerių ant tautiszkų reikalų,
jei kiekvienas lietuvis duotų kasmet po’
ic. Pasidarė, kad į $30.000. Teip.
Jeigu “Vienybė jau sykį įėjo į sferą
svajouių. tai drįstu užmesti jai įžymią
klaidą, — būtent, kad pradėjo ne nuo to
galo. Jei žmonės per 7 metus sudėjo ant
bažnyczių Shenandoryje 58 tukst. Maanojuje43, o Plmouthe 34 (N.B.vis ne 19
milijomų kaip rodosi dr. Szliupui), tai
isz to dar neiszeina, kad tie patys žmo
nės sudėtų ant “geru,, rasztinįkų po 12.
000 kasmet. Kas juos privers? Komite
tas, kaip nori “Vienybė,,?— Risum
teneatis amici!

266
Redaktorui J Paukszczio gazietos” ne menės, o ne keliųypatų, kurių siekiai yra skriauda kitų gabumų ir snipelnų, ir vargia
žinia delko rodosi, kad,bažnyczios yra ne prieszingi palinkimu! tos visuomenes Suvienytų Valstijų prezidentu taip, kad gali
reikalingos ir kad žmones ant tų “ne Pas mus darėsi keletą syių prieszinga, ma drąsiai pasakyti, jog jisai yra apgultas*
natorių, kongermonų ir visokių politikių
reikalingų” dalykų iszmeta daugiausiai užtatai nėra ko stebėtis, kad žmones žū draugų, praszanczių paskyrimo ant augszt
pinįgų. Bet drįstu paklausti pono redak ti ant kiekvieno naujo, kad ir naudin kariumenėje vietų; antriejie-gi trokszU pri
toriaus, kas yra reikalingesnių, saliunai giausio užmanymo — su neužsitikėjimu. pildyti savo kiszenius, isztusztindami kitą
ar bažnyczios? Nereikalingų Bacchaus
Taigi už darba. Užmanymas gražus ]au paodavinėdami branginus daiktus, lai!
szventinyczių yra daug daugiau už Die užtat meskime įszalį neužsitikejimą; te kares reikalingus, jau iszdrrbdami materija
vo namus, o lietuviai prageria, kaip ap gul draugyste szelpimo lietuviszkų rasz lūs neatbūtinai karei reikalingus, tnanipulw
darni. Prie szitų daugiausiai priguli lifiliv
skaitė tūlas laikrasztis— jei gerai atsi- tinįkų buvo szaka , ,T.M. D. — ės ”
štai, czingimiai, savinantisi ssv tiesas pirm
fnenu — į 5 milijonus kasmet Sumažin Ponas Dembskis, kurs ligszioj nenu tinių urėdų czion-gimimo dūliai, lyg ana pi
kime tą enormiszką sumą iki vienam stoję vadinti save kunigu szaukiasi prie- vilegijuota ir pasiputusi viduramžių szlėkt
milijonui. Padekime toliau kad isz szim- tezių ir pažįstamų, porasze mat jukažin- neatsimindami to, jog ne jie vieni, arba ją 1
to pragertų dolerių eina kasmet ant kokią knygą, bet, iszeisti jos negali, ne vai, potevia iszkariavo sziai Ii uosy liesiem
tautiszkų,reikalų tiktai $i, t. y. i$, tai turėdamas pinįgą, taigi jus girdi, mano neprigulmingų, bet buvo visi toki Lafayel
Kascziuszkos etc, kurie nebuvo czion gis
turėsim ant metų isz vienų saliunų $10. prieteliai ir pažįstami, sudekite po 50c. Prie treczio skyriaus priguli taip vndinroij
ooo ir galėsime užlaikyti logerų raszti- o neužilgo grasite naudingą “knyga, trijotai del naudos, rinkliai, rėksmų nesi;
nįkų.
vertą 1 dolerio, kiek naus tas naujas lianti savo gerkles ir iszvirszinių ženkląj
' Argumentacija aiszki. Jeigu dar skaity Dembskio rasztas atnesz, nežinome, bet rodymą savo tėvyniszkumo, žmonės be f
nios inislies ir jausmų. Prie szitų galiniai
sime pagal receptą “Vienybes,, ( ji rei tikimės kad nebus jau vertimu Lamen- skaityti yanas ,,Atlauto’jc, ga., Kurios;
kalavo io^-6oc. nuo 6 dol. ) tad saliu- nais o, arba Lalaagne’o bet kito kokio kritiniame laike priėmė už bubą vieszems
nįkai turi sudėti ant įasztinįkų $100000. prancūzo, jri tos pragos pavelyjame sau siveikimo kariumeniszką svaikinimo papu
Na, tada žmogus nespėji apsigrįszti, o pasakyti, kad kiekviena knyga yra nau taipgi ir daugrli iszdaAėjų laikraszcziąj
szimtas „gerų” rasztinįkų yra kaip ant dinga — jie ne pazityviszkai, tai bent vadinamų „Geltonųjų.” Turint pansziiiš
delno. Ar negerai? O kur pasiliko nepatyviszkai. Be ko ir tokie “krituliai” trijotui nesunku yra suprasti, kaip sziądi
nė Vmerikos draugija iszsižiuri. hera jie
skvajeirai, advokatai, kuriems lie szviesos B. iszdygusios isz mandrios Jemoksatiszki Washington’o republika
tuviai sumeta ne vieną tūkstantį kasmet? smegenines pasekėjų didžiojo mistro asztria ukėsiszka dora senųjų kvekeriųgir
Nuo jų irgi lupk—pažink szikszna de- lietuviszku biedievių) turi savo, nuodel- tisi. Demokracija paliko tik pavirsol
gutą, po paibelių! —ne skaitlius gerų ną, — būtent pamokina, juog ant svieto drąpana, o dabartinė valdžia isztikrųjųpn
rasztinįkų pasidaugins ne ant vienos y- yra dar zmknių, ką nesigaili pinigų ant tokratiszka ( bagoezių rankose) ir h
iszleidimo netiktai juokingai besensinių, vis daugiau pereina į oligarchiszkąją (į
patos.
džią kelių ypatų rankose ). Regisi vidui
bet
negardžių
ir
staeziai
slykszczių
daly

Sztai nuo ko reikėjo „Vienybei” pra
žinė prigulmybės prietikiai atgimsta jut
kų.
Estetikos
pas
mnsų
’
’
progriasistus
Amerikos Vieszpatystese, su tuo tik it
dėti Skus saliunįkus, skvajerius, lojarius
kad net dulkėtų, o parapijas, kurios tu-' ’’dovanai jieszkoti! O kad Dembskis pri mu, jog viduramžių kunįsaikszoziai ir b
ri mažiausiai inėjimų, palikt ant galo, guli ne prie katagorijos “pragriasistų”, visų savo galybę turėjo valdyme žemėsi!
jiegas ginkluose, o Amerikos magnatai,!!
tuomet net bravo! Hurrah ’’Vienybė!’ bet prie kategorijos,, progresistų”, užtai tu yra pramoninįkai. Vieuas isz jų rak
Bet meskime į szalį juokus. Reikalas turėme viltį, kad jo naujas rasztas nebus delius geležinkelius, kitas daug kasyklą,
yra per svarbus kad drauge su ’’Vieny kartojiuma karezeminių pliovonių musų ežias busiąs pabrikas, ir nesant Vieszpt
didžios vidurinės pajiegos, yra praktiko;
be” krėstumėme szp osus isz likusio ne [girtuokliu, kurių turime net perdaug.
na neprigulmingais.
laimingų musų rasztinįkų.
Berods, tankiausiai yra sąnariais s®
Amerikos patriotai kitokiais
Pagal mano nuomonę, kurios nie
virszinįkais ir dėlto po teisybių
kam ne užmetu, vienatinė iszeiga Angliszki ir vokiszki laikraszcziai daug
rari
savo rankose visą valdžią ir galybę. A
szė
ir
raszo
apie
Amerikos
patrijotizmą,
tė

—sutverti ypatingą draugystę. Jeigu su
lo dar, jei ko trūksta tai ją valdžiai, tai i
vynes
meilę,
vadindami
jį
augsztesnių
urėdų
liūtis doleris per rinkinius dapildo. A
sitvėrė ’’Tėvynės Mylėtojų draug.,, ku
medžiokle ir visgalinezių dolerių gaudymu į kos žmonės Washington’o ir jo įpeęiai
rios siekiu yra iszleidinėti rasztus, tai
savo bedugnius kiszenius.
kuose isztikrųjų Ii uosi, valui tampa
delko negali užsimegzti draugystė, kuri Amerjkos patrijotus galima sziądien pada kassyk didesniais dolerio vergais ir aklu
szelptų tuos, ką juos raszo? Geriausiai lyti į tris skyrius. Prie pirmojo skyriaus kiu tuo magiszkuoju doleriu valdant
vienog butų, kad gyvuojanti jau T. M. priguli visi tie, kurie nors nenorėjo karės, bet kaip Graikijos ir Romos senovės oligtf
D- pasidalintų ant dviejų skyrių, vienas jai prasidėjus, buvo ir yra pasirengę paszvę- se. Todėl ekonomiszkas, ukiszkas A®
rūpintųsi apmokėti rasztinykams, antras sti visas savo pajiegas, pagaliaus gyvastį ap padėjimas yra pasigailėjimo vertas. I1
spaudintų knygas. Galų gale literatiszka I gini me savo kraszto garbės, kuriam dėl ne- tinisprezidentas Me. Kinley t veri miltinė
prigiemybės iszkariavimo priesz szimtą metų
draugystę, gali būti ir antras susivieni suviszum prakilniausiejie vyrai savo gyvastis lekcijas sistemą, kuri laukia Europą t
dauggalingųir turtingų spekulantą. 1
jimas, apie kurią nevienas bumtelėįa ežia atidavė. Tame skyriuje randame netiktai jotina, jog Amerikos Krezus&i įstūmė
ir ten.
vienus mokytus, bet ir szeipjau žmones gerus tą į Karę, kad prie progos mainimosi
Naudingas užmanymas negali turėti I ir sąžiniszkus. Prie antro skyriaus priguli papelnyti, ne arti stovėdami prie n
patrijotai dėl ypatiszko pelno, savmejliai ir
Vieszpatyszczių, Karę isali
prieszinįkų niekur bet jeigu visuomenė dalinasi vėl į dvi dalis — vieni garbės, o kiti maszinos
ežių, gerai dasižino apie storį ir bėgį”
prisideda prie jo įvykdinimo, tai tuo pa dolerių jieszko. Pirmiejie geidžia ir trokszta lykų. V ienų k gankių apetitas nesiaotm
ežiu turi Įyutl Iszrels zkim aa norų visuo- įgyti kariszką raugą ir atsiženklinimą su mi. Isz prigimimo drąsus ir įneigisik
Cj

kakina muitiniu protekcija, prekyba javų, Name.........................................................
St-F r a n c i s c o. In pagelbų admirolui
mėsos, maszinų, geležies ir t t, žengia toliau, Street and number.......................................
Dewey į Philiyinų salas teipgi iszplaukč pa
gelba amerikieczių isz St. Francisco.
misUdami, jog spekulacija Karia ir rrmotmis City or town.................................................
paremta, veikiau ir tikriau atsieks savo mierį. County..........................................................
Szitai ir vėl visgalintis doleris primasino ga State..............................................................
lybes liuosnoriė — kareivių — samdinįkųll!
NB. Orderiai bus priiminėti iki 14 dienai
Reikia vardan žmoniszkumo ir žmogiszkų tie Liepos (July) 1898 m.
Vaikszcziojant su draugų po aukszta kalnesų Kubos gyventojus taip baisiai prispaustus
—H,
tų inkvezitorių — iszpanų, iszliuosuoti ir su
Kvepinom meilingai, žolynų kvapelį!
teikti tarystorystę politikiszkų, o paskui be
Gegužio dienelėj, grąžei sukilusius,
abejo i savo rankas paimti!? Negana dar ir
Yvairiais žiedeliais margai sužj dusins.
to — reikia Porto Kišo paimti, prikergti HaIsz szalių kalnelio, gojaliai žaliuoja!
van salos, paskui perkelti savo vieszpatavimų
Strazdelis puszelėj sėdėdams dainuoja!
per atlantikų kareiviszkų ir per Dacifikų ant
M
a
d
r
y
d
a
s.
Iszpanai
pranesze
buk
Savo skardom balsu, ir linksma giesmėle,
Pjlipiniszkų salų, o ant ga’ų galo ir paežių
vadas Kubieczių Gomėz paliovęs tuom tarpu
Žadino vaikszcziojant, mudviejų szirdelę
Iszpanijų iszbraukti isz žemlopio. Didele,
kariauti ir nė prie iszpanų nė prie amerikicKitam szone kalno, ant mažo krūmelio, □
iszteisy bes, ateisę Amerikos patrijotai turi
czių neprisideda. Pasakoja, kad Gomez no Sncziulbo kitas mažiukas pauksztelis.
paiesz savo akis, lyg anas praneuzijos Napo
leonas, užmanė pamuszti visa svietų po savo ris žinoti, kokis pagalios yra amerikieczių no Tas mano ir sėbro taip szirdį užgavo!
ras. Pažvelgia mat jis, kad Amerika nori
Kaip tai atsitiko, ar dvasų pagavo?
valdžia ir paskui garbingai vioszpatauti. Tik
paimti Kubų.
Ak, broli bieziuoli, ar tai gali būti?
sergėk Dieve, kad ir jų Napoleono likimas
Washington a s.
Irving Sen tas,
Kad laksztingalaitė galėtų pribūti?
nepatiktų!
prezidentas Unijos Geležinių Iszdarbių isz
Kuri mus tėvelių, sodeliuos czulbėjo,
Szeszkas.
Francisco iszvažiavo į Peterburgą. Szaukia
O dabar į szitų szalelę parėjo...
r
-------- *-----------jį ten Rusų valdžia, kuri norint kad Scoto
Kų cze galės veikti ta maža pauksztytė?
pirma padarytų maskoliams keturis kariszkus
Po skalas ir kalnus labai akmenuotus?
„Bonds“ Suvienytu Valstijų,
laivus, kas tai galėtėrų būti?
Broli, apsirikai ne laksztingalaitė,
Prisižiūrėk areziau tai juoda pauksztaitė!
W a h i n g s t o n a s. Kongresas patvirSuvienytų Valstijų rūdas, minėjome, iszdaNors gražus kalnelis kvietkelėms papuoszvė ,,bonds” ant 200 milijonų dol.. ,,Bonds” no, kaip Suvienįtų Valstijų rėdąs gali užtrau
— tas,
yra ne kas kitas, kaip tik pinįgai, taip jau ge kti skolų sumoj 200. 000. 000 dolerių del ve
ri, kaip kad ir visi szitos žemes popieriniai dimo karės su iszpanais. Dėl to dalj ko rė Aplinkui medeliai puszys garbiniuotos.
Butų gražu linksma ir skanu vaikszczioti
pinjgai. Skyrius yra tas, kad ,,l onds” neyra dąs szios žemės iszleidžia „bonds” registraKad tėvynės oru galėtum kvėpuoti!
vartojami kurse, juos reikia pirkti ir parduo votoj formoj ir formoj kuponų. Kuponai
Kad tai butų Neman's ne salperio upė —
ti. Bet užtatai ,,bonds” tam, kurs juos laiko, bus: S 20, $ 100, 6 500 ir S 1000. RegistavoNevanduo pajuodęs, bet plauktų Szeszupe...
atnesza procentų. Dabartiniai Su v. Valstijų toj formoj „bonds” iszeis: $ 20, § 100, S 500
Tai tada but linksma ir gražu vaikszczioti,
,bo nds” atnesz trcczių procentų, kurs tai pro $ 1000, § 5000, S 10,00. Ineis jie į sylų nuo
Dainelėj Lietuvos vargelius rokuoti...
1 dienos Augusto, 1898 m. Iszduoti bus ant
centas bus iszmokamas du syk aut metų.
Czion nors strazdas gieda, ir kiti paukszteSuvienytų Valstijų ,,bonds” niekados nepa 20 metų, t. y. iki 1 d. Augusto 1818 metų.
—Ii ai,
Piuįgus
mes savo vertės, priesziugai, kils augsztyn. Mokės už juos treczių procentų.
Bet ne mųsų szalij svetimoj, žemelėj.—
Jeigu kas dabartės pirks, padekim, „bondsų’ galima siųsti ant vardo Sekretoriaus kasieryJ.Ramanauckas.
už 300 dol., tai paskiaus Jam tikrai mokės stės Suv. Valstijų Washington, C. D.
Washington. Niekados da isz Ame
keletu arba keliolikų dol. (langiaus, jeigu jis
rikos nebuvo iszvežta tiek javų ir kitų farmetuos „bonds” užsimanytų parduoti.
Mes rodytume lietuviams, kurie turi susi riszkų produktų, kaip szįmet,- teip bent pa
Mes, Jersey City lietuviai, prigulinti prie
dėję sziek tiek skatiko, kad virszminėtus rodo statistiszkas apskaitymas szių metų,
kurs
baigiasi
su
sziuom
mėnesiu.
Viso
pro

Szv. Onos lictzviszkos parapijos, atsiszaukia„bonds” pirktų. Czion trety t nieko negali.
duktų
szįmet
iszvežta
ant
800
milijonų
d.
pirme į musų guodotinus kunigus, kad kuris isz
Jeigu kas pirktų užrekordintus „bonds”, tai
miaus
da
niekad
iszvežimų
vertė
neperėjo
su

jų apsiimtų būti mus dvasiszku tėvu ir vado
net pavogti tų pinigų nuo jo niekas negalėtų,
mos
700
dolerių.
vu. Jeigu kuris isz lietuviszkų kunįgų apsi
nes tiesiog ant jo vardo butų užraszyti.
N o w Y o r k a s. Yra žinia, kad Suvie- imtų atvažiuoti pas mus aut gyvenimo ir stip
Kurie nori „bonds” nusipirkti, turi raszyti
nitų Valstijų rėdąs vėl užsteliavo Maskolijoj, rinti mus dvasioja tcatsiszaukia ant mus para
j Washington:!.
parako ir dinamito.
pijos prezidento vardo:
Raszyti reikia szitaiii:
C h i c a g o j. Galiūnas lenkas Choinski
Mr. J. Aliszauckas,
---------------------- 1898.
185 Pay str.
Jersey City, N. J.
Hnn. L. J. Gage, Secretary of the treasury: pasiraszė ant sutarimo kad „faituosis” su
M’ccoy. Kaucija yra š 7.500 dolerių.
Su guodone
Sir - I hereby subscribe for--------dol
Komitetas.
W a s h i n g t o n a s.
Kongresas tikisi
lars ($--------) of the----------------------- bonds
szioj sanvaitej nutarti, kad salos llavai, ant
(Coupon or Registered)
of the three percent loan authorized by the Tykojo Okeano, turi būti prikergti prie
Pajieszkojimas.
act of Congress to provide ways and means to szios žemes. Nutarimas da visoj sanvaitej
eisęs
į
senatų.
Senate
tas
nutarimas
randa
Pajie.-zkau Stanislovo Zubano isz Zežmarių
meet war expenditures, and inclose herewith
daug prieszinįkų.
Vilniaus pav., kaimo Kagpariszkių, 6 metai
Tampa.
Kareiviai
Suvienitų
Valstijų
Amerikoj; pirmiaus buvo Gilbertone. Kas
(Currency, post office money order, draff,
ant pagelbos į Santiago, ant Kubos, iszplau- žino kur. trgul pranesza man ant szio antrakė 3 valandoj 13 d. Juue, skaitliuje 27.000check, certificate or express money order)
szo:
G a u t a n a m o, Kuba. Iszpanų liuosnoKazys Miliauckas,
to pay for the same, subject to the provisions
Minersville, Pa.
of Circular No 101, date June 13, 1898, issu riai užpuolė ant iszlipusiu ant Kubo ameri
ed by the Treasury Department. When the kieczių ir, kaip mena, sziuos sumuszė. Užbonds are ready, please forward them to the musztų amerikieczių 4, o į 12 bene paimta ne
laisvėn.
i
following address

Draugai-

Žinios isz pasvieczio.

Atsiszaukimas.

“Vienybei,,

Lietuviai Amerikoj.

Shenandoah, Pa.
Lietuviszko]* Sz. Jurgio baznyczioj 5d. Sė
jos, nedėlioj maži vaikai ir mergaitės iszkilmingaiėjo prie pirmos sz. Komunijos taisydamiesi prie tos iszkilmės vaikai iszsimokino ke
lias lietuviszkas giesmes, kurių viena, Dieve
gerybių — eidami su processija apie bažny
czių sutarti]’ pagiedojo. Vaikų processija labai
visiems patiko, nes priminė visiems processijas su kuriom žmonelės Lietuvoj kas szventa
diena apie bažnyczių vaikszczioja. Apie iszmokinimų vaikų giedoti pasirūpino kun. A. Mi
lukas, kursai pagaliaus atspaudino kelis laksztelius vaikam paskirtų lietuviszkų giesmių. Sa
ko kad tokios vaikų processijos su giesmėmis
bus kas-nedėlia Szenadorio bažnyczioj.

,, Vienybe' *
pereitam No visą įžengtinį straipsnį
S c r an t o n e 10 d. June buvo laidotu
paszvenczia apgynime
Minersvilles ves Antano Spūdžio, kurs buvo sužeistos maiszliuptarnukų, kuriuos ,, Garsas” andai nose ir po gana ilgai ligai persiskyrė su sziuo
paėmė ant szakių kritikos už prasikalti svietu. A. a jo dusziai.
Wilkes Barre.
Parapijoj da vis
mą prieszai lietuvystę.
Kaip ten nenotetų teisyt Vienybe sa vieszpatauja nesutikimai. Kun. Balsevyczia
apsiliko ir gal vėl apsiliks ant tikro, nes ge
vo draugus draugavimus tas aiszkiai pa riems parapijonams jau nusibodo vieszpatavisirodo isz to jog jaucziasi skaudžiau už mas ,,galingo komiteto”, pas kurį su nusiže
gauta ,,Garso” žodžiais neg pats szliup- minimu kiekviename dalyke turėjo szauktis.
tarniukai, vienog liogika nepavelina isz- Žmonės nori, kad kunįgas paimtų parapijos
vesti man kitokios konkliuzijos ir Vieny reikalus į savo rankas, tada eitų viskas kitaip.
be but daug geriau pasitarnavus savo Jersey City, N. J. Birželio 14 die
Korespondencijos.
klijentams pasirūpindama, kokį inriszimą nų tenykszcziai lietuviai laikė parapijos susi
klausymo delko minėtinai bedievei, jei rinkimų. Tveria jie mat parapijų ir pinįgų
Duryea, Pa.
ant to dėlyko jau turi surinkę apie $ 400. Da
gu jie skaitos lietuviais nepribuvo ant bar ant szio susirinkimo nutarė per laikraszDuryea yra mažiukas miestelis, arti Pittstolietuviszko teatro. Vela jeigu Vienybe czius pajieszkoti lietuviszko kunįgo, kuris ap no, apgyventas daugiausiai lietuviais ir len
laike už didį prasikaltimą Minersvilles siimtų būti jų dvasiszku vadovu ir vesti jų kais. Tenai daugelis isz lietuvių turi savo
kunįgui nubarimą moterių aukaujanczių parapijos reikalus. Jie pasamdys bažnyczių locnus numus, bet užėjus dideliai bedarbei ne
gali jų iszmokėti ir todėl griebiasi žydiszko
ant labo Tėvynės mylėtojų draugystes, r klebonijų, kaip greit koks kunįgas apsiimsi amato, kad jais nusikratyti. Apsaugoja, inteip jog kaip pati sako didis trukszmas pas juos paibuti, nes be kunįgo parapijos rei sziurina juos gerokai, o paskui kuria, kad ga
kalai eina pirmyn iszlėto. Daugumas mat
Isz to pasikėlė delko dabar nelaiko už žmonių nenori aukauti ant parapijos reikalų vus insurance, galėtų iszvažiuoti kitur, arba
crimenaiszkų atsimetimą lietuvių nuo pakol neturės savo kunįgo. Po apsvarstymo kad įmokėti pinigai neprapultų Building Asaukos ant lietuviszkos bažnyczios?
visų dalykų prezidentas p. P. Jasulaitis, kurs sociation’e. Vienok apsaugojimo kompani
Klausiame
delko
tevyniszkumas nuo pat pradžios gana iszmintingai vedė pa jos jau suprato jų nedorų darbų ir todėl dabar
retai kurio namus priima ant apsaugojimo.
pirmame atsitikime pabudino Vienybę rapijos reikalus ir su kitų pagelba suorganiSavo bjaurum darbu sugadino vardų ir doram
prie triukszmų ir protestų — dabargi zavojo parapijų, atsisakė nuo pirmsėdystės; į ietuviui, kuris dabar negali atrasti užtikėjijo vietų liko iszrinktas p. J. Aliszauckas, žmo
liepę ginti ir užtarti tokius pat prasikal gus, matyt, taipgi iszmintingas ir suprantan mo pas kompanijas.
tėlius?—
Dabar pradeda ir Durijoj darbai gerįtis, nes
tys, o pertai galima tikėtis, kad parapijo žįpradėjo vėl dirbti Stekleris ir Simpson kreke
,, Vienybe” nors mirs n’iszaiszkys tos miai kils.
riai, kurie stovėjo beveik pusę metų. Tokiu
kantradikcijos — nes— nes ji jos nene- Minersville, Pa.
Piknykas ant budu rasi ir lietuviai pames savo nuodėmės,
atjauczių, teip kaip neatjauczia ir nepa naudos vietinės nedėlinės iszkalos pereitam
padorės nors kiek ir liks teisingesniais, uždirb
taiso skriaudos padarytos buvusiam czetverge nusidavė labai gražiai. Po medžių dami nors ir ant prasto kasdieninio užsilaiky
savo geradejui , o sziandien garbingam pavėsių ant puikiai iszklotij žolynais plotų mo; be abejo ir vagystės visztų, keulių ir ki
mus velioniui Kun. Burbai; dėlto jog perleido visų dienų į pustreczio tuzino vaikų tų daigtų prapuls, kurios jau iki gyvam kaului
ir mergaiczių, gerdami sveikų laukų orų ir daėdė geriems žmonėms. Duok Dieve!
kunįgas pas juos neturi tiesų lygių su
D
drauge su paukszteliais niūniuodami pavasa
Pittstonietis.
kitais. Dėlto tai draugelka nes tu ap- rio dainas.
sidumus akis toje pat neapykantoje
New Philadelphia, Pa. Perei
Dalis darbu.
kuri nepavelina Tau aiszkiai bepusiszkai to] pėtnyczioj vietiniai lietuviai apvaikszcziožiūrėt ant katalikystes reikalų.
Dėlto jo dienų patrono savo bažnytėlės su nepapras
Lattimer mieM:elije, kuriame pernai
tai to nejausdama pripildai straipsnį ta iszkilme. Draugystė Szirdies Jėzaus, nuo szerifo Martino deputatai suszaudė dau
nonsensais ir apsurdais, kokių protin kurios bažnyczia ėmė savo vardų, pakvietė gelį mainierių vieną dieną kilo didelis
ant tos dienos Mahanojaus lietuviszkų benų, o trukszmas riksmas, mainierai visų tautų
gas žmogus turėtų gedįtis.
taipgi ir aplinkines draugystas isz MidleporPaveizdan: Lietuviszkos bažnyczios tb ir Minersvilles. Minersvilles draugystėms airiai, vokiecziai, italai, slavokai irvisoki
tai ne tautiszkas darbas. Bet Szliupo ir atsisakius isz priežasties blogų czėsų, parodo kitokie ėmė rinktis krūvom----- visi isz
bedievių griovimus bažnyczių ir visko, ėmė dalyvumų ir vietinė lenkiszka draugystė szalies žuri dūmoja, kad Lattimeriecziai
kas yra katalikiszko, tai neapsakyta ge- po vardu szv. Juozupo ir draugystė szv. Vac- vėl rengia straiką, bet Lattimerio mairadejyste del tautos. Kunįgų iszduoda- lavo isz Midleport, Pa. Sumų atgiedojo vie nieriai ne straiką rengia, tik parengia
miejie laikraszcziai tai ne tčvyniszkas tinis klebonas kun. Matulaitis ir padėkavojo parodą ant garbes Amerikos kareivių
darbas, tuomsyk Vienybe atlieka didelę vietiniems lietuviams už gražių rūpestį link laimenczių karę su Iszpanais. Arsziausavo bažnytėlės; po sumai labai gražų pamok
del tėvynės užduotį bajrydama nekaltus slų pasakė kun. Milukas isz Szenadorio. Die siai yra tas, kad minėtą parodą dare tie
pergąsdinti mainierai ne isz savo noro,
kunįgus. net po jų smert .
na ta pasiliks ilgai atmintij lietuvių.
Na, pliek ir tik nepaliauk rėkti, kur P 1 y m o n t h. 14 d. szio mėnesio mus tik isz.... noro kompanijos, kuri juos
tik patsitiks toga, o vis kas nors įtikės. bažnyczioj buvo iszkilmikgos loidovės mažos pernai liepe szaudint, paskui vėl davė
Tik drąsiai, draugelka, - atsimįk sa p. Vyszniaucko dukters Hipolitas Marcelio- darbą.
vo miitro principą, kuriuomi kariavo nis su Veronika. In stonų moterystės įėjo: 14
Pottstonas. Ant West Pittston
d. —
priesz katalikystę: Calumniate audactMaksimavycziutė ir 15 dienų — Anta 44Joe cake brekerys sustos, ant menesio
ter - semper ©liquid haeret.
laiko del paraisymo.
nas Aurila su Ona Szumbriute.
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Žvairys Boi Rude, sen susiraukė ir tas niekniekis, praeis. Tegul tiktai pa
matys savo Sarą ir tegul jį iszteps gerai
bambtelėjo:
— Reikalingas mums, kaip penktas skrusdiniu spiritu, bus sveikas, kaip žu
Novela isz gyvenimo Frizų M. Gavalevis. Jis savę pažįsta !... kiekvienas
irklas!..........
vicziaus.
žmogus turi žinoti savo prigimimą, tai ir
— Na, delko? — paklausė kiti.
Verte Šėlimas.
— Vilksis paskui mus, kaip odega. be daktarų pagis.
Szpitolės nususėlis!.......... ar jis pareis ?.
Szaltis pjaustė jiems veidus, usus ir
III.
—Kaip nepareis?.......... matai, kaip barzdas apibaltino szalna, bet pripratę
szniaukszczia per sniegą.
Tąsa.
prie szalczio jo nė nejautė.
— Tai ir kas!.......... nuils pusiaukelė
Matthisen vis dar buvo linksmas; ro
Reikėjo daug pajiogos, drąsos, miklu
dėsi jam, kad eina pergreit ir skubinasi
mo ir patyrimo, kad tą tarnystą pildy je
— Ko nuilsi... Halo, Mitthisen!... visai be reikalo.
ti.
nesigailėk kojų!—szauke į jį Wulf ir
Senis Taam Jensen žinojosi ant to.
— Kas tai? nori kad vilktumemės
Kristinas Lorenzen, ketvirtas draugas.
Stovėjo jis dabar prie valties ir lyg
Pabėgėlis isz szpitolės lėkė kiek galė kaip lankiai! — subarė jį Boi, — priesz
abiszaliai žiurėjo ant jos krasztų, barsz- damas, kad juos pavyti. Nudusęs, be priplaukimą turime būti kitoje pusėje, o
ki'io į jos dugną, taisė sukrautus joje kvapo, pribėgo ant galo ir pradėjo svei diena trumpa.
Kad nenori skubintis,
maiszelius isz storos drobes, rūpestingai kintis su jais isz džiaugsmo.
reikėjo pasilikti szpitolėje. Ten butų
užpeczetytus, skaitė pundelius ir rysze— Isz kur tu?... kaip einasi?... svei tau buvę geriau, straige!
lius, pilnus pilnus pirkinių szventems, kas ?-...
Prasidėjo pravardžiuotis ir bartis.
valgomų daigtų ir visokių yvairybių Šil
Iszisyk negalėjo kvapo atgauti, bet Wulf juokėsi Kristinas Pritarė Ruderseto kaimynams.
nui, už ką gavo keletu ,,asilų” ir ,,avi
persigalėjo ir atsakinėjo po valandos.
Regima buvo, kad diena bus szalta,
— Sveikas!... matote, kad sveikas!... galvių.”
ibet giedra.
O ką?... tiesa?... isztrukau isz szpitolės,
Ėjo vėla, lipdami pet krūvas pripus
Priesz sutemas privalėjo sugrįz'ti, jei nereikėjo nė praszytis! Taam!... džiau tyto sniego ir traugdami valtį per ledą.,
gu kokia plynia nesugaiszįs; lauke tik giesi, seni, kad isztrukau?. .. . Na, eime Matthisen skubinosi paskui juos, be tysaules; auszrajau szviete.
sykiu, kadir prie sziaurinio poliaus!
lo tanklupinėjo, lyg butų užmirszęs vaiKaskart aiszkiau galima buvo regėti
Prakaitu buvo apsipylęs, veidą turėjo kszczioti. Jautėsi nivargusiu, bet ne
tiltą ir susikrovusius gabalus ledų.
raudoną, akis blizganczias, rodėsi sma norėjo prisipažįti net priesz savę.
— Halo!.... eime!.... szuktelejo giu ir sveiku, muszė nuo jo užganėdiji— Matthiseu, eini? — szauke kiti nestaiga, senis Taam; keturios poros ran mas ir džiaugsmas.
Taam prisižiūrėjo ,, nususėliui” pa atsigrįždami.
ką įsikabino į krasztus valties ir nustū
— Einu, einu!... -ir vėl pradėdavo
klausė. .. .
mė ją nuo kranto.
skubintis. Vienok kaskart didesnis tar
- - In stengi eiti ?
Smagiai buzelis sylto pacztorių leido
pas darėsi tarp jo ir jų; sunku jam buvo
— O! o!....
si ledu namole; po kojų sniegas girg
suspėti. Boi juokėsi ir tycziojosi isz jo.
— Kelias sunkus.
ždėjo, isz burnų ėjo garas, paskui juos
Nuo sniego muszė slibinantįs blizgėji
— Niekis!.... mažas daiktas!... bet
szliaužė kaip ilgas žaltys takas, isztrintas
mas, ledas spindėjo ir sviete, o jo kriszvalties, o szalimis apdigsniuotas pėdo ant Joolo turiu būti sn savaisiais kadir
prisieitų repeczkomis vilktis paskui jus. toluose, saulės spinduliai mainėsi kaip
mis czebatų.
Bucziau nuo retežio nusitraukęs,
netik- oraryksztė, nub sausžemio putė kaskart
c
1
Nuėjo teip dvi varsnas, kad staiga
tai isz szpitolės pabėgęs. O, koip man įkiresnis vėjęs...
iszgirdo isz užpakalio szauksmą.
Perėjo taip pusę kelio.
gera!.... jaucziausi kitoniszku žmogum,
— Ei!... halo!... Taam, Wulf! ...
— Dievas mato!....
— Matthisen, padvėsėli, eini ? — at
Boi!... taiasz!
— Halo!... eime!... —paliepė Taam siliepė balsas nuo valties, o dor nuo toSusilaikė; nuo kraszto artinosi prie jų ir pradėjo eiti.
atstumo bėgo atsakymas:
kažinkas, bėgdamas skubiai, ir mosavo
Boi Rudersen sznairiai dirstelėjo ant
— Einu, einu!... nesibijokite!... pa
rankomis.
Eriko ir susiraukė.
vysiu jus.
Bandė pasileisti ir cziauzti, bet kojos
— Giriasi! — misolij;— pamatysime,
Atstumas vienog didinosi. Valtis prielindo į sniegą ir klupino.
ar paspės paskui mus.
szakyje cziaužė ledu kaip varas, o užpa
Wulf Bohn ranką pridėjo prie akių,
Tyczia skubinosi ir savo raumenėto- kalyje vilkosi, kaip apmigusi musė, žmo
nes jam negerai buvo žiūrėti priesz sau mis rankomis stūmė valtį sparcziau.
gus. nuleidęs galvą, susikūprinęs, plalę, raudoną kaip pamidoras, o įkaitusia,
Matthisen ėjo szalia jų ir sznekėjo. Ap cziai ir sunkiai statydamas kojas ir retkaip tirpstąs varis.
sakinėjo jiems apie savo ligą, apie li- karcziais visai sustodamas. Szarvės jam
—-Matthisen?!... po szimts velnių, gonbutį, apie tuos prakeiktus daktarus, drebėjo, skruostai užraudo, kaip plyta,
Matthisen!— szuktelejo nusistebėjęs, —
kurie jį tyczia taip ilgai, kad jam įgris krūtinė giliai dūsavo.
tai jis!... pažįstu isz eigaszczio. Halo!, ti, keikė ant jų, kad negalėjo greicziau
Toliaus bus.
talo!.. Matthisen!... greicziau, vaike!, tų szonkaulių sutaisyti. Didelis daiktas,
greicziau, laukiame!... Sveikas, svei szonkauliai!.... suaugo jau seniai, tru
kas!.........
putį dar jam gelia desziniame szone, bet j
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AR ŽINAI KĄ?

K-

Geri uis, kaip Klondike

Antanas Daniseviczia
savo naujame namo ant

už juot

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad
Kinai gausite.

630 W. Centre str.

Dailus aržuolinis sutrau kiamas
stalas
$3.7

Mahanoy City, Pa
Laiko geriausią s z t o r ą i
s a 1 i u n a.v
Atsilankyk! patyrei, kad tai teiingas ii geras žmogus.

ANTANAS KALCZINSKAS
vyras laiko

maiirierii]

KOTELI

Dr. C. B. Ham

ANT

Jo oįajz Bellevue Hospital Medical Colle j

i

Jeigu daktaarai nepažino tavo ligos arba negu
ė tau pagelbėt, tai raszyi< pus Dra HAM'A.o
gausi rodį. Jji daktaras pripaž iru tavo ilgį
neiszgydoma, tai staeziai tau pasakys.
D-ras
Uam yra teisingas ir geras žmogus.
■
Neatidėk bet tuoi raszyh. idant nepasendytuui liga ir nepadarytum neiszgydOma. Adresas
iohs:

DR. C. B. HAM.
i. 7,08-709 Nnlit j al L ni< n Buildirg,
Toledo, Ohio.
L1'
Kožnas taip sako.
—ėJ---------------------------------------------

-ir

° ’Geriausias Sbenadorij phogtografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
di.
-4

KETVIRTOS

Rodas duoda uz dyka.
DO VYRUS, MOTERIS ir VAIKU

o/j29|

iK

W. Centre strShenandoah Pa.
D 1DZ1AUSIA

(Fourth) Street

Minersville PaNuo naujų metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir
visas svieto dalis.
S.

Markauckas
—neseniai pirko—

Salhina,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru. Vis
eik;* pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

Chas Kettig ir Suims
POTTYILLE’JE, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
Kavarsko alaus, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja Ir bonkutėms dėl szeimynų.

Lietuviszka

Jei iszgaisz ken3 Koks gyvulys
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefons
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
rGpaflausi gerymal, užkandžiai uždyka n
Ashland, Pa. (19—6
-SjT^to iki 12, Ir nuo 8 vakar iki 12. Tt
ii visokiu kogeriausia padarytų valgių
S AL 1 D N I N KAI!
epsnsių, oisterių irt. t.
— Na wisi prie alaus —
oSmagiausia vieta del užeigoš. Yr
Jkig salė kurioj stovi net 9 blliardi
CH. SHMIDTO
rPdeitam da kiekviena dailiai priima ir
Ar žinote lietuwiai kad CHRYSjP-inreikale duoda.

ja

11 KUPCZINSKAS ir
P. PflSKEVICZIUS

TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slimitb‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str,
Shenandoah, Pa.

GERIAUSIAS LIE
TUVISZKAS KRIAU
CZIUS

A. BUJAUCKA S
Persikraustė į savo nau.
jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah
Pa.

41 ir 11

Geležines lovos
Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos
$ 14,00
-

vp
n

•

18■O45//Visa eilialovos, springsai, visur
7
apvadžiota
” / I Komoda

13 S. MAIN STB.

P.Williaiiis & Son,
Neiszspjauk su tabaku ir nesu niky k
a 111 žiu.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
abako ant visados ir Puti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
iegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary-

oją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
r10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
-au. Pirk Ko-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
ž’50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewYork.
243

S 3.7
5.

XIIEN\N1)O\1I. P\..

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
157 Laurel st. Minersville,Pa
J isai yra geras žmogus irtik
ras lietuvys.
Užlaiko szaltą alų, saldžią
arielką ir kvepianczius cigarus
ir labai dailai pavaiszina sveczius

Tikrai gryna

&
quickly secure.!. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report M to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Ontaina references
and full information. KiyWrltc for SPECIAL OFFER.'
H. B. WILLSON & CO , Patent Lawyerg,
La Droit Buildins
WASHINGTON, D. C

Altoriaus Vyną
------ GAUSITE PAS —

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

aierCo’s
,,Anthracite” alų.
Gvarantuota tikrai czvstas.

LN ew 1 oi’K e.
Importuoj a ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną

------ PAS--------

Juozą JUDJGRĄ
19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

(27

JEI NORI GA UTĮ GE'
LIETUVISZKAS GRABORIUS par-

už pigia prekę, eik pas

samdo arklius del pasivėžinimo,
karietos del veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
grabu ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

d.

Fausta

in

jo ofisą
ANT--------

120 S. Jardin str.

įShenandoah, Pa.

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
piaug j m kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis

\

'č
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Banka Bischofio

W. SLOMINSKA
679 Milwaukee Avenue,

CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
' Apdowanota
P0WSZKHNA1YSTAWA
KRAJOWA

1894

ce
O
m

1DWIEMS MEDALIAIS K
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ,j
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.

/.duodame Szipkortes (laivakortes) ant greicziausių ga
ivių į krajų važiuojantiems ir

Turiu už garbe apreikszti guodotinicms Kunigams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daignes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
Nviską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
>
Su guodone

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

APTIEKA!

ZINIA DĖL SALIUMKU
IR SZTORNIKU.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

K. tolzeviczins
Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPACJJĄ.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. AJandour didžiausio ir
pigiausio kupcziaus visame paviete.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
dyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. oii mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
Jo krautuvė yra
kai e.
Worcester. Masa I rderi.

Kurio] galite gan tie visokių giduou kaip senam krajui, ba ap lieko
rius paeina isz sen j krajaus. Tai-:
pos-gi siuncziame giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit
Uz. K. SzembOrskis,

J. MIELDAZIS,
120-122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b c 1 i u s. Jo k r i a u c z
z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
ur visokias žiemines drapanas. Tai pas jį gali gaut visokią rodą ir n u i
Siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s
iszsipirkti laivakorte.
Neužmirsz.k
eikale užeiti.

Pirmos kiliuos Hotel!
UŽLAIKO

isZSilUlCZiaJilC SZipkOl’tCS

dėl atvažiavimo isz krajaus j Amerika,
Bankoje savo visados laikome clapi-ugybe
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijosrublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden

ir Geriausei,

64 Green Sir.

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, pri s ai CltaHll te
New-Yorke
---------- O----------Siuncziame plrįgus visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
uvių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelfa

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

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

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ii’ m visa
a lis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
SHENANDOAH ei

BENZIGERBROTHERS

Yor*
Cincinnati, O.
<fc 38 Barclay St. 343 Main Str.

Chicago. Il
178 Monroe S

ISZDIRBEJAI

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
Uniformu. •
—
Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per p
am, kas tik pareikalaus.

uimniusmeilingai sutek

Žinie Prekes

visus reikalingu

Geležinkelis Leiiięii - Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio {May) 1898
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts
ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10
po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried Ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28,
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir 5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland
4.00 ir 7.28 po pietų
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12, 9.23,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25. 5.10 po
pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24
po pietų.
TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta,
4.20 po piet ir ateina in Shenandori ant
7.49, 10.14, ryta, 12.59, 5.10 po piet.
Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
St. Clair, New Castle, Morea ir New
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po
piet.
□ Iszeina isz Pottsville in Shenand oah
9 45 ryta, ir 12.35, 5.05, 8.10 po piet.
Iszeina isz Hazleton, in Shenan doah
035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25,
7. piet.
NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po piketu,
Iszeina isz Shamokin In Shenadorl ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk
9.35 ryto ir 6.30.
In Lehighton, Slatington, Catasaaqua
White Hall, Coplay, Allentown, Easton,
ir-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
8.50 ryta, ir 6.27 po piet.

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN II. WILBER generainas supe
rlntendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, Gen. Pass. Agentas
New York, N. Y.
A W, NONNEMACHER. Div. Pas
South Bethlehem,

MoksloStebuklai.
Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos.
PrakilnusNew York’o kemikas ir mokslinczius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

JVI. F-JVIaley

Žinomas kemikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas is?gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
110 S. Main str.
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
ir abelnai visokių nupuolimų svei
Shenandoah, Pa. riuose
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ DYK^
Parduoda naujus laikro TRIS BONKUTES savo naujai iszrasty
džius ir pataiso visokius liekarstu.
Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas*
iszgydė
tukstanczius savu laiku var
daigtus isz aukso ir sidabro tojusiusjau
ta vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prfdery te suteikti kenczianczia’
kaip tai: žiedus, špilkas ir žmonijai
progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanczio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus,
ir szis didis kemikas, kantriai
Dr. Y. M. HAMILTON metų metus
tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato
taip
žmonijai
naudingo, kad užsi
buvęs Miners Hospital, ’eje
tarnauja
ant
vardo
naujo genijaus. Jo
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar tvirtinimas, kad plauczių
ligos ir džiova
din str. Shonandoa h,Pa, yra iszgydomos ir kiekvienam
klimate,
yra patvirtįtos lludyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
geriausiai gydo visokias ligas
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
Gyvena
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
30 E. .Lloyd str.
98 Pine str., New York, priduodamas
Shenandoah Pa. paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsius vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.
Vyrai visi pas geriausią
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai m- s laikrasztij.

Dr. P. F. BURKE

Graboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus del szSrmenų, veseilių ir t.t.
[36 ir

Wanted-An Idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prixo o£t«
*nd ll»t of two hundred Inventions wanted.

1

Vipceptas Dopiapski

f

REAL ESTATE BROKER

1 2023 k. w nw. Philadelphia Pa.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus PhiladelphŲoje ir Camdene? O gal nori
sukalefetavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas
y.,Doinaiiski

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą z mogų
TIK NEPAMIRSKZ :
(

2548 Richmond str.PhiIadelphia,Pa.

Dirba visokias
SZARFAS,

RES,

KEPU-

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU
ŽIUS IR T.T.

' DEL LIETU.
VISZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas
ir kepures. '
Pigiausia vieta via
Amerikoj/

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

M. REILY.
Vienatinij Shenandoah’rlo kgtaliklszkas pienius ( dairy man ) persikėlė
nuo W. Cherry Str. ant W. Centre
Str., Visi privalo su juomi turėti fali
nį, nes tai teisngas žmogus. Pienas jo
ir sviestas szvieži be jokių priemaišų.

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PECIJALISTAS CIIR0NI8ZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
f
Troszkinimą, spaz
✓ T*
nias, paralyžių,
'
dusulį, vandeniną
pukliną, reumadk
tizmą, * skaudėjimą galvos, akių,
v/jr- "“irausų, ir nosies.
's
ligas pilvo, gerk(4/ J
lės, krutinės, kvė.
*
pavimo kelių,dru.
gį, szaszus
a nt galvos
ir ant
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
rgą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žalsdas, atsivėrusias votis, rožg,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s oga, reuralgiją, brouchitis, petogrą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

/

UŽSIKRECZIA MAS LIGAS abiejų k
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
luos rodą uždyką. Apraszyklt ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gromatoj blskįjo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angllszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTJEN,
TOLEDO, OHIO’

50 YEARS'
EXPERIENCE.

trade marki.
DESIGNS,
COPYRIGHTS Ac.
Anyone sending a sketch and description nil
quickly ascertain, free, whether an inventionli
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency for securing psten'J
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. recelrt
•pedal notice In the

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully Illustrated, largest circulation of
nny scientific Journal, weekly, terms $3-00 a year;
*1.50 six months. Specimen copies and HAM
Book on Patknts sent free. Address

MUNN & CO.,
301 Broadway, New York.

CONWAYS FAMOUS
5 & io c. store.
102 N. Main str., Shenandoah,Pi
Pardavimas bus puikus, ateik ir pi
žiūrėk.
vertos.
,
pas muš
szluotos 25c.
‘
po 10c.
puodukas 25c.
() 10c
Bliudas 25c.
n ioe
Karpetos 40c. užyardą
)( tfc
stiklinė torielka 25c.
( 1 i
kavos puodas 25c.
n iw
5c.k ir pažiūrėk, kaip visks plg u
> v a y Fast i s 5 <sl f c. Šiom
*AIN STR .

