
k.

NO 25 MINERSVILLE, PA., & SHENANDOAH, PA. 27 d. BIRŽELIO (JUNE) 1898 m. MetaS V• K
Entered as second class mail matter at the Post-Office at Minersville, Pa.,

The Lithuanian Weekly ®

„Garsas Amerikos Lietuviir
PUBLISHED EVERY MONDAY

— AT —
Minersville Shenandoah, Pa.

Rates of Advertising

5, One Inch once — 0,50c.
| One inch one month > — S 1,00
g One inch per year — — 8 10,00

| LflETUVIO”
J- NedtMInia laikrasztls, paszvęstas 
a Lietu vi ų-k a tall kų A m ori ko j e

i 
r; 

reikalams^}
i

Kasztuoja ant in et u tik $ 1,20.

j Pinįgus ir visokius ranrtraszczius reikia siųsti^ 
|ahl szio adreso:

! Garsas Pub. Co

Ant ketvirtosios nedėlios po Sekminių.

Aną metą, kad minios spaudėsi prie Jėzaus, j 
idant klausytu Dievo žodžio, o jisai stovėjo 
asažerą Genezareth. Ir iszvydo du laivu sto- 

rinęziu prie ažero: o žvejai buvo iszėję ir plo- 
iė tinklus. O įėjės į vieną laivą, kuris buvo Si
mono, praszė jo, idant truputį atsiirtu nuo že
mės. 0 sėdęs mokino mimas isz laivo. O kad 
leistojo kalbėt, tarė Simonui: pavažiuok į gi- 
omą, o užleiskite tinklus ant gaudymo žuvių. 
Simonas atsakydamas tarė jam: Mokytojau, 

servisą naktį dirbdami nieko nesugavome; vie
tok ant žodžio tavo užleisiu tinklą. O kad tą, 
edarė, užgriebė didę žuvų daugybę ir ply
no tinklas jų. Ir pamojo ant draugininkų, ku
rie buvo kitame laive, idant ateitu ir padėtu 
aniems. Ir atėjo, ir pripildė abu laivu teip 
logmaž negrimzdo. Ką regėdamas Simanas 
Petras, puolė prie Jėzaus kelių, tardamas: 
Iszeik nuo manęs, nes esi u žmogus griesznas, . 
Vieszpatie! Nes baimė jį buvo apėmusi ir vi- Į 

kurie su juomi buvo, isz laimėjimo žuvų, 
drills užgriebė; taipogi Jokūbą ir Joną ir su- 
■HisZabedeo,, kurie buvo draugininkais Sima- 
®o. ir tarė Jėzus Simanui: Nesibijok, nuo to 
Wko jau žmones gaudysi. Ir isztrau.kė 
M žemės, viską apleidę ėjo paskui jį.

laivus

’ Isz politikos.
B e r I y n a s. Vokietijoj vieszpatauja dva

sia prioszinga amerikiecziams. Vieni tik Vo
kietijos socijalistai priesz amerikieczius nesi- 
varo. Ispanai derasi su vokiecziais ir siūlo 
Vokietijai ant Philipinų salų porą vietų, kai
po stacijas del laivų. Ar neiszeis tik taip, 
kaip kad iszėjo isz kares Japonų su Kynais 
pernai? Japonai Kynus apgalėjo, o Europos 
galingos vieszpatystes isz tos pergales pasi
naudojo.

Japonija, kaip giriasi ainerikiecziai, 
nori pristoti ant visų iszlygų, kokias jiems pa
duos, bile tik anglai ir ainerikiecziai priimtų 
ir juos, japonus, prie susidraugavimo.

Turtingi Irusiai priminusi kar^s mokestinis.
Suvienytų Valstijų valdžia, vietoje gauti 

pinįgų vedimui karės su Ispanija, gauna įsta
tymus ir pasiprieszinimus nuo tų, kurie dau
giausia naudojasi isz jos. Septynios turtin
gos ir galingos korporacijos beveik neaprube
žinoto kapitolo susivienyjo kariauti priesz ka
rės mokestis (taxes).

Standard Oil Company, Sugar Trust, Pul
man Car Company, Wagner Palace Car Co., 
Great Northern Railroad Company, Chicago, 
Milwaukee and St. Paul Railway Company ir 
Boston and Albany Railroad Company — vi
sos kariauja priesz uždėtas ant jų mokestis ka
rės, remdamos savo argumentus ant konstitu
cijos, vienok dar nežinia, kai]) jos tikisi isz- 
loszti savo pradėtą karę.

Žinomas daigtas yra visam svietui, jog tos 
kompanijos uždirba baisius pinigus ir ispa- 
niszkai-amerikiszka karė atgabena joms taip
gi neiszpasakytą pelną, o vienok nors mažą 
dalelę jojo nenori paszvęsti apmokėjimui ve
damosios karės. Czion aiszkiai matyt, koki 
žmonės Amerikos turtiecziai. milijonieriai ir 
ko jie nori. Viskas sziandien ant biedno ir 
nelaimingo darbinįko - to vargo pelės— spran
do turi but sukrauta. Jis turi eiti karėn, sa
vo mylimą szeimynėlę palikęs, ir savo kruti
nę statyti priesz neprietelių; jis turi karės 
mokestis užmokėti, nes beveik visi daigtai 7 (J

reikalingi darbinįkui kasdieniniame gyvenime, 
pabrango, o bagoeziai tik sau juokiasi ir pini
gus į kiszenius semia.

Bet kas tam viskam kaltas? - biedno dar
binįko nesupratimas ir tamsumas. Ar-gi ba
goeziai neprivalo mėlynais žeketais apsideng
ti, žengti į prastų kareivių eiles ir stoti į prie- 
szaki neprieteliui, taippat kaip ir darbinįkas. 
Smagu jiems isz tiesų Washingtone sėdėti; 
gardžiai pavalgę, atsigėrę, užsirūko sau Ha
vanos cigarą ir leidžia durnus į virszų, lyg 
szaudydami ispanus, kur jų paežių nei bom
bos, nei kulkos negali pasiekti.

Szeszkas. !

Sanvaite nuo sanvaites.

Pasakysiu lyg pasaką.
Viename dideliame mieste susirinko 

toki ponai, ką vadinasi socijal-demokra- 
tais. Ir pradėjo jie svarstyti visokius 
reikalus, o ypatingai tą dalyką, kaip pa
daryti, kad ant svieto butų visiems sotu 
ir gerai. Bet tarp jų buvo vienas didei 
miklus vyras, kurs matydamas, jog jo 
neiszrinks socijal-demokratai už savo

liktos, suszaukė savo locną susirinkimą 
ir sutvėrė savo locną partiją. O kad 
taip pasidarė, sugriuvo sena partija so- 
cijal-demokratų ir visi pristojo prie nau
josios. Ir vėl svarstė isz naujo, kaip 
padaryt, kad ant svieto butų visiems ge
rai ir sotu.

Ir nusprendė rupįtis: kad visi geležin
keliai, visi stritkariai, visi kanalai, visi
telegrafai ir telefonai pereitų į rankas 
vieszpatystes; paskui, kad visos dirbtu
ves, visi fabrikai ir visos pramones butų 
savasczia visij žmonių; toliaus, kad visi 
žmones butų lygus, vyrai tarp savęs, o 
moterys su vyrais : paskui, kad darbinį- 
kas turėtų visados darbą, o jeigu darbo 
nebūtų, arba pats dirbti negalėtų, tai 
vieszpatyste moketiį jam tiek, kiek jisai 
reikalauja pragyvenimui, kitais žodžiais, 
kad vieszpatyste apsaugotų darbinįką 
priesz sužeidimą ir bedarbę. Nuspren
dė dar daug kitų mažesnių dalykų, apie 
kuriuos jau neminėsiu.

Pasaka ta ne pasaka, tik tikra tei
sybe. Darėsi tas viskas sziose dienose 
ant konvencijos socijal-demokratų Chi- 
cagoje. Tuo mitru vyru, ką mokėjo 
suardyti seną konvenciją, o padaryti 
naują, yra Eugene V. Debs, pagarsėjęs 
per dideli straiką 1894 m., o pernai per 
neįvykusias socijalistiszkas kolionijas 
Washington© valstijoje.

Nebuvau pats ant susirinkimo soci
jal-demokratų ir užtai negaliu žinoti, ko
kiu budu jie mislia savo nutarimus at
siekti, bet kadangi tveria savo politiszką



partiją, tai reikia tikėtis, jog rainiu bud u
- per tam tikrą tiesdavystę. Nutaria, 
padekim sau, legislaturoje, kad, povyz- 
din, Illinojaus valstijoje, nuo tos ir nuo 
tos valandos nevalia daugiau vesti nau
jų geležinkelių arba kanalų, ne statyti 
naujų fabrikų, - tą viską gales padaryti 
pati valstija; nutaria taipgi, jog visos 
dirbtuves, geležinkeliai ir tt. po tiek ir 
po tiek metų turi būti parduoti valstijai;
— tokiu budu visos pramones, isz ku
rių semia pelną dabar pavienes ypatos 
arba korporacijos, pereitų ant savasties 
valstijos, t, y. visuomenes. Tą galima 
padaryti, jeigu, žinoma, didesne puse 
pasiuntinių legislaturoje butų socijal-de- 
mokratais.

Ne’idamas i ginczą, ar Įvykus socijal- 
bemokratų norams, žmonėms butų ge
riau, ar prascziau, pasakysiu tik. jog da
bar socijalistai kitaip kalba, neng, pade
kime, priesz 20 metų. Seniau jie skelb
davo, kad daigtas yra to, kas jį padare. 
Fabrikuose, pavyzdyn, dirba darbinįkai, 
o ne savinikai, taigi visi iszdirbiniai pri
guli darbinįkams, o ne tam, kas fabriką 
pastate ir davė medegą; bernas dirba 
žemę, taigi vaisiai ant jos užaugę, pri
guli bernui, o ne gaspadoriui.... Tas 
neteisybe. Reikia taip pasakyti: dar
binįkai patys pastate fabriką, patys per
ka medegą ir patys dirba, tai ir pelnas 
priklauso jiems; bet jeigu dirba dirbtu
vėje, kurią pastate kitas žmogus, ir 
naudojasi isz svetimų įrankių ir svetimos 
medegčs, tai jeigu nori, kad pelnas isz 
jų darbo eitų ant jų naudos, tegul užmo
ka už naudojimąsi dirbtuve ir įrankiais, 
tegul užmoka už medegą, tegul patys 
parduoda iszdirbinius, o jei nenori, te
gul užmoka savinįkui fabriko už parda
vimą. Taip yra prie dabartinio surėdy
mo draugijos: darbinįkas moka už visą 
pasinaudojimą svetimais daigtais ir už 
komisijas ir gauna pelną - pavidale ,, pe
des” (užmokesnio už darbą). Bet da
bar tas pelnas yra per mažas: kitais žo
džiais, kapitalistai ima per didelį pro
centą nuo savo kapitolo.

Ką-gi daryti, kaip tą neteisybę patai
syti?

Du yra keliai: arba atimti dirbtuves 
ir visas pramones ant locnasties valsti
jos ir tada prie iszmintingos administra
cijos pelnas eitų ant naudos darbinįkų, 
arba sureguliuoti sąlygas kapitolo ir dar- 
binįko, t. y. sumažinti darbo adynas ir 
pakelti užmokesnį kiek galima augsz- 
cziausiai. Ta yra užduotis legislaturų.

Skaicziau neseniai Najorko Herald’e 
laiszką vieno kareivio. Keliamas jame 
yra skundas ant A. P. A. (American 
Protective Association). Ta draugyste 
mat vardan patrijotizmo pasiėmė iszvy- 
ti isz Amerikos visus paszalieczius dėlto, 
kad, girdi, tie paszaliecziai, ypacz ka
talikai, yra neprieteliais Amerikos (ka
talikai pripažįsta uz savo galvą popiežių, 
ką sėdi Italijoje). Dabar, kad isztikus 
karei, atsirado isz tiesų praszaliecziai, 
neprieteliai Amerikos, ir dar karszcziau- 
si katalikai ant svieto (ispanai),patrijotai 
A. P. A-istai ne nemislija ginti tėvynės 
nuo prieszo, o tuo tarpu neuzkencziami 
katalikai visais pulkais stato krutinę 
priesz ispanus. Tai man ir patrijotiz- 
mas!

Priminiau tą dalyką dėlto, kad sava
me laike d-ras Szliupas su keliais pase
kėjais norėjo prisiraszyti prie , ,patrijo- 
tiszkos” it ,,iszmintingos” A. P. A. dr., 
bet jų nepriėmė.

G i rtu o I u s t e,
Visos tautos perejo per girtuoklystes 

nelaimę, visur buvo ji įsiszaknijusi gi
liai į žmogaus gyvą kraują, visur ji bu
vo gimdytoja visokių nedorybių ir pik
tybių draugijos kūne ir, tiesą pasakius, 
mažai kas rūpinosi -ją isznaikįti. Mus 
gadynėje jau daugelis visokiais budais 
stengiasi girtuoklyste isznaikįti ir įvesti 
blaivystę. Žydai dabar užsilaiko tvir
tai nuo girtuokliavimo, pas-juos dabar 
vargiai atsiras girtuoklis, nors žiloje se
novėje ir jie nebuvo nekalti, bet gerai 
ragaudavo vyno,

Jau ir kitos tautos, matydamos baisius 
girtuoklystes vaisius, pradėjo drąsiai 
kariauti priesz ją, stengdamos ligonbu- 
ezius del girtuoklių ir tverdamos blaivy
stes draugystes ir įstatymais uždrausda- 
mos pilną pasigėrimą iki proto nustoji- 
mui. Amerika blaivystei pramynė ta
ką: ji sutvėrė pirmutines blaivystes 
draugystes, kurių sąnariai visai atsiža
dėjo nuo ragavimo svaiginanezių gėralų, 
ir nors to gražaus darbo vaisiai buvo 
pražuvę laike civiliszkos kares tarp pie
tinių ir sziaurinių valstijų, nes kareiviai 
pradėjo girtuokliauti, o paskui ir visi 
žmones. Po kares vienok moteriszkes 
paėmė atgal į savo rankas blaivystes 
platinimą ir neiszpasakytai daug vargo 
turėjo, pakol ją sumažino ir blaivystes 
brolijas sutvėrė po miestus ir miestelius 
Ne tik savo gražiu paveikslu ir priszne- 
kejimu platino moters blaivystę, bet ir 
rasztais, laikraszcziais ir pamokslai 

aiszkino žmonėms, jog neatbūtinai rei
kia prisilaikyti nuo svaiginanezių gėry
nių.

Pamažėliu tos mažiuteles brolijos pa
sididino ir susiliejo į vieną didelę 7,Tau- 
tiszką Blaivystes Draugystę”. Per rū
pestį ir uolų darbsztumą tos draugystės 
daugybes svieto pamėtė gere ir stojo Į 
blaivinįkų eiles, o tolesniame bėgyje 
net savo politiszką partiją sutverė, kuri 
vadinasi ,,Prohibition party” (uždraudi
mo). Ir sziandien jau per rinkimus tu
ri savo kandidatus ant visokių urėdų, 
kad paskui įgijus politiszką galybę ir 
valdžią įstatymiszkai uždrausti iszdirbi- 
mą, įvežimą ir pardavinėjimą visokiu 
apgirdanezių gėrynių, kaipo bledingų ir 
kenkenezių žmogui ant visų pusių.

Keliose valstijose, kaip ve, South ir 
North Dakotose,.Maine, Kansas, pro- 
hibitionistai, gavę virszų per rinkimus, 
užvede konstitucijonaliszką uždraudimą 
gėry m ų ir dabar tenai jau nėra kareze- 
mų, nei pardavinėjimų alkoholiszkų gė
ralų, nes įstatymai tujų valstijų nepave
lija, uždraudžia laikyti karezemas ir par
davinėti gerymus. Tai vis darbai blai
vinįkų ir prahibitionistų!

Visiszką isznaikinimą įstatymais vi
sokių alkoholiszkų likierių iszdirbtuvių, 
įvežimų ir pardavinėjimų del girtuokliai 
vimo mierių uždraudinįkai remia ant se- 
kanezių faktų: 1) Moksliszko. Moks
las aiszkiai darodė, jog alkoholis yra 
baisus nuodai, nėra nei penu, nei reika
lingu, nei naudingu, bet pozityviszkai 
bledingų sveikiems žmonėms. Todėl 
del girtuokliavimo mierių jo pardavinė
jimas turi būti visai uždraustas, o del ki- 
toniszkų mierių turi būti reguliuojamas 
asztriais įstatymais, kaip kad sziandien 
yra pardavinėjimas kitų nuodų, kaip tai 
strichninos, arseniko, opiumo ir kitų. 
2) Draugiszko. Pasekmes alkoholisz- 
kų likierių ne tiktai viens girtuoklis at- 
jauezia, bet persiunezia sėklas epilepsi
jos, beprotystes ir arsziausių ligų, kurias 
žmonija kenezia ant savo gentkartes. 
Alkoholio naudojimas naikina dorybę, 
uždega žemiausius kūno geidulius ir ve- o o
da prie papildymo didžiausių prasižengi
mų. Pasekmes jo ne tiktai naikina 
draugiszką surėdymą, ardo szeimynas ir 
naminį jų gyvenimą, bet gadina visą ra
są, giminę ir ateites generacijas traukia 
į baisų pavojų.

Toliaus bus.
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Dalis darbu.
r’'

Londonas. Spaustuves Londone už
veda visur taip vadinamas ,, typesetting” ma- 
szinas, kur spaudinant knigas nereikia litams 
po vieną rinkti ir dėstyti, tik grajijasiant nia- 
szinos klaviszų, taip kaip ant fortapijono 
ir knįgos eiles isz szvino paežius nusilicja. Isz- 
uiėtinėti litarų czion ir nereikia, todėl ir dar- 
binįkų prie spaustuvių yra reikalaujama ma
žiaus. Taigi, daugumas spaustuvių Europoj, 
taip lygiai ir kituose Amerikos miestuose dar- 
biūjkus atstato. Tie darbinikai turi jieszkoti 
kitokio užsiėmimo. Vis taip: maszmos, vie
toj kad palengvįti darbinįkams, tai dar sunki
na darbiniko padėjimų, nes atima nuo jo dar
bą. 0 turėtų būti suvis prieszingai. Ką kit
kart darbinįkas savo rankomis ir savo peeziais 
tarėjo nuveikti, tą dabartės jam turėtų gelbė
ti per galvoezius ir misi inezius iszrastos ma- 
szinos.

N e w Y o r k. Taigi darbinykiszkos or
ganizacijos, ypatingai Amerikoj, dabartės ru- 

į peštingai darbuojasi ant to, kad kaip galint 
labjaus sumažinti dienos darbą. Kitą syk, 
kada prie darbo žmonės, galima sakyti^ netu
rėjo jokių maszinų, dirbo nuo tamsos iki tam
sai, kartais ir naktimis, gaigystėmis. Tada 
iszpuldavo darbinikui dirbti 15, ar 16, arba 
net ir 18 adynų per dieną. Atsirandant ma
rinoms ilgumas dienos darbo vis būva maži
namas ir mažinamas. I hibartės jau net Mas- 
kolijoj fabrikuose ' ra užginta darbiniką verst 
dirbti ilgiaus, kaip 12 valandų per dieną. O 
civilizuotose szalyse laikas dienos darbo dar 
labjaus yra sumažitas, minėtinai iki lo ir 9 
valandų per dieną.

' Dabartiniuose laikuose darbinikų susiriszi- 
mai varosi ant to, kad paros darbą sumažįti 
tik ant S adynų. lai yra, idant butų taip, 
kad darbinikas turėtų S adynas darbo, 8 ady
nas ant pasilsėjimo arba miego ir 8 adynas 
ant pasilinksminimo, pasiskaitomo ir valgio.

Amerikoj jau yra daug vietų, kur praktisz- 
kai tas padalinimas darbo laiko yra užlaiko
mas. Pas mus, anglyse kietosiose ir ininksz- 
tosiose. galima pasakyti, dauginus ir nedirba, 
kaip 8 valandas, net ..pilną laiką” brokeriams 
bedirbant.

Prieteliai vienok darbinikų, norėdami, kad 
ilgumas darbo butu sumažintas, nenori, kad 
butų darbiniko mokestis sumažita.

B e r 1 y n a s. Nekokis Kowsky, socija- 
listas, vokiszkas rasztinįkas. vienoj isz savo 
paskesniame laike iszleistų knįgų tvirt ina, kad 
mus gadynėj, kada visokis darbas buna dali
namas ir vėl padalinantis, kada atsiranda vis 
naujos darbų szakos, o prie kiekvieno darbo, 
prie kiekvienos darbo szakos, reikia žmonių 
specijalistų: s t r a i k a i darosi vis tankes- 
niir.... darbinikai taukiaus vis laimi. Isz to 
p. Kowstky pranaszauja dėl darbinikų didele 
ateitu. ,• . .
Chicago. Armour & Co. stock yardai, 

kuriuose dirba labai daug ir lietuvių, užsidegė 
H d. szio mėnesio. Fabrike buvo į 200 dar 
binįkų. Sužeistas tik vienas ugnegesys ang
las. Blėdies ugnis padariusi.ant 100,000 dol. 

Armouro kompanija dastato mėsą dėl Suvie
nytų Valstijų kareivių. K timpanai tvirtina, 
kad dastatyme mėsos ugnis jų nesutrukdė.

W a s, h i n g t o n a s. Pagal Statistiszka- 
ji Biurą, per paskutinius 11 menesių iszvežti 
isz Amerikos (Suv. Vai.) tavorai pervirszino 
dusyk tavoms įvežtus. Isz to iszeitų, kad 
Amerikoj darbai turėtų eiti geriaus nei dabar 
eina. Kodėl yr suvis prieszingai?

D u r e y a Brekeryj Steler” ir Simp
son and Watkins,” kurie buvo sustoję 
veik ant pusespnetų, vėl prasidėjo dar
bai.

W i 1 k e s - B a r r e. Darbai apie 
\\ ilkes-Barre truputi pasitaisė. Apie 
Plymouthą ir Pittstoną ir dirba jau sziek 
tiek geriaus.

W i 1 k e s B a r r e Botton-wood, ties 
Plymouth brėkerij d. 9 szio menesio už
sidegė solpheris, apdegino 7 darbinikus; 
keli apdeginti mirtinai Rietuvių rods nėr.

--------------------------
Ko taip liūdnas?

Micls lietuvi, ko taip liūdnas
Ant kalnelio sėdi
Ar žvalgyčiams i pakalnę
Dvasioj dainą giedi?

Rasi nuliūdai atminęs.
Mieląją Tėvynę,
Ar apsvarstai sziuomlaikinę
Lietuvių gadynę?

Ar svajoji apie tautą
Po sziaurės padange ?
Ar apmuštai, ką dėl musų
Svetimtaucziai rengia ?

Ar atėjo tau j galvą
Darbinikų būvis?
Kiek už sausa kąsni duonos
Lietuvių pražuvę?

Sakyk, ar apgailystauji
Lietuvos mieliausios?
Jos takelių ir upelių —
G o jai i ų gražiausių?

Pasakysiu asz jums aiszkiai
Savo nuliūdimą!
Jszrokuosiu savo dvasios
Visą atjautimą.

Kelint’s metas kaip apleidau
Asz savo szalelę,
Kurioj gimiau ir užaugau,
Palikau mergelę.

Atsiskyriau labai toli
Nuo savo tėvelių.
Negaliu regėti daugiau
Brolių nė seselių.

Negaliu matyt vargelių
Po sziaurės padange —
Nė isztirti visus vargus,
Ką ,,meszkinas” rengia.

Nė padėti tas kankynes
Jiemis apraudoti,
Arszkėcziais mintais takeliais
Laimingai vaikszczioti!

Tiktai tada mano dvasia

Pas jumis nulekia,
Kaip pamatau laikraszcziuose. 
Ką lietuviai veikia.

Kad jau pabudo isz miego, 
Auszrą ausztant mato, 
Nonus’mena ant to nieko, 
N’oTs žandarai krato!

Tada vėl kiek sus’raminęs
Asz linksmai vaikszczioju,
Atmidams tautiecziu vargus

V it a

Dainelę dainuoju.........
* **

Bet ne visas yr’ liūdnumas 
Mano apsakytas!
Ne visi vargai lietuvių
Likos apraszyti —

Ne’psakyta mus būrelio 
Sziaurės Amerikoj, 
Koks praėjusi meteli 
Likimas patiko —

Anglekasiai, broliai mano.
Dėl duonos kąsnelio 
Palydoj’ savo gyvastį 
Ant szaltų kapelių!

Nes žinogžudis Martin’s szerif’s 
Su valkatų gauja,
Dėl kapitolo nedoro
Praliej’ brolių kraują.. ..

Nors tykiai be ginklų ėjo, 
Pavojaus nc’tbojo — 
Ties Lattimer’io kaimeliu 
Jiems kelią pastojo!

Užriktavo savo pulką,
Szaūdyti pradėjo:
Ant kart dvideszimts asztuonis 
Keleivius padėjo!

Demonstracijų, protestų,
Nors daugybė buvo,
Bet isz bagoezių malonės
Viskas veltui žuvo. —

Tai yra visas liūdnumas,
Kurį asz diliuoju;
Kas dėsis su mumis tolinus?
Vienas sau vokuoju.

Tiek galėjau asz iszrodįt
Savo szirdies jausmą
Ir iszlieti szioj dainelėj 
Visus musų skausmus!

J. Ramanauckas.

Atsiszaukimas.
Mes, Jersey City lietuviai, prigulinti prie 

Szv. Onos lietzviszkos parapijos, atsiszaukia- 
uie į musų guodotinus kunigus, kad kuris isz 
jų apsiimtų Imti mus dvasiszku tėvu ir vado
vu. Jeigu kuris isz lictuviszkų kunįgų apsi
imtų atvažiuoti pas mus aut gyveninio ir stip
rinti mus dvasioja tcatsiszaukia ant mus para
pijos prezidento vardo:

Mr. J. Aliszauckas,
185 Bay str. Jersey City, N. J.

Su guodone
Komitetas.



Margumynai. III.

Sapient! sat.

Paskutinėse dienose liko nutarta per gene 
raliszką milicijos sztabą turėti kapelionams 
mundurus. Kapelionų mundurai bustos pa
ežius spalvos kaip kareivių mundurai su iš
siūtom raidėm ant apikaklės: U. S. ir ry- 
miszku kryžium.

Algos Amerikos aficieru.
Neproszalį perskaityti, kiek algos ima Ame

rikos kariumenėj arba vaiske aficierai. Taip: 
generolas gauna algos S 13,000 per metus; 
majoras-generolas tik $ 7,500; koloncl (tuoj 
po generalui) S 5,000; majoras gauna algoj 
$ 2,500; leitenantai ima nuo 1,400 iki 1,800; 
kapitonas S 1,500. Amerikoj armijos aficie- 
ras, tokiu budo, neima mažiaus, kaip pusant
ro tukstanezio dolerių ant metų.

Alga prezidento.
Pre zidentas Suvienytų Valstijų Amerikoj, 

kaip žinom, ima S 50,000 ant metų. Nekuriė 
mislia,.kad tai jau ir viskas, ką prezidentas 
gauna. Kur kas ne! Jo privatiszkam sek
retoriui ir ano asistentui rėdo kasa moka 
S 5,500, stenogtafui 1,800, keturiems pasiun
tiniams, kiekvienam po g,200, dviem ,,szvei- 
ceriams” po § 1,200 kiekvienam, ir daugeliui 
kitų tarnų, isz kurių nė vienas neima menkiau 
kaip § 1,000ant metų, vienas tik peczkurys 
gauna mažiau kaip § 1,000, nes tik 364 dol.. 
Apart to prezidentas gauna ant meblių ir kar 
petų į namus $ 12,400 per metus, S 15,000 ant 
gazo, zapalkų ir t* p. — iszeina, kad viso pre
zidentas ir abelnai jo užlaikymas kasztuoja 
Suvienytų Valstijų ukėsams per $ 125,000 ant
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Lietuviai Amerikoj.

Coal Dale, szale Tamaqua, per
siskyrė su sziuom svietu Motiejus Ben- 
doraitis. Nabasznykas paėjo isz kaimo 
Vartų, Prienų parapijos, ture 58 metus. 
Pagrabas atsilaikė pėtnyczioj, 24 d. szio 
mėnesio, New Philadelphijoj, kur na- 
basznyko kūnas buvo pargabentas tuo- 
jaus po smert. A. a. Bendoraitis turė
jo daug giminių ir pažįstamų tarp žy
miausių lietuviszkų vertelgų Amerikoje 
- taigi ir pagrabas jo buvo didei iszkil- 
mingas.

Korespondencijos.
Pittston, Pa.

19 d. Birželio, nedėlioję, atsitiko pas 
baisios pjuvynės ir tai per girtuoklystę, 
kas Kazakeviczia, Duryea’os karalius, kątik 
nepapjovė vieną lietuvį, Antaną Miliaucką; 
nupjovė jam ausį ir labai perpjovė su peiliu 
kaklą; nugabeno nabagutį į szpitolę, o sker
diką į kalinį. Antanui Miliauckui, saliunį- 
kui iszdaužė beveik visus langus. Tai buvo 
nedėlia po pėdžių, kada lietuviai dūksta pasi
gėrę. Kada mes tą prakeiktą viesznią-gir 
tuoklystę, iszmesime isz savo namų ir paliau
sime savo vardą akyse svetimtauezių žeminę? 
Tai ne žmogaus darbai, arszesni dar už gyvu
lio.

mus
Mi-

Pittstonietis.

Scranton, Pa.
Czionykszcziai lietuviai ketina uždėti savo 

locną sztorą. Nedėlioję, 19 d. Birž., buvo 
pirmas mitingas tame reikale.

13 Birželio ėmė szliubą Simonas Seikauc- 
kas su Ona Senavaicziute. Veselija buvo 
graži, be musztynių.

Darbai eina prastai, visi skundžiasi ant blo
gų czėsų, bet visgi girtuokliauti nenustoja. 
Neseniai ant vienų kriksztynų iszgėrė net 12 
kegių alaus.

Z. R.

Katalikiszkos žinios.
Stebuklinga Vieszpaties fotografija.

Isz Rymo per telegrafą danesza žinią, 
mieste Turin esąs didelis žmonių tarpe pasi
stebėjimas isz atsitikimo, kuris iszrodąs kaip 
ir kokis stebuklas.

Atsitikimas toks: Tarpu kitokių szvente- 
nybių Namuose Savoy, Turine, buvo 
paklodė, kurioj, pagal padavimą, Juozupas 
isz A r imate jos suvyniojęs kūną mus Iszgany- 

- tojaus, kad aną iszėmė isz grabo. Ant tos 
paklodės keliose vietose buvo matomi laszai 
kraujo, kaip pasakoja, nenusiszerianti. Tais 
kraujo laszais buvo kaip ir paženklįtas visas 
Iszganytojaus paveikslas. Paklodė ta pas
kutinėse dienose buvo iszstatyta Turino ka
tedroj.

kad

Tūlas fotografas, gavęs daleidimą nuimti 
fotografijų anos paklodės. Ir.... stebuklai! 
fotografija likos nuimta taip aiszkiai, aiszkiau 
nei akims buvo matoma ant paklodės, kad 
ant to fotografijos paveikslėlio matyt aiszkiai 
pažymėti krauju visi Vieszpaties Jėzaus są
nariai. Panaszumas taip yra didelis - raszo 
italiszkas laikrasztis Observatore Romano - 
kad žiūrint į fotografiją rodosi, jog anoj nu
imta isz tikros gyvos Iszganytojaus' asabos.

Pulkai žingeidžių ir dievobaimingų, dievą- 
mylinczių žmonių eina į Turiną ir telkiasi Į 
katedrą’ kad pamatyt anas fotografijas.

Beatifikacija Neumanno, treczio Philadelpliijos 
vyskupo.

Keli mėnesiai atgal liko iszrinktas tribuno
las per Philadelphijos arcivyskupą su paveli
jimu szv. tėvo Leono XIII dėl isztyrimo mi
nėto vyskupo szvento gyvenimo bei stebuklų, 
kurie po jo smereziai atsibuvo. Postuliato- 
rium to process© yra kun. Jos Wissel, expro- 
vincijolas zokonykų Redemptoristų (a. a. vys
kupas ir prigulėjo Į tą zokoną)- Raportas, 
neseniai nusiųstas per kun. Jos Wissel Į szven- 
tą kongregaciją Romos, paduoda ano stebuk
lus, atsitikusius po jo smereziai, kas liudija, 
jog greit bus beatifikacija, o po kelių deszim- 
tų metų bus priimtas į skaitlių szventųjų. Gra
žus paveikslas dėl musų amžiaus valnamanių 
bei sceptikų, kurie tvirtina, jog stebuklai ir 
szventiejie buvo tik viduramžiuos, kada žmo
nės buvo tamsus. Toki vienok anų vyrų tvir
tinimai visai be liogikos, kadangi faktai gy- 
venimo szventųjų patys savije liudija apie jų 
szventenybę, ką nevat daugumas fanatiszkų 
protestonų sektų neužgina. Minėti sceptikai 
gali but prilyginti prie tų neiszmintingų (ant 
ko ir valnamaniai pristos), kurie sako: nėra 
Vilniaus, Varszavos, Paryžiaus, nes jie jų ne
matė.

Apaistai didžiausi melagiai kas link kores
pondencijų dabartinės karės. New York’o 
laikraszcziai tvirtina, buk laike karės Ame
rikos su Ispanija ant salų Philipinų katalikisz
kos zokonykės mėgino ispanus iszvesti ko
kiais požeminiais katakumbais ir tokiu budu 
netikėtai užpuolus sumuszti amerikonus. 
Toks pat nonsensas butų, jeigu zokonykėms 
pavestų tokius karės sokretus, kaip, padėkim, 
torpedos naikinti. Amerikonai apszaukė ka
rę dėl žmoniszkumo, o apaistai bedieviai su 
savo consortes norėtų tą karę padaryti tikėji
mo kare.

Prieszingai, admirolas Dewey, didžiausias 
karvedys dabartinės karės, yra katalikas, ką 
gana aiszkiai parodė ,,Catholic Times and 
Standard” ir „Cleveland Universe”. Yankių 
laikraszcziai, nenorėdami prie to prisipažinti, 
užklausti k as link Dewey tikėjimo, visai tyli, 
Tegul jis but buvęs koks episkopatas arba me
todistas, tai jau but ne vienam mieste pamink
lą pastatę, arba bažnyczią iezstatę, kaip kaca- 
pai savo carui.

Dabartinėj Amerikos marinėj kariumenj 
randasi penki katalikiszki kunįgai kapelionai, 
o žeminėj apie 15.

Jlgiausi pasaulej tiltai.
Ilgiausią Amerikoj tiltą turi miestas Mont

real - 8,701 pėdą ilgas. Antras po to eina 
tiltas Brooklyno - 5,989 pėdas ilgas. Tiltas 
Havre (Francijoj) skaito 6,000 ilgio. Home
stead© tiltas, ties Pittsburgu, 5,300 pėdų. Bet 
ilgiausias tiltas pasaulej yra Kynų žemėj, tas
yra net 23,000 pėdų ilgas, kelias ant jo yr 70 
pėdų platus.

Interesuojanti faktai
§ Ant svieto yra 2750 visokių kalbų.

§ Kopertus del laiszkų pirmą kart 
pradėjo vartoti tik 1839 metuose.

§ Teleskopą, arba padidinanezius 
stiklus iszrado Galileo Galilei, italas me
tuose 1590.

§ Pirmutine plienine plunksna del ra- 
szymo padirbta m. 1820.

§ Laikrodėliai arba dziegoreliai yra 
iszrasti 1476 m.

§ Viesulą lekia greitumu 36 mylių 
per valandą.

§ Vėtrinė viesulą (hurraganas) perle
kia1 80 mylių per valandą.

§ Pirmutinis garinis laivas iszstatytas 
1830 m.

• • • •

JOOL
Novela isz gyvenimo Frizų M. Gavale- 

vieziaus.
Vertė Šėlimas.

Tasa.
Pakėlė akis ir žiurėjo ant salos krasz- 

to, ant kurio jau juodavo taszkai iszmė- 
tytų triobų, augszcziaus dūlėjo sparnai 
malūnų ir toli rioksojomarių žibintuvas.

Ta regykla pridavė jam spėkų.
— Pas savuosius!.,, pas savuosius! — 

atkartojo po kelis sykius dvasioje ir ėjo 
spareziau.

Pradėjo snigti; smulkus, asztrųs, kaip 
stiklo trupinėliai, sniego gabalėliai kir- 
stė jam veidą, per atidarytas lupas krito 
jam net į gerklę ir liko gaivinanezią skoni. 
Turėjo troszkimą, kurį tuo szviežiu snie
gu gesino.

Senis Taam neramiai žvalgėsi atgal, 
liepė nesiskubinti, tyczia sulaikė kelis 
sykius draugus, nepaisydamas, kad ne
rimsta.

.— Gaiszino — o saulė užtekėjo jau 
ant sodžiaus ir szvietė jiems staeziai į 
akis.

Palaukė Matthiseno, kad juos pavytų; 
atėjo tylėdamas ir nuvargęs; žodžio ne- 
isztardamas,

— Ką?.... pavargai?.... -prakalbi
no jį Wulf;-griebkis valties, bus tau 
lengviau.

Taam Jensen padavė jam degtinės ir 
pats iszsimovė.

Po kokio laiko vėl pradėjo eiti.
— Gal atsisėstum į valtį? - atsiliepė 

Boi, žiūrėdamas sznairiai ant Eriko; - 
vežszime tavę, kaip sergantį verszį. Ko
jos tau painiojasi....

— Nereikalauju tavo malonės! - atsi
kirto užsirūstinęs už tuos žodžius, - jei
gu asz verszis, tai tu jautis!

— Žinoma, jautis!.... ir dar bulius!,., 
ant vieno rago tokius tris, kaip tu, pa- 
dvėsėlius pakelcziau.

Taam ginezą pertraukė.
— Tss!... Tss!...
— Ką tss!... tegul nenuduoda vyro, 

kad yra boba! — riktelėjo Boi; -szpitol- 
nįkas!.,. maita!...

Matthisen paleido valtį ir užsimojo su 
kumsžėzia, bet Taam jį už peties pagrie
bs, neleisdamas szesti.<■■■» -

— Boi! - riktelėjo piktai, - nutilk, 
gyvuofy i

Visi sustojo, kad pasilsėti ir pasistip
rinti; grauždami duoną su suriu, trepsė
jo ant vietos, szokinejo po ledą ir daužė 
viens kitą per peczius, kad suszilti.

Saule ėjo raudonyn ir leidosi žemyn. 
Ilgas Šilto krasztas rodėsi esąs ežia pat, 
bet tik rodėsi.

— Tas nusuktsprandis tik kitą nedė- 
lią atsivilks paskui mus! - užtemijo Boi 
Rudersen, darydamas aluziją prie užsii- 
mimo sargo , ,paukszczių budos”, kurs 
visados pasilikdavo užpakalije jų, kaip 
gaiszintojas.

— Na, jeigu nepasiskubįs, tai atsigers 
suraus vandenio ant Kuczių, - pridūrė 
Kristinas, - už dviejų adynų priplauki- 
mas!...

— Perplauks, juk tai vyras ir musų 
malones nereikalauja! - nusijuokė pir
mas, su paniekinimu žiūrėdamas ant 
Matthiseno.

Ir vėl pasileido salos link, deganezios 
saulėje, nykstanezioje už didelio vėjma- 
lunio, kurs stovėjo ant kalnelio, kaip 
juodas szmėklassu iszkryžiavotomis ran
komis ant ledinių tyrų ir, rodėsi, metė 
slaptingus užžadėjimus ant tos baltos 
lėksztumos, užbertos lytimis, maudan- 
cziomis auksinėse ir mėlynose spalvose.

Graži baisi, bet iszkilminga buvo da
bar regykla.

Erikas Matthisen, užmirszęs apie nu- 
vargimą, dairėsi, o paskui ir mislijo:

— Vienok tas svietas yra gražus!.....
verta gyventi ant jo.

Bet staiga labai nubudo, nes atėjo
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Lorenzen užstojo už draugą.
— Ką-gi dar sziausziasi szita dvesian

ti žuvėdra!... Kas jo prasze, kad vilk
tųsi paskui mus?... Negalėjo laukti pa
vasario ?...

Matthisenui žandai susispaudė; pasi
juto užgautu, bet susilaikė.

— Pas savuosius, pas savuosius! - at
siliepė jam tas pats minksztas balsas ir 
numalszino piktumą. Pasiryžo nuken
tėti paniekinimą, kol nepribus ant kran
to, bet rankas nuo valties atėmė, kad 
nesunkioti draugu.

Apsiblausė ir nenorėjo žiūrėti ant 
Kristino ir Bojo, kurie tycziojosi isz jo 
silpnumo ir žemino jį.

kad jeigu priesz sutemą nesuspės pa
siekti krasztą, tai jį užklups marių pri- 
plaukimas ir atskirs ant visados nuo že
mes- Sziurpulys perėjo jam per visą 
kūną. Norėjo rėkti, szaukti pagelbos^ 
bet susigėdijo naujų pasitycziojimų Bo
jo ir Kristino.

Rodėsi jam, kad jie tyczia tolinasi nuo 
jo, kad jį nori palikti vieną toje szaltoje. 
naktije ant marių, kad isz jo juokiasi,, 
isz jo nusilpimo, kad bėga nuo jo. Už, 
kiekvienos krūvos ledų, isz po kiekvie
nos lyties, rodėsi jam, kyszėjo dabar 
tykojanti smertis, kuri pradės žaisti su 
juo, vaikyti, kol jo nepagaus, pargriaus 
ir pasmaugs.

O Jėzau!... turi pražūti ant, tos tusztu- 
mos, dabar, sziandien, paezioje Kuczių 
dienoje, kad iszsirenge ant Joolo pas sa
vuosius, kad jį pasiilgimas isztrauke isz 
ligonbuezio ir kad taip labai, taip karsz.- 
tai troszko pasveikinti savo Sarą, pama
tyti savo Dirką ir Ellen ir seną tėvą? L... 
Pasidarė jam szalta ir karszta per nugar
kaulį; ant valandos užmirszo apie nuvar- 
gimą, apie tai, kad apsigavo ant savo» 
sylų, kažinkas jį pastūmė, ir pasileido- 
tekinas per kelias deszimtis žingsnių, - 
bet suklupo ir kątik ant kelių nepuolė, 
taip jam kojos sustingo.

Kaip tai, nenueitų pas savuosius ant 
Kuczių, neiszgirstų mažo Dirko, kad 
vaikiszku balseliu prie egleles giedos:

Kindken Jėzus! bring mi wat
Oen min Fat;
Da well ich uk fluttig to Skuul gung
En lure wat!...*)
Negali būti!... Kūdikėlis Jėzus to ne

leis ir nepaliks jo vieno ant tų ledinių,, 
turi pasigailėti jo, turi ateiti ir paduoti 
jam ranką, ir iszvesti jį per tas suszalu- 
sias vilnis.

- - Kindken Jėzus, Kindken Jėzus! - 
dūsavo ir stengėsi melstis, kaip mažas 
Dirk, klūpodamas prie kelių motinos kas 
vakaras.

— He, halo!... Matthisen!...
— Einu! - iszsiveržė jam isz gerklės> 

bet kojos nenorėjo klausyti. Dirstelėjo 
į prieszakį ir pamate senį Taamą, kurs 
grįžo prie jo.

*) Frizų vaikai Kuczių vakare iszstato už 
lango torielką, kad Kūdikėlis Jėzus sudėtų 
ant jos dovanėlę; prie to gieda giesmelę:

,,Kūdikėli Jėzau! atneszk man ką norints 
ant torielkos; užtatai asz noriai vaikszcziosiu

— Kas žino, ar iszgyvensiu iki vaka
rui!... kas žino, kas su manim atsitiks?.

Ir atėjo jam baisi mislis, kad gali ke- Į mokslainę ir mokįsiuoei geriau, 
lionėje parklupti ir suszalti tarp tų ledų,' Teliaw bws.



Dr. C. B. Ham
i“() Bet.levve Hospital Medical Colle -

Rodas duoda iiz dyka.
DO VYRUS, MOTERIS ir VAIKU

Jeigu (lakinanti nepažino tavo linos arba negu 
lė tau paneliu’t. tai rie'zyK pns Dra IIAM'A, o 
gausi rodą. Jji daktaras pripažintu tavo ligę 
neiszgyilomu. tai stneziai tau pasnhys. D-ras 
Ham yra teisinnns ir geras žmogus.

Neatidėk bet tuoi raszyh, idant nepasendy- 
i um liga ir nepadarytum nciszgydOma. Adresas 

■o lis:

DR. C. B. RAM.
a 708-709 Nuimi al Unit n Building, 

Toledo, Ohio.
Kožuas taip sako.

R. Dabb
o Geriausias Shenadorij pho- 
gtografas: nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran- 
iai.

294 W. Centre str.
Shenandoah Pa.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
^■ęstauifacij'a 

rGeriausi gervinai, užkandžiai uždyka n 
-s ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti 
ii visokiu kogeriausia padarytų valgių 
epsns ų, oisterių irt. t.

o ’magiausia vieta del užeigos. Yr 
.ikig s salė kurioj stovi net 9 biliard' 
rPdeitam da kiekviena dailiai priima ii 
rPa reikale duoda.

M KUPCZINSKAS ir

GERIAUSIAS glE-
TUVISZKAS KRIAU
CZIUS
A. BUJAUCKAS

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

AR ŽINAI KĄ?

An tanas Daniseviczia
savo naujame namo ant

>30 W. Centre str. J
Mahanoy City, Pa

Laiko g iri ausiu s z torų i 
s a 1 i u n a.

Atsilankyk! patyrsi kad tai tei- 
mgas ii geras žmogus.

AWAAIS KALCZINSKAS
vyras laiko

mninicrių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS

• Minersville Pa-
Nuo naujų metų uždėjo agentū

ra siuntinėjimo pinigų i Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

1 i ii n ji,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Vis 

ailrt pas sava ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

Chas Rettig ir Suims
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

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

.Jei i s z g a i s z kėni Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefone 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyka Iszvežsz istipusį gyvulį.

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

S A L 1 U N 1 N K A 1!
— Na vvisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad UIIRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ii 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pat 
Ch. Shuiitlra gali kas nori gauti ii 
baezkutia in namus parsigabenti 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41 ir U

JT. Czepukaitis
L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS par
šam do arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabu ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Geri uis, kaipz Klondike
Indekit savo pinigus ten, kur jus žinot, kad 

už juc: Minai gausite.

Dailus aržuolinis suirau kiamas
stalas - $3.?

■ t)

.Williams
Neiszspjauk su tabaku ir nesuruk k 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo nau lojimo 

abako ant visados ir nuli drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyveninio ir pa 
iegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary- 
oją, kuris daro isz ligotų drutui vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
r 10 dienų. Suvirszum 400.000 isz-Jgydė 
-au. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg, 
ž-50c. ir $1,00. Knįgute, ir sampelius 
prisiųsiu už dyka. Adresis:
Sterling Remedy Co-, Chicago ar >a New- 
York. 243

quickly seonred. FEH DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model orsk■■’■■h wi h »xi t r fr?o report as to
patentnhilit43-FACE BOOK FREE. Or'.iins referone « 
and full information. p^yAVrito fir SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO , Lanyma. 
Lo Droit Building WASHINGTON, D. C

pę aierCo’s
,,Anthracite” alų. 
Gvarantuota tikrai czvstas, •J

Geria ir szviezin mėsa 
------ PAS ------

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

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

Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
psaugojifa0 kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis ui ®

Geležines lovos - $ 3.5

IUO4.T

Puikus aržuoliniai Chanila suits
S sztukos - $ 14,00

Visa eilialovos. springsai, visur 
apvadžiota - S3.'

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STR.

S 11ENANDOAH. PA.,

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
157 Laurel st. Minersville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik 
ras lietuvys.

• Užlaiko szalta alų, saldžią 
arielka ir kvepianezius cigarus 
ir labai dailai pavaiszinasve- 

czius

Altoriaus Vyną
------ GAUSITE PAS —
BARNSTON Tea Co'

6 BARCLEY STR.

Importuoja i e viso-

JEI NORI GAUTIGE-

EĄ DVIRATI (S
už pigia preke, eik pas

a) D. FAUSTA in
7 jo ofisą
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GO

e?

J i Wi

w. sioaisi
679 Milwaukee Avenue, C

Mano Dirbtuioe tapo
Apdovanota

ijDWIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszka isz-

POWSZECHHAWYSTAWA
KRAJOWA

139?.

Banka Bischožio
uždėta 1848 mete

n e Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai Citallll te.
New-Yorke

------------------0------------------

Siuncziame piuį t:s visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

KARŪNŲ, SZAREŲ,

BEELŲ, MAESZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbe aprcikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcz.ia.us paminėtus daig
ius Pigiansei, Teisingiausei 
ir Geriau s ei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktika ir dėl to galiu 
tviska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

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

migyje ■ -s . -r> . n. r-r\ . r-r erntv./

aivių į krajų važiuojantiems ir isZSilllICZ litine NZjpkOlTCS 
dėl atvažiavimo isz k rajaus | Amerika, 

Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe 
ningu del iszmainynio, kaip tai:

Maskolijos rubli!’, Vokietijos marki IĮ, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House O
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, .Yru-Verk

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 advnai.
IKMSW

Vienatine Mszka 
APTIEKA!

Korio] galite gaulie visokių gidno- 
ukaip senam krajui, liti aptieko 
rius paeina isz sen j kra jaus. Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles j visas I 
dalis Amerikos.
Raszidami grumulas adresavokit 

IK. K. SzeuibOfskis,
64 Green Sir. Worcester. Masu

ZIXLAI)£LSALIUN.I1lU )

t irki! sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Alandour didžiausio iri 
pigiausio kupcziiiH vis une paviete. 
Jis pardavinėta l.-tipo-gi daug ivai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis-j

/ka už 2(> procentu piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamčgik duot jam

9

Puikiausia visam Shenandoah

pEST^up^enA-

11’ I

J. MIELLAZLS,
120-122 S. Malu str. 

Shenandoah, Pa.
□ užlaiko puikia r e s t a n racija 

p u 11 ė b o 1 i u s. Jo k r i a u c
z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip 

ur visokias žiemines drapanas. Ta
lpas jį gali gaut visokia rodą ir n u i 
Siųsti į L i e t u v a p i n į g u s 
liuipirkti laivakortę. Nenžmirszk 
^ikale užeiti.

Pirmos kliasos Hotel!
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

avių. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

Wt geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelia

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

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai 
ji 1 mos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga r<>da kiekvienam 
kai e.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visa

BENZIGERBROTHERS
Chicago. Ill

178 on roe >S

MoterKzkn dr.-iiiami sztoras

clay St. 313 Main Str.

ISZDIRBEJAI—

am,

Kepurių, ir 
Uniformu.^EE®®-

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per p
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Geležinkelis Lehigh - 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 Haven,ir 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 G.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 pietų,
Iszeina isz Shamokin In Shenadori 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 H. WILBER generalnas supe 
rlntendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S, LEE, Gen. Pass. Agentas 
New York, N. Y.

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

JVLf.JVIaley
110 S. Main str.

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

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. Shonandoa h,Pa, 

Dr. P. F. BURKE'
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. iLIoyd str.

Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią - 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szSrmontj, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

MoksloStebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos,
PrakilnusN’ew York’o komikas ir mokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstu.

Jo „Naujas Moksllszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery te suteikti kenezianezia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

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

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą Ir neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

R. H. MORGAN,

TAW.SUNW LIETUMS 

PO AP.S1W.WICEMTD.

UZQZ4,RUGJ893.
I SHENANOOAH.PA.

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj/

Dirba visokias

SZARFAS, KEPU-

RES, KARŪNAS,.

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T,

" DEL LIETU-

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

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

23 N. MAIN
SHENANDOAH, PA

STR.

M. REILY.
Vienatinlj Shenandoah’rio katali- 

klszkas pienius ( dairy man ) persikėlė 
nuo W. Cherry Str. ant W. Centre 
Str., Visi privalo su juomi turėti biz
nį, neštai telsngas žmogus. Pienas jo 
ir sviestas szvieži be jokių prlemalszų.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CHRONISZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

Wanted-An Idea “B 
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN * CO., Patent Attoi 
ney». Washington, D. C„ for their $1,800 prize offei 
and list of two hundred Inventions wanted-

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

3028n. w nw. PhiialelDliia Pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau

goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę,

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandeniną 
pukliną, reuma
tizmą, ‘ skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru.

gį, szaszus a H galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožg, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, bronchitis, petog. 
ra, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

TRADE MARKS, 
designs, 

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention118 
probably patentable. Comm uni cations strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest circulation Of 
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year; 
>1.50 six months. Specimen copies and HAND 
Book ON Patents sent free. Address

MUNN A. CO., 
301 Broadway. New York.

perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
irirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
^apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotUSlPhiladelphijoje ir Camdene? o gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

Bomanski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir isz mintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ : ,
2548 Richmond str.Philade|phia,Pa,

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. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenklsz- 
kai, angliszkai ir vokiszkal. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN, 
TOLEDO, OHIO*

CONWAYS FAMOUS

j čr* io c. stori.
102 J». Main str., Shenandoah, Pa 

Pardavimas bus puikus, ateik ir pa 
žiūrėk.

vertos. pas mus.
szluotos 25c. po 10c.
puodukas 25c. „ 10c
Bliudas 25c. „ 10c
Karpetos 40c. už yardą n 10c
stiklinė torielka 25c. , i z
kavos puodas 25c. „ 10c
5 c.k ir pažiūrėk, kaip visks plg aa

Conway Famous 5 *1 0c. Stori 
AH :11..


