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Stengėsi nuzudvt 
Prancūzijos pre

zidentą.
Duelius kuningaiksz- 

czio su grafu.
Tyko ant sultono 

gyvasties.

PRANCŪZIJA.

18 Rugp. anarchistai metė 
bombą, norėdami nužudyti 
prežinentą Faure, tik jiems 
nenusisekė.

Pereitą n ėdė lią ties Pary
žium, giraitėj Marėliau Vac- 
vessen, buvo garsus duelius 
tarp kunįgaikszczio Henriko 
Orleaniszkio ir Turino grafo. 
Orleano kunįgaiksztis blogai 
iszsitarė apie Itali jos kari li
menę ir jos apicierius, kad jie 
su ginklais pasidavė į Meneli- 
ko rankos. Už tą iszsitarimą 
grafas ir iszaukė jį ant due- 
liaus. Muszesi kardais. Gra
fo (griovo) likos pažeista ran
ka, o kunįgniksztis gavo leng
vesnį kirtį per krutinę ir 
smarkų per vidurius. Paskui 
padavė vienas kitam rankas 
ant susiderinimo ženklo.

Žinia apie dueliaus pasek
mes Ryme iszszaukė baisų 
triukszmą. Laikraszcziai isz- 
leido tam tikrus priedus, žmo
nės klykavo isz džiaugsmo, 
tarsi atsitiko kas dideliai nau
dingo žmonijai. Kad taip bū
du susipeszę tarp savęs koki 
vargdieniai, tai butų abudu į 
džėlą patekę ir viskas. . . .
% TURKIJA.

Isz dabartinio Turkijoj pa
dėjimo nekantanti patys tur
kai. Pyksta ant sultono ir 
ketina jį nugalabįti, o paskui 
pradėti ' krikszczionis pjauti 
Buvo net pora pasikėsinimų 
ant sultono gyvasties: pagavo 
kokį armėną su bomba ir pa
ežiuose sultono rūmuose ban
dė jį užmuszti, tik nenusisekė.

Balsai isz Lietuvos.t
Minersville, Pa.

Guodotinas Redaktoriau! 
Žinios, kurias apturėjau nese
niai isz Lietuvos nuo savo 
draugų, baisiai liūdnos. Vai
tojimai mus brolių po prispaus
ta maskoliaus letena, ve, ure- 
dinįkų siutimas, kurie perse
kiojimus ir aresztavojimus turi 
sav už garbę ir smagiausią 
darbą, nesutikimai tarp paežių 
lietuvių, kurie gimdo iszga- 
rpas, pardavikus Tėvynės, vis
ką tą sakau perskaitęs sziurpu- 
liai manę paėmė ir ant galvos 
plaukai pasisziausze.

Aname ,, Garso“ numeri j 
skaieziau apie aresztavojimą 
trijų brolių Matulaiczių isz 
Stebuliszkių. Dabargi keliom 
dienom atgal užbėgęs ant 
paczto radau į manę raszytą 
mažiuką laiszkelį — isz Lietu
vos, ir skubinau kuogreieziau- 
siai namon, nes buvau labai 
žingeidus iszgirsti ką nors nau
jo. Atplėszęs gi jį skubiai 
perskaieziau sziuos žodžius:

,,Tavo pusbrolis Petras Bul- 
vieczius, klierikas,aresztavotas 
ir sėdi Kalvarijoje. Nieko ne
prileidžia prie jo“.

Tiktai tiek buvo anam laisz- 
kelij’, matyt, perdaug įbaidyti- 
bijosi daugiaus ką raszyti.

Taigi musų Tėvynėj, numy- 
lėtoj Lietuvoj, kur kiekvienas 
mus brolių pasikrutinimas, 
kiekvienas žingsnis yra sergia- 
mas, kur kiekvieno lietuvio 
rankos ir kojos suraitytos, te
nai, sakau, yra vyrai, kuriuos 
galime pavadyti didvyriais, 
Lietuvos kankįtiniais, kurie 
nepaisydami ant persekiojimų, 
ant aresztavojimų, kuriuos 
mato kasdien, kruta, dirba, 
nes dirba del idėjos, dirba 
del savo brolių geroves, dirba 
del Tėvynės. Tas tai juos gai
vina, priduoda energijos ir 
vieko. Mums-gi, ypacz ame- 
rikiecziams, stokuoja tokių vy
rų, kurie tikrai tam tikslui pa- 
sisz ventę, nežiūrėdami ant 
prietarų, asabiszkumų, galėtų 
stumti pirmyn pradėtą mus 
darbą. Didžiousia mus nepa
sisekimo kalte yra, jog mes 
nedirbam iszvien, neimam ran
kos į ranką. Pasirodžius ko
kiam geram užmanymui, nesis
tengiame jį įkūnyti, vien dėlto, 
jog ne ,,asz“, o anas užmanė. 
Laikraszcziai, tie lietuvystes 
judįtojai, tankiausia kovodami 
tarp savęs kelia mus tautą taip 
lygiai, kaip anot pasakos Kry
lovo, vėžys, gulbė ir lydeka 
trauke vežimą. Vėžys rėplio
jo atgalios, lydeka traukė į 
vandenį, o gulbė į padanges. 
Ir taip nė viens, nė kits nepa
judino vežimo.

Tas pats dedasi ir su mumis 
ir nors mes žengiam vieną 
žingsnį pirmyn, bet ant kart 
darom du žingsniu atgalios.

Petro P u s b r o 1 i s.
Laiszkas isz Lietuvos.

(Isztrauka).

.... Dabar apraszysiu visus 
suspaudimus. Stebuliszkių 
(Kalvarijos pav.) Matulaiczių 
suėmė maskoliai tris brolius: 
vyriausią — daktarą, Pran 
ciszkų ir Andriejų pargabeno 
nuo Kaukazo, kur jis tarnavo 
kariumenėj. Taipgi suareszta- 
vojo Feliksą Vitkaucką, Sena- 
pilės krominįką ir Czcsnų Jo
ną isz Meszkuczių, kursai dar 
tik szį pavasarį sugrįžo su 
vuoszviu isz Siberijps jieszko- 
jęs laimės ir kun. V. Dargį isz 
Alytaus.

Vasarą szįmet turėjom labai 
sausą, vasarojus menkas. Nuo 
Velykų nelijo iki nedėliai 
priesz szv. Magdaleną. Javai 
kirtosi nepaprastai angsti. Ru
giai jau ant Magdalenos buvo 
nukirsti, o kvieczius kirto per 
szv. Oną.

Barbu dalis.L

Didysis s t r a i k a s.
Ne visi yra prielankus strai 

kieriams — jie turi daug prie- 
szų ir tai nevien isz kapitalis
tų tarpo. Kada strai k i eri ai 
ketino traukti į Turtle Creek, 
Pa.,kad ten prikalbįti dirban- 
czius mainierius mesti darbą, 
aplinkiniai farmeriai susitarė 
neduoti jiems ant savo lauko 
nė sustoti. Kitų miestų val
džios, visai priesz tiesas, už
draudė straikieriams net susi
rinkimus (mitingus) turėti; 
vienok szie nelabai paiso tų 
neteisingų uždraudimų ii ren
kasi ant rodų kur ir kada

nori.*)
12 Rugp. Niantic’e, Pa, bu

vo susirinkę isz visiį krasztų 
300 straikierių. Vietiniai 
angliakasiai sakė, kad jų ne 
klausys, vienok ant galo patys 
austrai kavo.

G u ber n ą tor i u s v ai sti j os
Ohio iszdąvė į visuomenę at- 
siszaukimą, kad suszelptų dar 
binikus, isz priežasties straiko 
keuczianežius bada.

13 Rugp. 1000 straikierių 
isz Plum Creek, ties Pitts- 
burgh'u, ėjo į Center ir ten 
persiskyrę į du skyrių, vieni 
ėjo į mainierių gyvenimus, ki
ti į mokslainę. Jiems užėjo 
kėlę szerifas ir perskaitė sudo 
nusprendimą, uždraudžiantį 
susirinkimus su siekiu perisz 
kadyti norintiems dirbti. Ka
da strakieriai nepaklausė, sze- 
rifo žmonės pastojo jiems kv-‘ 
lią. Pakilo susirėmimas, per 
kurį vienas isz triuboezių ga 
vo triubą į burną ir apsiliejo 
krauju. Pamatę kraują, strai- 
kieriai sugrįžo atgal į savo 
guolį.

10 Rugp. Pittsburgh e, Pa. 
susipyko tarp savęs du szeri fo 
pagelbinįkui ir vienas isz jų, 
Anderson, szovė į kitą—Ker 
n’ą. Kulka perėjo per vidų 
rius ir įstrigo ties nugarkauli u .

Shenandoah ir abelnai 
Schuylkill’o paviete szią nedė 
lią iszdirbo tik (ris dienas.

A- Mt.Canr.iu. 
apskr'tij dirbo keturias dienas, j 
Union Coal kompanijos kre
keriai ir dirbo 4 diena.-i.

Plazleton, Pa. Lehigh Valley , 
and Wilkes-Barre kompanijos ( 
mainieriai sustraikavo skait
linių 2.500. Komitetas inži
nierių IS d. Augusto, vakare, 
laikė mitingą su atvažiavusiu 
isz Wilkes- Barre mniuulžeriu
Sawall. Mainieriai padavėjam 
pra<zymą į kompaniją, kurį jis 
ketino nusiųsti į Netv-York’ą 
kompaiiams. Mainieriai bu
vo užganėdįti, bet neis į darbą, 

[kol negaus atsakymo ir pakė
limo mokesties. Mitingas mai 
nierių buvo 17 d. miesteli j | 
McAdoo. Kalbos buvo laiky
tos angliszkoj, italiszkoj ir 

: slavoniszkoj kalbose.
Corinth, West Virginijoj. 

[Trys italijonai norėjosi! dina
mitu iszkelti į orą Oakland 
mainas.

Czia jau daugelis straikuo
ja. Straikieriai įsiveržė į na
mus keliu dirbaneziu savo . . 1 draugų ir iszdraskė jų namus 

I ir turtą. Policija bijosi, kadi 
i nebūtų didesnių vaidų. ' -

Vanzas'o Chewkee ir Crow- 
I ford pavietuose mainieriai lai
mėję. Ant buvusio terpu 
darbdavių ir deputatų mainie- 
r:ų mitingo, kompanai ketina 

'pasiraszyti ant mainierių rei
kalavimų. Kol to nebus, jie į 
darbą neis.

(Pittsburgh. Plum Patten 
ir Wilkins aįiskricziuose szeri 
Las Lowrej a (įgarsi no karės

-) Pernai rudenį priesz rinkimus prezi- 
' denio. Garsas No. 44 persergėjo savo 
[ skailvtojus. jog paniekįdami p. W. Bry- 
i anka ir pasiduodami republikonams dar- 
binįkai asztrino sav peilį —government 
by injungtion. Ant nelaimės tik į keli- 

į mėnesius po rinkimą turime žiūrėti. 
; kaip s-kriaudžia darbinįkus didžtureziai. 
pasinaudodami isz tos netikusios tiesos

! injungtion,

laiko tiesas, taip vadinamas 
angliszkai „martial low“. 
Kiekvienas vyriszkis ar mate- 
riszkė, einantiejie per kompa
nijos lauką, kad ir keliu, jei 
neturės paso, t. y. paszparto, 
iszduoto per supeiintendentą 
kompanijos, bus aresztavoti. 
Ant kelių visur ten stovi sze- 
rifo pastatyti sargai. Tas di
deliai darbinikus įpykino. 
Vadai mainierių pirmiaus ar 
paskia'is per provą jieszkosę 
teisybės. Aplinkiniai farme
riai simpatizuoja su darbinį- 
kais ir rengia daryti didelę 
parodą, kad parodyti simpati
ja — „tegul, girdi, mus szeri- 
fo pastatyti sargai sustabdo'“

Kas nusidės, nežinia.
— Abelnai streikas minksz- 

tosiose angl'akasyklose suvis 
neiszrodo an c pasibaigimo.

Isz Szenadorio.

+
 19 Rugp. užmuszė 

mainose No. 3 lietuvį 
Miką Jakimaviczių. 

A. a. M. J. dar tik pirmą die
ną dirbdamas szioj kasykloj 

paneszė smertį. Pirmiaus dir
bo Lenagio mainose. Likosi 
pati ir, regis, vaikai.

Staiga numirė 19 Rugp. 
Baranauckas. Bevalgant va
karienę prašini uszė isz nosies 
kraujas ir į 5 miliutas žmogus 
numirė.

Evening Herold“ raszo 
apie pabėgimą su kavalierium 
Ch. Karpaviczium 19 metų 
lietuvaitės, Ližės (sk. Elzės) 
Kairaiczių. Kaip paprasta ma
da, iszleido ją levai su vyrais 
karietoje (ryginc) į veseilią 
Gilbertone, bet ,,yankee”mer
gina velijo nusiblaszkyti su sa
vo , ,beau” kur tolinus, nei ką 
veseilioj suktis. Negražu. 

Apsnnkitas popieru iszėniimas.
Sehu\Ikill'o pavieto sūdo (courfo) 

officers apgarsino nauja padavadijima 
kas link iszėmimo nauju ukėsiszkę (ci
tizens) popierą. Tagal ta padavadijima 
kikviens norįs pastoti ukėsu turės pa
duoti applikacija: jo vardas bus apgar- 
sįtas laikraszezinose ir per dvr nedėlias 
kiekviens nkėsas galės paduoti sudui, 
jei jis turi ka prieszingo priesz applikan- 
La. Neatsiradus nieko prieszingo per 
dvi nedėlias, norintys galės gauti popie- 
ras. jei mokės atsakyti aut sudo užduotu 
kla nsyiiiu. 

J fc"

Tėvynė. Susiv. Organas N S paduoda 
forma ekzaminavijimo su atsakymais.

Nori utie gauti popieras pirma sukata 
Rugsėjo (Septemberio) turi paduoti savo 
applikacijas sziadien 2! d. Rngpjuczio. 
Tik viena diena ant mėnesio paskirta 
tam dalykui.

Korespondencij os.
Forest City, (Pa. „Vieny

bėje No. 31 1897 m. ,,Bied- 
nas Republikonas' ‘ bara ma-
nę už padavimą koresponden
cijos į „Garsa“ apie b.ėgi rei 
kalų taip parapijos. kaip 
abelnai lietuvių ant politikos 
dirvos. Nebucziau raszęs tos 
teisybės, taip nepatinkąnczios 
„Biednam Republikonuj“ ir 
jo draugams, kad nebucziau 
parapijos sekretorium, kuriami 
visi priskaito už priderystę 
apie krutėjimą lietuvių p ra-i 
neszti i laikraszczius. — „Tai 
jo darbas garsįti į gazietas“.
— „Kodėlgi jis neparaszė į 
ęrazietas, kada buvo mus baž-1 
nyczioj paszventin imas stacijų
— tokia daili ceremonija,—[ 
baudžia kitas. — „O, tas hic-i 
bis neapgarsino to ir to daig- j

to, kuris naujai tapo įprovy
tas į mus bažnyczią,“ — ko- 
licja treczias. — ,, Mat, perėjo 
Keletas mėnesiu, o tas varva- 
liūs tyli,kad ant l inkimų mies
to vyriausybės demokratai su- 
muszė į taboką reptiblikomis.“
— žiopsi tūlas. Tokiais tai 
argumentais kala man į galvą 
raszėjo priderystę.

Raszydamas korespondenci
ją į No. 27 „Garso“ parasziau 
visą teisybę, atiduodamas kož- 
nam, ko jis vertai ir dėlto pil
nai savo vardą parasziau, ne 
taip, kaip „Biednas Republi- 
nas“.

Kada ,,Garse' ‘ perskaitė tū
li tą mąno rasztą, sudrebėjo 
—Jok ubas K reczikas iszmrtas! O
— rėkė. Jiems rodėsi, kad 
visiszkai užtarnautas pagyri
mas p. Krecziko, kitus lietu 
vius uždrėbė pažeminimu. Tū
lose karežemoss pasidarė er- 
myderis, kaip laikuose Maižie- 
sziaus, kada žydai nusilieję 
auksinį verszį szokinėjo su 
kliksmais. Manding, smar
kiausias isz jų, .,Biednas Re- 
publikonas“ ir pagimdė rasz
tą, patilpusį No. 31 ,,Vieny
bės' ‘!

Paetipryk Vieszpątnų „Bied- 
ną Republ.“! Surinku su 
Tamsta kad biednas esi — ir 
ant proto, ką Tamstos rasztas 
liudiją. —

Klausiu, brangus skaityto
jai, kokią jus naudą apturėjo
te isz .Biedno Repu;W'V-“ 
raszto? Tiesa, nauda yra, bet 
ne dėlei skaitytojų. — Ir taip: 
sudarkė „Biednas Republik.“ 
arkuszą popieros, gal du, — 
suraszė laszą atremento, — 
plunksną suterszė — dapildė 
Vienybė® szpallas, sunaudojo 
markę už 2 centu. Naudą vi
suomenei, sakant abelnai, pa
darė.
Popiera, atrementas, plunks

nos, stempos sumažėjo ant 
tiek , ant kiek sunaudojo,,Bied
nas Republ.“, pabrikei turės 
tiek naujosztopo padirbti - pn 
gerės d ar bai. Bet m es ,y pati n ga i 
lietuv. ska:tytojai Forest City, 
kokią naudą apturėjome isz 
raszto „Biedno Republinono“ ? 
Vieną daugiaus persitikrini
mą, kad pas mus darbsztus 
vyrai p e r p a v y d a, yra 
neužkeneziami, žodį per pavy
dą pabraukiu.

Ir pats Tamstos anonimas 
„Biednas Republikonas“ liu
dija, kad nuodėmė buvo prie- 
ž a s c z i a korespondencijos
No. 31 Vienybės.

Teisingas žmogus slėpti ne
reikalauja savo vardo, — imk 
paveizdą nuo manęs! Dėl 
geresnio supratimo dalykų 
stovio, turiu pridurti, kad 
Forest City, Pa. yra du kliu- 
bai: vienas republikonų, kitus 
demokratų, arba, kaip jus no
rite, „independence“.

In republikonų kliubą 
priesz Kalėdas prigulėjo: len 
kai, nugarai, rusinai, lietuviai, 
valdonu jų buvo lietuviszkas 
bajoras.

In kitą kliubą, kaip „Bied
nas“ nori — independence, 
priguli vien lietuviai, po vado
vyste p. Jokūbo Kricziko, 
skaitliuje apie 200 ypatų.

Miesto valdžia iki Vasario 
mėnesiui szių metų buvo visa

republikoniszka; o kokias ji 
darė szunybes! — misliju, kad 
nė pats „Biednas Republ.“ 
ne užgins, nors dar užmeta, 
kad demokratus giriu, o repu
bl i komis kojomis minu, todėl 
trumpai parodysiu, kaip su 
mumis, lietuviais, elgėsi iki 
szių metų tie geri republoko- 
nai. (Dar ne viskas.)

Harfford, Conn. Lietuvių 
czionais yra į 200. Gyvena jie 
labai tykiai, nesirisza į vieny
bę ir, žinoma, isz ko gali ką 
daug žinoti bei suprasti, jeigu 
nesiima prie skaitymo. Beje 
keli yra skaitanti ,,Saulę“, bet 
kągi gali gero pasimokįti isz 
tokio laikraszczio, kuriam pa
ežiam trūksta gerų norų ir pa- 
siszventimo dėl lietuvystės. 
Beje yra czia viena susitvėrus 
draugystė po vardu sz. Jono, 
broliszkos paszelpos, kuri jau 
kelinti metai kaip gyvuoja, o 
dar draugystėje mažas skait
lius sąnarių; matyt, kad sto
ka supratimo apie draugystes 
naudą, o kaip girdėti, tai ir 
mitingus nekrikszczioniszkai 
atlieka, nes be alaus neapsiei
na, o ir pertai pakyla ant sa
lės vaidai, vietoje gražaus ap
siėjimo, negerą paveizdą duo
da.

Tokiam Hartfordo lietuvių 
skaitliui esant reiktų pamisly- 
ti ir apie sutvėrimą parapijos, 
o po metų— kitų czia lietuvių 
gali greitai pasidaugįti, tokiam 
mieste darbų yra įvabas, o ir 
mokestis nepaskutinė ($1.50 ir 
$ 1.60).

Laikas butu mislyti ir 
sutvėrimą ,,Sii‘srv. “ 
bei politiszko kliubo, o tada 
pasirodysite, kuom esatė.

Didžiausiais czionais lietuvių 
siurbėjais yra žydai, nes czia 
jų nestokuoja, "lietuviai nuo jų 
mažiausią daigtą perka, ir mis- 
lija, kad žydas jų prietelis.

M. Pažįstamas. 

Nelaimė Kasykloj.
Ottomwa, la. besileidžiant 

vagonams su darbinįkais že
myn į mainas truko retežis ir 
dalis vagonų su baisum smar
kumu nulėkė žemyn. 20 dar
bi nįkų yra sužeistų, isz jų ke
li numirs.

Žmogžudystė.
Pereito panedėlio naktį rado 

negyvą locninyką knįgyno, 
Philadelphioj, 1119 Walnut st. 
Galva perskelta sunkum kuju, 
kaklas užveržtas susuktu 
rakszluocziu.

Atlikę užmuszėjystę, neži
nomi piktadėjai iszkraustė vi
sus stalczius ir stalcziukus ir 
pasprūdo.

GROMATNYCZIA.
Tūlas Tanias Gilmore (gal Gilius) isz 

Coatbridge, Scotland yra mums atsiun
tęs 97 centus, bet mes jų negalime paim
ti, nes negavome laiszko ir kitos pu
sės „money orderio.

Dėl stokos vietos Susivienyjimo konsti
tucijos tasa netilpo į szitą numerį.

Piknikas!
Ąntras szį metą piknikas, kurį 

iszkelia lietuviszka szv. Marijos 
parapija Brooklyn, N.Y. Atsibus 
5 d. Rugsėjo ant Washington 
Park Grove.

Prasidės ant 2-ros adynos po 
pietą ir trauksis iki vėlybam laikui.

Inėjimas vyram, moterim, jau
ni kaieziam ir mergelėm......... 25c.

Nuo visą perą galima davažiuoti 
New-Town karais

Meilingai užpraszo 
Komitetas.

Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk Cascarets 
katarlszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c , 25c,
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,, Garsas Amerikos Lietuvių” 
likosi padidįtas. Prie to laik- 
raszczio duoda dabar priedą, 
kuriame redakcija -žada talpįti 
pasakaites arba ir moksliszkus 
straipsnius. Priedas tas turi 

„Lietuviszkas. Knįgy- 
ria£‘‘. Galima jį užsiraszyti ir 
skyrium, mokant po 70c. ant 
metų. (,., Lietuva”.)

,,Garsas Amerikos Lietuvių” 
su paskutiniu numeriu atėjo 
padidįtas priedu, * vadinamu 
,, Lietuviszkas Knįgynas“. 
Per metus isz priedų susidaris 
knįgelč 106*) puslapių storu
mo. ,,Garsas“ pirma to jau 
buvo ketinęs iszeiti padidinta
me paveiksle. Dabar iszpilde 
savo prižadėjimą. ,,Garsas“ 
nuo to laiko kaip pradėjo iszei-, 
ti krikszczioniszkoje dvasioje, 
žymei pakilo ant akyvumo ir 
gerą žingsnį pažengė ant tau- 
tiszkos dirvos. Kun. A. Milu
ko darbavimosi prie ,,Garso“ 
trumpame laike atsižįmejo 
iszejimu isz tos spaustuves ke
leto labai svarbios įtalpos knį- 
gelių ir brosziurėlių. (Rytas.)

*) Guodotinas „Ryto“ Redakto
rius czion klysta: isz „Garso“ 
priedų per metus pasidarys ne vie
na knįgute nuo 106 puslapių, tik 
6 kningutes po 106 pusi, kožna — 
iszviso 624 puslapiai.

Dėl ko Susivienyjinias 
neauga?

,,Lietuva” No. 32 raszo, kad 
Susivienyjinias neauga del to, 
jog į tautiszkus reikalus mai- 
szo tikėjimo dalykus. Argu
mentacija ,,Lietuvos“ yra to
kia: Aimanuojate, kad Susiv. 
nesididina. Bet susimilkit, kaip 
jus galite tikėtis, kad jis aug
tų, jeigu užmirsztate apie lie
tuvius protestonus. Sakote, 
kad Susivienyjinias vadinasi 
katalikiszku tik del to, kad 
apsiginti nuo bedievių, bet isz- 
raskite pirmiaus būdą atskirti 
bedievį nuo tikinczio. Jeigu 
norite, kad Susivienyjinias 
augtų, padarykite jį įredne 

grynai tautiszka, nesikiszkite į 
dalykus sąžines ir pavelykite 
visiems be skyriaus, isz vien 
dirbti ant tautiszkos dirvos.

Argumentacijose ,, Lietu
vos“ nėra nieko naujo. Klausy
mas iszmetimo užvardinime S. 
žodžio katalikų ir priėmi
mo visų, kurie tik prisipažįsta 
prie lietuvystes, buvo jau se
niai apsvarstytas isz visų pu
sių ir ne ant vieno seimo per
kratytas. Delko Susivienyji
nias vadinasi katalikiszku ir 
delko nepriima į savo eiles 
taip vadinamų bedievių,—da
lykai jau seniai visiems žinomi 
ir tolesnio paaiszkinimo nerei
kalauja.

Bet kas butų, jeigu Susiv. 
sektų patarmes ,, Lietu vos“, 
,, Vienybes“ ir kitų laikrasz- 
czių, biją n ežių vardo katalikų? 
- Ne kas kitas, kaip tiktai tas, 
kad Susiv. ilgai negyventų. 
Sakeme jau ir atkartojame" dar 
sykį, kad ne mes, katalikiszka 
partija, keliame vaidus, bet 
partija progresistų, alias be
dievių. Žinoma yra, kad mu
sų progresistai remia apszvie- 
timą ant atejizmo bei socijaliz- 
mo. Tą patvirtina buvusi Moks
lo dr-ste bei visos propagan
dos dr.. Szliupo et Co. Taigi, 
jeigu musų bedieviai neatski
ria apszvietimo nuo atejizmo, 
nepripažįsta kitos draugijos 
formos, kaip socijalistiszkos, 
tai kaipgi galima juos prileisti 
prie Susiv., įrednes grynai 
tautiszkos, nesikiszanczios į 
dalykus sąžines ir užsiiman- 
czios tiktai aktualiszkais tautos 
reikalais. Kad sukeltų vėl 
vaidus, kaip tai buvo 1892 m., 
kibą! Vieno vardo d-ro Szliu
po, priimto į Susiv., užtektų, 
kad atsimestų nuo jo szimtai 
sąnarių, kaip dabar užtenka 
to palies vardo, padėto po 
mytais, pasakomis etc., atsi
metimui nuo skaitymo ,,Vie
ny bes“.

Nuo įstojanezio į Susiv. 
niekas nereikalauja pasparto, 
ar jis yra katalikas, ar protes- 
tonas, ar bedievis, bet kiekvie
nas tuo paežiu, kad prisiraszo 
prie Susiv., iszsižada visokios 
tikejimiszkos propagandos. 
Turime jukgi savo eilese ne 
vieną, kurs buvo pirmiaus są
nariu Mokslo Draugystes, t.y. 
bedievių (officijaliszku tikėji
mu Mokslo Draugystėje 
buvo atejizmas). Toki pama
tę bledį tikejimiszkų vaidų, 
iszsižadejo antireligiszkos pro
pagandos ir pristojo prie Su- 
sivienyjimo. Tegul padaro 
taip visi ,,bedieviai“, o bus 
meiliai priimti į Susivienyjimą. 
Bet ar d-ras Szliupas et Co. 
pasiliaus kada kiszęs visiems 
abelnai ir kiekvienam atsky
riui savo tikėjimo (atejizmas 
yra irgi tikėjimas)? Praktika 
parode, kad ne, - ir užtatai 
Susivienyjinias nenori jų ma
tyti savo eilese.

,,Lietuva“ paclrutinimui sa 
vo iszvedimą prideda da vieną 
argumenta. Jeigu, girdi, 
priimsime į Susiv. visus lietu
vius be skyriaus, tai tuo paežiu 
atimsime jo prieszams progą 
tverti kitą Susiv., jau neprigu
lintį nuo tikėjimo, kurs even- 
tualiszkai gali tapti tvirtesniu 
už dabartinį.

Bet, susimildami, musų Su- 
sivienymas visai nepriguli nuo 
tikėjimo, netiktai pats nesiki- 
sza, bet dar apsaugoja nuo įsi- 
kiszimo į tikėjimo reikalus. 
Taigi galėtų susitverti tiktai 
arba ultra - katalikiszkas S il
sisi vienyjimas, arba prieszin- 
gas tikėjimui. Bet ne vienas 
neturėtų ateities del lengvai'

i suprantamų priežasezių. Kaip 
užsidarymas angsztame rately
je manymų, taip ir negacija 
užmusza gyvastį. Buvo jukgi 
kitas susivienyjinias - Mokslo 
Draugyste, bet kadangi rėmė
si ant negacijos, numirė, ir 
numirė taip gėdingai, kad da
bar buvusiejie jos sąnariai ne
nori prisipažįti, kad kadaisiai 
prie jos prigulėjo.

Tarp Szliupo ir visuomenes 
atsidarė tokia bedugne, kad 
apie susitaikinimą ne mislyti 
negalima. Tegul d-ras Szliu- o o
pas eina savo keliu ir platina 
,,apszvietimą“ (suprask bedie
vystę), tegul tie, kurie neuž- 
kenezia vardo kataliko, kaip 
velnias szvensto vandens, o 
apie žydų rabiną atsiliepia su 
didesne guodone, nekaip apie 
katalikiszka kunigą, tveria V 4-0 C
naują susivienyjimą ,, neprigul- 
mingą” nuo tikėjimo, - mes 
jų nesigailime. Jų siekiai taip 
toli yra nuo tautos norų bei 
idealų, kad, isztiesų, jie pada
rytų didelę geradejistę, atsis- 
kirdami visai nuo lietuviszkos 
visuomenes. Apie szliupinius 
bei kardinįkus mums visai nei- 
nasi, bet jegu koks isz jų susi
prastų einąs negeru keliu, mes 
visados priglausime jį prie sa
vęs ir duosime progą pozi- 
t y v i s z k a i darbuotis ant 
tautiszkos dirvos.

Priežastimis neaugimo Su- 
sivienyjimo neyra jo tikeji- 
miszkas spalvingumas, bet ne
supratimas naudos draugavi- 
mosi, prigimtas musų tautai, 
ir propagandos ,,Saules“ bei 
taip vadinamų szliuptarnių. 
Bet ir taip, sulyginus Susivie
nyjimą su panaszioms organi
zacijoms kitų tautų, neturime 
labai nuliūsti. Ant milijono 
lenkų, prie ,,Związko“ priguli 
tiktai į 12.000 sąnarių, mes-gi 
ant 70-80 tukstanezių, turime 
Susivienyjime į 1100 pil
nų sąnarių. Proporcijona- 
liszkas skirtumas nedidelis, o 
dar sznekantis ant musu nau- c
dos. Susivienyjimą sąnarys.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvlnanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abel
nai vidurių, perezystijažmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių g va rantuojama. 240

Aukso jieszKotojams po 
Aliaska.

Nuo nekurio laiko pasirodo 
straipsniai po svetimtautiszkus 
laikraszczius apie atradimą 
naujų aukso kasyklų szteite 
, .Aliaska“.

Noras kasti patį auksą ir 
lietuviams susuko galvas. 
Kam ežia man kasti tas anglis O 
- geriaus iszsyk ,,patį auk
są”! Asz važiuoju toli, toli,- 
atsake man vienas tautietis, 
apsikrovęs pundais skarma
lų, - važiuoju aukso kasti į 
,, Aliaską“.

Apie tą palaimintą Aliaską 
szitai ka raszo lenkiszkas laik- v
rasztis , ,Gaz. Polska“:

,,Isz visų szteitų Suvienytų 
Valstijų renkasi žmones į 
Aliaską jieszkoti aukso. Skait
lius atėjūnų gal pasiekti nuo 
30-35 tukstanezių ypatų. Prie 
tokio skaitliaus naujų gyven
tojų nedyvai, kad daugumas 
nukęs vargus ir nelaimes, dau
gelis gal mirs isz bado ir sto
kos reikalingų daigtų ant 
peržiemavojimo.

Visi dienrasziai persergsti 
tuos karsztgalvius, kad nesi
leistų į Aliaską, jeigu neyra 
visai sveikas ant kūno ir jeigu 
maisto ir apredalo ant visų

metų neturi.
Ant paliepimo ministerio 

žemdarbystes Wilson’o del ži
nios visuomenes, szefas Moo
re apgarsino apie Aliaskos kli
matą szitaip:

, ,Apskritije Klondyke sau
lute viduržiemije teka nuo 
9:30-10; leiežiasi tarp 2 ir 3 
adynų, todėl szvieczia tik apie 
keturias valandas laiko. Rei
kia patemyti ir tą, jog saule 
pasikelia vos kelis laipsnius 
ant horizonto, už tai yra tokių 
dienų, kad visai saules žiemos 
laike nematyti“.

,,Menkiausias szaltis žiemą 
szitokis: 32 laipsniai (gradusai) 
Lapkritij, 47 Gruodij, 59 Sau
sų, 55 Vasari j, 45 Kovo ir 
26 Balandžio menesiuose“.

,,Žiema prasideda Rugsėjo 
menesį, kada pasikelia pusnys 
ant kalnų ir tarpkalniuose.

Szturmai su sniegu gali pa
sikelti kožna valanda žiemos G c.
laike nuo Rugsėjo iki Gegu
žes galo“.

Tas pats laikrasztis paduoda 
kasztus keliones į Aliaską ir 
užsilaikymo su uždarbiu. Ir 
taip raszo:

Kiek k a s z t u j a ke
lias į Aliaską į ,,E1- 

Dorado“.
(Kaip ten dasigaut).

Treinas isz Chicago į Seattle 851,50 
Tikietas keleivio į karų dėlei

miegojimo............................. 7,00
Tikietas Pulmano.............15,50
Valgio kare........................ 10,00
Maistus aut stacijos....... ■■ 6,00
Isz Chicagos iki Seattle yra 

myliu................................... 2,336
Skaitlius keliones dienų 4
Tikietas ant garlaivio su 

maistu 2ros kliasosisz Seattle 
iki Juneau......... .................. 17,00

Isz Seattle iki Juneau yra 
mylių................................... 899

Skaitlius keliones dienų isz 
Seattle iki Juneau............... 5

Preke pergyvenimo J uneau 
ant dienos............................ 2,00

Garlaivis kanalu Lynu iki
Healey’s Store, mylių......... 100

Skaitlius keliones dienų iki
Healey’s Store.................... 1

Preke visiszko įsitaisymo 
su maistu ant metų ......... 600,00

Preke szunies ir roguczių 
su įtaisoms.............•.......... 500,00

Paskutinis garlaivis isz San-Fran- 
cisco iszcina 30 Rugsėjo (vietos 
užimtos).

Dienos iszejimo garlaivio isz 
Seattle - panedėlij ir ketverge.

Geriausias laikas del keliones yra 
15 Balandžio.
Kada t e n a i s at p 1 a u k s i.

Preke marszkinių....... 8 5.00
Pora czebatų.................... 10.00

,, ,, guminių.........25.00
Szolderis Caribou............ 40.00
Miltai, 40 svarų............. 20.00
Svaras jautienos................ 50

,, laszinių................ 75
,, kavos.................... 1.00
,, cukraus................ 50

Tuzinas kiauszinių............ 2.00
Condenccd pienas,........ 1.00
Gyvų szunų svaras...........2.00
Pikiai ir d riliai po.............15.00
Sziupeles (szevelai) po.. .. 15.00
Mokestis už dienos darbų 15.00 
Medis ant budinkų 1000 pėdų 

[750.00
Menesiai, kuriuose galima 

kasti auksų: Gegužės, Sėjos ir Lie
pos.

Tik pamėgįk už 10c. baksa Casca
rets, geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių.

Kas užmokės?
(Prisiųsta.)

Paskutiniuose „Lietuvos” nume
riuose matau daugreiszkianczius 
straipsnius“) apiePlymouthh’o pa
rapijos ginezą už prapuolimų su 
virsz 8 2000.oo. Kas kaltas? — ky
la klausymas: — Komitetas, susi
dedantys isz keturių vyrų, apgarsi
no priesz visuomenę kaltinįku savo 
prab. kun. Burbų. Kunįgas Burba 
iszsiteisino per tų paežių*) „Lietu
vą”, davesdamas faktais, jog para-

*) „Lietuvos“ kompanai už juos ne
atsako; ve, bus vilkas sotus iroszka c»zle- 
la. — O, mes tokius monus suprantame. 

pija da jam kalta 8IOOO.00, o jis 
parapijai anė vieno cento.

Man, isz szalies žiūrint, gyva 
mikstūra pasirodė. Taip, mikstūra. 
Lengva tau svajoti — pasakys ne
vienas, bet ne mums — pakrividį- 
tiems! Mes, parapija, nustojam 
*2000, kun. Burba— 8 1000, „Lie
tuva“ — atsakymų. C), kas atlygįs? 
kas užmokės? Tik ne.... Chinu 
ciecorius....

Idant nuspręsti, kam iszpuls at- 
lygįti , reikia žinoti turtiszko sky
riaus manipuliacijų po lietuviszkas 
parapijas Pennsylvanijoj. Po visų 
Pennsylvanijų lietuviszkose para
pijose yra gyva armija czinovnįkų, 
kurių užduotis daboti, kad vietinis 
kunįgas parapijos pinįgų nepavog
tų, — tikra tiesa, asz nemeluoju.

Tų paežių czinovnįkų armija ran
dame ir Plymouth’e, da kas aky- 
viau, jog toks būdas buvo pirmiau
sia toj parapijoj užvestas, kaipo 
pavizdys dėl kitų parapijų.

Kantrybės skaitytojai, nes pra
dedu litanijų tų czinovnįkų skaity
ti:
1. Parapijos prezidentas.
2. Prezidento pagelbinįkas.
3. Parapijos sekretorius.
4. Sekretoriaus pagelbinįkas.
5. Kasierius.
6. Kusieriaus pagelbinįkas.
7. Kasos apekunas I.
8. Kasos apekunas II.
9. Para]), marszalka.
10. Marszalkos pagelbinįkas.
11. Kalektorius I.
12. Kalektorius H.
13. Kalektorius III.
14. Kalektorius IV.
15. Kalektorius V.
16. Kalektorius VI.

Gal kartais (langiaus.
17. Komiteto sųnarys 1.
18. ,5 5, II.
19. V m.
20. ?, n IV.
21. n v.
22. j) n VI.
23. Knįgų peržiūrėtojias I.
24.
25.
26.

,, n
Muitinįkas 1.

„ 11.

II

Gal da yra ir (langiaus, bet ant 
karto negaliu pamyti nei jų titulų, 
nei kuomi užsiima.

Na, o ka, ar negraži litanija? O 
kiek kartų prakalba viena isz tų 
26 pozicijų, tiek kartų kunįgas tu
ri melsti: susimilk ant manes, arba 
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iszklausyk manęs!
Kas mėnesis isz augszto paskir

tose dienose buna mitingai, ant 
kurių suveina virszinįkai su pras
tais parapijonais.

Prezidentas atidaro mitingų, 
protokulų sekretorius skaito nuta
rimus paskutinio mitingo; sekre
torius finansų po vardais inėjimus 
ir iszėjimus už pereitų mėnesį, to
linus garsina, susumavojęs, liku
sius czistus pinįgus arbanedateklių 
— skolų. Isz ko matome, jogei 
kožnas prastas parapijos sųnarys 
gali žinoti, kiek buvo įėjimų ir 
kiek iszėjimų, kiek liko czystų pi
nįgų, arba skolos pasidarė už pe 
reitų mėnesį ir kiek parapija isz 
viso turi skolos arba pinigų ir pas 
kų.

Lai pateinijaraszejas,,Lietuvos” 
ir interesavoti, jog pas mus biskį 
kitoks padėjimas kunigo link pa
rapijos turtų, negu-ę,Illinois“ ir 
mitingai ne dėl pasijuokimo laiko
mi, kaip Chicago. Man ding, prie 
tai]) suorganizuotos biurokracijos, 
netik kunįgas, bet ir pats velnias 
neįstengtų praryti par. pinigu.

Pažinę armijų parapijos czinov
nįkų, dėl dabojimo jos reikalų, 
eikime prie klausymo: Kas kaltas? 
Kas užmokės?

Vienos svarbios aplinkybės ne
galima nė paminėti, kuri ant iszri- 
szimo klausymo: kas kaltas? aisz- 
kių szviesų meta.

Mus guod. kun. Burba, kaip gy
vena su mumis, jau asztuntas me
tas bėga. Per tų laikų, ant kiek 
pamenu, neužėmė krėslo nei prezi
dento, nei sekretoriaus, tik kasie- 
rium buvo.... Kasierius pinįgus 
atsiųstus priima pas savę, o kada 
vyriausybė pareikalauja, atiduoda. 
Kasierius vyriausybės automatas. 
Vesti knįgas, rokundas — pride- 
rystė sekretoriaus — ir kartu czi
novnįkų, kurie kožnas turi savo 
roles — visų rolės krypsta į tų vie
nų: daboti, kad viskas eitų teisin
gai, — nebūtų prapuldyti parapi
jos pinigai. Mus czinovnįkai per 
septynis metus kas mitingas skaitė 
inėjimus ir iszėjimus, czistus pinį
gus, skolų ir procentus sumavojo 

ir iki paskutinių mėnesių 1896 m. 
nei kartų negirdėjome, jog mus pa
rapija butų tai]) turtinga, jog turi 
paguldžius pas kun. Burbų, senųjį 
kasierių, net suvirsz 8 2000. Nuo 
datosiszdilimo draugijos mus guod. 
kun. B. su Juozu Paukszcziu pra
sidėjo nauja era parapijos adminis
tracijoj. Nuo tada tai czinovnįkai 
įgijo buszelius proto, kuris jiems 
diktavo: Padarykime revizijų knį- 
gų isz pereitų 7 metų, gal tas nevi
donas kun. Burba, kursai tiek pri
darė szelmystų (seserį apvedė su 
vargamistra ir juos nuo tarnystes 
pavarė; nuo mokėjimų Juozui P. 
paszelpos atsisakė), gal tas nevido
nas ir pinįgus parapijos pavogė 
(kasierium buvo), — tada, sakau, 
į protų atėjo ir ant tų pėdų rokun
das daro po knįgas per.. .. sekre
torių para]), raszytas, kurių sta- 
tmentas kožna mėnesį buvo skai
tomas ant mitingų, kurios buvo 
per peržiūrėtojus ir apekunus pat- 
virtįtos, kad viskas tvarkoje.

Ir ant savo laimės, geriau sa
kant, ant nelaimės, randa, ko jiesz- 
kojo: pas kum Burbų, senų kasie- 
rių, turi but suvirsz 8 2000 par. pi- 
ni£U-

Ar negera mikstūra? Mikstūra 
ne mikstūra, bet tų štokų kas už
mokės? Man ding ežia dviejų atsa
kymų negali būti, tik vienas. Tas 
užmokės, kas nedažiurėjo, „kas 
nedažiurės akia, užmokės maszna”. 
Czinovnįkai per 7 metus vedė knį
gas, raszė rokundas, bet, kad tų 
darė miegodami — užsimerkę, už
tai kreditas pas senųjį kasierių kn. 
Burbų per 6 metus buvo sutaikus 
su czinovnįkų rokundomis. Vienok 
kada J. P. įkvėpė jiems po buszelį 
proto, tiems patiems atsidarė akys, 
liczbos tos paezios pasirodė skait- 
lingesnės, 2 po 2 pasidarė 5 ir rado 
pas senųjį kasierių parapijos pinį
gų 82000 su virsz. Bet pas kasie
rių jau kredito nebėr, nes atidavęs 
yra visus pinigus, kiek buvo padė
ta.

Brolycziai, pirmiaus turite pa
dėti į bankų pinįgus, o paskui eiki
te paimti — ko nepadėjei, to ne
paimsi !

Bet perpraszau, kas užmokės 
tuos pinįgus, kurie, pagal dabarti
nę czinovnįkų rokundų, turi būti 
parapijos iždo? Atsakymas dar 
lengvas: kas miegodamas raszė 
knįgas, kas nepyldė prideraneziai 
privalumų savo tarnystes, kurių 
isz geros valios priėmė, tas turi 
atlygįti parapijai sz, Kazimierio 
suvirsz 82000.

Dėlei 25 czinovnįkų sudėti tų su
mų neyra per sunku, kožnam isz- 
pultų po vienų tik szimtų dolerių 
ir da ant alaus pora dolerių liktų.

Tokia isztarmė Imtų per skaudi 
dėl nekuriu, nes vieni isz jų stovė
jo prie pats didžiojo altoriaus, kada 
kiti prie didžiųjų durių žiopsojo, 
todėl ir atlyginime negali būti ly
gybės, vienok nei vienas neyra be 
kaltės.

Mieli czinovnįkai par. sz. Kazi
mierio'. kalti esate prapuolimo su- 
virsz 82000, kaip jus knįgos rodo
— per jus netvarka pinįgai dingo
— parapija Plymouth’o Pa. negali 
būti pakrividyta per jus netbolu- 
mų, todėl puola ant jus konkluzija 
nors karti, bet teisinga: be ginezo 
sudėkite tuos 8^000 suvirsz tarp 
savęs palei mierų kaltės, jeigu ne
norite užsipelnyti pas parapijomis 
ir visuomenę vardo, susidedanezio 
isz penkiųlitarų su pirmutine V....

Kun. Burbai lieka tiesa pareika
lauti atlyginimo už nuplėszimų 
szlovės, kad ir ant kelio tiesdarys- 
tės.

(Buvens Sekretorius.

Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo 
amžių.

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

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kukninius stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kuknios.

R A. DAVENPORT,
27 S. J ar din str Shenandoah, Pa,



Vardan teisybės.
Atsiliepimas Kun. A. Burbos.

•Zejnaicziu Vyskdpyste,
„Lietuvos“ No. 28 pati!po ko

respondencija nuo kelių ypatų 
isz Plymouth©: Vinco Dzedoli- 
ko, Jono Lizdo, Liudviko Varna- 
giro ir Pauliaus Stankevycziaus 
(Staskevicziaus?), kurioje man yra 
daromi skaudus užmetinejimai. Ka
dangi tie užmetinejimai yra n e- 
teisingi,© labai pažeminantie
ji© manę akyse visuomenes, laikau 
sau už pereiga ant jų atsakyti.

Pirm visko turiu paaiszkinti, kad 
pas manę nėra vaidų tarp kunįgo 
ir parapijos, kaip virsz minėti są
nariai buvusio komiteto raszo, tik
tai tarp kunįgo ir kelių ypatų. Ka
dangi vienok priežastis to nesuti
kimo guli mano asabiszkame susi- 
pykime su dviem ypatom (viena 
isz tų ypatų yra mano artyma gi
mine), todėl be reikalo anie keturi 
sąnariai buvusio komiteto maiszo 
privatiszkus reikalus su reikalais 
visos parapijos.

Taigi, neminėdamas tikros priežasties 
kilusių mano parapijoje vaidų, tūrių at
sakyti ant anų trijų užmetimų, kuriuos 
pasirasziusiejie po virsz minėta kores
pondencija stato kaipo priežastį nesuti
kimų. Užmeta man: 1, kad mokėjau 
vyskupui cathedraticum (§75,00) kas met 
Isz parapijos kasos; 2, kad taisiau kle
bonijos rakandus taipgi isz parapijos ka
sos, ir 3, kad buk pasisavinau §2000,00 
parapijos pinįgų.

Ant pirmo užmetimo atsakau tiktai 
tiek, kad visos parapijos moka 
cathedraticum isz savo kasos, 
o ne isz kunįgo kiszeniaus, ir asz, žino
ma, nenorėdamas būti iszėnimu, dariau 
taip pat, ir nuo užsimezgimo parapijos 
iki sziam laikui, t. y. per kelis metus, 
neturėjau tam nė vieno prieszinįko. — 
Nuo pereitų metų cathedraticum nėra 
iszmokėta nė isz parapijos, nė isz mano 
pinįgų. Taigi kas link to dalymo vai
dų nebuvo ir būti negalėjo.

Kas link taisymo klebonijos rakandų, 
priminsiu, kad man juos visados taisyda
vo parapija net tada, kada asz jau nebu
vau parapijos kasterimu. Taip, pava-

Perskyli m as XIV.
-----  (Tąsa.) -----  

223.
Barniai zokonyku ir pragaiszimas kliosztoriaus.

Netekus kunįgo Pavlauskio, pirmo perdetinio Labaukszczių klio
sztoriaus, į perdetinius pakliuvo kn. Anzelmas Szymkeviczia. Bet 
kada tą maskoliai po vadovyste generolo Apraksino, traukianti į Pru
sus, nuvede į kalinį, perdetiniu liko kn. Felicijonas Torynis. Kele- 
tai metų praslinkus sugrįžta isz kalinio Szymkeviczia ir skverbiasi vėl 
į kliosztoriaus perdetinius. Torynis, kaipo nuo zokono vyriausybes 
paskirtas perdetiniu, nepasiduoda. Pradėjo baisiai bartis. Szymke
viczia, pagal įstatymą, kaduku vadinamą, nori atimti nuo klioszto 
riaus savo sodžius, ką pajutęs Torynis Gapsziszkius ir Sorokiszkius 
už gana gerus pinįgus paveda sudžiai Micevicziai, kad tas kas mets 
kliosztoriui mokėtų randą. Tuotarpu Miceviczia, pagal kaduko įsta
tymą, sau paglemžė tuos turtus. Szymkeviczia užsirūstinęs lupa 
kielikus ir kitus bažnyczios daigius* Jokūbas, sūnūs Endriejaus, Ja
sinskis, norėdamas neva užlaikyti bažnyczios turtą, atėmė Poasusu- 
pius su Serapiniszkiais ir per deszimtį metų juos valde niekam nieko 
nemokėdamas. Szymkeviczia su Toryniu tuom kart netekę ką daly
tis, pradėjo skųsti viens kitą zokono vyriausybei, kuri, abudu isz Pa- 
szaltonio iszkelusi, atsiuntė į perdetinius kunįgą Povylą Mordasą. 
Tas 25 d. Vasario 1788 m. per sūdą atėmė nuo Jasinskio kliosztoriaus 
turtą, o Szymkevicziaus sodžius amžinai teko Micevicziai. Nors ma
žai turėdamas kn. Mordasas pataisė triobas, laike barnių būtinai su
griuvusias, isz naujo apklojo bažnyczią ir kliosztorių. Ant galo 1832 
m. vyriausybe ir tą isznovijo. Gyveno Labaukszcziuose du zokony- 
kai, kurie priklausė prie Trakų kliosztoriaus. Knįginyczioj turėjo 
55 knįgas.

Musų pusėj nesant unijotų nieks nei ketinti neketino statyti jiems 
bažnyczios. Vienok Jonas su Antanu Beinoru, abudu katalikai, tarsi 
tyczia, kad Žemaicziams nejok ių zokonyku netruktų, 1749 m. parga
beno bazilionus į Padubisį; kliosztoriui užrasze gabalą žemes ties upe 
Dubisa ir sodžių Mikie, kuriame gyveno 49 vyriszkiai ir 61 moterisz- 
ke. Dar Antanas su Jurgiu Golenievskiu dovanojo bazilionams žemę 
vadinamą Rymkiszkiais. Szeszi zokonykai, Padubisij gyvenanti, mo
kino vaikus. Metuose 1832, ciecorystes vyriausybei liepiant, zoko
nykai isz Padubisio persikėlė į Vilnių, o turtas kliosztoriaus liko kara- 
liszku. Pastaruoju perdetiniu kliosztoriaus buvo kunįgas Mažalskis,

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį agentų"
Dr. Julian Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel- 
pbija, Pa.

ANTAKIS KALCZ1NSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

mainierių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS

(Fourth) Stree
Minersville, P

JOHN CLARK
užlaiko vyną 1 i k i e r i u s ir 
c i or a r u s. Visados szaltas ir 
szviežias a 1 u s.

lAliZcibeth Poit, N.J. [i7-vn-07]

Dvi Aplinkos
kur galima susiszekėt lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka įgalima gaut brolisz- "r c o įį t o

ka rodą pas jį po tokiu adresu:

P.Č. Schilling & Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue,

Pittsburgh Pa.

povilas Obiecupas

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir laivakortes ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas

ĮypiĄUGZnjs!

1o12 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

LIETUVISZKAS
steliuotus siutus pasiuva 
tikt už $14 mažiau
sios prekės, eina iki $40, 
o kelnes nuo $ 3 iki $ 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Pen n. Avenue, Pittsburgh, Pa.

saryje pereitų metų komitetas manęs 
nesiklausęs ir be mano žinios kleboniją 
Iszpopieravo, apaezioje ant sienų primu- 
szė'lentas, ant trepu Ir viename kamba
ryje ant virszaus įdėjo naujas karpetas, 
prieg tam padarė dar keletą kitų patai
symų, o už tą viską užmokėjo isz para
pijos kasos, ir tada neatsirado nė vieno 
tam prleszingo. Vasarą tų paežių metų, 
atsilankė pas mane Vincas Dzedolikas, 
kaipo parapijos sekretorius, Vincas 
Czepla ir Julius Kazan’ierskfs, visi trys 
pilni parapijonai. Asz parodžiau sek
retoriui. kad kanapka yra aplplyszusi 
Ir kad reikia ją pataisyti: sekretorius pa
sakė, idant asz duoczian pataisyti, o pa
rapija užmokės; tą patį patvirtino ir kiti 
du parapijonai. Ant jų žodžio asz lie
piau pataisyti ir rokundą nusiuneziu ant 
parapijos mitingo, ant kurio parapija, 
ant įneszimo vieno para pi jono, apsiėmė 
užmokėti, bet isz komiteto keli, labiau
siai Jonas Lizdas, ant to nepristojo ir 
ligsziol turiu užmokėjęs asz pats savo 
pinįgais (§7,50), nors ji buvo" taisyta su 
žinia komiteto. Taigi ir ežia, jeigu kilo 
koki vaidai, tai ne dėl mano, liktai dėl 
komiteto priežasties.

Skaudžiausias vienok užmetimas yra 
daromas man, kad buk asz ėsu pavogęs 
parapijai §2000 ir dar su virszum dolia- 
rų, sakau skaudžiausias, nes netiktai 
kad nesu parapijai nieko kaltas, bet dar 
parapija yra man kalta §1000. Czia tu
riu pirm visko paaiszkinti, kad nuo pra
džių parapijos užsidėjimo, visados kas 
mėnuo būdavo parapijos mitingai, ant 
kurių buvo lazduodama rokunda ir dar 
apart to visados kasmet būdavo iszren- 
kami peržiūrėtojai knįgų, kurie visados 
atrasdavo knįgas teisingai vedamas. — 
Taigi, jeigu pavogiau kada §2000, tai 
vagysta butų atidengta jau seniai. Be 
to, kad pereituose metuose, Gegužės mė 
nesyj, atidaviau kasą naujam kasiėriui, 
knįgos buvo peržiūrėtos isz naujo ir ta
da buvo atrasta, kad netiktai asz nieko 
nekaltas parapijai, bet kad dar parapija 
yra kalta man 85c. Czia yra pasiraszę 
kaipo peržiūrėtojai knįgų: Adomas Sa
kalauskas, buvęs sekretorius, Jonas 
Kaunas, Petras Maslauckas, Vincas Rė
kus ir Jonas Lizdas, buvęs prezidentas, 
kurs dabar vagina manę ,,Lietuvoje“ 
ant §2000 su virszum.

teoliogijos magistras. Ant galo 1836 m. 14 d. Birželio Padubisij įsi
kūrė Kovalevskis, maskolių kunigas, kuriam vyriausybe pavedė bazi- 
lionų bažnyczią, kliosztorių ir daržus.

Insiraszusius į draugystę szv. Koko, arba rakitus, 1743 m. vysku
pas Antanas Tiszkeviczia, pirmu syk pargabenęs isz Vilniaus į Var
nius, pavedė jiems ligonbutį, naujai netoli murinės bažnyczios pasta
tytą. Negana buvo įsteigti ligonbutį, bet reikėjo dar prižiūrėti, kad 
jo gyventojai turėtų kuom misti. Kaipo Tiszkeviczia jiemis užrasze: 
1) donį, kas mets isz Kirkliszkių ir Vieksznelių gaunamą. 2) procentą 
nuo pinįgų, užraszytų Vilniaus kanaunyko Beinorto, 3) grynais pini
gais dovanojo 1000 auksinių, 4) daleido rakitams važinėti kiaurai po 
visus Žemaiczius. Vyskupas, aprūpinęs rakitus maistu, davė jiems 
truputį kitoniszkus įstatymus, ne kaip Vilniaus vyskupai jiems buvo 
suteikę. Sau ir savo įpėdiniams Zemaiczių vyskupams paliko galibę 
vienus rakitus iszmesti, kitus priimti, pagal reikalą ligonbuezio. Ze
maiczių rakitus būtinai atskyrė nuo Vilniaus rakitų. Prisakė, kad vi
sada szeszi rakitai gyventų Varniuose. Isz tų vieną Vierzevskį, atva
žiavusį isz Vilniaus, pakėlė į perdetinius. Tam įsakė, kad tarnautų li
goniams, o likusiejie, kad butų rinkikais. Taip surėdytas ligonbutis 
perbuvo lyg 1780 m., kada vyskupas kunįgaiksztis Steponas, užrėžęs 
septynis su virszum margus žemės už Varnių miestelio, liepė jiems 
ten persikelti su visais ligoniais; nes vyskupui iszrodė neprideraneziu 
daigtu, kad beproeziai valkiotųsi vidurij miestelio apie murinę bažny
čią. Tolymą dar sodžių Vieksznelius sumainė su arty m u žemės gaba
lu P. Garskio. Žmonės, matydami rakitus per maitinimą beproezių 
ne maž gero darant \ įsai kunįgaiksztystei, dovanojo ligonbueziui 
6,361 rs. Rakitai laikė atskyrimu serganezius vyriszkius ir moterisz- 
kes. Pirmųjų mažne visados buvo į 35, paskutinių į 32. Kožną rytą 
visi klausė miszių szventų, o nedėldieniajs, atėję isz seminarijos du 
klierikai iszguldinėjo ligoniams krikszczioniszką mokslą. Vyriausiu 
ligonbuezio perdetiniu yra altarista sziaip jau ksnįgas, kuris už savo 
žygius gauna ant metų 30 rs. algos ir sziek tiek pelno isz altarijos.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 meto 

namo Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai City Ha 
New-York e
--------o--------

Siuncziauie pinįgus į visas dalis svieto pigel, sauge! ir greitai

J. M SCHAFER.
Laikau didelį- krautuvę importavotiį Įry/VO, 

LIKIERIU, pargabentu isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU> k'ir galit gaut buteliais ir 

baczkutėinis. užlaikau k’erkį lietuvį.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužinirszkit. 

utsiszaukt po adresu :
1109 (.'arson str. South Side

Telephon 41 —Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

geriausias ir vienatinis lietuviszkas
Kriauezius visoj Mincrsvillcj.

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit

[8-5-97]

GERIAUSIA UŽEIGA paa

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szaito alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo

Plauborij žemiau Readlngo geležinkelic

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed, 3*3 page Book Free, 
H. B. WILLSON &. CO., Attorncvs at law, 
Vpp. U.S. Put. Office WASHINCTONc D. C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* BESHWO

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausi t, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szaito alaus, o-eros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų....

Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland , Ohio

garso Redakcijos dovanos;
Gauso Redakcija padarė j patingą sutarimą su redakcija garsaus po visą svie

tą anglisz.ko laikraszczio ,,Tlu- National Recorder"’, kuris ypatingai ųžsiimą aprą- 
szymais naujausių mokslo isz.radimų ir naujų iszmislų, o tąiposgi padedą iszyadė- 
jams įgyti patentą ant jų isz.radimų.

Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tautų žmones 
T h o N a t i o n a 1 R c e, o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kuric'prlsiųs 
S 1,50, gaus per visą metą Gausa, tąiposgi angliszką laikrasztį ,,The National Re
corder" ir p a I i n d i j i m a, duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste,

Tiems, kurių yra u/im kita prenumerara, po prisiuntimui §1,50, siusime 
laikrasztį per kitus metus, kai p dabar y ra mus k nįgose užraszyta. Norint įgyti 
tiesą imti dalyvumą tame konteste, reikia pasiskubįti, nes szitasypatingas pasiuli- 
jimas yra tik ant trumpo laiko.

7.300 dol. bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės lafk- 

raszczių. Jis turi t,ukstanc/.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kaimelije, bet jis 1101 i (langiaus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant. visokių isz.radimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i 0- 
n a I R e e o r d e r yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir Visados apsz- 
cziai žinių priduoda apie naujus iszradiraus ir juosapraszo. Idant padidįti savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza §7,300. Kontestas iszsibaigs 1 d. Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesom vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu............................................................................................  S 1000
Kelionė po Europa........................................................................  000
Kelionė į Kallfonnija, Mixico ........................................................................ 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu.........................................................  >> 1000

Kasztai ant 1 metą už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar niokslainėje............................................  30Q
loo dovanų po lo dol. auksu................................................................. ..... ,, 100Q
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas Iki vietai.. ,, 500 
loo dovaną po lo dol. auksu....................................................................  ,, looo
lo loo-doleriuių dviraezių............................'.................................................. ,, looo
7o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,, 35o'
125 dovaną po 2 dol. sidabru..................................................................   „ 250

Istorija dviejų tukstauezių, kuriuos 
asz buk pasisavinęs, reikalauja Ilgesnio 
paaiszkinimo. Taigi 1890 m., Rugpju- 
czio 5 d., parapija pasiskolyjo isz Wyo
ming National Bank'os, Wilkes-Barre’- 
je, §3000 ant 3 metų po t> proc. Asz, no
rėdamas palengvinti parapijai, Vasario 
mėn. 1892 m. užmokėjau pats isz savo 
pinįgų į banką §1000, o Gegužės mėn.. 
tų pączių metų, jau parapija atitavė 
antrą tūkstantį. Treczias tūkstantis li
kosi sugražintas bankui Gruodžio mėn. 
1894 m. Tokiu budu skolos isz parapi
jos pinįgų likosi atiduota tik du tuks- 
taneziu dolerių, kas ir bdvo įtraukta į 
parapijos knįgas, o treczias tūkstantis, 
kurį asz pats užmokėjau, nebuuo įraszy- 
tas knįgoap. 10 d. Gegužio, 1890m., ant 
parapijos mitingo, Adomas Sakalauckas 
buvęs parapijos sekretorius, kurs tuo
met rengėsi važiuoti į Lietuvą, atiduo
damas knįgas naujai aprinktam sekre
toriui, patarė iszrinkti peržiūrėtojus 
knįgų: kad isztlrti, kas iszmokėjo į ban
ką treczią tūkstantį, nes jis randąs knį- 
gose Isžmokėtus į banką tiktai §2000.

(Pabaiga ant 4-to puslapio).

Iszduodaine Szipkortes (laivakortes) ’ant greicziausiif'gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilincziamo SZipkorteS 

dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Geriausi gorymal, užkandžiai uždyka nil 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valg'.ų 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del nžeigoš. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZ1NSKAS ir 
p. PJHgKEVICZiag

Kampas Main ir Oak uliczią,
SHENANDOAH, PA.

SALI U NIN K A 1!

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41ir H

Trys szimtai dvideszinits penkios dovanos kasz- 
tuojanezios................................................ $7.300,

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas —= 
perskaitęs tris czia padėtus žodžius ..Patent Attorney Wedderburn” suskaitęs ir 
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugianslai žodžių (angliszkai) 
isz tųJiterų; kiekviena litera žodijc tari tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose 
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžių 
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o 
kompaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos ku mpa- 
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradlmo.

Wedderburn Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmokėti 
dar §5<)() auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus §1500 auksu; kitas dovana 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu-> 
meratą už Garsu ir National Recorder, viso labo §1,50.

Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
ra paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip 
padaryti žodžių surasza.

Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti ,,National Recorder’ije“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Šilinis
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
tąiposgi

Ba-va rs k o a 1 a u s. kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonkū
tėms dėl szeimynų.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

k© H ji 8 runas.
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą aut 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. []y



(Tąsa nuo 3-czio pusi.)
Virsz minėti peržiūrėtojai knįgu. nors 
to uždėto tukstanczio mano visai ne
kliudė, vienok fszrado, kad p., rupija 
yra dar man kalta 85c. Pirm pereitu 
Naują Metą tapo iszrinkti peržiūrėtojai 
knįgą: Juozas Pauksztys, Statys Bagdo
nas ir Simas Pauksztys. kaip skaitome 
protokolą knygoje (kodėl Simas Pauksz
tys prie peržiūrėjimo knįgą nepristojo, 
asz nežinau, ir kodėl Simas Alyla, be ap
rinkime, prisidėjo prie peržiūrėjimo knį
gą — taipogi nežinau). Tie peržiurėto- 
jai knįgą apsėjo su rokundomis labai 
lengvai: nepripažino nė paskolyjimo 
S3000, nė atidavimo §2000 į banka, nors 
procentus mokėtus respective už tris, du 
ir viena tūkstantį priskaitė prie iszėji- 
mą. Tokiu budu pas juos tuose mėne
siuose, kuriuose buvo atiduoti §2000 iszė- 
jimą, pasidarė ant §2000 mažiaus, nekaip 
buvo užraszyta knįgosc. Taip vedant 
rokunda, man rodosi, kiekviena žmogų 
galima padaryti vagim, irdyvijuosi, dėl- 
ko manęs neapvagino ant kokią §30000, 
nepripažįstant stacziai visą iszėjimą. 
kurie pasidarė parapijoje per 7 suvirs/, 
motus. Ant galo turiu pridurti, kad asz 
pats knįgą nevedžiau, ir jeigu pasidarė 
kokios mažos klaidos jose, tai ne asz už 
tai kaltas, bet tie, kurie rokunda darė.

Atkartoju dar sykį, kad asz neesu su
sipykęs su parapija, bet tiktai su kelio
mis ypatomis ir kad tos priežastys, ku
rios ,,Lietuvoje“ yra paduodamos, neyra 
tikromis nesutikimą priežastimis, apie 
ka pasiraszinslejieipo korespondencija i 
„Lietuva“ gerai žino, bet guli asabisz- 
kamo. mano susipykime su dviem ypa- 
tom, o per jas ir su keliais isz mano pa- 
rapijoną. Skauda tik man szirdį. kad 
mano prieszinįkai, nepeszc nieko nė pas 
vyskupą, nė pas žmones, kuriems sten
gėsi įkalbėti mano neva vagyste, grie
biasi ant galo apjuodinimą per laikrasz- 
czius ir molagysczią, kurios kvepia jau 
kriminalu.

Kunigas A. Bikba.
Plymonth'o, Luzerne Co., Pa., liet. kat. 

parapijos klebonas.
[Isz „Lietuvos* ].

aoi •oaupitdou bjinpurjĮs i
jou iniĮud[jsdi3d’i •suujuz .ų
suis^uį ‘Įaįį^s uupn.ipns $ u o a i: o s u o

CclezinkdisJLeliigii - Vaiky, 
Prasideo nuo zy Lapkriciio 1890 m.

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk. Le 
higbton, Slatington, White Hall. Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem. Easton 
ir Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.53 po'piet.

In Quakake, Switchback, Gcrbards ir 
Hudsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton. Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delaware, Water Gap fr 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 
53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet 
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ii-6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
plotu.

In Ashland, Girardville r Lost Crock
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 1.50, 4.10 

5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 

Ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 4« 4 07, 
" 6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanoy City, Delano 
5.45, 6,03, 7.38,9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
Isz Shamomn 5.15, 8.20. 12.10 isz rveo, 3.00, 5.1o 

7 50 po pietų ir ateinu in Szenadori’ nnt 6.03, 9.1e 
ryte, 12.58. 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų.

Iszeina isz Szenadork į Pottsville. 6 03. 7.38 
9.05, 11(6, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20 
po pietų.

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38 
9.14. ryte, 12,58, 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.

NEDELIN1S TREINAS
Iszeina In Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Sbcnadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pieta, ir ateina in 
Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietų, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szenadoric In Pottsville 6,00, 9,Io 
9.40, ryte 3.05. po pietų.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

bollin h. WILBUR generalnas superIn 
tendentas South Bethlehem, Pa 

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

A. W, NONNEMACHER, Asst G, P A 
South Bethlehem, Pa

IksmK. Radzevicziiis
I 

Puikiausia visam Shenandoah

restauracija
Trissyk aut dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

; lykin (h riausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
į >ii mos k 1 i ąsos.

Jei i s z g a i s z keno koks gyvulys: 
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

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

Wanted-fln idea
Protect your Ideas; tliev may hi In- you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
neya, Washington, D. C., for their 31.SU0 prizo offei 
and list of two hundred luvontlona wanted.

KRAUTUVE
j Teipgi netoli nuosaliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ka
Ho pigiausiai. Prieitam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą

L O O v O

kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas 

lalis svieto.

AR ŽINAI KĄ?
Antanas Daniseviczia

savo naujame name ant
630 W Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir 

saliun ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.

121 ir 117 E.Centre stų
[36 ir 9] SHENANDOAH, PA J. P. Williams &Son

-: Pigiausiai nusipirkt :-
FORNISZIUS, l'IJANUS, VARGONUS

Cash szta
Didžiausia vieta Shenandoah

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia cie.ne.
Szillcartes parduodam ant visų kelių mariomis 
PinįgUS ko greieziausia tiesiok in namus nuliairižiam.

Ripans Tabules
105 S. Paip Stp.

Shenandoah, Pa

»•

IR SIUVAMAS M ASZ IN AS.
13 N. Main, Shenandoah, Pa.

ZINIA DĖL S ALIUM KU 
IR SZTOBMKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandotir didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai paniegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

L. Altpiap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarą, papirosu maskolisz- 

ką ir ruską tabaką. Cigarai nuo S 12.00 
iki S65,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsą agentą:

DR, J. 0ZUPKA
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.

[37 ir j 2

MARK

Vincentas Doinanski
turi geriausią agentūrą, pardavinėja lai Vnkortcs,

H apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se- 
ES ną tėvynę, perka ir parduoda naUlilS ir visokius reika- 
Ę lūs atlieka kuoteisinsdausiai.

51

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotllS Plllladelpllijoje 
ir Camdene? -

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasis- 
kolįti ? Tai eik pas

gj

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
Tik nepamirszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.
fefgfgj'gJgfgĮgJgJgj gj

arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo- 
nią, Kurie nor szį bei ta daslžinotio ir szalto alų 
ežio taurę iszgorU'j ar clgarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa. Juozą Daukszi.

iffli

Anyone sending n sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
Ln America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest circulation of 
nny scientific journal, weekly, terms $3.00 a year; 
Jl.oO six months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO., 
361 Broadway, New York.

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja • §1,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bodievią darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 
Kasztuoja - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapią esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje§ ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Lietuviszką Kollegija del AKUSZERKU Chicagoj.

Sekantys kursas prasidės nuo 6 d. Rugsėjo szių metų, nes visiems yra žinia, kad skyriai 
sveikatos Suvienytose Valstijose (U. S. Board of Health Association) rūpinasi, kad nebū
tų vartojama svetima kalba daktariszkose mokslainese, kas neužilgo ir gali atsitikti, o dėl 
to naudokitės isz atsakanezios progos.

Lietuviszką Kollegija del Akuszerkų yra vienatine įredne Suvienytose Valstijose, kur 
mokįtinės turi progą praktiszkai mokįtis 2-uose palaginiuose ligonbueziuose.

Szioj Kollegijoj jokiu budu negalima nusipirkt diplioino, kiekviena mokįtine turi mokį
tis ir tai gerai, pirma nek gauna daleidimą laikyti ekzaminą.

Iszdavus ekzaminą, apart dipliomo, gauna ,,State Licence“, tai yra urėdiszką daleidimą 
praktikuoti netik valstijoj Illinois, bet ir kitose Amerikos Valstijose.
Inteligentiszkos ypatos, norinezios iszmokti moteriszkas ligas, turi geriausią progą musų 
kollegijoj.

Vieta dėl neapsigyvenusių Chicagoj paranki, arti nuo visų gelžkeldvarių (dypų) užsilai
kymą ir gyvenimą gąlima lengvai gauti lenkiszkuose namuose sulygįtinai labai pigiai. 
Atsiszaukit pas:

DR. M. KOSSAKOVSKIS, PREZIDENTAS.

657 Dickson st. Chicago, Illinois.

io*
25 4 50.4 DRUGGISTS]

ARQHT TITPl V nnSPJNTPPn t0 care any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-i 
niluuLU 1 IjJj I u Unflnli 1 DLjv tire, never rrip or srripe.bnt cause easy natural results. Sam-i 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY ( ()., Chicaso, Montreal. Can., or New York. 817.|

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar 
for

Medicine
until you have tried

•u can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
This sort Is put up ohoAply to gratify tho universal prosent demand for a low prlca.

If you don’t find this sort of

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail;

IO 
or

12 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are ten to 
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

® Gsriaiise ir sz vieziause masa
----- PAS-------

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 i

K. H. MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU—
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

ikpiii jusi Piol iiigj'i vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa-

Guli gauti visokią ) T . , 
dalykąjyaletui. - Liekąrstvos - vaistai kuogeriausini padaryti.

Beach’o aptiekoj e .
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

ZNIGA MOOT.
K'Kmj'E’IK’AS kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pas’roditif toki« 
kurioje wys' sstaplibes ibonijiino butu atidengtos del wysa?, 

'■*" Senov.'es žmones wadino nbmininkns raifam d <r::ii< zeis moim’
zą su pngialba piktos dwas’.os, <’a ir szeudien (lauye’is i tsirar.da 10- 
7 kin ka tajp mislij • ir szaiak >. Cirt'.e.lflinas newionkart t kies { aša

kas, i asižaib j u <Lwc.-t kud wys:;s ntan bumas ir i?zmii;i's • uojua isz 
;ka ir lr> Fenej gici ž.-a.a iž-

!:<V
t i i:!cd::;.-:a." 
: kož
lip s-z’mt s akiwn pamokinin-R ir ;.pv 50 abrozilu paro 

(la’.iczin ’• ’ j'Zkicj kajp apsyUlic ir i-Z saw » užtlmdes i zsir.szt.
Toi kiiign ib. ucz. j ir pujkivj ia angiiszlcn r.u.h kla abdarila su aukso atėpaudom ant 

ainiam, ka-zteoja tyktaj . • ^Į.vO
T.j gi turu aut pardawinvi wysi kiu; dajktus ir rejkalingns priotajsas prie m amino, 

riu apsii ji neg ili. Prieg tam turu krautuwiu wy«>kiu knigu kokios tyktaj liciu- 
oiv k tlbole iszt'io. Turu maszinukies det drukawimo gromatn ir tt
jki p ,į ie.'a del raszimo gromatu su daili;:;) kwietkem ir d:uknw, t.zs paswc:k;ni- 

.na’s. Tuzirni • tokios p< picros su daliais Importais kaSZ'in ja 35o„ tris tuzinai 31 00
Turu iki jaiinunicnes juokinga kwietka, kury, kada duodi {unvuo-tit, isztiszka wan 

duo ir Įiadaro daug ju >ku, prekio 25c.
Kas iž dydeles Iutografiios norėtu turi t daugiau mažu, tigul atsiuneze dydela, asz 

isz tosios trumpam laikie padnrisu 100 mažiukiu ir nusiusi! už $ ,25c.
Norlntlent dažinot ape wysokics knigns arba kitokius dajktus ir czlenes, po aptiireliuu 2 ccntines mar- 

kivs tuojausianezin Brukuotus katalogus. Adresas inmi, ue szitoks:
JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Ave., Brooklyn N. I.


