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Žinios isz Amerikos.
Striukas.

New Bed ford’e, Mass., sustraikavo 
apie 9000 darbinįkų vietinėse verpimo 
dirbtuvėse. Pi ieža-czia straiko yra su
mažinimas darbi nikams mokesties ant 
10 procento. Sako, kad straikas gali 
ilgai užsitęsti.

14 prigėiė.
Netoli Leavenworth, Ind., be vežam 

paskui save garlaiviui ,,Job William” 
60 luotų su anglimis, užėjo viesulą. įsu
po vandenį, ir 14 žmonių nuplo\e vilny 
nuo luotų, - visi prigėrė.

Baisinga nelaimė prie darbo.
Ties Abington, Ill., iszlėkė i orą ga- 

rinis katilas tartoko ponios Cranberi ) 
Meadsovs ir užmusze du darbini k u, o 
kitus du sužeidė. Katilas nulėke api< 
50 pėdų ir puolė tiesiok ant pjūklo, 
prislogįdamas Gus. Andersoną, o jo 
brolis Oscar’as pateko po pjūklu, kur 
jį pusiau perpjovė. Maszinistą tik pri
trenkė, bet jis iszliko gyvas.

Suaresztavoti mokįtiniai,
Ties Anna, Ilk, jaunas kaimo moky

tojas nubaudė du vaikėzu už iszdykumą. 
Atsilygindami už tai vaikai mirtinai su
žeidė einantį į baznyczia savo mokįtoja. 
Vaikėzus suaresztavojo.

Padirbti pinigai.
Ties St Louis policija jieszko sądrau- 

gų W. Hepburno, pas kurį rado prie
taisas dėl dirbimo netikrų sidabrinių do
lerių. Tokių padirbtų dolerių per jo a- 
gentus visur papalo.

In Aliaską.
Auksinė karsztligė ne viena apėmus, 

kaip galima suprasti isz to, kad 23 d. 
Sausio iszvažiuojantis isz Portland, Ore. 
į Aliaska garlaivis ,,Oregon” negalėjo 
dėl stokos vietos sutalpįti net 300 no- 
rinezių į ten važiuoti. Tas garlaivis paė
mė su savim tik 450 aukso jieszkotojų, 
1250 tonų visokių pirkinių ir 500 viso
kių gyvulių.

Užpuolimas.
Penki užsilyczinavę plėszikai užpuolė 

ant namo Onos Gratz ties Beaver Dam, 
O., suriszo 7 namiszkius ir paskui paė

mę $ (5o pinįgais ir brangesnius daigtus, 
iszbėgo.

Kada pasileidęs isz ryszių Gratzienės 
Simus pakėlė riksmą, subėgę kaiminai 
nusivijo paskui pleszikus, bet nepasiv’jo 
IT
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Žinios isz pasvieczio.
Prancūzija.

Prancūzijoje dabar baisus trukszmas 
isz priežasties žydų. Anais metais žy
delis Dreifus, aficierius prancuziszkos 
kariumenes, buvo apsūdytas į kalėjimą 
k i smert už iszdavimą kareiviszkų Pran- 
•tizijos sekretų kitoms vieszpatystėms. 
Zidai, kurie turi gana didelę įtekmę 
Prancūzijoje ir yra turtingais, nenustojo 
■ gitavoję dėl iszliuosavymo savo sėbro. 
Per laikraszczius ir tam tikrose knygutė
se, broszurose, jie raszė, jog Dreyfus’as 
esąs nekaltas, jog kitas oficierius, gro
tos Esterhazy papildė tą nelabystę, už 
<urią Dreyfus kenezia.

Dideliai sujudino žmonis ir valdžia 
priversta buvo isz naujo peržiūrėti Drey- 
faus reikalą, paimdama po sudu grovą 
Esterhazą. Esterhazy buvo iszrastas 
nekaltu, o kalte vėl puolė ant žydo.

Žydai ir jų draugai, ypacz garsus ne- 
moraliszkų apysakų raszėjas Zola pra
dėjo rėkti givalt, kad sūdąs buvęs ne
teisingas, kad valdžia slepiant teisybę 
ir skriaudžiant nekaltą žmogų.

Tas nemažai įpykino prancūzas ir jie 
ėmė daryti demonstracijas priesz žydus 
Paryžiuje ir kituose didesniuose mies
tuose.

Isz priežasties žydo Dreyfus’o prancū
zų parlemente buvo labai smarkios mu- 
sztynės pereitą subatą, Ponai repre
zentantais tautos, besirodavodami apie 
szalies reikalus, ir viens kito negalėda
mi pei tikrįti, susigriebė už krūtų, mėgino 
viens kita užsmaugti nusitverdami už 
nektaizų (kravatų). Vos juos numalszi- 
no paszaukti kareiviai. Po kovai nuo 
grindų Rodos namo surinkta buvo 125 
sudraskyti kravatai.

— Paryžiuje įvyko kelios musztynės 
studentų su socijalistais, kurie ant su- 
szauktų susirinkimų (mitingų) mėgįda- 
vo, kaip mus szliuptarniai kitą kart, už
rėkti m i ti ngu o j a nez i u s.'

— Alžiriuje, Afrikos prancuziszkoje 
provincijoje, gyventojai susirėmė net su 
paszaukta ginti žydus kariumene, be- 
muszdami žydus ir jų kromus plėszda- 

mi. Daugelį žmonių sužeista, o kelis 
užmuszta. Prancūzijos valdžia yra da
bar labai kebliame padėjime. Žydai ir 
galingi szalinįkai reikalauja, kad Dreyfą 
isz naujo sūdytų atviru, nekariszku, sudu. 
Tada reikėtų valdžiai iszduoti savo vals- 
tijinius sekretus, isz ko butų nauda ne 
Prancūzijai, tik jos prieszams. Arsziau- 
sia, sako, esą, kad Dreyfus’as buvęs mas
kolių (ne vokieczių. kaip ik sziol misly- 
ta) szpiegas. Apgarsinu tą vieszai, 
Prancūzija turėtų didelį nesmagumą, 
nes ji su maskoliais iki sziol laikėsi vie
nybės.

Belgija.
Belgijoje ties parlamentu teiposgi įvy

ko pesztinės isz priežasties sociajalis- 
tiszkų reprezentantų, kurių vienas ne- 
paisydams, jog jam už nepadorų pasiel
gimą uždrausta buvo pasirodyti ant tū
lo laiko parlemente, per šylą ten veržė
si, rėkdamas vivatus dėl ,,armijos” ir 
,, republikos”.

Socijalistai sujudino žmones ir įvyko 
pesztynės minių su paszauktais pas par
lamento namą'kareiviais.

NAUJIENA! NAUJIENA!
Asz duodu žinot visiem lietuvnįkam. 

kad asz dabar turiu savo locną drapanų 
Faktore Philadelphijoje, 327 MARKET 
STR. I’ilILADA., FA.

Visas drapanas mes dabar darome dėl 
saves ir parduodame kitiems sztoruį- 
kanis. Musų drapanos dar tiks gėriai s. 
kaip steliuotus. nes mano (aktorėj dirba 
geriausi l’hiladelphijos kriaueziai.

Dėlto mes susimislijome, kad mes jau 
pamesime ta madą derėtis. Nuo 3 <1 ienos 
Morcziaus,mes uždedame VI EN A CZIE- 
NE ir visas drapanas: siutus, kelnes, 
marszkinius, skrybėles, bus ant tikieto 
iszdrukiiota praisai, taip ingiai, kad jus 
nė nenorėsite, kad jums da ką nuleista
me. Mes indėsim du szitu dolerių į ban
ka. jeigu viens galės iszrast. kad mes 
parduosime nors vienam brangiau, kaip 
kitam. J> is Iszdrukuota taip pigiai, kad 
kiti sztornįkai negalės nupirkt už tokią 
ciene. kaip jus pirksito. Nuo 3 Mor- 
eziaūs mes gausime pilną sztora naujų 
tavorų, o szituos. ką dabar turime, par
duosime iki 3d. Morcziaus. Užtai dabar 
labai pigiai parduosim viską, dėlto kad 
iki tai dienai neliktų senų tavorų, kada 
gausime viską naują su praisais.

Jus patys galite suprast kad mes galė
sime labai pigiai parduot, ba mus paežių 
kriaueziai viską siųs, mums nereiks 
pirkti nuo kitų. ‘ Dėlto viskas bus viena 
eziene ir Pigiai. Ir jum nereiks bade- 
riuotis-derėtis. Neužmirszkite ateiti isz- 
piikti tavora. kurį mes norime iszpar- 
duoti iki 3 d. Morcziaus, o kurį pirksite 
labai pigiai. Neužmirszkite mano pleisą 

11 South Main Street
Didžiausias ir pigiausias sztoras 

SHENANDOAH. PA.
LOUIS GOLDIN.

Kad ir mažas vaikas atėjės gaus už tą 
paezią ciene. kaip senas žmogus nuo 3 d. 
Morcziaus kada mes uždėsime viena cie
ne NEUŽMIRSZK1T!



laiszkas.
ScinU Vyskupo picmcniszkas vus kūdikius. Dieną ir naktį, dirbant symą visų dalykų szventos Religijos, 

ir ilsantis, jūsų iszganymas gulės mums 
ant szirdies, jums prapuolant nebūtų nė 

jusųgi sz v e ilVieszpats Kristus Szventą Bažnyczia mums vilties iszganymo; jusųgi szven- 
prilygino medžui iszaugusiam isz gars- ^as gyvenimas ir geri darbai, tai visas 
tyczios grūdo. Virszunė to medžo sie
kia Dangų, szakos jo apsiaucza visą pa 
šaulį, szaknis ir virszunė, pradžia ir ga
las to medžio - tai patsai Kristus;liemuo 
gi jo,tai Popiežius; didžiosios jo szakos, 
tai Vyskupai, mažosios szakelės, tai ku
nigai; lapai gi ir žiedai, tai visi katali
kai. Kaip medžio visa gyvastis, žalu 
mas ir sultys eina isz szaknies į virszu- 
nę, kiekvieną lapelį ir-žiedą, per lieme 
nį, szakas ir szakeles, taip lygiai visas 
Bažnyczios szventumas, isz Kristaus

kunįgus iszsipildo ant visų viernųjų, 
idant darytų gausius vaisius geru darbu 
ant gyvenimo amžino. 

J

Bažnyczia szventa turi šylą, isz Dva
sios Szventos ir užlaiko ją per dvasisz- 
ką grosą*), tai yra per meilę ir paklus 
nybę, visiems visus mylint, žmonėms 
klausant kunįgų, kunįgams Vy. kupo, 
Vyskupams Popiežiaus; visiems-gi per 
Popiežių, klausant Kristaus. Vyskupas, 
nepaklusnus Popiežiui, butų lygus sza- 
kai palaužtai, iszdžiuvusiai; taip lygiai

gus pakritusiems lapams, padžiūvusioms 
szakelėms, neturinezioms sulczių, butų 
atskirti nuo Kristaus. Visi vierniejie, 
klausydami kunįgų, glaudžiasi vienyben 
į savąjį Vyskupą; visi kunigai su visais 
paklusniaisiais katalikais, klausydami 
Vyskupo, limpa vienyben į Popiežių, 
visi Vyskupai su savaisiais kunigais ir 
katalikais, klausydami Bažnyczios, su
auga vienyben Jėzaus Kristaus. Toksai 
yra dvasiszkos grosos parėdymas Die 
vo. įstatymas szventos Bažnyczios.

Popiežius statydams Vyskupą ant 
Vyskupijos, iszima ją isz po valdžios vi
sų kitų Vyskupų taip, jog per jį tiktai 
vieną teužsilaiko vierniejie prieglobstyje 
Szventos Bažnyczios; patsai tiktai vie 
nas yra jiems mazgas Szventųjų Drau
gystės, jų upė gyvojo vandens, Gany-

musų džiaugsmas ir viltis, visas numal
dymas sielvartų ir skausmų, visa lai
me.

Vienok gerai žinome, jog visi musu 
rūpesniai ir vargai, be jūsų paežių gero 
noro ir sterones, nuveitų perniek. 
Todėl-gi karsztai praszome, idant isz 
tikros szirdies Mums padetumet Dievui 
tarnauti, garbę Jam padac.gįti ir visiems 
užsipelnyt iszganymą.

Artimiausia ir stipriausia mums pa- 
szialpa, tai Skaiscziausioji Kapitula, 
Senotas Vyskupijos, gražiausias Mums 
garbes Vainikas. Kapitula szvieczia 
visoms Bazn) ežioms gerais priklodais, 
dabįdama Katedrą, sergėdama Dievo 
garbę ir dvasiszką Grosą, padedama 
mums aprūpinti seminariją, iszrinkti ge
rus Džiakonusii* klebonus (prabaszczius) 
priskirti kunįgams prideranezias vietas, 
iszliginti nesutikimus ir prieszinįkus 
Vyskupo, valdo Dijeceziją. Szlovingi 
Pralotai ir Kanaunykai yra iszrinkti- 
niais viso dvasiszko Stono; jų mokslas 
datyrimas, iszmintis, nuopelnai, szven- 
tas gyvenimas ir svarybe visiems yra 
žinoma. Nuo jų tad svarbiausiuose rei
kaluose Bažnyczios szventos lauksime 
paszalpos, norėdami viską gerai suprast, 
iszmanyti ir teisingai iszteikti.

Seminarija, tai dangaus Rasodnįkas, 
Vieszpaties Jėzaus darželis, kuriame že
lia ir auga rinktinės duszios, tai Motina 
ir auklė szventųjų Dievo tarnų, Kunį
gų. Szlovinga jos vyresnybė ir Moky
tojai blizga mokslais ir doromis, kaip 
ant Dangaus žvaigždės. Isztirimas ir 
isztaisymas tikrojo paszaukimo į kunį- 
gystę, apszvietimas klierikų ir iszmoki- 
mas jų szvento gyvenimo ir dvasiszkos 
grosos yra labai didis ir brangus dar
bas. Ką szviesesni ir szventesni Kunį- 
gai iszeis isz seminarijos, tą didesnis isz-

įstatymų Bažnyczios, grosos, teisybes 
ir meiles.

Klebonai (prabaszcziai), po savasias 
parapijas, yra vietinykais ir mokytojais 
ir ganytojais visų parapijonų,, užveiz- 
dais gerų pasielgimų, naikintojais nedo
rybių ir papiktinimų, gelbėtojais griesz-

reikaluose

tai dalinį-
dvasiszkos

aprupintojais pavargėlių, naszliųir nasz- 
laiczių,apveizėtojais ligonių ir mirsztan- 
czių, užtarytojais numirusių. Kamen- 
doriai (vikarijuszai), kapelonai ir kiti 
visi kunigai yra szelpėjais klebonų (pra- 
baszczių) visuose duszios 
viernųjų.

Visas Dvasiszkas Stonas, 
kai Musų meilės ir rupesnių, 
valdžios ir atsakymo. Dėlt<
me ir rūpiname visus Szlovingus Dievo 
Tarnus, atsinaujinkime dvasioje ir 
szventame gyvenime isz tikros szirdies 
tarnaukim Dievui ir Bažnycziai, užlai
kykime visus jos įstatymus, iszpildyki- 
me visus parėdymus Popiežių, Sinodų 
ir musų paežių, idant nei viena duszia, 
atpirkta brangiausiu krauju Dievo Sū
naus, nepražūtų, bet draug su visom už- 

; pelnytumėm gyvenymą amžiną.
Teip-gi ir visas Asabas svietiszko 

stono, turinezias ant kitų kokią norint 
vyresnybę, praszome ir rūpiname: už
laikykite savus priklausytojus Dievo

gimdytojai aprūpinkite savus vaikelius, 
Mokytojai mokytinius, ponai tarnus, 
ukinįkai savo szeimynas ir visi viernie- 
jie kits kitą, idant visi iszpildytumėme 
prisakymus Dievo ir Bažnyczios ir pel- 
nytumem iszganymą. Visi esame vie
no Dievo vaikais, vienos bažnyczios są
nariais, dalinįkais vieno tikėjimo, vilties 
ir meiles. Nesigailėkime kits kitam ge-

O O

rų priklodų, apszvietimų ir paszalpų,

į prapultį. Visuose dalykuose klausy
kite kunįgų ir klausykite kaip musų pa 
ežiu žodžio. Jie draug su mumis savomis 
dusziomis atsakys už jus Dievui ir 
szventai bažnycziai. Jie tad jumis tikrai 
iszguldys visą szventą mokslą: kaip Die 
vui tarnauti; kaip su žmonėmis gyventi, 
idant visiems lygi butų taisybe ir meile. 
Jie aprūpins visus jūsų dvasiszkųs rei
kalus, duszias lygotas pagydys, suteiks 
ir padaugįs mylistą ir Dovanos T$va- 
sios Szventos Szventais Sakramentais, 
apmaldys sielvartus, nerimasezius, ap
gaubs ir už gyvus mirsztanczius ir nu
mirusius. Tikekite jiems, klausykite 
jų, mylėkite ir branginkite juos, kaipo 
savus dvasiszkųs tėvus. Melskitės už 
juos ir už mus, kaip ir mes nesiliausime 
melsties už jus, už visus jūsų reikalus 
dvasiszkųs ir kuniszkus.

Kitus dalykus, prigulinezius iszga- 
nymui, aprūpinsime patogiame laike y- 
paezais parėdymais, aplankydami p ira- 
pijas ir Baznyczias. - Dabar gi isz visos 
szirdies suteikiame visiems piemeniszką 
Palaiminimą, kaipo ženklą karsztos mu-

Norime ir.liepiame, idant musų Pieme- 
niszka gromata butų skaityta žmonėms 
po visas Baznyczias tris sykius nedėl- 
dieniais arba szventėmis paeiliui, tai 
yra, 1, 2 ir 6 diena Sausio.
Raszita Seinuose d. 28 Gruodžio 1897 m 

f Antanas Vysk. s. r.

prieszais neseniai iszduotajį D-re

Tikką praslinkusi metą, tai yra 1897, 
iszėjo isz po labai drąsios rankos p. 
D-ro Szliupo ,, istoriszkai socijologisz- 
kas pieszinys: ,, Lietuvystės praeitė, da
bartis ir ateitis”. Bet geriaus butų ti-

Vietoje sakyti: ,,O kas labjau iszr 
augsztino moterį, jeigu ne bažnyczia?” 
Perkratinėkime visas istorijas stabmel
džių pirma atėjimo Kristaus, ar nebu
vo moterys laikomos už verges? Ar ne 
galėjo vyrai pardavinėti moteris kitiems 
ir daryti su jomis kaip jiems pamėgo? 
Kas jas iszliuosavo nuo tos baisios arba 
prakeiktos vergyėtės, jeigu ne bažny
czia?

Ant lakszto 6oto skaitomo; ,,l)embs- 
kis laikė* praneszimus Shenandoah, Pa., 
drauge su D—ru Szliupu, jau tai iszgul- 
dinedarnas geografiją, jau tai luksztęda- 
mas painius bibpjos klausymus; czion 
biblija buvo nuodugniai iszgvildyta ir 
tapė parodyta esanti tiktai produktu 
žydų tautos dvasės, o ne di- viszko įkvė
pimo . . . . ”

Na tik visi sveiko proto vyrai nepasi- 
gadinkit besijuokdami. Ar atrasi kur 
tokį paiką žmogų, kuris veikiau pasiti
kėtu neryklumui dviejų vyrų, nė kaip 
visos tautos. Bet ne vienos tautos, nes 
tegul apsidrąsina kas pasakyt protesto- 
nams, mokįtiems krikszczioniems, jog 
biblija nėra žodžiu Dievo, tai spjaus ant 
akių.

Ant lakszto 59to randame: ,.Dembs- 
kis piestu stojo priesz Popiežiaus ne
klaidingumą,” Dėlko piestu stojo, kad 
jats savę norėjo isz prakeiktos puikybės

pragaro vartų, kuriais yra p. Demskis 
su p. Szlupu, noris jie patis prie to nenori 
prisipažinti. Gal jie pasiska'to iszmin- 
tiilgesniais uz Napoleoną Pirmąjį, kuris 
būdamas isztremtas isz karalystes, turė- 
dams žydelį už tarną, kartą jo užklausė:

— Asz misliju, atsakėžydelis, kad jis 
buvo labai iszmintingu žmogum.” Ant 
to jam Napoleonas taip atsakė: ,,Kad 
Jėzus Kristus butų buvęs tik žmogumi, 
o ne Diovu, tai apie jį visi greieziau bu
tų užmirszę, nė kaip manę. Nes asz 
noris nepuoliau nuo sosto ir tapau isz- 
tremtu, vienok nebuvau ne nukryžiavo
te, nė taip baisiai paniekįtu.

Dembskis drįsta nuspręsti, jog biblija 
buvo ne Dievo įkvėpta, o Jėzus Kristus 
pripažino seno testamento pranaszys- 
tes: ,, Perkratinekit Szventraszczius ku
rie duoda liudijimus apie manę.” f Jo 
5,39.) P. Szliupas visus kuningus 
persekioja, o Dembskį noris vadina ku
nigu, vienok jį nepersekioja. Kas tame 
negal patėmyti užsiėdimo. Ar tai rūs
tybę reikia slėpti teisybe? Pats nori 
kitus mokįti meilės artymo su savo nau
ja knįga, o vienok nemokina paveiks-

muma pranaszysczių, vienok pats pra-

Tegul kiti akilesni istorikai ir logikai 
kritikavoj naujos knįgos kitas mela
gystes, labiausiai tie, kuriu pravardės 
yra toje knįgoje patalpintos.........  Nes
joje yra daugiau melagystės, nė kaip 
teisybes. Kas vienam dalyke meluoja, 
tam nė teisybę sakant niekad nieks ne-

Apgynėjas teisybes*

turi taip

Gocziai

Korespondencij os.
W. Conn. Czion darbai da

bar ne labai gerai po Kalėdų eina, nes 
kompanijos daro visų metų rokundas, 
tai biskį perstojo dirbę. Vienok turim 
viltį, kad pradės dirbti taip, kaip dirbo. 
Czion toki darbai yra: dirba špilkas, 
žiedus, laikrodėlius (dz egorėlius), szauk- 
sztus, liampas, peilius, - visokių darbų 
czion randasi; labai czion yra linksma, 
tik tas vienas man nepatinka, kad ke- 
iose vietose, kurias teko atlankyti, lie- 
iviszką kalbą niekina ir visai nenor lie- 

tuviszkai kalbėti, o tikri lietuviai, da 
pats moka gerai lietuviszkai kalbėti, o 
vaikai tai mažai moka, vos ką galima 
susikalbėti. T'ai ko gero galima tikė
tis, jeigu mes patys lietuvystęniekinam, 
tai ar galime sulaukti kad svetimtaueziai 
girtų mus. Niekad negalime sulaukti 
pagyrimo. Dulko svetimtaueziai nesi- 
griebia už kokios kitos kalbos, tik savo 
ta itiszkos laikosi. Neįstabu, kad sve
ti ntaucziai juokiasi isz mus visada ir vi-
>ur.

tys sau priesztarauja! - Visame veikale 
nėra jokios logikos, jokių argumentų, 
ipse dixit - patsai isztarė, ir 
auti, o ne kitaip! Bėda tau, 
užginti neklaidingą mokslą!
trokszta platinti apszvietimą tarp tam
sios tautos.

Bet majio mieliausi broliai, likkit 
sveiki visi, jeigu jus priimtumėt tą ap
szvietimą, o manę norėdami priversti 
prie jo, nužudytumėt, veliju numirti to
kiu tamsunu, kokiu dabar esmių.

Jeiga nori logiszkai darodyti, tegul
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ir naszlaiczių, szelpdami ubagus, idant 
jie, kaip pailsime, priimtų mus į Dan
gaus karalystę.

Negalime užtylėti ir to, jog szioje ga
dynėje iszsiranda žmonės atžagari Die
vui ir Bažnycziai, kurie savo puikybės 
glumą žodžiais ir knįgelėmis barsto ant 
neatsargybės katalikų, kaip kūkalius 
ant dirvos Dievo ir Bažnyczios, kursti- 
dami neapkantą ir užvidėjimus, kartais- 
gi ir iszdergdami szventenybes. Ne
klausykite jų žodžių, neskaitykite jų 
knįgelių, vengkitės jų draugystės, idant 

nigams ir vierniems patvirtinimą, pataL neiszklaidintų jūsų isz kelio iszganymo

visų viernųjų. Kunįgasgi neszaukia- 
mas Vieszpaties Kristaus, arba nevier- 
nas taip augsztam paszaukimui, butų 
labai nelaimingas ir ne vieną duszią 
prapuldytų ir suteptų Bažnyczią.

Džiakonai, tai akis ir deszyne ranka 
Vyskupo; lankydami kas metai visas 
jiems paskirtas bažnyczias ir pildydami

Isz to viso, kas ežia pasakyta, pigiai 
galėsite suprasti, jog jus visi, vaikeliai 
mieli, nuo szios dienos Mums este arti
mesni už tikruosius gimines ir brolius, 
brangesni už tikriausius prietelius ir 
jog rūpestis apie jūsų iszganymą mums 
yra didesnis uz rūpestį Motinos apie sa- Vyskupo parėdymus, nemažą daro ku- 

“■ — - - — ' 1 1 ■" ————- . ••• . _

*) Disciplina,

te.
Žinoma, neužsimoka perkratinėti vi

sus istoriszkus faktus, arba nusidavimus 
jo apraszytus toje neryklioje knįguteje: 
pakaks parodžius aiszkius melus, bent 
svarbesnių dalykų.

Kožnas žinovas visuotinos istorijos 
turės gardžiai nusiszypsoti isz drąsumo 
mokito istoriko. C

Tiktai paklausykit kaip jis szneka ant 
lakszto yoto.

,,O kas labjaus žemino ir žemina mo
teris, jeigu ne bažnyczia?” Argi da rei
kia aklesnės nežinios istorijos bažny
czios, negu szita?

szczionis, tegul argumentais darodo ne- 
užgintinais, jog Kristus nebuvo Dievu, 
tikt agaviku, tegul darodo, jog visus 
svietas suklydo skaitydami metus nuc 
užgimimo didžiausio apgavyko. degu 
darodo, jog Kristaus apasztalai būdami 
aklais žvejais, būdami patys apgautais 
ir nužudytais, niokojo apgauti visą svie
tą. Tegul darodo, kokiu budu iszturė-

ežiu metų be atvangos pleszoma nuo1 Lietuvis.
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Smulkmenos. Paskutines žinios.
Gruzinas giria lietuvius.

Lenkiszkas laikraszti,, Przegląd Kat.1 ‘ 
straipnije ,,Žodis klebono apie kate- 
chizacijas“ patalpino szitas žingeidžias 
žinias:

„Szįmet apturėjome laiszką nuo Per
sų parubežio isz Temir-Chan-Szura. 
Gyvena tenai vienas Gruzinų kunįgas, 
kursai, idant galėtų suteikti Lenkijos 
kareiviams dvasiszką patarnavimą, isz- 
moko lenkiszkai.

Guodotinas tas kunįgas su skausmu 
szirdies skundžiasi ant lenkų kareivių, 
kad nemoka pirmutinių tiesų tikėjimo 
(katekizmo). Szįmet laike velykines ra
dau tris, sako jisai, kurie net nežinojo, 
kastai yra Jėzus Kristus, nors jie paei
na isz didžiausių Lenkijos miestų.

Nieko panaszaus, sako tasai guod. 
kum, neatsilaikė tarp lietuvių, — lie
tuviai mokėjime tiesų savo katalikisz 
ko tikėjimo sarmatija lenkus. loki 
pats skundai ant lenkų kareivių ateina 
isz Kaukazo, Kairo, Turkestano irt. t. “

Už tai lenkai moka nezaležnas bažny- 
czias būdavot! —

Laikuosi vieszpatavimo maskolių caro 
Petro Didžiojo, senatas tankiai būdavo 
priverstas perkratinėt prasikaltimus 
gana augsztų virszinįkų už vagystas.

Toki prasikaltimai labai pykino carą, 
ir vieną kartą baisiai inirszęs paszaukė 
pas savų generaliszką prokuratorių ir 
prisako; ,,Ant tų pėdų paraszyk ukazą 
tokį: jeigu kas pavogtų nors tiek, kiek 
viena žiurkė kasztuoja, bus ir už tai pa 
kartas“. Prokuratorius nesiskubino 
iszpildyti prisakymą ir kada caras, 
užpykęs paklausų, kadėl neraszo, atsa
ke :
■ „Jūsų Djdybe! Gal nori pats vienas 
likti, be padonų, nes visi vagiame, tik 
su tuom skirtumu: vieni mažiau, kiti dau
giau — bet visi!

Užsimislinęs caras pamatuszkavo, o 
maskoliai ir iki sziai dienai vagia ir va
gia.

Pravoslnvijos nupuolimus.
Paskucziausi maskoliszki laikraszcziai 

daugel ras'/o apie moraliszka nusiban- 
krutinimą pravoslavijos. Sujudinimu 
buvo laiszkai grafo dolstoj’aus, aiszki- 
nanti apie skandaliszką iszplėszimą kū
dikių , .tėvams staroviercams“. - kokiu 
iszplėszimu užsiima mat czinovnįkai ir po
pai. Laikraszciai; ,,Pet. Wied. “ ,, riy<*- 
zowskij Krai “,,, Ruskij Trud ‘ ‘ iszsireisz-

kė už tą dalyką ir abelnai už persekioji
mą, o vienas laikrasztis sako, kad cerkvė 
pravoslavijos pavirto į instituciją viesz- 
patystės, tarnai altoriaus ir piemenys 
stojosi czinovnįkais, o pamokslųsakyto- 
ai —kalbėtojais— politikieriais. Ry- 

szys tarp cerkvės kūno — tautos ir pas 
tyrių — sutruko, iszdilo meilė, nyksta 
ir viera“.

Apie tai mes visai neabejojame.

Didelis Balius, 
po Direkt >ruinF. Stauk.

S. 1 )nu kanto Kuopa paieiige. puikų 
balių dė nu vargini.>h ypatus Gausio 
29 d. i898ni. Puikiausia proga pasi- 
liksmįti, nes bus pirmas ir puikiausia- 
Balius lietuvių Grand Rapids.

Guthano Orkestrą grajįs puikius Lie
tuvos szokius.

daigi nepmirszkit brangus bei ir iai i- 
lietu\aitės pribut seKanczią subatą. Pra
sidės 7 vai. vakare ant kapine 2 tros ii 
Stocking gatvės Armory Hali: ddkietai 
25 c. moterims ir panelėms įženga dy 
kai.

Szii dingai užpraszo 
Komitetas.

Balius ir teatras.
Mahanoy Plane, Pa., ,,Susiv. “ kuopa 

kelia balių 4 d. Vasario (February) am 
Boilino salės. Balius prasidės 6 valan
dą vakare, o 8 v. bus perstatytas tea
tras - komedija ,, Nesiprieszįk.

d ikietas 35c.
Visus meilingai užpraszo 

Komitetas.

Balius! Balius!
Draugyste szv. Povylo Citizens ke

lia balių ant savo naudos 7 d. Vasaric 
(February), ant Robinsono salės, She 
nadorij. Inžanga tik 2.5 c. Negating e 
kit ateit pamiklįt kojas.

Užpraszo
Kom t tas

Atsimįkit, kad dramatiszka 
draugyste The Miles Idea) 
Stock Co. pradėjus nuo panedėlic 
(31 d. Sausio) laikys per visą nedėlią 
teatrus ant Fe'gusono salės. Tą kum 
panę labai iszgyrė New York’o laikrasz
cziai. Ji yra po virszinįkyste John E. 
Milės, kursai pirmiaus buvo prie gar
sios Atlix Salvinia Co. Czion yra t iki 
garsus aktoriai, kaip Eva Williams ir 
Jack Tacker, kurie buvo papuoszimu 
kitų kompanijų, ir kurių vardai gvaran- 
tuoja pasisekimą.

Psnedėlij 31 Sausio bus garsi moks- 
liszka kariumeniszka drama ,,Michael 
Stropoff“ arba „Caro pasiuntinys“. 
Prekės bus žemos: 10, 20 ir 30 c.

Hazleton, Fa. Isz czionais praneša, 
kad didelis triukszmas, nes artinanti 
provai (bylai) szcrifo Martino eina tyri
nėjimas liudinįkų, Prova bus labai aky
va; paskirta ant 1 d. Vasario, jei del ko
kios nors priežasties nebus atidėta ant 
toliaus,

Juokai-
-fjpdgeri po tris stikle liius degtinės, 

o piĮfifi lėjei daugiaus. kaip vieną negerti
E bet matai, kaip iszgeriu

vieną stiklelį, tai jaueziuosi suvis kitu 
o ką gal kenkti, kad kitokis žmogus įsi
geria dar porą stiklelių.

Sud/ia: - Apskųstas esi už pavogimą 
arklio. Ką tu gali pasakyti dėl saw 
ipgyiimo.

— Apsk.: dik tiek, ponas sudžia 
kad arklys tas buvo niekai: negalėjau s 
juom iszbėgti,

— Kūmai, pasakyk tu man, užb 
nuo caro tas mus vaitas gavo medalį?

— Ir tamista apie tai nežinai?
— O isz kur asz galiu žinot?
— O isz kur asz graliu ?
— Isz kur tu žinai, tai man ne galvoj 

bet man pasakyk, už ką jis medalį gavo'
— O, gavo jis už tai, kad da iki® 

o netu ėjo, žinai dar kuine?
— O, taip - taip dar žinau, —sz’ti 

dėlto, kad da neturėjo.

Du lojeriai. Gal girdėjei, drauge, kai 
sudzia Tarnas mirė.

— Ar taip! — buvo tai labai gers- 
žmogus, tegul jam Dievas suteikia (h 
dT

— Jeigu taip, tai drauge, m jo man
ding daugiau neregėsi.

— O ir tu tikrai ienai nenuveisi - 
t sakė antras.

\ ienas pa davė as muilo prilipini 
plakatus su paiaszu; ,, Pirkite muilą nuo 
Džiano Kabicz“.

Kitas pardevėjas, paska-tęs tą ap 
garsinimą, užsteliavo dėl savęs pana 
szius plakatus su szituom paraszu:" 
„jeigu pirmiau negausite pirkti pas Ta
nia Davįs“ ir pakabino savo plakatą p- 
Kabicziaus.

Mokįtojas naturaliszkos istorija 
Koks medis greieziau užsidega?

Mokįtinis: Szvėbelis (brėžukas).



Lietuviszkas Kningynas
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.
— Broliai bajorai! tegul taip orai va mano krinta, mes

dama tuszczią stikline į aslą suszaukė kits, jei daleisiu, kad 
kas kits, o ne Piastas mumis vieszpatautų.

— Piastas vieszpataus, atsiliepė antras. Kožnas isz 
mus noriai nuo savo valako sudės ant apmokėjimo Vilhel
mui tų tukstanczių, bile mums vairių paliktų Jadvigą. Asz 
žinau geriausiai, kokio jai vyro reikia. Tegyvuoja Zemovi- 
tas! Tegyvuos Zemovitas, karalius Lenkų! Suszuko visi, 
keldami kepures augsztyn.

Per visą tų laikų Davaina ramiai besiganydamas, ma
žiausios nedėjo atydosant prisznekų rotmistro ir szukavimų 
jo draugų. Kartais tik, kad kuris pro ji prasitrynę, lyg kad 
ant persergėjimo, mete akia ant kardo, gulinezio ant stalo. 
Sveikata ėjo pavymui, kožnas gyre midų ir Zemovitų; ap- 
sznekama buvo apie auganczių šylą jo szalinįkų ir gausias do
vanas piningais ir žeme, kurias jiems žadėjo.

— Del manęs, tarė viens geriausia butų užmokesczia, 
kad karaliumi pasilikęs, isztrauktų ant Lietuvos del atkerszi- 
nimo tiems pagonams, ką musų žemes ir valsczius pavertė Į 
plėnis. O ne taip man gaila sudeginto namo ir paimtos man 
tos, kaip Onytės mielos, kurią man iszneszė. Lygiai ant 
szvenczių ketinau ją vesti. Vargsze mergina, Dievas žino, 
kas su ja sziądien dedasi. Kad karalius isztrauktų ant Lie
tuvos, tai gal dar ją atjieszkocziau! kad nesurascziau, degin- 
cziau ir užmuszinecziau, taip kaip jie dare.

— Arba tai tu viens verki savo sužieduotines, atsiliepe 
kitas, dekavok Dievui, kad tai ja ne paczią paėmė. Kas yra 
tarp mus, kuris jokios bledies nebūt paneszęs? Ponai dum- 
cziai žadėjo pasiųsti su iszpirkimu; bet jiems nėr skubu, ma
tau; tuom tarpu musų paczios ir vaikeliai stena pancziuose 
pagoniszkuose.

— Nenusiminkime, brolau! Zemovitas už mus atker 
szįs, tarė treczias. Ei, tegyvuoja Zemovitas! musų atkerszin- 
tojas!

— Ir sugrįžimas mielų draugų! - dadurė kits.
Paszneka szita urnai atėmė linksmumų rotmistro i liūd

ną užsimislyjimą. Nesikiszo jis į pagrasą, nei savo blėdis ap
sakinėjo, bet matyt buvo, kad priminimas lietuvių skaudžią 
jame opą vėrė. Ilgai sėdėjo ant suolo tylintis, akyse reisz- 
kėsi gilus nuliūdimas; ant galo, lyg kad įkirias mislis 
norėdamas juokais numalszįti, paszoko staiga ir prisiartinęs 
prie Davainos tarė:

— Brolau! tarė į jį: tau nepatinka, kad į vėžyklą tavo 
ponios dirseziojau, o mums nepatinka, kad negėrei sveika

tos Zemovito. Prisiekcziau, kad jo nemyli. Ką darysi, turi 
tad iszgerti sveikatą Jadvygos. Taigi į jus. Ei! broliai ba
jorai, sveikatą karalienės. Ir meilę jos dėl Zemovito, - paan
trino kiti.

Rotmistras iszsunkęs taurę pripylė ją ir atidavė Davai 
nai, bet tas vienval savo skobą valgydams ne tik nenorėjo 
jos priimti, bet ir akių ant rotmistro nepakėlė.

— Broluk! imk-gi, kad tau duodu, tarė į jį Stognie- 
vas.

— Negersiu už sveikatą Jadvygos, atsakė jam Davai
na.

— Smarkuoli! gerk arba muszkis, suriko inirtęs rot
mistras.

— Musztis sutinku, bet gerti nemisliju.
— Nepaprastas loki, gersi, negersi, tai mums vis viena, 

bet atsikelk, kada mes geriame, keldamas kalaviją kitas su
szuko. Negirdi to, kad mes keliame sveikatų karalienei?

— Atsikelk man tuojaus, arba kiauszė tavo bus po suo
lu.

— Szuksztu! neszaukk vilko isz girios, atsakė balsiai 
lietuvis. Gali gerti už savo sveikatų, kaip tau patinka, tik ži
nok, kad asz nevalgau staezias. O jei turi į manę reikalų, tai’ 
laukk, koI pietus pabaigsiu.

— Tai yra sveti m žemi s koksai! sznekėjo kiti. Pri
siekcziau, kad tai yra Opolenas, ką mus sznipinėja. Ir ta jo 
užsidengusi ponia savo spintoje, ar nėra kuningaikszcziu O- 
poliszku, kuris nori prasiskverbti į Krokavą. Broliai, neduo
kime isz savęs juokavot!

— Tai yra sznipas, ne kitaip. Da jis czion pagonas 
žingeidžiai klausinėjo, ar negalima kame Jadvigos apkal
tinti, tarė kils.

— Kas vėl ? jis drįso abejonę iszreikszti, kad Jadvyga 
nėra tobuliausia esybe? - atsiliepė rotmistras. Palaukkite, 
tuojaus jį pertikrįsiu, kuomi yra musų karaliene. Ei! kas 
ėsi? gerbą savo pasakyk ir taisykis, arba tavę liepsiu be 
sūdo pakarti, suriko į lietuvį, mesdamas jam geležinę pirsz- 
tinę po kojų.

— Lenkai! esiu svetimžemiu, atsiliepė pakildamas Da
vaina - nepažįstu jūsų gerbų, mano yra szitas kardas, o var
das Davaina.

Kaip kibirksztis, paraką, taip žodis Davainos 
staiga uždegė rūstumą lenkų. Akys jų nuszvito nuožmiu 
džiaugsmu ir priszokę urmu prie jo:

— A! tai tu tasai Davaina! ir tas žiaurus lietuvis, ka į 
plėnis pavertė musų sėdybas, ką musų namus iszgyvendino. 
Ir dabar dar drįsti vaikszczioti po szituos griuvėsius, 
kad penėti akis savo niekingu darbu ? Tuojaus, tuojaus atsi
imsi užmokestį! — szaukė pakėlę ginklus.

— Klausykite - sznekėjo Davaina, - statydamas jiems 
kaklą. Nežinau, kas yra jus Piastas, Opolenas ir Vilhelmas; 
bet žinau, kad yra nelaiminga lenkė, ką nusiskundžia ant jūsų 
Jadvygos ir kol jo-aszaros teka, nepasakysiu, kad Jadvyga 
yra be pėtno, o kas man tai turi už blogą, tegul ginklu savo 
piktumą darodo.

— Su manim! su manim pirmiaus, Stognievai! pavelyk, 
asz jį pamokįsiu - szaukė kožnas isz karžygių.

— PalauI k te, tarė rotmistras. Mus daugis, jis vienas. 
Ar ėsi-gi tu isztikro tas baisus lietuvis, kuris kraujo musų



daugiausiai praliejo? Kuris mums iszplėszė dukteris ir pa- 
ežias?

— Esi u juomi, atsake drąsiai Davaina.
— Sudek ginklą. Esi musų suiminiu.
— Nei maž ne įminiu niekad nebuvo Davaina; įmi

ni ą nieks neima taikoje. Jei manęs negavai karoję, 
nelaukk apkalint! taikoje; o jeigu nori, kad ginklą padėcziau, 
tai pirmiaus manę paveikti turi.

— Gerai, tarė Stognievas. Nors galeeziau pasinaudoti 
prievartos ant nuginklavimo tavęs, nors mažai užsipelniai, 
idant su tavim statycziausi, bet noriu locna ranka atsiimti 
pagiežą už visą piktą, kurį mums isztnisei. Taisykis-gi.

— Žodį, — tarė lietuvis. Turiu su savim kiltą 
lenkę, mano kitados iminę, kurios gerovė dauginus man 
rupi, kaip gyvastis. Vežu ją tėvui. Gal but kad krisiu; 
duok man savo žodį bajoriszką, kad ją su prideranezia prie 
žiūra nusiusi tėvui.

— Reikalavimas tavo užsipelno ant pavalnumo. Turi 
mano žodį, niekas su ja nesistos.

Tąsyk lietuvis žengęs prieszakin, liepė totoriui pakelti 
pirsztinę, užsidėjo kaupoką ant galvos ir susirėmė su gink
lais su lenku. Stognievas su visą rūstumo deguliu szoko ant 
Davainos, bet ūmai pažino, su kuomi turi veikalą; o nors lie
tuvis sunkiais sz- rvais apsidengęs, mažiaus turėjo pragumo 
už lenką lengva rinkine apsimovusį, vienok sukriai mokėjo 
kirezius jo atmuszti.

Bendrai rotmistro tolydžio dadavinėjo Stognievui szir 
dus, nors jo n rsa nereikalavo ki rstymo;totor ulai| gi lietu
viui laikydamas užpakalinę sargybą pono nemažinus žodžiais 
>t'ngė<i ragįti. Gaspadorius namą matydams, kaip karžy
giai nuvėjo toli ir kad gali pareiti prie praliejimo kraujo, 
iszsigandęs nubėgo pas Aleną, pasilikusią vėžyklėje, duoda
mas žinoti apie pavoją, kuriame jos karžygis buvo. Persi 
gandu-i mergina, tuojaus įėjo į stribą ir taja žiūra virszutinio 
antžvil_tio, kuriuomi mokėjo taip lengvai valdyti, pirmu- 
cziausiai stengėsi duoti pažinti savo pasibjaurėjimą, sakyda
ma, kaip ją tas stabina, jog tie, kurie tvarkos ir taikos turėtą 
daboti, yra pirmi prie suardymo ramumo keleivią. () kad 
ant kovojanezią, kurie savę tik mato, mažai szita kalba įspū
džio darė, tai surustinta Alena prisiartinus prie ją:

— Ką? -tarė - tokia dėl keleives moteriszkos guodonė? 
szita tai yra lenkiszka kiltduszystė, užpulti, norėti užsmaugti 
svetimžemį, kuris į jusą rankas atsiduoda? Davaina! tu prie 
laukinią žmonią priklausai, užgėdink žiaurumą apszviestos 
tautos, liepiu tau, padėk tavo ginklą.

Tuojaus Davaina metė ginklą po koją pneszinįko ir sto- 
io prieszais jį pasirengęs myrį priimti. Szitas drąsus veika
las iszdavėpageidautiniatįsią iszeigą. Nusistebėjęs rotmist- 
risant syk nežinojo kas jam pasilieka daryti; ant galo nulei 
< o ginklą i • žiurėjo ant Alenos su nusistebėjimu. Jos drąsa, 
graži pastovą, balsas prisakmingas,-o ypacz aklas paklusnu
mas karžygio staiga permainė pagiežą ant paguodonės.

-- Ponia! teikkis mums atleisti, jei mes jai įžeidėme. 
Bet kągi turiu matyt prieszais savę? užklausė jis po valan
dos.

— Aleną Habdank - atsakė mergina.
— Dukterį gnodotino Starostos?
— Taip yra, paantrino Alena.
— Padedu ginklą ir nuolankiausiai perpraszau už viso

kį neramumą, kurį jai galėjau padaryti.
Nudžiugus Alena, kad taip laimingai iszvedė savo karžy

gį isz pavoja is, grįždama prie paprastos savo meilios pasto
vus, su kuria taip mokėjo užimti, apsakė Stognievui aplin
kybę iszvežimo savo į Lietuvą, kaip daug buvo kalta Davai
nai, kad ją ypatiszkai palydi pas tėvą ir kad visos lenkės, pa
imtos kalinio, grįžta į tėvynę. Miela buvo rotmistrui szita 
žinia, kuris laike įsibriovimo lietuvią paneszė sunkią blėdį. 
Tuom tarpu, kad galėtą pas Aleną užtikrinti sau gerą prie 
starostos paliudijimą, pasinaudojo visokią pragumą, ki d 
ją paimti; žinojo.juk gerai vertę Habdanko ir nuo seniai jiesz-

ko jo pragumo, kad galėtų laimėti jo balsų ant szalies kunin- 
gaikszczio Zemovito. Draugai rotmistro, matydami vadovo 
nuolankumų, turėjo prie jo apsiėjimų savo taikinti ir lipsz- 
nesniu prie Davainos atsiliepė balsu; bet iszdidus lietuvis ne-' 
reikalavo jų malonės ir garsiai rotmistrui davė žodį, kaip veik 
dastatys Alenų ant vietos, tai tuojaus jam statysis, idant duo
tų isz savęs jam pasikakinimų, ir dėl to pirsztinę jo ima su 
savimi.

Tuom tarpu Alena, troksztanti kuoveikiausiai apglėbti 
tėvų, ruosziasi į tolimesnę kelionę ir į vėžyklė norėjo sėsti, 
kaip staiga mato prisiartinanczių prie jos kuopų moterių.

Buvo tai dalis grįžtanczią isz nelaisvės lietuviszkos len
kių, kurios pažinę Alenos vėžyklę, norėjo dar sykį dėkingu
mų jai panaujinti už prisidėjimų prie jų iszliuosavimo. Kaip
gi didelis turėjo būti nusistebėjimas ir džiaugsmas, kad vie
na isz jų rotmistre pažino savo patį. Keletas kitų taipgi rado 
tarpe draugu jo savo tėvus ar gimines: ir graži Alenutė ne- 
pasiliko ilgai nesutikus savo sužieduotinio. Stognievas 
augszcziausia laime perimtas negalėjo savo dėkingumo iszpa- 
žinti Alenai už sugrąžinimą mielos paczios ir dar sykį per- 
praszinėjo už visokius priklumus, kurių buvo priežasczia, o 
paduodamas Davainai rankų szirdingos bicziulystės, pniszė 
sugrąžinti pirsztinę.

Nesiprieszino lietuvis taip szirdingiems ženklams, sup- 
paudė Stognievą, atidavė jam pirsztinę ir pilnoje taurėje su 
lenkais liekanas marino py kas ties. Tiek sunaikintų vilėsiij, 
tiek džiaugsmų szirdingiausių, užtikrinimų saldžiausių, atsi- 
muszdaini į ausis merginos, skaudų jos szirdij naujino nuliū
dimų, kurio nieks į džiaugsmų atmainyti jau nežadėjo! Už- 
kreipdama akis nuo szito laimės paveikslo, liepė važiuoti 
važnycziai, palikdama Davainą, kuris taip labai pamilėjo sa
vo naujus draugus, jog nepavijo Alenos net iki nakvynei ir 
tai jau vėlai.

X
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Už jos tad pasivedima rūksta aukuriai, 
Kėliajai užbėga ciesoriai karaliai, 
Žemė vis taria, jog eilėj monarkių 
Didesnės m buvo, neigi kuomet bus.

Trenibecki.
Iszgelbėta kuone stebuklingai isz nevalios ir pavojų ke

lionės, Alena artinasi nekantriai prie gimtinių slenkscziy. 
Netoli taipgi jau buvo Bielinas, vieta gyveninio jos tėvo. Pa
liko jau smilcziuotus Visios krasztus, o gyvo žalumo pakal
nės, kalneliai apvainikuoti jaunais vuosiais, pievos, gojai, 
upeliai, viskas, ant ko ji pažvelgė, rodėsi į jų sznekėjo, kad 
jau ji randasi tarp draugų. Tai tikrumas laimingas, o ypacz 
viltis apkabinimo urnai brangaus tėvo, atmainė staiga jos nu
liūdimų į saldžiausias pajautas. Pasirodė ant galo isz tarpo 
tankių liepų žiurintis su smailu stogu ir galingu boksztu di
delis namas, kurio ardvų kiemų supo ilgos szalinės būdavo- 
nes. Ant vartų murmurinių styrojo geležinis garbus Hab- 
danko, pagrožintas visokiais karžygiszkais papareziais. Vi
duj kiemo stovėjo didelė altana, grotomis apvesta, kurioj 
buvo dedamos skydos, vėliavos ir kitc.ki szarvai. Antdurėj 
namo paauksuotuose rėmuose stovėjo slatuva motinos Dievo, 
tikro didumo. Isz tiesėsės pusės stovėjo nedidelė akmeninė 
kopliezia, o už jos budavonės dvaro; isz kairėsės pirtis, loby
nas ir staldines pasziurės. Taip bet viskas buvo sujungta 
su namu" kad iszėjus ant prieangio galima buvo pastoge visur 
prieiti tinkamai.

Pažino Davaina vietų, kurių priesz pusmetį užpuolė. 
Matė tolumoje tų szventų kalnų, ant kurio nelabai paveizdin- 
gai pasielgė su mininkais, kada juos kamantinėjo apie už
teptus lobius. Gailestis ir gėda jį perėmė ir pirmu syk gy- 
v istij pajautė szaltų prakaitų ant kaktos. Patėmijo Alena 
jo susimaiszymą ir dasiprotėdama priežastį, stengėsi jį sura
minti, tikrindama, kad dėkingumas jos tėvo už grąžinimą 
dukters pergalės visokių įžeidą.

(Tolinus bus.)

Atsiszdiikimas
Draugystės Vytauto D. L. K.

So. Boston Mass.
Prezidentas F. Mockevicze 
Sekretorius M. Meszlukas 
Derektorei J. Burnett

P. Szlimas.
Patėmiję po laikraszczius papeiki

mą musų draugystės už patrijotiszką ir 
krikszczioniszką apvaikszcziojimą dienos 
25-tos Lapkriczio, isz kart nežinojom m 
ką atsakyt, nes nežinojom priežasties, 
kas su musų pusbroliais (tavorszcszystes 
szv. Kazimiero) darosi, ir kas jiems 
kenkia. Taigi laukėme per nekurį lai- 
kaiką bene pasirodys priež: stis, bet kad 
to nesulaukėme, ta 2-tra dieną Sausio 
1898 m. minų draugystė ant savo mė
nesinio susirinkimo pasky re tam tikrą 
komitetą dėl iszradimo tos priežasties, 
isz ko viskas užgimė. Komitetas para- 
szėgromatą įtavorszczystęszv. Kazimie 
ro, užpraszydami, kad ir jie atsiųsti 
savo kamitetą ant 6-tos dienos Sausic 
dėl pasirodavojimo, kaip tą galinu 
pataisyti, betgi ir komitetas nepasiro* ė

Taigi mes, nenorėdami pažemį t savo 
vardą ant tiek žemai, kaipo tavorszczysb 
szv. Kazimiero, neiszrodysime, kas ji< 
per vieni yra, pasitikim, jog skaityto 
jams nesunku bus juos pažįti, ir nuspręs
ti, prie ko jie priguli, tiktai mes czia isz- 
tariam tuos paežius žodžius kurie buvo 
sakyti dieną 25-tą Lapkriczio: Kunįgas 
Gricius nekeikė tavarszczystės ir ne
draudė jų nuo baliaus, tiktai draudė tuos, 
kurie eis spaviednin, vakare kad neitų 
antbaliaus, sakė-nesigadija eiti prie ko
munijos szv. rytą metą buvusiems ant 
baliaus.

Taigi redos, jog tame dalyke Tėvas 
Gricius turėjo tiesą iszreikszti įstatymą 
bažnyczios.

O kunįgas Burba sakė, pamokslą du 
kartu tą dieną, ir kas tik buvo bažnyczioj, 
labai gėrėjos isz gražių žodžių; jeigu ir 
tavorszcziai (jie taip vadina savę) butų 
buvę bažnyczioj, but neturėję progos 
balvonuoti. .. . Kas link ant sales, tai J. 
B. kalbėjo apie gentystę lenkų su lietu
viais abelnai Amerikoj, apie lenkiszkai- 
lietuviszkas draugystes, ir ant susirin
kimų vartojimą lenkiszkos kalbos. Jisai 
sakė, jog jam davėsi girdėt praeitam 
laike kituose miestui se, o ir Bostone, 
bet nesakė, kad taip daro tavorszczyste 
szv. Kazimiero ir nieks jos vardo nemi- 
navojo. Delko jie prisipažino?... . T o- 
liaus kalbėjas sakė, jog lietuviai dasi-

dami vardą draugystėms tikrai lietuvisz- 
ką kokio nebūt Lietuvos kunįgaikszczio 
ar kito, lenku nebuvusio ir tuomi užsta
te sainą: Keep off the grass. Potam 
kunįgas Burba laike prakalbą; tarp daug

nuo uolos nuplaukia pavande niu tolyn, 
ir nėr ko tikėtis, jog jis priliptų atgal; 
tuom prilyginimu kun. Burba davė ge
riems tėvynainiams nepaisyti ant atska 
unų ir negaiszįti laiko veltu. Czia , ,ta- 

\ orszczy stė“ vėl mislija, jog tik dėl jų 
buvo sakyta. O ar jų buvo nors vienas 
bažnyczioj ir ant sales, mes negalim 
pasaky ti, mes užpraszėm, bet nematėm.

Tiktai isz to galima suprasti, kad 
žmogui maiszyto proto nė bažnyczioj 
nėra vietos, jam rodos, jog visi jo kal
tes mato ir tik apie jį szneka. Siuncziam

nautą ir nemirtiną jam suteikia garbę, 
jau tai, kad tai yra pirmutinė lietuvisz
koje kalboje iszleista knįgutė su iliustra
cijomis; už ką negalime neisztarti 
,,acziu“ tam, kurs savo triūsa ir kasztu 
suteikė lietuviszkai visuomenei tą puikų 
veikalą. Jei ir toliaus, kaip ketina isz- 
davystė,,, Dirvoje“ talpįsis svarbesni lie- 
tuviszki rastai, tai galima jai linket 
sėkmės, kadangi ji bus papuoszimu 
tuviszkos lieraturos.

Raszant į ,,Dirvos“ redakciją, 
siuneziant rankraszczius ir pinįgis’
kia padėti adrisą. Rcv. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa,.

lie-

ar 
rei-

Pareina žinios, knd per kons< kracijas

Naujų mietų.
Aukszcziau minėtas komitetas.

Kulionis pakele toasią lietui szkai: ..Asz, 
vyskupas Zemaiczių, gt riu sveikatą visų 
lietuvių ir zemaiczių ir r. t.“ Atsakymu 
buvo ilgas plojimas rankomis. Paska-

ilgoką lietuviszką kalbą, kurios visi klan

nu-
PO 

isz-

Szią nedelią aplaikiau pirmutinį 
nerį naujo lietuviszko laikraszczio 
vardu ,, Dirva“. Yra tai laikrasztis 
įnamis kas trys mėnesiai paviaiksle

cnįgos. Pirmutinis jo numeris yr’ knį- 
gutė 128 puslapių, talpinanti Medegą 
Simano Daukanto bijografijai, su pa
veikslu S. Daukanto ir kitų ypatų ir 
vietų, turinezių susiriszimą su jo gyve 
nimu, beje jo kapo, Truikinų bažny
czios. kur buvo klebonu S. Daukanto 
geradėjas, leidęs jį į mokslus kun. S.

liuose, maskoliai iszvežė ant 5 menesių 
į Kretingos kliosztorių už tai, kad nesu
tiko katalikiszką abrozą pakabinti gre
ta' pravoslaviszko.

In tą pati kliosztorių likosi pasodinti 
taip-gi: kun Butkis, Zarasų klebonas, 
už tai, kad pradėjo vaikszczioti iszkil-

ai! Linkimų bažnyczios, kur 
) kriksztytas, Daukanto 

atrasto 
gyveno 
b rangu- 
kur y r’

motinos kapo, Apaules, D-tc 
istoriszko kalno, Kivilių, kur 
D-to sesuo ir kur liko jo visi 
mynai, Papilės, ir jos kapinių,

kurį D-tas mirė, garsaus Papilės kalno, 
Triszkių, paskutines kun. Ig. Vaiszvilos 
Parapijos.

Pirmiausiai apraszyta pagal žinomą 
lietuviszkų dalykų tyrinėtoją p. M. D. 
Silvestraitį Simano Daukanto bijogra-

dentų: K. Moigio, kun. Pabrėžos ir 
kitų; jame-gigalima atrasti visus straips
nius, kada koks buvo kur nors spaudįti 
apie Simaną Daukantą. ,,Medega Si
mano Daukanto bijografijai “ yra svar 
bus veikalas lietuviszkoje literatūroje 
jau tai tuomi, kad prideraneziai apvaini
kuoja tą musų literatūros tėvą ir užtar-

Kraucziunas;

cziulis, Kelmės kamendorius, už tai, 
kad vietinėje mokslainėje pradėjo kal
bėti maldas lietuviszkai. ne lotyniszkai.

Kauno seminarijos inspektorium pasi
liko kun. Strimaviczius, žmogus nieku 
dar neatsiženklinęs. Tas yra tiktai tik
ra, kad jis ant tos vietos yra visai neti
kęs.

Kaune sėdi Jonas
kaltina jį už redaktorystę 
ir ,,Varpo“; klausė net Tilžės landra- 
to apie tai, ale isz ten atėjo atsikymas, 
kad ,,jie neturi nieko jus vysokoblago- 
rodijai praneszti“; laiko tą vyrą jau keli 
mėnesiai, nors jokių tikrų darodymų 
neturi ant jo. Jisai prisipažino, kad 
buvo kitą-kart , .zeceriu“ T ilžėje. Kau
no žandarų pulkaunįkas Szatoras labai 
įpykęs ant Jono Kraucziuno. ,,Kad 
ir zeceriu jis ten buvo, tai vis-gi turi szį- 
tą ž noti, kas raszė, kas pinigus clave, o 
jisai tyczia mums nieko nesako. Ar tai 
nepiktumas mums?“ — prasitarė vienam 
ponui tasai žandaras. Nors jau tyrinė
jimas apie Joną Kraucziuną pasibaigė, 
nors nuo jo jau nieko jie nesitiki isztrauk- 
ti, vienok tyczia per piktumą laiko.

Kaune da sėdi keli kunigai ir keli 
vyrukai už darbinįkiszkus iudėjmus. 
Pas kitus rasta ir lietu viszki dalykai.

Žirgas.
(Isz ,,Ukinįko‘U
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Draudžiate lietuvius nuo saliunų ir C- 
girtuokliavimo - sako tūlas lietuvhzkas 
laikrasztis — o nesuteikiate jiems vietoj 
saliuno jokio kito pasilinksminimo. Duo
kite pirma žmonėms - sako - prakilnes
nius nusibovyjimus, o tik tada galėsit 
su pasekme drausti nuo saliunų.

Mums rodos, kad tų prakilnesnių pa 
silinksinimų gali kiekvienas norintys 
rasti. Knįgos, laikraszcziai - ar ne nu- 
sižadinimas? Beveik visur, kur tik yra 
pažymesnis lietuvių skaitlius, yra įtaisy
ti lietuviszki knigynėliai.

Kur dar knįgynelių nėra, ten juo 
prie gerų norų lengva įtaisyti. Nerei 
kia taip suprasti, kad jau žmonėm tur 
pakakti to vieno nusižadinimo - skaity 
mo knįgų. Bet jukgi ir kitokių pasi 
linksminimų pasitaiko neretai: draugys 
tęs kelia balius, piknikus, exkursijas i 
t. t. Visus tokius pasilinksminimus bu 
tų galima kelti ir taukiaus, jei tik jie 
žmonėms patiktų.

Kaip galima įtaisyti pigų ir prakilnų 
pasilinksminimą, duoda mumis paveizdą 
Mahanoy’jaus (Maganoy City, Pa.) lie
tuviai, kurie 13 d. Sausio padare zobo- 
vėlę bažnytinėj salėj. Vietiniai giesmi- 
nįkai padainavo, vietine orkestrą (benas) 
pagrajino, užkviesta isz Shenandoah, 
Pa., teatraliszka kuopa perstatė kome
diją ,.Nesiprieszįk“. Žmonių prisirinko 
pilna sale ir visi smagiai perleido vaka
rą — o įžangos tikietas buvo tik 10 c.

Tokių ir panaszių pasilinksminimų gali
ma įrengti ir taukiaus. Galima pasi
žiūrėti, kaip kitos tautos linksminasi ir 
paimti nuo jų dorus pasilinksminimus, 
bet niekados negalima sakyti, kad dar 
per anksti drausti lietuvius nuo girtuok

liavimo. Jokia zobova, nors ji užiman- 
cziausia, nepatrauks visų isz saliunų. 
Pėda į pėdą su nykimu saliunų platįsis 
visokį doresni pasilinksminimai. Dabar 
atsilankiusiejie, padekim, ant teatro tan
kiai nesigėdi isztarti, kad jie už tuos pa
ežius pinigus saliune butų daug geriaus 
pasilinksminę ir randa pritarėjus. Kol 
tarp žymios žmonių dalies bus tokia nuo
mone, sunku bus įvesdįti nors ir prakil
niausius pasilinksminimus. Taigi suvis 
ne per anksti atkalbinėti žmones nuo 
girtuokliavimo.

Apie 20 d. szio menesio iszejo pirmas 
numeris nauio trimenesinio laikraszczio, 
,,Dirvos“. Yra tai laikrasztis, iszleidžia- 
mas paveiksle knįgutes. Talpina tik 
svarbesnius moksliszkus rasztus. Pirmas 
to laikraszczio nameris yra ,,Medega 
Simano Daukanto bijografijai ‘ ‘, iszleistas 
su daugybe originaliszkų paveiks'elių. 
Antras numeris iszeis Balandžio mene- 
sij. Tas talpįs svaibų d-ro J. Basana- 
vycziaus veikalą apie lietuviszką tautisz- 
ką daktarystę ir rankvedį senoviszkos 
istorijos. Iszduotoju ir redaktorium to 
laikraszczio yra kun. A. M. Milukas.

Nepriderėtų ne vienam prakilnesniam 
tautiecziui apsieiti be to grynai mokslisz- 
ko laikraszczio. Kasztuoja jisai ant me
tų 2 dol., atskyrus numeris 80 c. Norint 
jį iszsiraszyt, rėkia padėt tokį adresą: 

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

,, Lietuva“ net antrusyk reikalauja 
nuo ,,Garso“ redakcijos atsakymo už p. 
Liet. Kat. straipsnį. Kožno laikrasz
czio redakcija — sako — turi atsakyti 
už tuos visus straipsnius, po kuriais nė
ra pasiraszyta tikra pravarde, o vien tik 
pseudonimu. Bet czion ,,Lietuva“ pa- 
mirszta, kad lietuviszka laikrasztyste ir 
abelnai visa lietuviszka spauda yra ypa
tingam padėjime, tokiam ypatingam, 
kaip ne viena kita spauda ant viso svie
to. Visi gerai žino, kas patinka lietu
vius (Maskolijoj) tik už vieną skaitymą 
lietuviszkų rasztu. Rasztinikai turi 
slėptis, nori ar nenori, po svetimom pra- 
vardem, jei nenori pakliūti į maskoliaus 
nagus. Isz dalies isz papratimo, 
isz dalies isz apsirokavimo, kad 
kada gal reiks į Maskoliją grįžti, net 
czionais, Amerikoj, veik visi rasztynįkai 
slepiasi po pseudonimais, nors sziaip 
nuo nieko nemislija slėptis, kad tai yra 
jo paiszinys. Net ir pats ,,Lietuvos“ 
redaktorius yra visuomenei geriaus žino

mas isz pseudonimo, kaip po savo tikra 
pravarde. Kitokios lietuviszkos spaudos 
aplinkybes iszdirbo ir kitokią etiką kas 
link redakcijos atsakymo už pseudoni- 
miszkus straipsnius.

Bet, daleiskim, kad ir prie dabartinių 
aplinkybių redakcija tur atsakyti už vi
sus straipsnius, po kuriais nėra paraszo 
— tikros pravardes. K ogi gali ,, Lietu
va“ reikalauti nuo ,,Garso“ redakcijos 
už tą straipsnį (No 52 ,,Garso“ 1897 
m.), kursai jai jau kelinta nedelia ne
duoda ramumo? Jei Liet. Katal. keti
no iszrodyt ,, Lietuvos“ neprielankumą 
link katalikystes, tai tegul ,, Lietuva" 
nuo jo reikalauja, kad isztesetų savo ža
dinį, o ne nuo ,, Garso“ redakcijos. ,, Lie
tu vos“ redakcijaneužtemija, ką,,Garso" 
redakcija raszo (kaip antai buvo užsipuo- 
kis, kad niekas neprireme kandidatūros 
p. Tabaro, nors ,,Garsas“ po kelis sy
kius visus ragino duoti už jį balsą), bet 
ką kas kitas paraszo, tai gana vikriai 
moka kaltę ant ,,Garso“ redakcijos su
versti. Jei ,, Lietuva“ nori pažįti ,,Gar
so“ nuomones, tegul medegą tam ima 
isz ,,Garso“ įžangtinių straipsnių, o ne 
isz prisiųstų.

Ant 55 puslapio skaitytojai ras atsi- 
szaukimą dr-es Vytauto D. L. K., isz 
Boston o priesz dr-ę szv. Kazimiero. 
Originalas to atsiszaukimo yra su para- 
szais ir su draugystes peczecziu.

Korespondencij os.

Union City, Conn. 12 d. Sausio 1898 
m. suveję trys moteriszkes susidėjo ant 
alaus. Ėjo dvi parsinešzti, ir netoli nu
veji.s viena parslydo ir koją tiesėją isz- 
lauže palei kaulelį. Tuo davė žinia dak
tarui, bet tas jau negalėjo sutvert per ti
nimą. Ta buvo tu namų savinykė p. 
Saimantavicziene, airiszka, bet jos vyras 
buvo grynas lietuvys.

In 3-ežią dienų (14 Sausio) tų paežių na
mų randaunykėp. Pruselatiene taipgi lie
tuve, ėjo su sesere į miestą ir beeidama 
parpuolė, ir taip lygiai iszsilauže, irtą 
paežią koją, ir per tą patį daigtą, kaip 
jos namų savinįke; tik tiek szi antra lai
mingesne, nes greieziau daktarui pribu
vus galėjo išzsyk-sutvert nespėjus sutint.

diek labai įstabu, kad vienuos namuos 
dvi gaspadines, ir abidvi po tą paezią 
koją iszsilauže. Kaip pirmoji iszsilauže, 
tai antrytojaus suveję žmones gailavo 
isz nelaimes žmonos, ir tūlas pasaka

kad visi girtuokliai kojas iszsilaužtų. 
Dabar nekurie mena, buk įspejąs tokį 
prakeikimą, ir tie keli žodžiai dabar sto- 

• vi atmintije, o labjausiai nelaimingos 
p. Pruselaitienes.

J- p-

Waterbury, Conn. Sausio 24 - 98 m.
Pas mus darbas blogai pradėjo eiti po 

Kalėdų szvenezių, tai yra daugybe žmo
nių be darbo. Neturėdami jokio užsiė
mimo,- kaziruoja isz pinįgų. Broliai, ar 
nebūtų jum geriau ir gražiau, kad pasi- 
rupįtumet susirinkti kur atsakanezioj 
vietoj ir parsikviestumet kokių laikrasz- 
czių bei knįgų, tai daug daugiau atnesz- 
tų jums naudos.

Skaitydami gerus laikraszczius ir knį- 
gas pamatysite apie savo nuopuolius: 
kaip, kuom ir per ką esame taip mes 
nupuolę. Ir man rodos, kad jeigu mes 
kiekvienas mylėtume musų mieliausią 
motiną Lietuvą, tai rastume vietas, kur 
susirinkti. Primenu, kad neturime lie
tuviszkos vakarines mokslainės, kur ga
lėtume viens kitą pamokįti skaityt bei 
raszyti.

Taipogi primenu musų tautiecziams, 
kurie yra tėvais, o nesirūpina, kadparu- 
pįti lietuviszka mokslainę, kur galėtų 
savo vaikelius iszmokįti gerai lietuvisz- 
kai skaityti ir raszyti. Visai nesirūpina 
apie tai, sakydami, kad jie lietuvystes ne
pakels Amerikoj. Bet atsimįkit, kad mes 
turime rupįtis, kad būtume lygus kittau- 
cziams, ir kad butų geras musų lietuvisz- 
kas vardas. O kaip dabar matom ir 
žinom, nekuriu mus brolių yra iszaugįti 
vaikai taip, kad lietuviszkai nemoka nei 
skaityti, nei raszyti, nei kalbėti.

Tėvai taipgi pats lietuviszkai užmir- 
szo, o angliszkai neiszmoko, tai taip ir 
gyvena, net paežių anglų niekinami.

Taigi neatbūtinai turim rupįtis, kad 
nors vakarinę mokslainę uždėti, kur ga
lėtume apsiszviesti patys ir savo vaikelius 
apszviesti. Nesakau, kad del mus czion 
laisvės žemėj, nereiktų angliszkos kalbos, 
bet mažas kūdikis ir bėgiodams po gatves 
geriau iszmoks kalbėti angliszkai, kaip 
jųjų tėvai, to tuom tarpu užteks.

Su guodone.
Mylintis Lietuvystę.

Mahany City, Ra., 13 d. Sausio mes 
turėjom smagų pasilinksminimą pobaž- 
nytinej salėj. Buvo dainos, grajus ir 
teatras. Mergaites ir vaikai vietines 
lietuviszkos mokslainės padainavo labai 

gražiai; dar gražiaus dainavo giesminį- 
kai ir giesminįkės. Nepaprastai mus 
visus užėmė grafofonas. Reikia stebė
tis, kaip ta maszina dailiai isztaria lietu- 
viszkus žodžius dainuodama arba kal
bėdama. Patiko mums ir teatras ,,Ne
siprieszįk”, kurį perstatė atvažiavę isz 
Szenadorio teatraliszka kuopelė. A- 
belnai viskas dailiai nutiko; geistina, kad 
ir tankiau toki pasilinksminimai butų.

— Pareitos nedėlios į panedėlį naktį 
kasžin koki piktadėjai norėjo padegti 
vietinį pravorą. Nors pravoras iszliko, 
bet ugnelė visgi nemažai blėdies pada
rė. Ziur.

Grand Rapids, .Mich., Isz sukatos 
vakaro iki nedėlios rytui prisnigo dvi 
pėdas sniego, jog net stritkariai negalėjo 
važiuoti per kelias valandas.

Tikimės, kad geras rogių kelias ves į 
S. Daukanto kuopos Balių.

T. J. S,

Mahanoy Rlane, Ra. Ir vėl prane- 
szu apie pereitą susirinkimą mus Susi v. 
kuopos, laikytą 26 d. Gruodžio, 
nes Garse buvo visai trumpai ir su ne 
kuriom klaidom, daigi sziiiom sykiu 
pasiryžau paaiszkįt daugiau. daigi 26 
diena Gruodžio 97 m. buvo laikytas mus C V V
kuopos mitingas dėl užsimokėjimo pri 
puolanczios už bertainį metų mokesties 
į Susivienyjmą ir dėl apsvarstimo nors 
nekuriu nutarimų ir t. t., ir susiėjus 
keletai sąnarių tapo atidarytas mitin 
gas prezidento p. Vilkaiczio. Pirmiau
siai užsimokėjo pripuolanczią mokestį, 
potam prasidėjo rodos ir ineszimai, ir 
p. Vi Įkaitis pirmiau užminė, kad pa
siimti knįgelę dėl visų sąnarių kuopos 
kuri bus iszleidžiama per Kunįgą A. 
Miluką, kas trys mėnesiai (,,Dirva") ir 
taipgi buvo nutarta pasiimti nekurtuos 
laikraszczius, ir tapo nutarta paimti 
sziuos: Garsą, Vienybę, Lietuvą ir Sau
lę, — tas viskas žinoma, likosi apmokėta 
isz kuopos kasos.

Taipgi ant galo buvo nutarta, kad 
padaryti Bolę (Balių) dėl savo locnos 
naudos, tai yra, dėl padidinimo savo 
knįgyno, ir ant to visi pristojo ir mi
tingas buvo užbaigtas, bet liko nenutar
ta, ant kada tą bolę surengt, tai buvo 
pavesta ant komiteto pared ko, tai 3 d. 
szio mėnesio komitetui pasi rodavi jus nu
tarė ant 4 dienos Vasario (Febr).

Su guodone,
K. S.

ana
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Brolis ir sesuo.

Linguojas! giria placziausia
Giliose tamsybės’ nakties
Ir gausiai, kaip pragaras, gaudžia, 
Liūdnai apszviesta mėnesies.

Szit miszko tamsiuose pavesiuos
Lietuvis su sunum baiTai
Keliauja rankas susinėrę
Ir kalbas tarp savęs tyliai.

, .Šuneli!” liūdnai tėvas tarė:
Naktis szi yr vėlių nakezia, 
PasTodyt kožna tad tur galę 
Tiems, kurie gyveno su ja.

Užtat, jei tu nori, sūneli,
Tėv’s saloo kaskartą graudžiaus
Skenduolę regėti seselę
Tad eikim prie prūdo baisaus, 

In kurį ji peniais įkrito, 
Grybaudama szitam miszke, 
Ir ji jau dauginus neb’iszlipo 
Ir neb’sirodė mus name.

Ir eina jieszkot jie to prūdo,
Kur miela nuskendo sesuo,
Kaiczios’ aszaros’ sūnus plūdo 
Ant tėvo j>riglalist’s krutinės.

Jis savo seselę milėjo
Ant svieto duigiaus už viską,
Bet, ach, jos (langiaus nebregėjo,- 
Nuo to, kaip iszėjo miszkan. . . .

Atėjo ji<‘ szit' jau pas prūdą, 
Ir perini’ juos didi baimė: 
Tyku. Tiktai giria vis ūžia;
Rėk’ 1 langiai pelėda baisi.

Ir vysto užmigusį prūdą
Szalta, kaipo drobė migla,
Ožaiti debesiai joje plūda
Ir sukrieja ant prūdo gilmių.

Mėnuo tik’, kaip stulp’s sidabrinis, 
In vandenius slepias gilius.
Szvitruoja vanduo kriszrolinis

Alinau mano - pratarė tėvas: 
Gnogus nuodėmingas esu, 

likt’ tau tesi rodys sesuo.
Simus ant vandens pažiurėjo. .. . 
Ir szit, aszarodam’s graudžiai, 
Prie tėvo krutinės pris’dėjo, 
Kalbėdamas taip jam tyliai: 

tėveli! ant vidurio prūdo 
Asz gražų sostelį matau: 
’■lis visas isz balto žemeziugo 
4r blizga už auksą vaiskiau.

Antai ir sesuo tenai sėda
Su galva nuleista rustai, 
Jos rubai baltesni už sniegą 
Ir žiuri į manę ji liūdnai... .

(Tolinus bus.)
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Anima vilis
Apysaka Mares R a d z e v i c z i u t e s.

Tąsa.
— Ir man nubodo. Jei jus norite ežia sėdėt, tai sėdėkit. 

Bet asz ne, jau man įsipyko. Likkit sveiki, eisim į parapiją 
ir gana.

Pradėjo mosuot rankomis ir nuvejo tiesiok gatve.
— Tokia tvarka! Nėra vargonų, tik dvi armotos, jo

kios procesijos! Turiu gana tos kanezios. Ne ant to manę 
įszventimo, ne ant to tarnavau.tiek metų. Kas tai! nepa
taikysiu? O tai parodysiu, kad pataikysiu!

— Kunįge, pietus parengti! - szuktelejo Marijona.
Tas visada užimdavo melancholiką, bet sziandien visai to 

neklausė. Sugrįžo-namo, o c
— Tėte, kunįgui užėjo negerai ir jis nuvejo. Gal jį su 

prievarta sugrąžįti? - paklausė.
— Ne pirmas sykis. Sugrįžsz pats, kaip iszalks ir pails 

- atsake gydytojas.
Mergina mostelėjo rankomis.
— Kaip sau norit! - suniurnėjo.
O senis kunigas ėjo vis tolyn ir tolyn. Jau jo ne ne

matyti buvo tyre. Ėjo užimtas viena mislia.
VII.

Žole jau buvo sustambus ir tyras Sibyriaus nuo To
bolsk© lyg Taszkentui buvo paežiam savo gražume. Tų žo
les jūrių nejudino ne mažiausias vėjelis. Jūres tos nežinojo 
szturmų ir vilnių, tiktai kur ne-kur dunksojo salele berželių 
ar kitokių Sibyriaus medelių.

Nuo kaimo iki kaimui per kelias deszin tis verstų žeme 
ta iszrodė dar nuo amžių nedalyteta žmogaus koja; žiūrėda
mas į ją užsimirszti apie žmones, tiesas ir rubežius. Svajoji 
apie prieszistoriszką būvį, apie laikus, žinomus tik isz szvent- 
raszczio, apie milijonus gyvulių, patrijarchų szeimynas. Be 
rupesties, be micros, be mislies apie ryt-dieną buvo tas duos- 
numas žemes, tos žoles, kuriose skendo žmogus, tos minios 
pauksztelių ir žvėrių, ta saules kaitra, tas dangus be jokio de
besėlio ir tas kvepiantys oras.

Ką kitur jau žmones prisisavino, ežia buvojo sėta pri
gimties ranka, ranka duosnia, ne skupia, ranka didžturezio, 
nežinanezio kur padėti savo turtų. Bujojo linai, szparagai, 
žirniai, žemuoges, vysznios - niekeno - tyro, paukszczių arba 
žmonių, to, kuris norės pasiimti. Vietomis įkaityta saulės že 
mė truko ir pasidarė dideli plyszia', vietoms ant žolių blizgėjo 
laszai krisztolinės rasos, kaip žemės prakaitas. Vieszkelis tas 
ringavosi per oceaną, iszsiszakojęs į tūkstantį mažesnių ke
lelių, lygus, paženklįtas mediniais stulpeliais. Ringavosi 
szimtus, tukstanezius verstų, kaip arterija neszdamas per tą 
begalinį tyrą pajiegą, tyrumą, mislį, net į Kynus.

Tyras nepaisė rubežiaus, nė žmonių kelio, plėtojosi ir 
tiesėsi, tarytum gyvas, Tobolio linkon, kur taippat neszė pa
jiegą ir mislį prigimties, vandenį. Tyras troszko, pertai prie 
upės slinko, o ji apsiginklavo priesz jį kalnu ir puszynais, lyg 
bijodamasi, kad ta tanki žolė paims ją, apglėbs ir iszdildys. 
Tyras į tą kalną atsimusze. Szaltinių ir upelių nesuteikė jam 
prigimtis, gavo jis tik ežerus prėskus ir sūrius. Sūrius, ty
kius ir paniekįtus žolės; prėskus, apspitusius paukszczių, api-
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pintus augmenimis, tartum szventinyczia gero Dievo. Tj* 
juos gaubė.

Kada Antanas su savo minia iszsuko isz vieszkelioįsE 
kelius, vienyjanezius sodžius ir kaimus, dyvina atmaina įb 
darė jo szirdij. Jautėsi sveikesniu, stiprum ir, nei paukšt 
liuosu. Dagavo energijos ir linksmumo, noro prie gyve 
mo ir darbo. O darbo turėjo daug. Sustodavo kaimuo 
prekiauti, vyrai apsupdavo vežimus, mėgino clalguis, derėjes 
Buvo kaip ant jomarko. Reikėjo saugotis padirbtų pinį 
kurių daug iszdirbo Sibyriuj; kaip kada reikėjo imti vietoj} 
nįgų skurdę, druską, trupinėlį aukso, o kartais ir pabargua 
užraszyti į knįgas pirkiką, o rundenij grįžtant surink nuo 
pinįgus.

Paženęs draugus, vaikinas kiekvienam paskyrė užsiėmiE 
Czyžas, kurs per dvideszimtį metų ežia gyvendamas, ir dm 
ką svėrė ir auksą kasė, ir anomis prekiavo, ir pas kirgizusv. 
žinėjo, pagelbėjo jam prekystėj. Rudnickis po savo prieac 
turėjo arklius, maistą ir vežimus. Audukaitis buvo virį 
Kiti sergėjo viską nuo užpuolimo valkatų ir totorių. Už p 
ros nedėlių Mrozovickio minioj jau buvo didelė tvarka. Kis 
vienas vaktavo savo užsiėmimą, o mandagumas ir darbsc 
mas Antano perėmė kad ir atkakliausią. Retai paliepiu 
nes visi klausė jo praszymų ir sutikmėj gyveno. Kas b 
yrėsi toliaus-į tyrą. Ėjo piet vakarų link, priėjo katei 
sargybą, kurie sergsti szią žemę nuo užpuolimų kirgizų;prie 
budukes, kur gyvena žmonės tarytum ant neapgyventų £ 
buvojo kaimuose, kurių gyventojai tik sykį ant metų be 
miestą, veždami ant pardavimo savo tavorus. Nakvojo te 
kur juos naktis užklupo. Tada sustatydavo visus vežimE 
krūvą, paneziavo arklius ir leisdavo juos ant ganyklos ir jies 
kadavo vandens. Jei kur arti nerasdavo ežerėlio nė bab 
tai naudodavo tą vandenį, kurį vežėsi su savim bertainij, /t 
dukaiezio vežime. Valgį virė ant uždegto laužo, užkaisto 
verdulį ir rūkydavo pipkes dėl apsigynimo nuo uodų.

Tada kiekvienas, atlikęs savo darbą, silsėjosi, kaip k 
patiko. Viens valgė ir gėrė, kits užmigo vežime, kiti ii 
kalbėjosi ir juokėsi. Czyžas užimdavo visus savo pasak 
mais neva isz savo gyvenimo, o ežia surinktus isz viso Sil 
riaus. Jurgis tęsė armoniką; Audukaitis, kada nevalgė, sar; 
tiszkai niūniavo kokias tai szventas giesmes. Antanas, pe 
žiūrėjęs visą minią, prie mėnulio szviesos užraszinėjo diW 
prekystę, popierinius pinįgus dėjo į krepszį ant krutinės,var 
nius pylė į krepszį isz verszio skurutės ir saviszkai ilsėjos 
Imdavo szaudyklę ir eidavo į tyrą. Negalėjo atsigerėti to 
kimu augalų, tyro tykumą ir viskuom, ką priesz savę mali 
Pamylėjo szias žolės jūres, kasdien atrasdavo ką naujo, u 
imanezio, naujus skarbus.

Kada vakarienė būdavo pabaigta, atszaukdavo jį Auto 
kaitis savo garsum szvilptelėjimu, kurio aidai iszsiskliesdai 
po visą tyrą, kada su gailesezia grįždavo prie žmonių. S 
draugais sutiko, bet neatbojo apie juos. Vieną tik Audulai 
pažino geriaus.

Tiek mėnesių ant vieno vežimo - net ir mažai kalbat' 
pasiszneka, net paslaptingi užsitiki. Žemaitis ir nebuvo rt 
siszkai nekalbus. Vidudienuos, kada pradėdavo ft 
žiuoti povaliaus, o žmonės snaudė, Audukaitis užsirūkyto” 
savo pipkę ir kalbėjosi su Antanu. . Noriai pasakojo istonį 
savo Sibyriuj buvimo, saviszkai, be skaudėjimo, juokdamasi

— Tai už Kmitą. Arkliavagis buvo. Gal į szimtų art 

lių pavogė, o kad ir sugavo jį, tai kalėjime atsėdėjęs vėl vogė. 
Taip mumi daėdė - padarėme sūdą ant kaimo: numarįt Kmi
tą. Norėjo jį nužudįt, bet nė vienas neiszdrįso. Traukėme 
bosus. Indėjome į kepurę sziaudelius ir vieną juodą grikinį. 
Imu ir asz, žiurau - juodas! Na, nuvejau pasiėmęs apinasrį. 
Sekiojau paskui jį ir kada sutikau ant upės kranto, szokau ant 
jo, o jis man pertai į szoną. Asz jį į žemę, o jis man paskui į 
k°jQ-

Czia nusižiovavo ir nusiszypsojęs pasakojo toliausi
—• Asz jam apinasrį ant kaklo, o jis manę dantimis už 

rankos, kaip žvėris. Bet nieko tas, apsukau apinasri apie ka
klą ir į vandenį.

Czia iszsikratė pipkę ir pradėjo krimsti plutelę duonos.
— Sugavo ir patraukė į sūdą. Nieko ant manęs neap

kalbinėjo, gulėjau kalinij gydydamas savo žaidulius. Bet tą 
jo peilį pasiėmiau ant atminties. Brolukas su peiliu žaidė ant 
kelelio. Svetimas kas pažino ir iszdavė. Pasveikau ir apsu- 
dijo czia. Nieko tai tas, tik motinos iszsiilgstu.

Apie motiną tankiausiai kalbėdavo. Visi, tycziodamiesi 
isz jo, vadino ,,siratėle. “ Labai buvo baudoj. Gamino ir 
pirko valgį, skalbė marszkinius, kaip kūdikis buvo meilus ir 
szirdingas, o klausė kiekvieno. Negalima buvo tikėti žiūrint 
ant jo, kad buvo žmogžudžiu. Turėjo to ženklus: szlubavo 
nuo žaidulio ir neturėjo pirszto, kurį nukando anas vagis. 
Vienok nesiskundė ant savo būvio. Užėmė jį kiti žmonės ir 
aplinkybės; to nesuprato, aiszkino sau kaimieczių filiozofija. 
Laimingas buvo, kada gana pavalgęs; tada dirbo už tris; al
kanas miegodavo.

Taip bekeliaudami sustojo ant nakvynės netoli vieno 
gyventojo, kuris buvo gerai apsitaisęs. Prie stubelės buvo 
prėskas ežerėlis ir nepertoli beržynėlis. Stubos buvo apkastos 
grioviu, nei tvirtynė.

Antanas sustojo paažerėj. Žmonės ir arkliai apmalszino 
savo troszkulį; sukurta ugnis. Isz stubelės niekas neiszėjo, 
pertai ir jie nesiskubino atlankyti tą viensėdį.

Užsidrutinęsir Antanas, kaip paprastai, iszėjo į tyrą. Va
karas buvo dailus ir dienos karsztis prapuolė. l yras jau 
pradėjo aprimti; jo gyventojai apsirinko sau nakvynes.

Antanas niūniuodamas artinosi prie beržynėlio.
Czia užtėmijo, kad kas szmėksztelėjo pro medžius; pakilo 

nuo žemės žmogus ir sustojo už kelių žingsnių. * Vaikinas pa
kelė szaudyklę rankoj, bet tuoj ją vėl nuleido. Iszsigandęs tas 
žmogus nebuvo pavojingas,. Buvo tai moteriszke, renkanti 
uogas, kurių buvo galybės. Antanas draugiszkai szuktelejo 
moteriszkę ir pats pradėjo skabįti uogas. Aprimus prisiarti
no ir iszpradžių isz szono, o paskui jau staeziai pažiurėjo 
viens kitam į akis. Vaikinas užkaito.

Mergina buvo taip daili, kokios dar nematė savo gyvenime. 
Dailaus sudėjimo ir veido buvo tarytum dievaite szio begali
nio tyro. Plaukai jos buvo geltoni, akys mėlynos, kaip linų 
žiedai. Rankos ir basos kojos buvo mažytės, apdegįtos saulės. 
Visai neiszrodė nusigandusia. Atydžiai tik temijo į vaikiną, 
nes labai retai matydavo žmones; pradėjo vėl rinkti uogas ir 
net pirmutinė užkalbino:

--Jus pas Szamaną su reikalu?
— Tai Szamano butai?
— O taip. Jis yra dabar namie.
— O jus jo duktė?
— Ne. Jis manę nuo jomarko parsivežė.
— Isz kur?

— Isz Tobolsko. Penki metai atgal. Manę brolis par" 
davė jam ant asztuonių metų.

— Kodėl tai taip?
— Ant tarnystes už trisdeszimts rublių. Sakė, kad isz- 

pirks, jei jam gyvenimas seksis. Jis aukso jieszkotojas. Gal 
ten jam ir pasisekė, o draugai užmuszė, nes nė negirdėt apie 
jį nieko.

— O kaip vadinosi jus brolis?
— Pranas Szyszka, o asz Sofija Szyszkiutė.
— Tai jus ne sibiriokė?
— Ne, lenkė. Mažytę manę brolis atsivežė, dabar jau 

asztuoniolikos metų.
— Ką, gerai czia jumiem?
— O,gerai, tarnauju; tai manę seniai guodoja. O žino, 

kad jų neapvogsiu.
— Szamanas turi ir paezią?
Ne. Gaspadinę.
Mostelėjo rankomis, pasiėmė uogas ir rengėsi eiti.
— Jus medėjas?
— Ne. Pardavinėju dalgies.
— Tai gerai. Tuojaus sau nusipirksiu naują, nes jau 

laikas szieną pjauti.
— Jus pjaujate?
— O kas? Szamanas visada kelionėj, o senė galvijus gano. 

Asz pjauju ir ariu, seniai pėdus risza, sūrius ir sviestą dirba.
Pasakojo tai, kaip apie paprastą dalyką.
— O jus kaip vadinatės?
Pasakė - ji užsimislijo.
— Tai ir jus ne sibyriokas?
— Ne, asz jus brolis.
Nusiszypsojo, parodė savo baltus, dailius dantis.
— Tai mes saviszkai kalbėkime. Jau beveik užmirszau. 

Eikszekite į stubą pavalgydįsiu jus.
— Kad asz ne vienas. Dcszimts mano žmonių stovi pa- 

ažerėj.
Tuomtarpu iszgirdo Audukaiczio szvilpimą.
— Szaukia jus. Pasimatymą. Dalgę pirksiu.
— Eisiu sykiu. Užeisiu pas Szamaną, nes ryt isz ryto 

reikia kelianti.
Negalėjo atsigėrėti gražumu merginos. Ineinant į kiemą 

staptelėjo ir tarė:
— Tik prie senio nekalbėkite į manę saviszkai, nes jis to 

labai nekenezia. Inėjo į kiemą, kur stovėjo keliolika karvių, 
pargytų ant nakties isz tyro. Dvicja jas melžė. Buvo tai 
Szamanas ir senė.

-— Gaspador! - szuktelejo mergina — pirkliai su dalgėms 
stovi paažerėj.

— Kam jiems tą daleidai?- iszgirdo Antanas pažįstamą 
gergždžiantį balsą. - Žolę mina, vandenį drumsezia, dar ap- 

VOgS‘
— Ha, ha! - nusijuokė mergina. - Nieks isz to nebus. 

Nupirkite man dalgę, gaspador!
— Kas vėl? O kur senoji?
— Senąją patys galite pjauti, nes asz negaliu. Pirklys 

czia stovi. Eikite pas jį.
Sibyriokė suniurnėjo ką turbut kirgiziszkai, nes Antanas 

nieko nesuprato. Szamanas pakilo ir susilenkęs, szlubuoda- 
mas prisiartino prie vaikino.

— Sveikas gyvas Antanas! - tarė.
(Toliaus bus.)



Mokslo Stebuklai
Dirba visokias

DRAUGYSCZIU

ures
m o

CONWAYS FAMOUS

ateik ir pa

50 YEARS* 
EXPERIENCE

LIK 
1.30A

Pigiausia vieta viso.
Amerikoj /

Ofisas ir Yardas 
Pine str.

Bet. 4th & 5th st

TAW. WS LIETUMS 
PO AP.SZW.WICENTC. 
UZD.24.RUGJ893. 
SHENANDOAH,PA.

už 0.00
L40

,, 4.9#
„ «.5#

pas inus.
po 10c.
,, 10c
„ 10c
„ 10c
„ 10c
„ 10c

10c

N. MAIN STR.
SHENANDOAH

ZIUS IR T.T

KARDUS, DRABU

Fabrikai
Elizabethport. N. J

Earl, Ark.
Pati scan, Quebec.

RES, KARŪNAS

Puikus vyrų overkocziai už 
geri vyrų gaiby overkocziai 

vyru darbinės kelnės 
nedelines kelnes geriausio gatunko

CZEVERYKAL
darbiniai

Czeverykal moterlszki
namus

atsiųsim, ant pa 
žiūros kokardai

Žemesnis Yardas 
ant

S. Front str.
ties Elizabeth Riv«

gį, szaszus ant 
skuros, ligas motės

GrOJLcl
217 FIRST STR ELIZABETH, N.X
Ypatingas pardivimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už piglausj ciMf- 

12 d. verti vilnono vyrų siutai 
6.00 
8.00 
15.0o 
1.35 
4.00

1.50
1.75

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur In Kontrus už dykj. 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLEI 

DARBINES 23c. ENTADIENINES 75c.

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis nuo 
prapccziu ir komiszionierius dytu 
Priotalo ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

Jei i s z g a i s z kenj koks gyvulys: 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipušį gyvulį.

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

SZARFAS, KEPU

CARPENTER and BUILDER.
Jobbing promtly attendet to. 
Estimates cheerfully given.

Resid 321 LIVINGSTON STR, Į rimnhnth U T
Shop 32 1 BROADWAY, f BMlBllį IN. J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlieka kuo 
geriausiai.

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

..r-

$ & io c. store.
102 N. Main str., Shenandoah, Pa.

Pardavimas bus puikus 
žiūrėk.

vertos, 
szl notos 25c. 
puodukas 25c. 
Bliudas 25c.
Karpetos 40c. už yardą 
stiklinė torielka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

Ateik Ir pažiūrėk, kaip viskas pigu 
Conway Famous 5 * 10 c. Store

102 N. MAIN STR., SHENANDOAH.

TRADE marks, 
DESIGNS,

wm”’ COPYRIGHTS &c.
Anyone sending n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an Invention is 
probnblv patentable. Communications 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, lurxest cLtulation of 
any scientific journal, weekly, termt $3.00 a year; 
fl.oO six months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Plaucziu liga iy džiova 
iszgydomos.

PrakilnusNew York’o komikas ir moksliu 
ežius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? 
New York’o apgarsino savo metodas is? - 
gidymo džiovos, gerklės, plauezių 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 DYKĄ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstų.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už sa vo pro 
fesijos priderystg suteikti kenezianezia* 
žmonijai proga pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus std 
buklus, ir szis didis komikas, kantria; 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs' 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jc 
tvirtinimas, kad plauezių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi- 
siį svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodama* 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistu tiesiok isz savo laboratory 
jos. °

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai mus laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN, 
8PECIJAL1STAS CHRONI8ZKU IR NERVISZ- 

KU LIGŲ.
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, 6 skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru- 
galvos ir ant 

nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždegima°smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo Ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles Ir 
Lt.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįtb 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo- 
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmerten’o varda ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
klt prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus Isz- 
gydys.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- 
czių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai Ir 
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj blskį jo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima li>zą iszgydyt, ir kiek 
kasztuds vaistai. Galima raszyt lenkiu
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN, 
Cor. Washington & 22nd. Sts.,

TOLEDO, OHIO*

James Mitcliels Sons
125 & 127 First str Elizabeth, NJ

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS

Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai. Mes pristatėm ir 
patys sudedam karpetus.

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

Lovos, szienikai kaldros ir visoki daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakczsa

Telefonas 56m ir 70

DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo ir a 

Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.
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Viicentas Domanski
Banka Bischoffo

uždėta 1848 meto 
name Staats—Z itung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai City HhM 

New-Yorke
--------------O--------------

Siuneziame pinįeriis į visas dalis svieto pigei, sangpi ir greitai

RIAL ESTATE PBOKER

turi geriausią agentūrą, pardavini i laivakortes,

o cc

į
E

irtę? Nori pinįgus iszmai- 
ies ir insriuryti bažnyczią,

£
Norite nusipirkti geriausius lotus Phlladelphijoje

aa* pinIgij pasis-
• ko^?

Domanskl į.

Tik nepamirszlc:
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

Lszduodame SzIpkOl’tCS (laivakortes) ant greieziansių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir isZShmCZiame SZipkOfteS 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų e*.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Vienatine Lietiiviszka
APTIEK A!

Kurioj galite.gautie visokių giliuo
ju kaip senam krajui, ba aptieko- 
rius paei na isz sen j kra jaus. Tal
pos gi siuneziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

IV. K. Sze?nl>Orskis,
64 Green Itr. Worcester, Masu.

J. MIELLAZIS,
120-122 S Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

p u 1 t ė b c 1 1 u s. Jo k r i a u c z i ų 
8 z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir nu-' 
siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir 
iszsipirkti laivakortę. Neužmirszkit Į 
reikale užeiti.

ŽINIA DfiLSALIUNIKU 
IR SZT0RN1KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour 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 pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras

I. Radzevi^zins
Puikiausia visam Shenandoah

PEST/UJPACHA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

4yka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
,)ii mos k ii ąsos.

Priegta m ras szirdinga rodą kiekvienam
O

O ir pinįgus maino ir siunczia in LIETUVA ir in visas 
lis svieto.

Pirmos klia&os Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZU.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

ti vių. Pirmos kliasos visokį gėrymai 
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Nepamlrszkite, jog Hotelts
Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

(Providence), Scranton, Pa.

L 36 ir 9 ]

BENZIGER BROTHERS
’ SHENANDOAH, PA

New York Cincinnati. O. Chicago. Ii.t.
36 & 38 Bardai St. 343 Main Str. 178 Monroe Str

ISZD1RBEJAI

dzin, Szarfu, Skrybėlių,

Uniformų.

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

paaiszkinimus meilingai suteiksime.



GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Persikraustė į savo naujus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

,!Ą DVIRATI 'kV,J1
nž pigia preke, eik pas
D. FAUSTA in

ANT

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

Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

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

geriausiai gydą visokias ligas
Gyvena

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa

♦* R. Dabb
Geriausias Shenadorij pho- 

tografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29^ W. Centre str.
Shenandoah Pa.

PAS

JOSW.Centrestr, Mahanoy City, Penn a, 
galima pirkti kuopigiauaiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russijų, Len- 
kijųir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigų, kur kio- 
kviens Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodą.

steliuotus siutus pasiuv 
tikt už §14 mažiau 
sios prekės, eina iki $40 
o kelnes nuo $ 3 iki $ 18 

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

|VL f-jVlaley, 
16 N. Main str.

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

Geležinkelis Lehigh - Valley
Prasidėjo nuo 14 Lapkric7jo 1897 m.

Trelnai iszeina Isz Shonadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata- 
suiqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 5.48,7.38,9.14, ryta; 12.58 
3.10, 4.58,600 po pietų.

In New York ir Philadelphia 5.48, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po piet.

Tn Quakake, Switchback, Gerhard* li 
Jludsondale 3.10 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Lacey villa, Tovanda, Sayre, Vavor- 
ly ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10, 6 00 po
piet.

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

In Belvidere, Delavaro, Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.On po piet
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po 

piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po plot.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 9.14 ryta; 4.58 po piet.
In Stockton Ir Lumber Yard 5.48, 7.38, 

9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,4 58, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 5.48,9.14 ryta; 3.10 ir 6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton irFree 
land 5.48,7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.10, 4.58 
po pietų.

In Ashland, Girardville ir Lost Creek 
.4. 2, 7.30, 9.10, ryta; 1.50, 4.40 po plotu.

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07; 
6.46, 9.12 po pictu.

In Park Place, Mahanoy City, Delano 
5.45, 5,48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.10. 450 
6,(0, 8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesvillo 5,45, 7.38, 9.14 ryla;
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vincą Minkevicziu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-
timu szias KNYGAS:

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

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja . . - - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų Ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais si<aitimais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

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

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

41ir 11

aT • Czepukaitis
L I E TU V I 8 Z K A S GRABORIUS par- 
sanido arklius del pasivėžinimo, 
karietos del vesolijų, szermenn ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STB.
SHENANDOAH, PA.

Treinai iszeina.
Isz ShnmoKin 5.00, 8.20,'12.10 Irz ryto, 4.V.S4 

T 50 po pietų ir ateina in Szenadori anlfc.48.tiH 
ryte, 12.58, 4.58, 6.00. ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenndorii Į Pottsville, (JOJ. U
9.15, 11.00, isz ryto; 12.58, 3.10, 4.15, 4.0ft 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville Į Szenadori 8.00, 1.4
10.15, 12.05 ryte, 12.35 , 3.00, 6.15 , 5.40,7,», 101 
po pietų.

Iszeina Isz Szenadorio i Hazleton, 548, 1.1 
9.14. ryte, 12,58,3.10,4 58,6.00,8.42 po piHu.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori. 8.20, Hll 
12.15 ryte. 3.05, 5.00, 5,57. 8 20 po pietų.

NEDEL1NIS TREINA8
Iszeina In Raven Run, Cantralh 

Mount Carmel Ir Shamokin 9.57 ryk
I. 49 ir 7.21 po plotu, ir ateina In Slianto ■ 
kin ant 10.55 ryta Ir 2.47, 8.19 po piet, 
Iszeina isz Shamokin In Shenadorl8.1
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir atelniln 
Shenadori ant 9.10 ryta Ir 12.50, 0,11 
po pietų.

Iszeina In Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po plotu,

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

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mnliano; 

City ir Delano, 0.10, 12.50 ryta; 0.01 
6.31 po pietų, 
Iszeina Isz Hazleton In Szenadori #00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szenadoric in Pottsvllla 5,58,9,11 
9.40, ryte 3.05. po plotu.

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

Rollin H. wilbur generalnas superli 
tendentas South Bethlehem,Pi

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdla, P&.

A. W NONNEMACHER, Asst G.Pi 
Philadelphia, P».

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pu 
žydus, eikit velyk pas V. Domansk’,ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pui 
lapio. Jis turi taipgi Branchoffice ant 

2848 Richmond »tr.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną 
---- GAUSITE PAS-----  

BARNSTON Tea Co. 
6 BARCLEY STR.

New York’e. 
Importuoj a j ie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Hotel Gernandt,
John C.' Gernandt, Prop’r.

Cor. Second & Trumbull str.
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

Jacob Hentz’o

Valgį gali gauti kožnų valandh 
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Hentz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už« 
atakuotus vainikus ant veselijq, 
szermenų ir visokių tam panasziij 
dalykų.

, Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

to*

CATHARTIC j Serialise ir szvieziause mėsa 
-------PAS -----

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

Lietuviszki kumpiu’ ir deszros kimnouiffiansia. (27

25 ♦ 50 * DRUGGISTS
t DC ATI1TPT V nnSP JNTPRD to core auresrof ron.lipaiion. Cascarcts are the Ideal Laxa nDuvuullJUl UUnlinlUuUU the. never crip or cripe.but cause easy natural results. 8am 
pie and booklet free. Ad. STERLING REHEHY CO., fhicneo. Montreal. Can., or New York. »1»i> i» n gi r R r ą. w w o

ONE GIVES RELIEF

Don’t Spend a Dollar 
for

Medicine 
until you have tried

J.I.Monslv>
Inveža isz uzrubežes ir p; rduo la | II Jų 1A T* Ii V ’rLllVlvl IlOt

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

rhl* aort Is pal vp ehaapty to gratify tha unlv.rwU prašant datund tr» a Low prlaa.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

8«a4 Five Cente te Thh Ripan* Chemical Comp/ny, No. 
Sprue* St., New York, and they will bo »ent to you by mail; 
12 cartons will be mailod for 48 cents. Tha chane.■' ar* 
eaa that Ripana Tabula* aro the very medicine you need.

10 
or

Geriausias hotelis yra
Hotel Gernaudt 

kur
John C. Gernandt,

Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra ką girt, nes jie patys 
giriasi.

DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nft 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti - 
ri visokiu kogeriausia padarytų valg'ų 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima 
rodą reikalo duoda.

M. KUPCZINSKAS ir 
P- PHSKEVICZIUS

.Kampas Matu Ir Oak ullczių,

Ir

SHENANDOAH, PA.

Degtine
230 Springfield Ave

quickly secured. PEE PUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 43-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. Ctr)-Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO , I’ak-nt Lawyer, 
Le Droit Bnil.lin- WASHINGTON, D. C

CENTRAL HOTEI

Beer on Draught.

Central Hotel

Karai sustoja ties patim 
salinau.

7

Bank Exchange 
Daniel Fallon, Propr. 
I3O First Street

sius gėrymus.visam mieste.
Telefonas 562.

KNIGA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkoje

Kalboje...........................................1o0c.
taipo-gi pardavinėja visokius daigius 
reikalingus monų darymui, knįgos, pui
kią gromatų popierą su kvietkoms,

Raszykit, tai gausit kataliojrą.

JOSEPH MATUTIS,
287 Wyihe Ave. Brooklyn, N.

Newark, N. J

Chas Kettig ir Sumis 
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

Bavarsko alaus, kurs goresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

New Poin HOTEL
.... and ....

KESTAUWT
333 Trumbull st., ties Elizabeth 

Porth’o dypu (geležinkeldvariu),
Elizabeth, N. J.

Importuoti ir naminiai gerymai ir 
c i g a r a i. Kambarius parsamdo- 
ina ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklenberger 

manager.

AV. D. WOLFSKEIL
Yra tai geriausias advokatas visam 
mieste.
’225 Broad str. Elizabeth, N. J. 
Vakarinis offisas 141 First street.

V. Czepukaiczio
ir

Ch. Czivinsko.
Tavorni koszviežiausi, o žmo
nės teisingi. .

Taiposgi laiko puikius

Vyrai, jei norite neturėti 
sarmatos iszvažiavę ant szer
menų arba veselijų, tai imkite 
jų arklius, o pamatysite, kaip 

I puikiai bėga tie briginiai.
V. j 309 W. Centre st. Shenandoah,


