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— ‘ " Ant septintosios nedėlios po Sekminių. 
(Mat. VII. 15. 21 ).

Anąmetą tare Jėzus savo mokintiniams. 
Saugokitesi nuo netikrų pranaszų, kurie 
ateina pas jus avių rūbuose, o viduje yra 
vilkais pleszancziais. Isz vaisių jų pažin
site anuos. Argi renka isz erszkeczių 
vyno uogas arba isz usnių figas? Taip 
visokis medis geras vaisus gerus duoda 
o blogas medis vaisius blogus duoda. 
Negali medis geras blogas vaisus iszduo- 
ti’ nei medis blogus vaisius gerus iszduo- 
ti; visokis medis, kuris neduoda vaisiaus 
gero, bus iszkirstas ir i ugnį įmestas. 
Dėlto isz vaisių jų pažinsite anuos. Ne 
kiekvienas, kuris man sako: Vieszpatie! 
Vieszpatie! įeis dangaus karalystėn, bet 
kuris daro valią Tėvo mano, kursai dan
guose yra, tas įeis į dangaus karalystę.

Nuo Radakcijos
Kiekvienas naujas prenumeratorius užsiraszantis 

mus laikrasztį tur prisiusi nors už 3 mėnesius užmo
kestį isž augszto, kitaip laikrasztis nebus siųstas.

Tiip-gi praszom guod, musų skaitytojų prenumera
tą siųsti per ,,money order“ arba ,,chek“ vietoj mar
kių.

Ant sargybos.
(Prisiųsta isz Lietuvos.)

*Pernai vasarą teko man būti Varszavoje. 
Eidamas pakraszcziu gatvės „Miodowa” isz- 
girdau už saves balsą: „Ar jus neisite ant 

! Pranciszkiuės?” (Franciszkanska ulica). Ne
paprastas balsas privertė mane atgal atsižvelg
ti ir pamaeziau vaiką nedaugiaus, kaip 13 me
tų. neszantį batus, gal pas jo mistrą apsteliuo- 
tus ir tris bobas, turinezias ant kairiųjų ran" 
kų užmautas žagarines pintines, o deszinėse 
laikanczias lazdutes, užbaigtas žemgalyje ge
ležiniais vaszeliais, panasziais į skaitlinę 7.—

Kas tarp pažymėtų ypatų atsitiko, nežinau, 
maeziau tiktai vaiką, kaip lydeką neriant į už
kabori. o bobas girdėjau keikiant, žinoma, 
žodžiais, kurių nėra drąsos ežia pratarti.

— Kas ežia toks atsitiko? - paklausiau sa
vo pažįstamo, su kuriuom draug ėjova. - Ko 
tas vaikas taip bėga ir už ką jį taip bobos kei
kia?

— Turėjo iszkinst joms kokią sztuką - atsa 
kė varszavietis - toki dykūnai ant to yra pa
pratę; jie nekartą už savo darbus pasėdi ir 
cipėje, todėl-gi isz baimės, kad palicija ne
sugautų, skubinasi in užkaborį, kur jau jo, 
kaip girioje voverės, nieks sugauti negali.

— Kodėl jis jas varė ant Prandiszkinės? - 
užklausiau toliau varszavieczio.

— Matai tamista ant Pranciszkinės daug 
gyvena žydų ir didžiausi tenai mėszlymvi, ku
riuos jos krapsztydamos jieszko kaulų ir viso
kių skarmalų, kuriais prekiauja.

— Na, ar jos negalėtų padoresniais darbais 
užsiimti, one krapsztymu mėszlynų? - pa
klausiau.

— Ot, žinoma, kokios žmogestos, toki jų ir 
veikalai. In rimtesnius barbus negabios, tai 
nors mėszlus krapszto.

Apraszytas atsitikimas, kaipo dalykas ma
žos vertės, visai man buvo isz atminties iszė- 
įęs; skaitydamas No 1 „Varpo” szių metų, 
kur autorius „Tėvynįszkų varpų”, skalbimą 
kunįtrų...’’, „dideliu žingsniu pirmyn” vadi
na, atsiminiau, na, ir pasiryžau apsvarstyt 
klausvma: Ar žmogui, gražiai iszauklėtam, 
pritinka terszti svetimą gyvenimą?

Tikrai neatsimenu, bet man rodos, pirm 
dviejų ar trijų metų lenkisikas laikrasztis 
,,Glos” patalpino korespondenciją isz Szakių. 
terszianczią Naumiesczio dekanato kunįgus, 
buk jie ligoje jieszko pagelbos ne pas tikrus 
gydytojus, bet pas taip vadinamus szundak- 
tarius. Labjausiai apkaltįtas buvo sziandien 
jau miręs Szakių klebonas, a. a. kun. K. K.,

nario 
imas,

buk jis praszymą vien v .jgfF 
žmonėms bažnyczioje apgarsk 
kad reikale prie jo kreiptųsi

Insikiszo į tą lenkiszkas ąd Kato-
licki” ir praszė vietinių kun ozaiszkinimo, 
kaip yra isz tikrųjų. Alyva virszun iszkilo, 
autorium minėtos korespondencijos pasirodė 
Lietuvos inteligentas, kuriam, žinoma, pabai
goje neszvarusis galas tekti turėjo, nes visa 
ta istorija gryna melagyste. Nuo to laiko 
arzįtas jausmais negeros szirdies pradėjo su 
kunįgais kovą ir kasdien vis ją smarkiau va
ro, nors visi mato ir supranta, kad toks užsi
puldinėjimas yra vaisium neapkantos.

Isz pradžių senuosius tiktai kunįgus szmei-

žė, o dabar, kaip matyt isz No 1 „Varpo” jau 
ir jaunesniems pirtį duoda už tai, kad jie 
naujų savo idealų netiktai neparodo, bet dar 
iszkeikia visus tuos, kurie drįsta atvirai se
nuosius kunįgų idealus peikti, o kas įstabiau
sia, kad tokį savo darbą apdgynimu tikėjimo 
vadina.”

Koki yra seniejie kunįgų idealai, o koki 
privalo būti naujiejie, autorius „Tėvynės var
pų“ nepaaiszkina, bet lengva dasiprotėti.

Naujiejie idealai, pagal jo nuomonę, yra tie, 
kątruos, kaip virszui minėjau, „dideliu žings
niu pirmyn“ vadina, tai yra, kad ne tiktai 
augsztesnio ir žemesnio apszvietimo žmonės, 
bot ir patys kunįgai, szviesesnėmis akimis 
žiūrėdami į isztvirkimą savo brolių, drauge 
su juomi, nesidrovėtų skalbėjų reikalus atlik
ti. Darbas rods nelabai garbingas, bet pasi
remiant ant eigono pasakos: kas ką, pone, liu- 
bija - nereikia dideliai stebėtis, kad autorius 
„Tėvynės varpų“ su tokiu pamėgimu apie tą 
dalyką rūpinasi; turiu vienok pasakyti tiesą,, 
kad jis menkai supranta, jeigu tokiu budu vi
liasi gerą mierį atsiekti. Apie reikalą kunį- 
giszkos dvasios visai nemisliju ginezytis, bet 
praktikavojamas per autorių kas link to pra
gumas visai tame dalyke netinka, taip kaip 
szlykszti mazgotė, juo labjau bliudą įbjaurina 
vietoj jį iszvalyti.

Dideliu „Varpo“ pagelbinįku yra „Ukinį- 
kas“. Apterszė jis guodojamą nuo visų pra
lotą ir dzkoną Naumiesczio, kun. S. O., Vil- 
kaviszkio dekoną, kun. M. D. Liudvinavo 
kleboną, kun. J. O. ir daugelį kitų. Isz pra
džių skyrium ant pavienių užpuldinėjo, isz- 
reikszdami kiekvieno vardą ir pravardę, bet 
susipratę, kad taip negerai, nes užmėtinėja- 
mų jiems nusidėjimų negalima uždavadyti, da
bar abelnai ima terszti visus kunįgus, iszmėti- 
nėdami jiems storus pilvus, prikimsztus ki- 
szenius-ir 1.1., kuriuos tai iszmėtinėj imtis skai-



Geležinkelis Leliigli • Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio [May}i8()8 

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.2S, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn. Syracuse, Ithaca. Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po piet.

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

In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Andenried ir Hazleton 

Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14 
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

In Jeddo. Drlfton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.1 1 ryta;12.59 ir5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.28 po pietų

In Raven Run. Centralia Mt-Carine1 
ir Shamokin 11.00, ryla; 1.486.12 9.23, 
po pietų.

In Mahanov Citv. Park Place, Delano 
5.2S, 7.49,10.14 ryta; 12.59,2.25. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24 
po pie tu.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta. 

4.20 po piet ir ateina in Shenandori am 
7.49, 10.14, ryla. 12.59. 5.10 po piet.

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville

Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.
l_ Iszeina isz'i’ottsville in Shenand oah 
9 45 ryta, ir 12.35. 5.(5. 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
o35, 10.00, ryta ir 12.50. 5.10, (i.27. 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryla ir 5.35 po pietų.

Isz Shenandoah į Yatsville. Mahanoy 
City. Park Place. Delano, Me Adoo, 
Andenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard. Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.30.

In Lehighton. Slatington. Catasauqua 
White Hall, Coplay, Allentown. Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.

50 ryta, ir 6.27 po piet.

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja aivakortOS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunczia i Seną tėvynę, 
perka ir parduoda uaillU ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?

riausius lotus Pliiladelpliijoje ir Camdene? o gal noi
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pa

y.JĮomanski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIBSKZ :
2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.!i

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation 
South Bethlehem, Pa. 

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

p. f. .JVIaley
110 S. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daiktus isz aukso ir sidabro

Dr. p, f, burke
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa.

Graboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szėrnienų, vesei- 
liti ir 1.1. [36 ir

MoksloStebuklai K. H. MORGAS,
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomoSo
PrakilmisNew York’okeinikfts irmoksiin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

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

Jo Naujas Moksliszkas Gydymas' 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfdery te suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus sta- 
buklus, ir^zis didis kemikas, kantriai 
metų metus ty rinėdamas, dasiekė rezi.I- 
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jc 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgvdomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liiidyjimais ,.szirdingų 
padėkavonės laiszkų“. kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgy dy tų isz vi

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengliną my rį.

Tik paraižyk pas T. A. Slocum. M. C , 
98 Pine str., New York, priduodama'-'
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą liesiok isž savu laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiuly 1110.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apit 
tai radai nr s laikra-rtij.

Dirba visokias

SZARFAS, KEPb

lTW.S!!HJSLI[:.WCS j 
IpOAP.SZW.V.’XLhTD ;

i UZD.24,RL’G,I893.
1 5HESAND0A l,PA. h

R ES, KARŪNAS,

KARDUS, DRAM

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o me 
atsiųsim, ant pi 
žiūros kukarda

Pigiausia vieta rii:

Amerikoj.’

MAIN STR.
SHENANDOAH, Pj

O Geriausia' Shenadorij puo- 
glogr:ifa>: nutraukia paveikslu?

kokio not i formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai imt raukia ir nebran- 
iai.

U'.1 į W. Ei litre str.
Shenandoah Pa.

DR. F. J. KALLMERTEN.
Iii

Wanted-ftn idea SS 
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDLKBtRN & CO., Patent Attoi 
neys. Washington, V. C.. for their $1.S«) prize eilei 
And list of two hundred Inventions wanted

(; v d n

mas. paralyžių, 
dusulį, vandenim1 
pukliną, reuma
tizmą. skaudėje-J

szus a h 
ligas motės,

riną galvos, aki 
uiusų, ir nosii

lės. krutinės, kvė- į 
pavimo kelių.dru.

. galvos ir ant! 

skaros, ligas motės, nereguliariszkuma 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

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

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k 

czių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl, 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as 
Inos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

Ponas 1. u\ ' Kras:< nki isz OIkiI 
Vi.. labai i.:' nuo ruinatizom.il 
rėdavo liai.-us -.< a ucL\: iimiš kryžuij, i! 
negalėjo sii'in uki, o laikais nevat t 
sisėst arba pa-i.'.shut'. Nieks negeE 
jo: ant galo m.-'davė pas d r. Kalimui 
na ir api<- pa-ėl u e pats žeminus nų

(larbi s Pom- dr. F.
Daneszu Tami-iai.

visus vai<tus man pri.- 
jo man ir jaiic/iosiu
siuneziu Tami'tai savo padckavot| 
— Suguodone Ludvikas Kraslenski.

J Kalnierten! į 
jog sunaudoji! 
ąslusir page’H 
sveikas, ui kį

Piti'lmrg. I’a.. 20 Sausio,$ 
Dr ui F. J. Kallmerten

Toledo, OMl 
Pone!

Daneszu. jog jau pasveikau Ir 
Tomistai Daktarui labai dėkingasuif! 
rus vaistus. Meldžiu man pranesiti 
kiek Tomistai priguli už gydymą, n 
noriai 
lausiu 
mista.

užmokėsiu. Jei da kado reiki 
pa nel bos tai kreipsiesiu pas D

Su guodono
Antanas Rakacr 

augszcziaus paminėti paliudytu:

DR. F. J. KALLMERTEN, 
TOLE DO,OHI O-

Visi 
originale nusiųsti buvo per Drą Ktl 
inerteną redaotoriui ,,Amerikos'

Adresas toks: (
Dr. F. J. Kallmerten,

Toledo, Ohio

ruinatizom.il
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i , Evangelija
" Ant septintosios nedėlios po Sekminių. 

(Mat. VII. 15. 2i). '

Aną metą tarė Jėzus savo mokintiniams. 
Saugokitesi nuo netikrų pranaszų', kurie 
ateina pas jus avių rūbuose, o viduje yra 
vilkais pleszancziais. Isz vaisių jų pažin
site anuos. Argi renka isz erszkeczių 
vyno uogas arba isz usnių figas? Taip 
visokis medis geras vaisus gerus duoda 
o blogas medis vaisius blogus duoda. 
Negali medis geras blogas vaisus iszduo- 
ti’ nei medis blogus vaisius gerus iszduo- 
ti; visokis medis, kuris neduoda vaisiaus 
gero, bus iszkirstas ir į ugnį įmestas. 
Dėlto isz vaisių jų pažinsite anuos. Ne 
kiekvienas, kuris man sako: Vieszpatie! 
Vieszpatie! įeis dangaus karalystėn, bet 
kuris daro valią Tėvo mano, kursai dan
guose yra, tas įeis į dangaus karalystę.

—________ -________________ _________

Nuo Radakcijos
Kiekvienas naujas prenumeratorius uz.siraszantis 

miįs iaikrasztį tur prisiųst nors už 3 mėnesius užmo
kestį isž augszto, kitaip laikrasztis nebus siųstas.

T*lp-gi praszom guod, musų skaitytojų prenumera
tą siųsti per ,,money order“ arba ,,chek“ vietoj mar
kių.

Ant sargybos.
(Prisiųsta isz Lietuvos.)

---------- IPernai vasarą teko man būti Varszavoje. 
Eidamas pakraszcziu gatves „Miodowa” isz- 
girdau už savęs balsą: ,,Ar jus neisite ant 

! Praneiszkines?” (Franciszkanska ulica). Ne
paprastas balsas privertė manę atgal atsižvelg
ti ir pamaeziau vaiką nedaugiaus, kaip 13 me
tų. nėszantį batus, gal pas jo mistrą apsteliuo- 
tus ir tris bobas, turinezias ant kairiųjų ran" 
kų užmautas žagarines pintines, o deszinose 
laikanczias lazdutes, užbaigtas žemgalyje ge
ležiniais vaszeliais, panasziais į skaitlinę 7.—

Kas tarp pažymėtų ypatų atsitiko, nežinau, 
maeziau tiktai vaiką, kaip lydeką neriant į už
kaborį, o bobas girdėjau keikiant, žinoma, 
žodžiais, kurių nėra drąsos ežia pratarti.

— Kas ežia toks atsitiko? - paklausiau sa
vo pažįstamo, su kuriuom draug ėjova. - Ko 
tas vaikas taip bėga ir už ką jį taip bobos kei
kia?

— Turėjo iszkinst joms kokią sztuką - atsa 
kė varszavietis - toki dykūnai ant to yra pa
pratę; jie nekartą už savo darbus pasėdi ir 
cipėje, todėl-gi isz baimės, kad palicija ne
sugautų, skubinasi in užkaborį, kur jau jo, 
kaip girioje voveres, nieks sugauti negali.

— Kodėl jis jas vare ant Prandiszkinės? - 
užklausiau toliau varszavieczio.

— Matai tamista ant Praneiszkines daug 
gyvena žydų ir didžiausi tenai mėszlynart, ku
riuos jos krapsztydamos jieszko kaulų ir viso
kių skarmalų, kuriais prekiauja.

— Na, ar jos negalėtų padoresniais darbais 
užsiimti, o ne krapsztymu mėszlynų? - pa
klausiau.

— Ot, žinoma, kokios žmogestos. toki jų ir 
veikalai. In rimtesnius barbus negabios, tai 
nors mėszlus krapszto.

Apraszytas atsitikimas, kaipo dalykas ma
žos vertės, visai man buvo isz atminties iszė- 
jęs; skaitydamas No 1 ,,Varpo” szių metų, 
kur autorius ,.Tėvynįszkų varpų”, skalbimą 
kunigų...”, ,.dideliu žingsniu pirmyn” vadi
na, atsiminiau, na, ir pasiryžau apsvarstyt 
klausymą: Ar žmogui, gražiai iszauklėtam, 
pritinka terszti svetimą gyvenimą?

Tikrai neatsimenu, bet man rodos, pirm 
dviejų ar trijų metų lenkisikas laikrasztis 
,,Glos” patalpino korespondenciją isz Szakių, 
terszianczią Naumiesezio dekanato kunįgus, 
buk jie ligoje jieszko pagelbos ne pas tikrus 
gydytojus, bet pas taip vadinamus szundak- 
tarius. Labjausiai apkaltįtas buvo sziandien 
jau miręs Szakių klebonas, a. a. kun. K. K., 

buk jis praszymą vieno tokio szundaktario 
žmonėms bažnyczioje apgarsinęs, patardamas, 
kad reikale prie jo kreiptųsi.

Insikiszo į tą lenkiszkas ^Przegląd Kato- 
licki” ir praszė vietinių kunįgų iszaiszkinimo, 
kaip yra isz tikrųjų. Alyva virszun iszkilo, 
autorium minėtos korespondencijos pasirodė 
Lietuvos inteligentas, kuriam, žinoma, pabai
goje neszvarusis galas tekti turėjo, nes visa 
ta istorija gryna melagyste. Nuo to laiko 
arzįtas jausmais negeros szirdies pradėjo su 
kunįgais kovą ir kasdien vis ją smarkiau va
ro, nors visi mato ir supranta, kad toks užsi
puldinėjimas yra vaisium neapkantos.

Isz pradžių senuosius tiktai kunįgus szmei- 

žė, o dabar, kaip matyt isz No 1 ,,Varpo” jau 
ir jaunesniems pirtį duoda už tai, kad jie 
naujų savo idealų netiktai neparodo, bet dar 
iszkeikia visus tuos, kurie drįsta atvirai se
nuosius kunįgų idealus peikti, o kas įstabiau
sia, kad tokį savo darbą apdgynimu tikėjimo 
vadina.”

Koki yra seniejie kunįgų idealai, o koki 
privalo būti naujiejie, autorius ,,Tėvynės var
pų“ nepaaiszkina, bet lengva dasiprotėti.

Naujiejie idealai, pagal jo nuomonę, yra tie, 
katruos, kaip virszui minėjau, ,,dideliu žings
niu pirmyn“ vadina, tai yra, kad ne tiktai 
augsztesnio ir žemesnio apszvietimo žmonės, 
bot ir patys kunįgai, szviesesnėmis akimis 
žiūrėdami į isztvirkimą savo brolių, drauge 
su juomi, nesidrovėtų skalbėjų reikalus atlik
ti. Darbas rods nelabai garbingas, bet pasi
remiant ant eigono pasakos: kas ką, pone, bu
bi ja - nereikia dideliai stebėtis, kad autorius 
,,Tėvynės varpų“ su tokiu pamėgimu apie tą 
dalyką rūpinasi; turiu vienok pasakyti tiesą,, 
kad jis menkai supranta, jeigu tokiu budu vi
liasi gerą mierį atsiekti. Apie reikalą kunį- 
giszkos dvasios visai nemisliju ginezytis, bet 
praktikavojamas per autorių kas link to pra
gumas visai tame dalyke netinka, taip kaip 
szlykszti mazgotė, juo labjau bliudą į bjaurina 
vietoj jį iszvalyti.

Dideliu ,,Varpo“ pagelbinįku yra ,,Ukinį- 
kas“. Apterszė jis guodojamą nuo visų pra
lotą ir dzkoną Naumiesezio, kun. S. O., Vil- 
kaviszkio dekoną, kun. M. D. Liudvinavo 
kleboną, kun. J. O. ir daugelį kitų. Isz pra
džių skyrium ant pavienių užpuldinėjo, isz- 
reikszdami kiekvieno vardą ir pravardę, bet 
susipratę, kad taip negerai, nes užmėtinėja- 
mų jiems nusidėjimų negalima uždavadyti, da
bar abelnai ima terszti visus kunįgus, iszmėti- 
nėdami jiems storus pilvus, prikimsztus ki- 
szenius-ir 1.1., kuriuos tai iszmėtinėjimtis skai-
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Tikras inteligentas nereikalauja save 
ti, nes patys jo darbai jį giria. Tuom 
ponas N.,
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tant, atmintin ateina pasaka apie „Vilką ir 
lunkus“, tankiai žmonių atkartojama.

Kad margoje pasaulėje blogų kunigų nesto- 
kuoja, nemisliju ir apie tą su nieku ginezytis 
kiekvienoje luomoje negerasis turi savo talki • 
nįkus; tarp 12 apasztalų buvo vienas Judas, 
bet už nuodėmes vieno nevidono ar dviejų, o 
kad ir deszimties arba ir szimto, paikas tiktai 
gal visuomenę kaltįt

Sandarbinįkas „Ukinįko“ ponas N. straips
nyje „Ko jie nori?“ labai iszkalbiai gina svie 
tiszkus inteligentus, kas yra labai pagirtinu 
daigtu, o ir mes tikrų inteligentų 
niekados npkados hekliudom ir neszmeižiam.

Toki inteligentai, kaip Dr. J. B. arba mok. 
Obelaitis atnesza garbę Lietuvai. Drą. J. B. 
nuo 20 metų su virszum pažįstu; vartydamas 
jis senoviszkus rasztus nereikalauja medegos 
savo darbams, atsiduodaneziose versmėse 
jieszkoti; pavyzdin darbios bitelės, aplėkė jis 
visą tėvyniszką dirvą ir kiekvieną ant jos už- 
augusę gėlėlę, kiekvieną jos žiedelį apžiurę 
jęs iszcziulpė, taisydamas protiszką savo bro
liams maistą. Todėl-gi ir visi jo straipsniai 
atsižymi ir augsztesniu mokslu ir 
didesnęszviesą padaro skaitytojų galvoj, neg 
straipsniai tokio turinio, kaip „Tėvyniszki 
varpai“ „Varpe“ ir „Ko jie nori?“ ..Uki- 
nįke“. Nėra tai straipsniai, kuriuos galima 
but vadinti moksliszkais, kaip D-ro. J. B. ir 
Obelaiczio, bet labjau panaszus į skilandžius, 
prikimsztus visokiais epitetais, kurių reikia 
drovėtis.

Dr. J. B. ir apsiėjime su žmonėmis didei 
yra malonus; ženklas tai gražaus jo iszauklė- 
jimo ir augszto mokslo, nes pasakyta: quo 
quis ėst doctior, se ipso humanior esse solet. 
Vaisius gerai isznokęs visados yra saldus, 
sveikas ir gardus, o žalias ir dantis szipina ir 
vidurius gadina.

Inteligentų tada tikrų nieks neszm’3 žią. o 
visi juos guodoja; bet autorius „Tėvyniszkų 
varpų“ ir straipsnio „Ko jie nori?“ veltui į 
jų skaitlių brukasi. Tikras inteligentas ne
reikalauja krapsztyti purvyno. Kad turėtų 
apie ką raszyti, mislis jo kilsta augszcziau ir 
tenui, kur aklasis nieko nemato, jis atranda 
versmę, isz kurios s 

auksas, mislis, tikrą žmonėms atnesza

Jei socijalizmas yra „iszganymu vargdie
nių”, kaip autorius knįgutes, pirm kelių metų 
atspaudintos, stengėsi parodyti, ir jeigu ta jo 
nuomonė turi savo szalinįkus, tai ko ežia už
tai pykti, jei kas ką tuom vardu pavadina.

P. N. su tokiu įturimu atstumdamas priki- 
szamas „Ukinįkui“ socijalistiszkas jiegas, ar
ba nori atlaikyti rolę moszelnyko, raokanezio 
gudriai apsukti kitiems galvas, o pats didei 
iszmintingu pasirodyti, arba nieko apie soci- 
jalizmą neiszmano, būdamas tik akla padarge, 
rankose už sarę iszmintingesniu, kaip buvo 
kaczerga rankose bobų. Vieną ir antaą gali
ma dalcisti, bet paskutinis pažįmėjimas man 
tikresniu iszrodo. Inpuoles jis į sūkurį aud
ros, laužianczios viską, kas yra szventas, 
rodos jis pats težino, kur aua jį nesza ir 
kios jo yra pasekmės. Žmogus jo vietoj 
naszus ožkai, kuri, anot žmonių pasakos, 
maeziusi savo drauges vaikszcziojant su 
riestomis uodegomis, ir ji savąją augsztyn 
rieczia, pati nežinodama dėlko taip daro ir ar 
jai isz to dailiau, ar bjauriau. Tą vienok da
lyką kur kitur apsvarstysime, o dabar czio- 
nai paminėsiu tikrai apie tą, ką p. N. sako, 
buk „Tėvynės Sargas” tikėjimą ir kunigą per 
viena laiko, c

„Tėvynės Sargo“ neskaieziau p«r exten- 
sum, nes gyvenu tame kraszte Lietuvos, kur 
lietuviszkus laikraszczius labai sunku gauti, 
spėju vienok, kad „T. S.” taip tvirtįti negalė
jo, kaip nieks netvirtina, kad galva ir koja yr 
vienas ir tas pats sąnarys kūno. Tikėjimas 
yra tai dorybė duota mums isz dangaus nuo 
V. Dievo dėl musų iszganymo. Turinys ti
kėjimo yra tos visos tiesos, kurias Dievas per 
savo Sūnų Jėzų Kristų apreiszkė. Kunįgas- 
gi yra visų tiesų sargas; į jį priguli jas dabo
ti, kad negeri žmonės klaidomis neužkrėstų ir 
kitaip, kaip szventa Dievo bažnyczia iszgul- 
dinėja, nesuprastų.

Kunigas nereikalauja savęs augsztįti

rius iszleido ir visi-verti pagyrimo.
Paimkime nors ir szito numerio „Lietu- 
viszką Albumą ”, nors jis negana platus, 

nes j nors ne visų Lietuvos garbingų vyru yra
pats Dievas jį iszaugsztino duodamas jam sudėti paveikslai (daugelio jokiu burtu 
Aniuolo vardą. Lupos kunįgo - sako Mala- negalima buvo dagauti), bet visgi tai vra 
kijas, pranaszas - saugos mokslą ir isz jo In- vie„as isz svarbiausju Hetuviszkų veika- 
pu jieszkos įstatymo, t.v. tiesu prasmes klaus. , . . . . , ., . . ‘v. ’ . " 1 o -v lų-yra tai pirmas Lietuviszkas Albumas,nes Aniuolu v icszpaties yra (Alai. 2-<.). t j 1

Nors tada kas kits yr tikėjimas, o kas kits! kuriame Sali rasti dangtį Uarbszczill 
kunigystė, bet vienas su antru taip sandariai' tautieczių. Kaip matyt isz prakalbos isz- 
vienyjasi, kaip pavieniai sąnariai su visu ku- leistojo, neužilgo gal sulauksim kitapla- 
nu. Ant tos tiesos pasiremdamas T. Š. isz t į Albuma-kas* labai butu velvtina. v. c y

Del geresnio pažinimo ,, Lietuviszko Al
bumo” paaiszkįsiu „Garso" skaitytojams 
jo įturi.

Pirmiausiai stovi paveikslas Simano 
Daukanto, didžiausio musų rasztinįko; 
paskui vyskupo M. Valanczaucko, kuri 
visi prakilnesni tautiecziai gana pažįsta 
sz girdėjimo; Laminas Ivinskas-raszti- 

nįkas; Teodoro Narbuto - autorius di
džio veikalo ,, Džieje Narodu litewskiego; 
Vyskupo A. Baranaucko, dabartinis Sei. 
nų vyskupas, dainius: brolių Juszkevi- 
esių, dainų rinkėjai ir sutaisytojai žody
no. Dr, J. Basanavicziaus, rasztinįko ir 
mokslincziaus; kun. Jaunio lingvisto ir

mai’iai c
pasiremdamas T. S. isz 

kad kas užpuldinėja ant 
kunigystės, kas kunigus priesz žmones rerszia 
tasj kliudo tikėjimą jo paniniuose. 'Taip tvir- 
tįdamas T. S. visai neklysta, o jeigu kas tą 
dalyką kitaip iszmano, tas lyginas įPiszmanė- 
lini tvirtinaneziam, kad daužyti kam galvą, ar 
pjaustyti koją, nieko kunui nevodija.

Todėlgi užmėtinėjamas kunigams „menku
tis nesupratimas nupuola, o nuomonė pono N. 
tvirtinanezio, kad kunigas nuo kitų žmonių 
tuomi tik skirias, kad jis yra paszauktas isz- 
pildyti tikėjimiszkas apeigas, taip kaip kalvis 
nuo dailydės, kad vienas tokį, o kits kitokį 
amatą varo, yra nekatalikiszka. Kad kunį- 
gas yra žmogumi, tas tai tikra tiesa, nes turi 
tokį kūną, kaip ir kiti, bet kad yra pažymė
tas szventa ir neiszdildoma žyme, tai taip-gi 
ne melas.

Jei ponas N. yra* nekatalikas ir Szventąjį 
Rasztą paiso už paprasta knįgą, tai ginczas 
su juomi yra negalimas, nes lygintųsi kovai 
su vėjo malimu; bet jei yra katalikas ir tiki, 
kad kas szventame Raszte yra paraszyta, nuo 
Dievo paimta ir Dievo-žodžiu yra, tai skaity
damas Naują Instatymą persitikrįs, kad kunį- 
gas yra tarpinįku, pastatytu tarp Dievo ir 
žmonių, ,,idant apieravotų dovanas ir apieras 
už nasidėjimus“ (ad Hebraeos 7-26). Pa- 
szauktas Dievo į tą szventa luomą „tapė aug- 
sztesniu už dangus“ (excelsior coelis factus), 
sako szventasj Povylas (ad Hebraeos 7-26). 
Privalo rods jis būti „szventas, nekaltas, ne
suteptas, atskirtas nuo griesznįkų“, bet tai 
jai’ jo ypatiszka kalte, jei prie szventunio ne
stovi, o kas link jo žymes, ta visados yra 
szvcnta ir visados jis tarp visu ant augsztes- 
nio laipsnio stovi, nes „prilygintas Sunui 
Dievo yra kunigas ant amžių“ (ad Hebraeos 
7-3).

Pažįstamas M

Lietuviszkas Albumas.
Szią nedelią apturėjau 3 ,,Dirvos nu

merį, susidedant isz dviejų knįgelių. 
,, Anima Vilis” (Radzevycziutes apysa
kas) ir ,, Lietuviszko Albumo”

Tai-gi matome, jog ,,Dirvos" iszda- 
vejyste neapvylė mus savo prižadėjimais. 
Ptomaine nmmerij buvo garsįta, jog, 
„Dirva” iszdavines tik svarbesnius vei
kalus; ir iszties dabar matome jos gana

I

ir gir- 
tarpu 

užmirszęs žmonių priežodį, kad 
„pagyros barszcziai yra visados prasti ir sky- 
ti“, kaip pasileido savę ir kitus girti, ką jie 
daro, ką yra padarę, tai netjuokas ima, nes 
tartum sKambėte skamba balsas klebono isz 
pasaką Krasickio, kad jis pats ir jo vaikeliai 
už visus oro paukszczius yr’ gražiausi ir dai
liausią turi balselį.

Užtai kunigai, pagal jo nuomonę, nedau- 
giaus Aerti, kaip varpa be grūdo, yra tai dy
kaduoniai, pataikūnai, viso paniekinimo ver 
ti.

Ponas N. neiszpasakytai užpyko ant „Tė
vynes Sargo, kad „Ukinįką” pavadino socija- 
lištiszku, o knįgutes „Krumplių Jonas” ir 
„Genių dėdė“ už priedą „Ukinįko“ palai
kė.
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gramatikoj kun. Gimžaucko, rasztinįk o riuoti tą puikų albumą, nes, kaip gir- 
Petro Armino, dainiaus; Kun. A. Bur- dėjau neperdaug egzempliorių jo

arba pliatformes darže, pasamdo muzi- 
kantus, užkvieczia merginas ir moteris,

bos, dainiaus prikeltojo lietuvystes Ame
rikoje; vyskupo J. Olekos, mokslinczius 
M. D. Silvestraiczio garsus tyrinėtojas 
liet, dalykų; kun. J. Žilinsko, novelist© 
irdainiaus; V. J. Szjiakio (Stagaro), rasz-

iszejo ir toliaus gal pritrukti.

Karcziaminiai baliai.

Girtuoklyste, lyg epidemiszka liga, 
yra prasipletus tarpe lietuvių. Nėra 
vieteles, kolionijėlės, kur lietuviai gy
vena, kad nebūtų sziokia tokia karcze
ma. Rodosi, jog visa viltis, laimė ir 
iszganymas lietuvių - tai suszvinkus 
karczema. Tenai jis atranda užganėdi- 
nimą visų savo szirdies troszkulių, tenai 
ji isztroszkusį kareziamnikas su gardaus

szirdele var-c

Toliaus eina paveikslai k a n k i ti
ri i ų u ž 1 i e tu v i s z k ą i d e j ą.

J. Czesna; Pr. Matulaitis, Maskvos 
universiteto studentą, A. Matulaitis, 
kareivis, Kaczergis uz'veizdėtojas krau
tuves; J. Krauczunas studentas Maskvos 
universiteto; dr. P. Matulaitis; Dr.
Bagdanaviczia; kl. P. Bulviczius, baigęs aluezio stikleliu pagirdo, suramina ji nu- 
Seinų seminariją. Po to eina lietuvisz- į lindusi ir palinksmina jo 
ki tipai: Sesutes jaunamartes, vaikinai gaiš suspaustą; tenai jis randa sau ly- 
ietuviszkos szeinymos, dėdės ir dėdienes- 
seniai ir kiti paveikslai 
nių Lietuvos vietų.
Ant galo eina paveikslai isz Amen’- O 1

kos lietuviu gyvenimo; Szenadorio ne- c O J
deldieninė mokslaine; delegataixi i Susi- 
vienyjimo Seimo; mokytojos Szenadorio 
mokslaines; Plymouth©baznyczia ir kle
bonija; puota Amerikos lietuvių; szei- 
mynos ir ant galo ,,Dirvos'’ redakcija.

Taigi joje randame gerai atspaudįtusi 
ant puikios popieros, didžiausius Lietu
vos prikaitojus ? kuriuc/s, kaipo gerade- 
jussavo tautos, kiekvienam tautiecziui 
vertėtų įgyti ir užlaikyti ant atminties-L

Lietuviszkam Albume randame ir sb- (

gius draugus su tais paežiais norais ir 
nekuriu žemes- geiduliais, tenai kalbos vedamos, kurios 

kiekvienam girtuokliui patinka, limpa, 
lyg medus, prie szirdies, žodžiu sakant, 
tenai viską atranda, kas tik reikalinga c o
jo pasilinksminimui po sunkaus darbo. 
Karczema - tai vieta visokių rodų, dis
putų, sznektų, barnių, keiksmų, pliovo- 
nių, pesztynių Įr ant galo tai vieta susi
taikymų ir susigerinimų. Ir ne dyrai, 
jog tūli karezemnykai pjudo patys žmo
nes, kad susimusztų. o paskui per susi
taikymą vėl biznį padarytų - tai dvigu- 

’ bas pinįgas. Vienok negana to, kad 
lietuviai daugiausiai yra numylėję, tūli 
daugiaus ir už Dievą, iszmislino kar
ezemnykai kitus pragumus, kuriais lab-

nuperka kokių orenczių, bananų ir kitų 
daigtų - na, ir sulaukus to linksmo ir 
gražaus vakarėlio davai ūžti, kad net 
braszka.

Linksminasi sau merginos, moterėles 
I ir vaikinai, szoka nuszilę, nuplunkę, o 
karczemnykas vos tik spėja ved it, vilgy- 
ti szaltu alucziu - biznis eina po galų, 
nes paszokinus merginą reikia iszsiger- 
ti ir jai užfundyti. Vargsta taip naba
gai iki 12 valandai ir vėliaus; vyrai nu
sigeria, apsiseiliuoja, merginos nei
na su tokiais szokti, kyla piktu
mai, barniai, pliovones, ant galo ir pesz- 
tynes, reikia jam ir balius baigti, eiti 
namon - rytoj szventa diena, nedėlia.

Toki tai karczeminiai arba geriau gir- O o
tuokliu baliai ir tankiausia laikosi suba- c
tos vakare. Aiszkus dalykas, jog pa
sekmes panaszių balių yra bjaurios, pil
nos nuodėmių ir piktybių ant visokių 
pusių žmogui bledingų. Neiszsipagi- 
riojęs ir suvargęs baliaunįkas ar baliau- 
nįkė ant rytojaus negali priderancziai 
szvęsti szventa dieną, negali eiti i baž- 
nyczią iszklausyti szv. miszių, papildo 
smertinį nusidėjimą. O paklauskie, 
kaip jo sveikata ir kur sunkiai uždirbti 
pinigai dingo, atsakys: et.... Czion 
tai didis darbo laukas blaivinikams del 
Įrengimo nekaltų ir negirtuokliszkų pa
silinksminimų del jaunuomenes.

vo kraszto žmone
kostiumuose: Ten

les nacijonaliszkuose 
sėdi žilas senelis su

sermerga; vienoj
kuriuom eidamas
apkabinęs savo

rankoj laiko kriukį, 
pasiramszcziuoja, kita 
mažytį anūkėlį vien-

marszkinį, be kelnukių, tik su brosiotų
'r su klumpaitėms, o rankutejlaiko di
delę gal tėvo nunesziotą skrybėlę. Tcn-

rasi lietuviszkas merginas su jekem
irszniuraukom ir vaikbiussu sermėgoms 
Ir kailiniais, tenai yrajir senis su seno- 
'iszka ,,lapine kepure”. Toliaus randi ir
paveikslus isz Amerikos lietu vių gyveni
mo, kuriuos verta užlaikyti per ilgus lai
kus. »

Visas tas albunas parengta musų 
^rbsztaus ,,Dirvos” iszduotojo ir kasz- 
tooja tik-5oc. Kas norėtų jį parsigabenti 
teraszo ant szio adreso:

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

I Asz nuo savęs rodyczia kiekvieuam 
[lietuviui tėvynainiui skubįtis uzsiorde-

jau pritrauktų prie jųjų lankymo ir isz- 
naudoti del saves ten atsilankanezius.

c-

Vokietijoje, kiek žinau, daugiausiai 
dailioji lytis stovi už barų, kad savo dai
lumu ir meilumu daugiau svieto patrauk
tų. Daugelis ir mus karezemnykų jau 
pradeda sekti tąjį vokicczių papratimą ir 
ivedimą. u C

Bet mano užduotė nėra sziuomi tarpu 
apie tą kalbėti, tik apie karezeminius 
balius.

Navatnas ir keistas tai iszradimas! 
Darbinįkai sulaukę pėdės, arba dienos 
mokesties, paprastai eina į karczema 
greieziau, negu pas sztornyką apmokėti 
savo skolas uz valgį. O sziandien jau 
karezemų perdaug ir lenktynės tarp jų 
didžios, kad tik geriau ir smagiau savo 
kostumierius priimti, pamylėti ir palink- 
smįti. Czion tai priežastys atsiradimo 
karezeminių balių. Jug prigimtas daig- 
tas, kur muzykė, ten merginos ir vyrai 
jauni. Todėl karezemnykai, kaip greit 
tik pėdės pasibaigė, parengia savo sales

Pasarga.
del ShenandoahT’io gyventoju.

Užstojus sausam laikui, visoms ypatoms, 
naudojanezioms vandenį isz vieszų szaltiniij, 
uždrausta yra plauti boges, peimentus ir lais
tyti ulyczias. Stoka vandenio - priežastis 
szio uždraudimo, kuris bus asztriai prižiurė-
tas per superitendentą. Per padavad'yjimą 
vandenio komitės.

Joseph W. Bell, chairman.

Naujos knygos.
Garso spaustuvė szią nedėlą gavo naują 

transportą maldaknygių.
Mažas Aukso Altorius---------50c.
Maldų Vainikėlis---------- 40c*
Teipogi mažų ir dideliu Szaltinių.

A. A. Jocis.
Provas at.ika visuose! suduose; namus ir lo

tus parenoda. 4
1312 Filbetr str Philadelphia, Pa.



vę purvais maiszo.

Katalikas.

Del prieszu mano.

Mokslaines.

ne-

B rei-

tz

«■

Daug randame raszymų mus laikrasz- 
cziuose apie parapijines mokslaines; vie-

labai apeina-tai
Ir todėl pasilieku

Mėlynasis Kryžius.
Atsitikimas isz 1865 m.

Nors prieszai mano siauezia ir siunta, 
Bet dvasia mano atkunta! 
Kad dėl jų meilę iszlieti, 
Piktus prieszus pergalėti. 
Bet kuomgi juosius galiu užkariauti? 
Imdamas ginklą, ar kitaip pagauti? 
Ne! To visai nereikia geidauti, 
Vien tik meilingais žodeliais sugauti.... 
Jų szirdys krūtinėj ledu užszaldytos, 
Kad sziaurys sziurkszcziais nagais ją

cziupinėtv 
Vien tik szvelni sziluma saulės juos apglėb-
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Korespondencijos.
Plymouth

vėl naujas atsitikimas. Nedehos dieną, 3czio 
July’jaus, prigėrė besimaudydamas Susųue. 
hannės upėj nekokia Kūgis. Prigulėjo a. a. 
Kūgis prie draugystės Gedimino, kuri pernai 
metą numetė nuo savęs jungą spaviednės 
— kas nori į spaviednį eina, kas neuori nei
na, o draugystė apie tai nęgoja. A. a. Kūgis 
buvo laike velykinės spaviednės isz važiavęs 
į Clevelandą, kur gyveno suvirsz du menesiu. 
Gal jis ten spaviednės ir priėjo? Kas žino? 
Draugystė jo neklausė. Bet pasitaikė dabar 
kad a. a. Kūgį patiko staiga smertis. Reikia 
iaidoti kūną, iszkilmingai su paroda, bet kur 
laidosi? kunįgas ant kapinių kūno nepriima, 
kol neatnesz draugai paliudijimą, kad atliko 
spaviednį arba kol negaus daleidimo nuo vys
kupo. Szliupiniams to tik ir reik; varėsi jie 
kad kūną laidoti ant protestoniszkų kaĄ^ių, 
kur, kaip pasakoje ir duobę jau turėjo iszkasę 
bet katalikai matydami prie ko juos veda, 
szdirbo nuo vyskupo daleidimą ir tą syk kū
nas velionio ant szventytos vietos likos paka- 
votu. Nors aną syk, laidojant a. a. Staskevy- 
czių, nenusisekė galvocziams (?) pamokslą 
ant kapinių nukarkint, dabartės vėl buvo ban
dę. Norėjo sakyti sziuom tarpu Juozas Pauk- 
sztys, bet dabar jau nei pradėt kiti draugai 
nedave.

Plymouth.
Mus kunįgas dienoj Fourth July liepė sua- 

resztavotie ungarą vardu Joną Liptak Ply- 
moutho kurs prisisiurbęs, ant piknįko byro, 
perlipo per tvorą ir užneezystijo kapines. Pro- 
va buvo pas Uburges’ą” utarnyko vakare (5 d. 
July ) Ungaras prisipažino prie kaltes. Skva- 
jaris tada perskaitė jam Amerikos provą, kac 
už rovimą ant szventoriaus kvietkų, už laužymą 
medelių, gadinimą paminklų ir t. p. sudijesi 
pagal mažesnę ar didesnę kaltę iki vienų metų 
kalėjimo arba iki 100 dol. koros, arba ir kalė
jimo ir koros. Ungaras nu blanko. Tadask/a- 
jeris liepe nueit persipraszyti kunigą ir para
piją užsimokėti 18 dol. kasztų ir 3 dol. fainos” 
Jei kunįgas ir parapija nedovanos, tai prova 
eis į courtą, o tada ungarėliui bus szilta.

Kun. Burbos paminklas.
,,Tėvynė” No. 5 paduoda, kad ant pa

minklo a. a. mus tėvynainio kun. Aleks
andro Burbos yra sudėta, bent pažadėta

Prie tų da reikia pridėti $25 kuriuos 
prižadėjo dr. szv. Antano isz Edvardsvi- 
lles ir $10 nuo Petro ir Povylo is« Lu- 
zęrnės.
'Viso iszeis $188.750. Daugumas ir 

daugiaus aukautų, bet nežino ant keno 
ranku siųsti pinįgus. (Tėvynė” paduoda 
kad pinįgai butu siuneziami ant rankų 
Sus. L. Am.’’ kasieriaus, kurs yra po 

belą. Ten vienas centa§ neprapuls. Mes 
ant to tinkame. Ką pasakys kiti. Jug 
apie tą dalyką saniai jau reikėjo pasiru

e
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pinti visiems ne vienam. Bet sziądien 
pas mus tokie prietikiai, kad koznas bi- 

ta-

Kadangi tai szią tai ten lietuviai jau 
yra paskyrta pinįgų ant paminklo musų 
tėvo ir garbingo tautieczio a. a. kun. 
A. Burbos, o nežino, kur tuos pinįgus 
siųsti. Kadangi vėl laikraszcziai tame 
dalyke nieko neatsiszaukia. Asz gauda
mas daugeli laiszkų su užklausymais, 
kas paminklo statymu užsiima ir kur rei
kia siųsti pinįgus?

jraszau visų brolių lietuvių siųsti au. 
kas (pinįgus) pas ^Susivienijimo L. A-’

reso.
M. Ch. Radzewicz, 121 E. Centre str,, 

Shenandoah, Pa.
Priimtus ant paminklo pinįgus mes 

pakvitavosime ()Tėvynej” ir kituose lai- 
kraszcziuose.

Kun. J. Žilinskas.

pagerinimo, treti vėl sako, jog mažai 
yra kapitolo, pinįgų. Teisybę pasakius, 
tai yra nelengvas darbas, bet didžios 
svarbos reikalas.

Kokios mus mokslaines dabar, tokia 
mus naujoji gentkartė bus ateitėje - nuo 
gero, atsakanezio iszmokinimo ir apsz- 
vietimo priguli mus tautos gerovė. Ta- 
cziaus, kokios mus tos mokslaines da
bartinės nebūtų, vienok kiekvienam 
lietuviui szirdį turėtų skaudėti, jei czio- 
nai Amerikoje netiktai lenkiszka dvasia 
jose butų, bet ir patys lietuviszki vaike
liai butų mokinami lenkiszkai nuo len- 
kiszkų seserų ar mokįtojų. Taip buvo 
kitados Lietuvoje, bet czion tai visai 
nereikalinga. Juokinga butų užsiimti 
lenkystės propaganda czionai - tai tau- 
tiszkas nusidėjimas.

Niekas neužgins, jog Amerikoje
kalingiausia kalba yra angliszka dėl 
žmogaus, tarpe amerikonų gyvenanezio 
ir norinezio lygiu būti. Todėl mano 
mislia butų, kad, savo lietuviezkų sese
rų neturint, velyk airišzkas seseris lai
kyti, kurios galėtų viską mokįt angliu
kai, o priegtam turėti mokįtoją, kuris 
mus vaikelius nors po valandą ant die
nos mokįtų lituviszkai. Kokią naudą

sulenkįti lietuviszki vaikeliai gali turėti 
czion? — jokios apart paniekinimo.

Negaliu jokiu budu įtikėti ,,Lietuvai”, 
kurioje jau nesykį skaieziau, buk Chi- 
cagos parapijinėje mokslainėje mokina 
lenkiszkos seserys lietuviszkus vaikelius 
lenkiszkai. Ne sykį dumoju sau, artai 
gali būti teisybė, ar tai tik Lietuvos gry
nas iszmislas?! — Norėcziau tame da
lyke tikrų žinių, ar isz vienos pusės ar 
isz antros. Juk-gi negalimas tai Baig
tas, kad guod. kun. Krauczunas, pra- 
baszczius grynai lietuviszkos parapijos, 
tą pavelytų. Taipogi kiek skaieziau 
,,Lietuvą”, niekur netemijau iksziol me
lagingų iszmislų, neteisingų žinių.

Manę szis dalykas 
visuomenės reikalas, 
nesmagioje dilemoje.

Savo auksiniais spinduliais szildytą, gaivįtą 
Dėl visos draugijos naudingais daryti]! 
Kad nejieszkotų platumoj tusztybės garbė? 

nenaudingo?, 
Tik per gerus darbus pastotų garbingais. 
Nuo savo brolių turėtų guodonę, 
Kada atmestų girtybės svajone -.. ■ 
Kad ta bjaurybė yr nereikalinga, 
Mus silpnai tautai daug yra blėdinga — 
Daugel bjaurybių, nelaimių priperi, 
Jeigu be saiko ir be tvarkos geri.
Visų nelaimių ji yr‘ gimdytoja, 
Lietuvių brolių baisi žudįtoja. 
Kada apsvaigęs sau garbės jieszkodaois, 
Niekini kitus sziaip ir taip pliovodams, 
Ir vis už garbę, už guodonę turi — 
Dantims griesždams kreivoms akims žirni! 
Užkabinėja ypatų lėcziausia, 
Su bjauriais žodžiais svein1, nekalcziauaią. 
Tuoj visi giria už narsumų, drąsų; 
Linksminas, kad gal būti jiems už vadų. 
Su bjauriais žodžiais pirmus užkabyti, 
Tarsi gyvatė, kad tiktai įgilti, 
Ir savo nuodais užkuodyt galėtų -- 
Kad ir pagelbos jieszkoti reikėtų, 
Idant atrasti vaistų ko geriausią, 
Varyt tusztybę isz galvos niekiausią, 
Kuri gadinu jaunų bijūnėlį, !

' Tolinus bus.

Graziame vasaros vakare, nors 
pritemę, menulis vienok sidabrine 
szviesa apszviete žemę taip, jog 
galejei aiszkiai matyti.

Kvietiszkio dvaro lauke geltonavo 
rugienos, prie vieszkelio skaiscziais vasz- 
kiniais žiedais žydėjo repsai, ir iszrodė 
jie prietamsoj lyg platus ežeras, žėrintis 
auksiniu pavirsziumi.

buvo
savo 

viską 
u

nais kokiais paucarijimais užsiimti? Vis 
tik baikos szio svieto ir po viskam, tpfu, 
po paibelių! - nuspjovė senis.

Bekiutinant seneliui taku, kurs pasze- 
szupio krantu vedė miestan, randa sėdin
tį ant akmens jau apsenusi mažo 
žmogų labai nusiminusį.

— Tegul bus pagarbintas!
•— Ant amžių! - atsakė sėdintis.
Senelis prisėdo prie jo.
— Matau, brolau, kad jau esi suau

gęs ir jau žmogus, ne vaikėzas, asz da
bar ve vis maeziau ir žiurėjau, kaip ana 
szitie studentai, vaikszcziodami pasze-

u H o
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Dvaro sode kyszojo virsz triobų, kaip szupiu, paucarija ir paucarija kokias ba-
! stiebai, augszti topeliai. Oras tirsztas, 

atsakantis.
Netoli liepyno, ties paežiu plotu gel- 

tonuojanezių repsų, žolėse kartais suriko 
griežlė, kartais sziksznosparnis padarė 
ore pusratį ir pranyko. Netoli nuo lie- 

I pyno, saulėtekio link, ganėsi dvaro ark- 
' liai,ėsdami žolę kartkareziais nusiprunk- 

sztė.
Naktigonykai dabojanti bandą „tulili 

dūda, tulilili dūda” birbė ant ragelio.
Isz tarp senojo liepyno med?ių kartais 

prasimuszė aidas nelemto balso apuo
ko. Sargai Marcinkų kaimelio, szunes, 
amsėdami tartum praneszė, kad jie dar 
nemiega.

Sziaip visas prigimimas buvo ramus 
ir aptykęs.

Vienas tiktai senelis ėjo tuom laik isz 
Mariampolės miesto į Kumelionių kai
mą pas gimines pernakvoti - buvo pa- 
kelevingas.

Pernakvojęs ant ryt, nedėlioję ėjo vė
la į bažnyczią ant primarijos į Mariam- 
polę. Senelis jau žilas, kaip obelis. 
Aržuolinis kriukis gelbėjo jam senatvėj, 
leidžianties nuo Kumelionių link miesto 
paszeszupiu.

Szeszupės tykus, baltas vandenėlis 
I gražiai plauke, gimnazijos studentai, 
I kaip ankstyvi vieversiai, vis paszeszu- 
I piu vaikszcziodami, užpakalij knįgas lai- 
I kydamies, kažinką ant pomieties pauca- 
I rįo; jų parėdai - mėlynos sukninės man- 

dieraites su baltais sidabriniais guzikais 
kepuraites prancuziszkos mados, viskas! 
iszrode ant gražių vaikinėlių labai pri- 
tinkancziai ir poniszkai.

Senelis vis sau mislijo:
i — Toki jauni, gražus vaikineliai, ir 

ko-gi jie dabar czionais taip anksti vaik- 
szczioja; kodėl jie nemiega, kodėl jie ne
siskubinu veliuk bažnyczion, o ne ežio-Į

lalaikas, ar-gi nevertėtų miegoti taip 
anksti, arba į baznyczią pirmiaus nuvel
tų, juk tai po szonu, o dabar matai ką 
jie veikia. Ot, brolau, n’iszmano tėvai, 
kad tokius kasztus ant jų deda; bene jie 
bus visi kunįgais, iszeis ant kokių szun- 
lupių ir pames tėvus į bėdas įvarę.

Sėdintis nenorams atsiliepė į senuką:
— Jie, tėvuk, kas rytas vis czion ank

sti, kaip tik ant knįgų galima įžiūrėti, 
vis vaikszczioja, jiems daugel rupi jų 
lekcijos, ir bene tai, mislijate, jie tik 
skaityti mokinasi, jau jie skaito, kaip 
rieszutį kremta, bet kad lekcijos jiems 
vis tik ant pomieties reikia iszmokti, tai 
nemažai turi rupesties ir galvos džiovi
nimo; kas-gi butų, kad nuvėjus į kliasas 
nieko, kas užduota, nemokėtų ir ant 
juoko pasiliktų. Asz gyvenu Tarpu- 
cziuose, tai gana prisižiurau į szituos 
studentus. Žinoma, kad jie visi nebus 
kunįgai, nes kaip tik daugiau mokslo 
gauna, tai velniop jau žiuri, bet isz dau
gumo gali būti kunįgų arba sziaip jau 
gerų žmonių, to negalima užginti.

Senukas tai girdėdamas pakraipė gal
va ir prisikimszęs pypkę tabako papra- 
szė nepažįstamo, kad pavelytų jam pri
sidegti pintis; paskui rymodamas ant 
kriukio užklausė:

— Kas tai, brolau,kad tu taip nusimi
nęs? Gal koks liūdnumas spaudžia?

NepažĮstamas palingavo galva, o per 
jo veidus pradėjo ristis aszaros.

Papasakok savo nubudimą, bus leng
viau! - klausinėjo senis.

Tada nuliudėlis parodė su ranka:
— Ana, toji skylė pieskose, tai mano 

nelaimė.
— Ar tai isz ten pieskas vežate į mie

stą parduotie? Gal nenusisekė kas?

dejavo nepažįstamas. - Gyvenu Tarpu- 
cziuose, ten visi biedniokai susigrūdę,

Užgriuvo

randa už stubas nepigi, mat arti miesto, 
turiu jau paaugįtus vaikuczius; paežiai 
mano jau nereikėjo pas juos sėdėti, abu
du pieskas, ana, isz anos skyles vežėme 
į miestą, uždirbdavom ant duonelės ir 
ant randos. Nelaimingoji duobė, ji nu
žudė gerą mano moterį!... 
pieskos!... O asz tuom tarpi
jos gelbėti, buvau su maisziukais mieste, 
ji gamino daugiaus, o tuom tarpu pies
kos ją užgriuvo!... Nuo to laiko neri
mauju, ir dabar atėjau atlankyt tą nelai
mės vietą. Bet jau reiks eit namo, vai
kuczius palikau vienus....

— Gaila, brolau, bet ką jau dabar 
padarysi?... Tegul tavę Vieszpats rami
na! Eisiu jau ir asz, tuojaus bus prima- 
rija; likk sveikas!

— Su Dievu! - atsakė nepažįstamas 
atsidusęs.

Priėjus jam prie miesto varpai bažny- 
czios kunįgų marijonų gausti garsiai 
pradėjo, ir senukas skubinosi džiaugda
masis savo szirdyj, kad da nepasivėlino 
ant primarijos.

Inejus bažnyczion dar primarja nebu
vo pradėta, bet kunįgai marijonai, balti, 
kaip gulbes, lonkose, netoli altoriaus 
sėdėdami poteriavo.

Tuojaus ne poilgam atsidarė durys 
sokristijos, suskambėjo tris kartus var
delis, atsidarė didžiamjame altoriuje 
gražus Panelės Szvencziausios paveiks
las (stovyla), žvakės ant altoriaus lieps
nojo, iszėjo kunįgas Pestinįkas arnote ir 
atsiklaupęs tarp keturių jaunų, gražių 
elierikų priesz altorių užgiedojo: ,, Wi-
taj Krolowo neba.

Senukas, nors nesuprato žodžių gies
mes, bet isz gražaus balso susigriaudi
nęs, poteriavo ,,Teve musų”, o kunįgų 
visų balsai gražiai gaude.

Atgiedoję giesmę vieni kunįgai nuve- 
jo spaviedoti, kiti rengės eiti su miszio- 
mis; kun. Pestinįkas laike primariją. 
Bažnyczioje žmonių buvo pusėtinai: tarp 
jų radosi daug vaikinų ir merginų. Mer
ginos, kaipo vasarą, daugiaus su pakal- 
kemis, ant kurių buvo apjuosti kasny- 
kai.

Pasibaigus primarijai daugumas žmo
nių ėjo namon, ypatingai miesezionys, 
ir kaimiecziai, kurių gyvenimai buvo 
arti miesto, kiti stovėjo ant szvento- 
riaus.

Toliaus bus.

j u
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Didelis Pik nikas. Geri uis, kaip Klondike

Draugystė Szvento Kazimiero 
Naujam Ycrke kelia devintų meti-Į / 

nį pikniką 30 dieną Julajaus (Suba- 
ąoje) Washington Grove parke 
Newtown L. J.

Maloniai užpra szomo visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites, kaip 
New Yorko, Brooklyno, taip ir ap
linkinės susirinkti ant to smagaus

ANTANAS K4LCZINSKAS
geras
vyras laiko

mainierių

KOTELI
b ANTi KETVIRTOS

(Fourth) Street
Minersville Pa-

Nuo naujų metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

Tndekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 
už juos Kinai gausite.

Geležines lovos

Dailus aržuolinis sutrau kiamas
stalas - , $3.7

Parlor suit 5 sztukos — SI S.00.
Kėdė su medžio sėdyne — S0.45.
Kėdė su nendrine sėdyne — S0.75]

Williams &. Son,landos po pietų.
Prekė tikieto 25 centai.
Szirdingai u žkviecčia

Komitetas.

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

(Visa cilia lovos, springsai visur
a Į) va džiota S 3.7

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STB.

SHENANDOAH. l’A..

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

Jei i s z g a i s z ken j Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefo s 
£ Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich <fc Son,
Ashland, Pa. b 1 —trade marks, 

DESIGNS,
COPYRIGHTS &c.

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

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

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

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Chas Rettig ir Sunus
POTTYILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgl

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

TUVISZKAS
Naujas lietuviszkas saliunas 
a 0

SALIU N1N K Al!

A. BUJAUCKAS
Perši k n ustė savo nau.

jus namus ; n
307 W. Coal str. Shenandoah 
Pa.

157 Laurel st. Minersville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik 
ras lietuvys.

Užlaiko szalta alų, saldžia v c v
arielką ir kvepianczius cigarus 
ir labai clailai pavaiszinasve- 

ežius

TĖVYNĖS SARGAS.

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 

TIAN SHMIDTO yra paras alus jr 
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 U

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch wit h explanation for free report as to 
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE. Contains refcrenc-s 
and full information, Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO . Lawyers. 
Le Droit Buildinę WASHINGTON, D. C

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. 
Treti metai stovi ant sargybos Lie

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
kalbos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1453 
Main Ave pas Rev. A Kaupa už 1

Pernykaztis it užpernyszksztis 
po i dolerio.

L I E TU V I S Z K A S GRABORIUS pai’- 

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

E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Antanina Zalnieraitiene
Pabaigus maksiu ant akuszer- 

kos Baltimore, Md., moka priimi
nėt kūdikius su didžiausiu apser
gėjimu. Moterys norinczios likt 
sveikos ir laimingos, atsiszaukit 
prie jos po numeriu 15 N, Market 
str. Shenandoah, Pa.

Adresai
Naujo Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astrams kas, box 200
Minersville, Pa.

Kasiems:
Jg .J. Griaszius, box 113, 

, Union City Conn. 
Sekretorius:

M. J. Domijonaitis. box 242, 
Broad Brook, Conn.

1 Toi’Ril

PCaierCo’s
,,Anthracite” alų. 
Gvarantnota tikrai czvstas.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
------ GAUSITE PAS —

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.

kias arbatas, kava ir
vyną.

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

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros k uonopigi.au si a. (27

EI NORIGAL'TIGE

už pigia preke, eik pas
D. FAUSTA in 
jo ofisą

3 --------ANT--------

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

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
psaugojina kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jaudaugiiii <

uonopigi.au


303

a Banka Bischofio
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CltaHB te 
New-Yorke
--------o--------

Siuncziame pinį us visas dalis svieto plgel, saugel Ir greitai

C/AJ J AX3 x/Axj '(J7<

W. SIOMINSKA
> CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS®
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz-

1679 Milwaukee Avenue,
ft. k ' :si

POWSZECHHAWYSTAWA
KRAJOWA

189*

CO
0Ž 
co

$ ir Geriausei, nes per 30 meti] 
» užsiimdama iszdirbimais įgijau 
j geriausg praktiką ir dėl to galiu 

ji wiska padirbt pigiau ir geriau ne- 
gu kiti fabrikai.

Su guodone

I KARŪNŲ, SZAK IT. ; 
f KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,^ 
f BERLŲ, JIARSZAL- 
| KINIŲ LAZDŲ ir tt. 
J Turiu už garbe apreikszti guo- 

dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi

fi sos augszcziaus paminėtus daig-

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

i i ■*• įduodame Szipkortes (laivakortes) ant gre icziausių ga 
nivių į krajų važiuojantiems ir iszsilinczianic SZipkOl’teS

1 Bankoj e savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:

lK»i5Hric*iS\x

įj W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

■

lienatine Lietuviszka
■ Ą. /

APTIEKA!
lurioj galite gautie visokių giduo- 
ihip senam krajui, ba aptieko 
šb paeina isz senj krajaus.Tai-:

siiincziame giduoles i visas 
iHs Amerikos.
uszidami gromatas adresavokitI

Wz. K. Szemborskis,

•Green Sir. Worcester, Masu

„ I------------------------------------------------------ -
( ZINIA PEL SALIUNIKU

IE SZTOILNIKU.
I Pirkit sigarns ir dgaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 

(pigiausio kupeziaus visame paviete. 
( Jis pardavinėja taiposgi daug ivai 
j rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 2o oroccntn piginus nei kiti.® . - * pJei netiki, tai pamegik duot jam 
rderj. ’ J<» krautuvė yra

211 E. Centre sir.
Slienndoah, Pa.

Moteri-zku drnpnnų ztoras 
N<> 2'>5 p. Centre •'ir-

ras K. Rata™
Puikiausia visam Shenandoah

PESf/Ujp/lCŲA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt 

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

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
kai e.

O ir pinigus maino ir siunczia iu L1ETLVA iriu visa 
a lis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
SHEXANDOAII ei

BENZIGERBROTHERS
N - k — Cincinnati, O. Chicago. Ji

343 Malu Str. 17.s Alonroo S

■C

P. L1PAVICZIA.
Gausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
t Pirmos kliasos visokį gėrymao 
dgarai. Laivakortes taiposgi pardu 
fclgeriausių linijų.
kpamirszkfte, jog Hotel!s

wo Lipavicziaus,
■

!No. 1837 N. Main Ave.

Pirmos kliasos Iloteli
ŽLAIKO SCRAXTOXI

dzin, Szarfu, Skrybėlių

Uniformu. —

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per p 

am, kas tik pareikalaus. Žinie prekes ir visus reikalingu 

jmni usmeilingai sutek



■Sįi-J
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MoksloStebuklai

DR. F. J. KALLMERTEN
SPECIJ AUSTAS

' DEL LIETU-

DRAUGYSCZIU.

ir kepures.

Tai eik pas

?

Ą -

PrakilnusNew York’o komikas ir moksliu- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

Raszikite, o mes 

atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

1

23

DR. F. J. KALLMERTEN, 
TOLEDO,OHIO

!i

Geležinkelis Lehigh - Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (Mdy)i8ę8 

Treinai iszeina Isz Shenadorio į Penri ’
Haven Junction, Mauch Chunk, Le j 
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po plet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca. Ge
neva ir In Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po plet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po plet.

In.Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14 
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

In Jeddo, Drlfton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.28 po pietų

In Raven Run, Centralia Mt-Carme! 
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12,9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24 
po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta. 

4.20 po piet ir ateina in Shenandori ant 
7.49, 10.14, ryta. 12.59, 5.10 po piet.

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair, New Castle, Morea ir New 
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.
□ Iszeina isz Pottsville in Shenandoah
9 45 ryta, ir 12.35. 5.05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina In Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pletu.

Isz Shenandoah į Y’atsvllle, Mahanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.30.

In Lehighton, Slatington, Catasaaqua 
WWte Hall, Coplay, Allentown. Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.35 ryta. 
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah 
50 ryta, ir 6.27 po piet.

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation 
South Bethlehem, Pa. 

ROLLIN H. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, Gen. Pass. Agentas
- New York, N. Y.
A W, NONNEMACHER, Dlv. Pas 

South Bethlehem,

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

■S

P. f. .JVIaley
110 S. Main str.

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

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

__ 30 E- ;Lloyd str.
Sh andoah’Pa

Vyrai visi pas geriausių 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

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

,lo ,.Naujas Moksllszkas Gydymas1 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos priclery tg suteikti kenczianczla1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio vaisto.

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

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tnojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

Ponas Ludvikas Krasicnki isz Olcott 
Vt., labai kentėja nuo rumatizom. Tu
rėdavo balsus skaudėjimus kryžulj, ne- | ’• 
negalėjo susilenki, o laikais nevat at-1 
sisėst arba pasljudint'. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerte- 
ną ir apie pasėkme pats žeminus raszo;

Olcott. At., 21 Grued. 1887 m. 
Garbi s Pone dr. F. J Kalmerten!

Daneszu Tamistai, jog sunaudojau 
visus vaistus man prlsiąstus ir pagelbė- | 
jo man ir jaucziosiu sveikas, uz ką 
siuncziu Tamistai savo padėkavoną. 
— Suguodone Ludvikas Krasienski.

Pittsburg, Pa., 20 Sausio, 18081 
Dr ui F. J. Kallmerten

Toledo, Ohio, | 
Garbus Pone!

Daneszu. jog jau pasveikau ir esin 
Tamistai Daktarui labai dėkingasužge- 
rus vaistus. Meldžiu man pranerti, | 
klek Tamistai priguli už gydymą, tai 
noriai užmokėsiu. Jei da kado reika- 
ausiu pagelbos tai kreipsiesiu pas Ta- 
mis ta.

Su guodope
Antanas Rakacij. |

Visi augszcziaus paminėti paliudymai 
originale nusiųsti buvo per Drą Kali-1 
mer tena redaetoriui ,,Amerikos’

Adresas toks:
Dr. F. .1. Kallmerten,

Toledo, Ohio*

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja aivakortCS, apsau
goja nuo ugnies ir maino pinigus ir siunczia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Phlladelpliijoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

Wanted-An Idea SSS 
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neya, Washington, D. C.. for their $1.800 prlxe oftej 
Vkd Hat of two hundred lurentlona wanted-

CHRONISZKU IR NERVISZ- 

KU LIGU.

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

a h galvos ir ant

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philadelphia Pa.’

gį, szaszus
skuros, ligas motės, nereguliarlszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

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

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k 
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl, 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro

1 matoj blskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir klek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angllszkai ir voklszkai. Adresas:

Dirba visokias

KARDUS, DRABU-I

ŽIUS IR T.T.

VISZKU

RES, KARŪNAS, B
SZARFAS, KEPU-I

TAW.SUNJS LIETUVAI S ’
PO AP.SZW.WICEKTO ,

UZD.Z4.RUGJ893J
j shenandoaHjPA. į

Pigiausia vieta vis
Amerikoj.’ /

N. MAIN STR.
SHENANDOAH. PA

R. DabW ' 
o Geriausias Shenadorij p no- 
gtografas; nutraukia paveikslus 

kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto. 

Puikiai nutraukia ir nebran- 
iai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.


