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Evangelija
(Luk. XVI, 1-9).

Aną metą pasakė Jėzus savo mokįtinianis 
fiį prilyginimą: laivo nekuria žmogus labai 
turtingas, kursai turėjo užveizdetoją, o tas bu
vo priesz jį apskųstas, kaipo butų iszgaiszinųs 
jo turtus. Ir pavadino aną ir tarė jam: ką 
tai girdžiu apie tavų’ atiduok rokundą isz už- 
veizdejimo tavo; nes jau užveizdėtoju but ne
galėsi. Ir tarė užveizdetojas pats savyje: ką 
veiksiu, jog vieszpats mano atima nuo manus 
užveizdėjimą: kasti negaliu, elgetauti gėdžiuo- 
si. Žinau ką darysiu: idant, kad busiu atito
lintas nuo urėdystės, priimtų manų į savo na
mus. Suvadinus tada kiekvieną isz skolinįkų 
vieszpaties savo, tarė pirmam: kiek kaltas 
esi ponui mano? O anas atsake: szimtą ko- 
dziij alyvos. Ir tarė jam: imk užraszą tavo, 
o tuojaus sėskis, paraszyk penkias deszimts. 
Fotam tarė kitam: o tu kiek kaltas esi? Kur, 
ai tarė: szimtą saikų kvieczių. Ir tarė jam: 
imk užraszą tavo, o paraszyk asztuoniasde 
szimtą. Ir pagyrė vieszpats užveizdetoją ne
taisą, jog iszmintingai padarė: nes sūnūs lo 
svieto giminėje savo yra iszmintingesni už 
amus szviesybės. O asz sakau jums: dary
kite aau prietelius isz mamonos neteisios: 
idant, kad pavargsite, priimtų jus į amžinus 
gyvenimus.

M?*’.'

Isz politikos.
Sunaikinus amerikonams Cerveros laivynų, 

pasisekė jiems užimti miestą Santiago be pra
liejimo kraujo. Ispanų generolas Torai, ku‘ 
riam po generolui Linares, pažeistam muszij 
ties Santiago, teko vadovystė miesto Santia
go, prispaustas isz vienos puses bado, o isz 
kites amerikieczių kanuolių ant žemės ir ant 
marių, pasidavė su iszlyga, jog jo kareiviai, 
palikų ginklus, bus nuvežti į Ispaniją. Dėl 
užėmimo pasidavusio miesto amerikonų gene
rolas Szafter iszskyrė tik nekuriuos pulkus, 
ypacz-gi tuos, kurie atsižymėjo paskutiniam 
muszij ir visai neįleido kubieczių pasikėlėlių. 
Kubiecziai buvo labai tuo užgauti ir jų vadas 
Garcia, parodydams savo neužsiganėdinimą, 
tyczia nepribuvo ant iszkilmės iszkėlime Ame
rikos paparezio, ant kurios ir jis buvo užpra- 
szytas. Apart to Garcia norėjo paskirti užim
to miesto gubernatorium savo draugą Castillo 
ant ko amerikiecziai nepristojo. Be abejonės 
isz szios tai priežasties amerikonai pasibijoda
mi kubieczių atsisakė juos (langiaus szelpti 
ginklais ir amunicija.

Kaip pat Iriam Lz lalki^zcziij, amerikiecziai 
visur ima virszų, bet kaip seni rymionys sa
kydavo ,,omnis cventus belli ėst incertus”, 
todėl da ir dabar negalima staeziai pranaszaut 
kaip pasibaigs karė.

Jau treczias mėnesis, kaip Dewey sunaiki- 
kino ispanų laivynų ties Manila, bet ant to be
veik viskas ir pasibaigė.

Vokiecziai turi gana drūtą laivyne Philipi- 
nuose ir savo pasielgimu rodo didelį prilanko
mą ispanams, kas paskutiniams daduoda nar
sumo.

Isz visko matyti, jog vokiecziai norėtų duo
ti pagelbą ispanams Philipinuose, bet kaip 
laikraszcziai tvirtina, prisidengia tik Anglijos, 
nes netikri į katrą puse persisvertų laike to
kio įsikiszimo.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau savo brolio Jurgiu Antanaiczio, 

paeinanezio isz Suvalkų rėd. Ragiszkės kaimo 
asztuoni metai Amerikoje. 1897 m. apleido 
Union City, Conn, perai keldama į vakarus. 
Paskutinį laiszką nuo jo apturėjau pernai isz 
St. Francisco, Cal.. Dabar nežinau, kur jis 
randasi. Meldžiu jo paties arba kas apie jį 
žino duoti man žinią ant szio adreso:

. Petras Antanaitis,
Union City, Conn. Bx 41.

Sanvaite nuo sanvaites.

Jeigu ką turime bendro su lenkais, 
tai negut tą, kad mėgstame darbą pra
dėti, bet retai jį pabaigiame.

Imkime kad ir paminklą a. a. kunįgo 
Burbos. Pradžia buvo graži: vienas 
davė 70 dol., kitas 25, toliaus davė ar
ba pažadėjo kas dolerį, kas mažiau, kas 
daugiau... Bet ant to ir nustojo; dabar 
apie paminklą niekas ne ne užsimena. 
Buvo kažinkas įneszęs, kad reikia pirm 
visko iszrinkti tam tikrą komitetą, bet 
įneszimas praskambėjo be atbalsio, o 
vienok įvykimui paminklo reikalinga 
pirm visko sutverti komitetą.

Užtatai drįstu pakelti isz naujo klau
symą apie komitetą. Kandidatais gali 
būti szios ypatos: ant prezidento - kun. 
J. Žilinskas, kaipo įpėdinis velionio 
kun. Burbos, ant kasieriaus - Susivie- 
nyjimo iždinįkas; paskui kiekviename 
didesniam mieste turbūt sąnariai komite
to, kurių prideryste buteą rinkti aukas 
ant paminklo: Chicago, Boston, Wa
terbury, New York, Phil'a, Baltimore, 
Pittsburg; maininiai centrai tegul apsi- 
renka sau po vieną isztikimą vyrą, o 
tuokart be abejo paminklas stos neužil
go. Jau ir be to reikalas prasivilkino 
perdaug, o už kelių menesių geležis, ku
rią reikėjo seniai kalti, visai atszals.

Vienas isz musų laikraszczių, raszy- 
damas apie sumuszimą Cerveros laivy- 
nes ties Santiago, nesikakina padavimu 
faktų, bet priduria dar nuo savęs tokį 
daugreiszkiantį patemyjimą:

,, Popiežius yra didei sujudęs isz Ame
rikonų pergales. Prancūzijos laikrasz
cziai pranesza, kad popiežiaus dvasia yra 
dėlto apsilpusi, kaip iszgirdo amerikonų 
pergalę prie Santiagos. Nors popie
žius laimino ispanuž. bet amerikonų kul
kų tasai palaiminimas neatlaike. ”

Atkreipiu atydą ant paskutinio saki
nio. Iszeina isz jo: 1) kad popiežius 
meldėsi ir prasze Dievo (laimino), kad
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ispanai sumusztų amerikonus, ir 2) kad Margumynai. nio, vienok kares taip sunaikino, jog

kasz-

tai drystu paklausti to laikraszczio, kada

to dar neiszeina, kad tuojau laimintų is-

daktoriui ano laikraszczio, kad netiktai

Maz iausia

Pagal aprokavimą angliszko statistiko

Iszlygos, kokias Suv. Valstijos stato,

$

gų-

konų kulkos sudaužė popiežiaus palai
minimą, galėjo patekti vien tik per no
rą iszįuokti autoritetą popiežiaus, ir ne

nelaimingo laivo Bourgfone? Ta 
vaisiai revoliucijos bei progreso 19 
ziaus musų didvyrių progresistų. 
taip pasielgė katalikiszki kunigai.

su tokiais apginimais iszeidinėtų tiktai 
draugystėje pasigėrusių „progriasistų”. 
Kas tokius dalykus talpina į laikrasztį, 
užsipelnyja ant nužvelgimo — stokos 
gero iszauginimo.

- >arklys, vienu žodžiu, arklio draugas, 
o arklys yra draugas amerikonų.

$

$
S

turtino-iausia szalis.
O

Suv. Valstijos

Lid- 
kon-

ke. Pripažįstame, jog popiežius gali 
turėti ir be abejo turi simpatiją prie ka-

palaiminimą vietinįko Iszganytojo ant 
žemes.

Kas link pirmo punkto, atsakau, kad 
netiesa, jog popiežius kada nors

Valstijoje Kansas susitvėrė pulkas 
amazonkų skaitliuje 40. Minėtos vals
tijos gubernatorius padavė aplikaciją į

Dabartine kare Amerikos su Ispanija 
jeigu prasitęs iki Naujų Metų, tai 
tuos Amerikai $ 600,000,000.

sey isz Kentucky padavė įneszimą 
grėsė, idant Philipinų salą perkriksztyti

yfa ir kunigu, užimantis ir visus žemes
nius urėdus. Tai dar tikrai patriarcha- 
liszkas gyvenimas.

svieto, nes yra tik vienos keturkampi- 
nes mylios. Randasi Pirincjų kalnuose 
tarp Prancūzijos ir Ispanijos ir yra pri- 
pazyta uz tokią per abidvi vieszpatystes.

nes
Kada jie iszlipo ant 

ant 
tai

ant svieto.

neti matrosai neturėjo ne tiktai kriksz- 
czioniszkos dvasios, bet ir nei matro- 
siszkos.

kas turi užgimti, o tada jam vardą skir
ti. Galutinai vardas Philipp yra gana 
gražus ir amerikonams gana simpatisz- ' 
kas, kadangi susideda isz dviejų grekisz- f

katalikai, bet ir protestonai ir ne tiktai 
protestonai, bet ir daugelis socijalistų, 
taigi neprietelių , ,fanatiszkos” ir monar- 
chiszkos Ispanijos, rugoja ant dėdės 
Šamo už tą kare, kas reiszkia ne ką ki
tą, kaip simpatiją prie admirolo Cerve- 
ros tėvynės.

Iszsireiszkimas laikraszczio, apie kurį 
kalba, primena man tvirtinimą tūlos 
apaistiszkos gazietos, buk katalikiszki 

ką už 10,000 dol. nuodų su tuo siekiu, 
kad nunuodyti protestonus... Juokai il
ga na! O

jeigu tvirtinimas, buk popiežius lai
mino ispanus ant kares, pateko į laik
rasztį tai per apsirikimą (kitaip nega
lima to dalyko iszaiszkįti), tai jau

žmogus nesijuoks isz popiežiaus ir jo pa
laiminimo, o ironiszkus patėmyjimus 
apie palaiminimą ir kulkas daro tiktai tie 
kuriems tikėjimas yra tiktai druska aki- 
se. Beto, toki originaliszki konceptai, 
kaip virszminėti, duodasi girdėti dau-

ma, vaikszczioja žmones be jokio iszau
ginimo. Taigi ir laikraszcziui, apie ku
rį raszome, reikėjo palikti tokias kareze- 
mines pliovones - karezemoje. Tiesa, 
tas laikrasztis apskelbė nesykį, kad ra- 
szo tokius negardžius žodžius apgynime

Atmintis paskendusio prancuziszko 
aivo Bourgone su 600 pasazierių. Pe
reitą sąvaitę, kada parveze iszsigelbeju- 
sius nuo smerties į New Yorką, pasiro
dė, jog daugiausia buvo matrosų, 
apie 70 vyrų, 
eranto minios žmonių, stovinezios 
kranto, szatike: ,,Lynch sterm!’

reikalauti, nes, kaip papasakoja iszsigel- 
bėję žmones, baisybes darėsi laike tos 
katastrofos: matrosai visai nesirūpino 
apie pasazierius. Kurie norėjo isz van
denio dasigauti į laivus, tai matrosai su 
irklais galvas daužė ir tokiu budu dau
gybės liko uzmusztų. Isz 300 moterų 
tiktai viena iszsigelbėjo, o kitos su dau
gybe mažų vaikų nuvažiavo ant marių 
duguo. Prancūzų tauta yra pripažinta 
kaipo mandagiausia ant svieto ypacz 
link gražiosios lyties. O kaip pasirodė 

mirszo apie save, nesigelbejo,. bet 
paskutines davinėjo žmonėms iszriszimą. 
Jau nesakant, kaipo prancūzai, bet kaipo 
matrosai turėjo pirma savęs gelbėti pa- 
sazierius, nes jau pripratusių prie van
dens matrosų noturoj yra tokiuose atsi
tikimuose būti abejutiszkais ir maz rupį-

81,450,000,000 
59,030,000,000 
47,050,000,000 
40,260,000,000 
32,125,000,000 
22,560,000,000 
15,800,000,000 
11,300,000,000

Parodom szią statistiką dėlto, jog nor 
Amerika sziandien stovi materijaliszkai 
labai gerai, bet ilga ir nelaiminga kare 
gal ją padaryti biedna. Ne stoka pa
veikslų isz vidurinių amžių, kada viesz- 
patystčs stovėjo ant augszcziausio laips-

Istoriszkos Havanos liekanos. Ku
bos sostapile Havana, apie kurią taip 
daug dabar svietas kalba, turi savo is- 
toriszka atminima. Kolumbas, kuris C v

ant Į atidengė Ameriką, mirė ant salos Ku- 
vislbosir, kaip paduoda istorijos tyrineto- 

am-ijai, keli metai atgal atrado vietą, kur 
Ne Kolumbas likos palaidotas katakumbuo- 
JieĮse dabartines Havanos katedros. Tai- 
uz- Į>ogi parodo koplyczią, kur tas garbus 
iki Į vyras pirmų miszių szventu iszklause

Kuba bei Porto Rico su vienu uostu 
ant kanariszkų salų turėtų tekti Ameri
kai. Apart to Ispanija turėtų užmokėt 
karės kasztus 240 milijonų dol. Pakol- 
gi tą sumą iszmokėtų, amerikonai pa
silaikytų Philipinus, kaipo gvaranciją.

Washingtona ar gales but tas moterų 
pulkas priimtas. Ką tos amerikonkos 
ir neiszmislija. Melskim greieziau Die
vą pakajaus, nes prieszingai, visos ku- 
karkos bei moterys, pametusios savo 
vaikus, iszbepfs j kare. O V c

vo ,, Merrimac’’ adjutantą I lobson už jo 
narsumą, bet ir jo draugus kitus penkis j 
marinįkus katalikus. Tas turbut apais-j 
tams nelabai tepatinka,

Senelis Santiagos Arei-vyskupas’ sako, ant 
kelių klaupęs meldė Santiagos komendantą 

' generolą Linares, idant pasiduotų ameriko
nams be kraujo praliejimo, vienok ameriko- 
niszka pressa nepidiauja tauzijusi, buk Ispa
nijos rėdąs visas yra rankose katalikiszkosios 
dvasiszkijos.

Slovakų Suvienytose Valstijose yra į 200 
tiikstanczių, visi beveik katalikai: jie turi4o! 
bažnyczių, 30 kunigų.

!u dijoi: ai A kuomi ui n

' Ten, kur dabartės yra miestas Wilkes Bar
re, kur Plymouth’as Nanticoke, Glen Lyon, 
kitados gyveno indijonų szaka vadinama Al
gonquin. Anglams ir kitiems europiecziams 
szią szalį apėmus, Algonquin indijonai toj ap- 

įėjo ir vieta, kur dabartės įstatytas Wilkes- 
Barre miestas. Tuom laiku paupij' kur dabar 
Wilkes-Barre buvo tik indijieczių kaimas, o 
lietoj vadinamoj dabartės Whisker Hill, in- 
diecziai Algonquin turėjo savo degtinės bravo
rą.

Del prieszu mano.

Puspaikiu 1*111 ^IdZll < ’ C

Gražiai prižiūrint ir laistant mergelei.
Kad gražiai augtų, buinins žiedus krautų, 
Ponia darželio guodones sujauktų. 
Nuo savo draugių, ką szalia gyvena, 
Tankiai su’ėję kalbasi, klegiana:

Neszvankių kalbą klausyt nu-ibodo.
Tariau, galėsiu meiliai pe.ikalbėti, 
Vystant medelį sziek tiek pagelbėti.

Per ne tsargumą pavojui) pastodams.... 
Nuo brolių lietuvių tapau persekiotas, 
Bjauriausiais žodžiais visaip iszlojotas, 
O vis užtai tik, ką drįsau prasergėt, 
Krintant Į Ingą rankas pridėt, pagelbėt..

Taip kaip mergaitė mylimą darželį- 
Tas mano triūsas vrnas veltui buvo, 
Kas kartas tolyn dar vis daugiau žuvo. 
]k> nedorybių bangas po perpetą 
Vaikszuzmjo visi; prasilenkė retas, 
Kurs neklausė kvėpavimo vėjo, 
Ženg’ į dorybių takelį ir ėjo....

to jo t

Rasi ką blogo jums nuveikiau kada?

Ar jus pavydit man galvą džiovyti?
Nvkstanczia tauta kiek galint gaiviti?g C L ’ ’ “ C

Jeigu mergele nitu nemylėtų?
Ar tiktu kvietimais laistvt ta 1

Apie bernelius duriai užaugįtu-. 
Džiaugėsi visos isz vieno dailiausio, 
Ką laistė, lankė, prižiurėj4 geriausia,

Linksmai džiaugiantis draugeliais iszvydo!
Džiaugėsi linksmai ir nuo vaiku 2'vnė, 
Kurie kvietkeles prisitaikę skynė, 
Tolinus nuėję iszbarstė, iszmėtė, 
Nes apsidžiaugė, nereik jiems turėti.

.Užtai nuo jųjų reik saugoti, ginti,

Tik su nagucziais szakneles iszardo. 
■Saulei kaitinant, vėjaliui užpiltus, 
Nežaliuos dauginus nors žaliausios rūtos, 
Nes nuo jų szaknų smiltys nubyrėjo, 
Saulei kaitinant džiūvo ir trupėjo. 
Tas tai vis nieko; nuo visztų mažiukų

Ar-gi ne gėda man Imtų sėdėti, 
Ką galint kalbėt, o imeziau tylėti? 
Kaip-gi priesz brolius reiktų atsalę ti, 
Kad motinėlės nenoriu pažįti?
Kuri augino, krūtimis penėjo..
Dora vaikeli sulaukti tikėjos...

Prieszams naikinant atsisakyt ginti?

Ar gal tikitės priverst dirbt sustoti? 
Norint krutinę man ledu apkrausit,

Kad ir suvargęs sunkius darbus dirbsiu, 
Dirbt dėl tėvynės n’užmirsziu ik’ mirsiu! 
Taip gi dėl jūsų straipsnelius raszysiu, 
Eiliukėms sunkius vargus apsakysiu.

J. Ramanauckas.
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Gynė, neleido artyn prie daržiuko! 
Tiktai didesnė nelaimė patiko: 
Nedengtos kvietkos naktin pasiliko, 
Szalna joms baltą vainiką nupynė, 
Žiedus ir lapus nuvalgė, nuskynė.

’ ■’■x -x Dalis darbu.

Nuo poros metų, kaip žinoma, darbai 
kietose anglyse nupuolė. Priezasczia

Tik liūdnai, tamsiai, nuvytę stovėtų. 
Tad ir mergelė miriadus vaikszcziojo, 
Jįjį lankyti jau visai nustojo.
Tik vaikszcziodama ai mana v ‘, dejavo, 
Ant rudens szalnos daug piktažodžiavo.

Taip mus nuvysta jauni vaikinėliai, 
Tikką pražydę, kaip tie žolynėliai.
Nuo bjaurių kalų nyksta, gelsta, džiūsta, 
Moraliszkumo žiedeliai pražūsta.
Lygiai kaip szaltis žiedelius nuskynė, 
Taip girtuoklystė tais kilpas nupynė, 
Kad nežydėtų mus jaunimas skaiseziai, 
Butų surūgę, kalbanti neaiszkiai, 
Bjaurus, neszvankus žodžiai tik girdėti, 
'barsi pragaro,dugnai but regėti!

minksztos anglys, kaipo pigesnės, fab
rikuose, ant geležinkelių, garlaivių ir tt. 
užėmė vietą kietųjų. Ir vėl minksztos 
anglys yra pigesnės dėlto, kad jų perve
žimas geležinkeliu yra daug pigesnis uz 
pervežimą kietųjų. Kaip geležinkeliai

suprasti isz to, jog geležinkeliai nuo to
no anglių turi uždarbio vidutiniszkai

nierio isznesza nedaugiaus,
O '

pradėjo pulti bizniai miestuose kietųjų 
anglių kraszte. Užtatai neseniai susi- 
vaziavo į Scranton, Pa. perstatytojai 
biznierių Luzerne, Lackawanna, Schu
ylkill ir Northumberland pavietų ant ro
dos kaip pakelti iszdirbimą kietųjų ang- 

geležinkeliai ant to nepristos, tai locni- 
nįkai anglekasyklų pasiėmė iszvesti sa-

reikia neuzniirszti, kad paezios geležin
kelių kampanijos turi beveide pusę kas- 
tynių. Jeigu naujas geležinkelis įvyktų

i imamos į fabrikus, ant gerlaivių
butų 

ir 1.1.
ang- 

dirbo 
priesz 10-5 metus. Reikia dar paminė
ti, kad Delaware, Lackawanna .v Wes
tern Co numusze prekę savo anglių 
New Yorke iki $ 4; tuo ir aiszkinasi, 
kad darbai toje kompanijoje pasigerino.

del SlienandoahTio gyventoju.
Užstojus sausam laikui, visoms ypatoms, 

naudojanezioms vandenį isz vieszų szaltinių, 
uždrausta yra plauti boges, peimentus ir lais
tyti ulyczias. Stoka vandenio - priežastis 
szio uždraudimo, kuris bus asztriai prižiūrė
tas per superitendentą. Per padavadyjimą 
vandenio komitės.

Joseph AV. Bell, chairman.

Naujos knygos.
Garso spaustuvė szią nedėlą gavo naują 

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

Korespondencij os

■

*

i

Scranton, Pa. Angliszkas laikrasz- 
tis „The Sunday News” paduoda mums žinių 
apie nominacijų socijalistų tikieto Lackawan- 
nos County. Pėtnyczioj 15 d. szio mėnesio 
socijalistai turėjo susirinkimą A. O. U. N. sa
lėj ir iszrinko dr. Jonų Szliupų ant coroner’io. 
Pasakoja, jog neužilgo vėl laikys kitų susirin
kimų, ant kurio ketina paskirt kandidatus į 
legislaturų ir William’u Vokolck ant sudžios.

Pittston, Pa. Pereitų nedėlių užmu- 
szė czionai Matijoszių Didžiūnų isz Rudaminos 
parapijos; pirmu syk dar buvo nuvėjes į tas 
mainas.

Taip-gi po kūdikiui nnmirė Magdė Varna- 
girienė; paliko 6 vaikuczius siratomis.

Orkestrą Pitts tono parapijos, užsidėjusi 
per rupesingumų vietinio vargamistros Kasu- 
laiczio, pereitoj nedėlioj pirmų syk giajijo 
bažnyczioje.

W m. P e n n, P a. Vienas isz plėszikų, 
kuris andai įsilaužė įBendoraicziosaliunų, jau 
suimtas. Pasirodė juomi virszutinis bosas 
vietinio kalerio. Tikisi, jog nuo jo dasižinos 
ir apie kitus.

1 t
Darbai jau ant pusės dienos per savaitę pa

sigerino.
Dienų 16 liepos blaivystės draugystė laikė 

treczių mitingų. Sąnarių yra 17, visi gerai 
laikosi. Konstitucija bus neužilgo atspaudį- 
ta. Mitingus laikys visad pėdės dienoje, ka
da kiti mus broliai girtuokliauja. Stebėtinas 
dalykas! Ant szeszių saliunų mus miesteli] 
pripuola du lietuviszki saliunai, ant dviejų 
wholesale vienas laiko lietuvį klerką specija- 
liszkai dėl lietuvių. Trys saliunykai randavo- 
ja saliunus, o kiti tur savo locnus namus. 
Raudos visi moka po $ 100.

4 d. Liepos Dembskis iszgydė vienų saliu- 
nykų. Prie tos progos nepamirszo savo bro
lius papiktyti savais pamokinimais: Dievo 
nėra, duszios nėra, žmogus lygus mului.

Teatraliszka kuopa rengiasi atgrajįt „Po
nas ir mužikai”.

Lietuviszki biznieriai skursta, žydai lobsta.
Žydo Freedmano bankas subankrutijo, ku

riame nemažai lietuvių buvo pasidėję pinįgų.
Naujas mus vargamistra pradėjo mokįt gie

doti chorų ir jau pusėtitinai nugieda. Kantry
bės ir isztrivojimo suteik jiems, Vieszpatie!

Girios visa paupe Susquehannos labai de
ga. Durnai po visų apielinkę gadina orų. Ug
nis daro bledies aht tukstanezių dol.

P. Povylas Zdanys ant kliubo mitingo 17 
dienų szio mėnesio liko iszrinktas palycmonu 
ir tuoj gaus blekę nuo miesto vyriausybės. 
Dabar bus jau trys lietuviszki palycmonai.

Rėdąs demokratiszkas -labai geras!
a—b

Wilkes Barre, Pa.
Anoj pėtnyczioj dėl Wilkes Barre’ieczių 

buvo laiminga diena, gavo naujų prabaszčzių.
» * ' -I - ■

Pravardė to naujo Wilkes Barres prabasz- 
eziaus yra Martin, o kitaip jis kalbėt nemoka, 
kaip tik angliszkai.

Wilkes Barrės nekurie mat lietuviai nuo 
seniai jau nenorėjo kun. Balcevycziaus ir nuo
lat jį pas vyskupų skundė. Paskutiniame lai
ke keletas isz ersztų suraszė pas vyskupų pra- 
szymų melsdami, kad jiems į vietų kunigo 
Balcevycziaus duotų kitų kunįga, bile kokį, 
kad ir airiszį. Taigi vyskupas ir davė jiems 
airiszį, kun, Martin. Tegul dabar pasidžiau
gia.

Minėtoj dienoj 8 adynų vakare atvažiavo į 
mus bažnyczių vyskupas Hoban ir anas kun. 
Martin ir kun. Žilinskas isz Plymoutho. Vys
kupas į susirinkusius žmones kalbėjo anglisz- 
kai, o kun. Žilinskui tų pat liepė iszaiszkįt lie- 
tuviszkai. Vyskupas sakė:

— Kun. Bųlcevyczius porų syk pas manę 
raszė, praszydamas kitos parapijos, o juspra- 
szėte kito kunigo; asz kun. Balcevycziui da
viau kitų parapijų, o jus norite kito kunįgo?

Žmonės atsakė, kad nori.
— Bet asz dabar kito lietuviszko kunįgo 

neturiu. Isz Lietuvos kunigo, Kau ir atva
žiuotų priimti negaliu be popierų, ar jus no
rite tad jumis duosiu kunigų Martin, airiszį?

— Norime.
— Ar mokėsite jus jam po 75 dol. ant mė

nesio ant užlaikymo ir ar randavosite jam nuo 
savęs namų?

— Mokėsime, randavosime!
Ant to ir pasibaigė. Ant rytojaus kun. Bal- 

cevyczius iszvaž’avo į sau paskirta parapija, 
kur ten ties Bloomsburgu, maiszytų isz airi- 
szių, lenkų, slovakų ir lietuvių, o į mus kle
bonijų atsikraustė kun. Martin.

Asz noriu czion nurodyti tik ant mus žmo
nių užsiėdimo. Kun. Balcevyczins buvo lie- 
tuvnįku, prakalbėjo į žmones lietuviszkai, pa
mokslų pasakė lietuviszkai, — jam parapijo- 
nai davė lik 50 dol. ant mėnesio ir tai rėkė, 
kad perdaug, o už kriksztus, girdi, ir szliu- 
bus kiek jis paima. 1 Dabartės, kada gavo 
svetimos kalbos kunįga, kurs apart atlaikymo 
Bedėlios dienų miszių jiems dauginus nieku 
patarnauti negali, tai tam moka 75 dol. ir dar 
džiaugiasi. Mat lietuvuįkai, kad turi savo 
parapijoj lietuviszkų kunįgų, tai norėtų juom, 
taip iszsitariant, arti ir akėti, o kad gavo sve- 
timkalbį, tai tas didesnis ponas, reikia pride- 
raneziai užlaikyti. Gerai priežodis sako, 
kad joks pranaszas nėra guodojamas savo tė
vynėj. X.

Žinios isz pasvieczio.
Prancūzija. Pasibaigė antra prova 

prancuziszko raszėjo Žolės; apkaltįtas 
buvo už įžeidimų prancuziszkos kariumenės. 
Antru kart prova buvo Versaliuje ir Zola liko 
vėl kaltu. Prisudijo jam užmokėt bausmės 
5000 frankų ir ant 15 d. į kalinį. Laikraszcrio 
, L’Aurore” iszleistojas Perrieux likos nus
pręstas ant 500 frankų bausmės.

Pasibuigus pro vai kilo dueliai tarp szalinį- 
kų Žolės isz vienos pusės ir jo piiėszų isz ki
tos. Neseniai Povilas Dereoulede, rasztinį-

kas, poetas, autorius ,,Chants du Solsat’’ isz- 
szaukė ant dueliaus Gustavų Hubard, sąnarį 
stubos prislėgtųjų. Paskutinis pagriebęs prie- 
szo savo kardų, privertė jį pasiduot. Ne
gana to, dueliai kyla ir tarp kitų, ypacz tarp 
žurnalistų.

19 d. szio mėnesio Paryžiuj bažnyczioj Ma
deline buvo atlaikytos žėlabnos miszios už 
aukų duszias, paskendusio prancūzų laivo 
Bourgone. Susirinko daug žmonių, tarp ku
rių buvo prezidentas Faure ir daugybė minis- 
terių.

C h i n a i. Maisztai vidurinėse Chinųpro
vincijose ne tik n’eina silpnyn, bet auga ir 
platinasi. Taip, pagal naujausias žinias, bu-1 
vo du pasikėlimai provincijoj Kuangsi, vie
nas Washap ir Lau Show. Kuangsi valdžia 
del valdymo pasikėlusių nusiuntė kareivius. 
Girdėt, jog toki pat maisztai kyla ir Mandžu- 
rijoj. Nekuriu mena, jog Chinų randas sten
giasi tam tyczia, kaip galint, sukelt gyvento
jus, idant geriaus galėtų juos paduot į masko
lių rankas.

Maskolija neapkenczia anglikų ir visaip 
stengiasi juos praszalyt isz Chinų. Maskolių 
ministeris Chinuose nevat pasiūlė chiniecziame 
savo kariumenę dėl iszvijimo anglų.

Katalikiszkos žinios.
Nelaime ant marių 4 d. pereito mėne

sio ant prancuziszkos linijos ,,Transat
lantic Line” nuskendo didelis pasažieri- 
nis laivas ,, Bourgone”, tūkstantį mylių 
nuo New Yorko, prie salų Halifax. Isz 
800 pasažierių, nuskendo 565. -Likvr 
siejie keliaunįkai apsako, jog toje bai
sioje valandoje, kada laivas visai grimz
do, katalikiszki kunįgai, kurių buvo 5 
pasirodė energiszkais, ramino visus, 
drutino ant dvasios, duodami genera- 
liszką iszriszimą. Gera tai persarga 
del lietuvių keliaujanezių į tėvynę arba į 
szią szalį apezystyti savo sąžinę szven-

Spaviednyczia. Neseniai Chicagos 
bankas apturėjo 1,000 dol., kuriuos tū
las jėzuitas per spaviedį privertė atiduo
ti. Ne dyvai, jog fanatikai protestonai 
bei visi bedieviai apgavi kai taip neken-

Laiszkai likosi nepaimti nuo pacztos ant 
szių antraszų.

Peter Astromski, Elik Balicki, YuskoCau- 
cak, Maggie Gerve, John Gracon, Jos Miką- 
lauckas, Antony Pietruszewski, Stanislaw Rin- 
kievicz, Simon Luchocki, John Simanovicz, 
John Stem plis, Chas Schmerisca, Choly Yos- 
kewicz.
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Mėlynasis Kryžius.
Atsitikimas isz 1865 m.

Sumaizgiojo P. T.

pa-Senukas ant szventoriaus po liepa 
sėdėjęs valandukę, pasiramszcziuodams 
drutu kriukiu szlyvino pro ligonbutį szv. 
Margarietos keleliu link naujo kapinyno 
kur kelias ėjo skersai plentą pro 
Kvietiszkio dvarą ant Liudvinavo baž- 
nytkiemio.

Mariampolės kapinės buvo tikką už
vestos, nedailiomis tvoromis aptvertos, 

1 stovėjo tik keli raudoni augszti kryžiai, 
ir numirėlių nedaug buvo dar palaidota, 
Eidamas senelis užsimislijo apie naują 
kapinyną, kur ir užėjo.

Kalbėdamas ,,Aniuolas Dievo” už 
mirusius sztai mato kampe kapinyno ne
toli kelio link miesto stovintį naują, ne 
per augsztą, laibą medinį mėlyną kry- 

I žiu ir klupanczią, balta skepetuke apsi- 
I klėstusią moterisžkę. Artįdamasis prie 
Į jos senelis iszgirdo gailingą raudą:

,,Oi tu, Magdule, mano tavorszkėle, 
I pieskelės tavo gražias akeles užbėrė, 
[nevidonas tavę nužudė, asz tavęs nega- 
I lia užmirsztie, negaliu užmirsztie niekad 
[irniekad!” ir po to sunkiai atsidusdavo

Į Žingeidus senis, iszgirdes žodžius: 
„nevidonas tavę nužudė”, užsimanė da- 

Isižinoti keno yra tas kapas su mėlynu 
kryžium.

Prisiartinęs mate, kaip klūpojanti nu- 
Liklėstė skepetukę atsivėdyti; buvo tai 
[jaunyte raudona mergina; ant geltonų 
Įjos kasų buvo gtažus raudonas kasnykas 
kvirszum žolynais kaiszytas.

Merginukė, įkaitus nuo verksmo ir 
[raudona, mėlynoms akimis, pritinkan
čiai riesta nosaite, reiszkė labai patogią 
Imerginėlę; tik isz parėdų galima buvo 
|pažintie, kad sluginaitč.

Prisiartinęs senelis paklausė:

[kiate, kibą czion guli kokia giminaitė?
| Mergina lyg ir nusigando, nes pirma 
■senelio nebuvo užtėmijus, nutilo, bet isz 
įvesties nieko nagalėjo atsakyti; senis 
Ida ją kalbino:
| — Meldžiama pasakyk man, kas guli 

^tame kape, nes asz esu isz toliaus at
davęs, tai nieko czion nežinau, o ma- 
■nėcziau dasižinoti ant keno kapo jus 
*>p gailiai vaitojate.

Czion, tėvuli, kape ties szituom
Šlynu kryžium palaidota jauna mergi-! žmonių prisirinko, kaip jokio pagrabo

na, ji buvo gera mergina, 
mano tavorszka, ją negaliu užmirszti.... 
vaje, vaje, Dievulėliau, tas nevidonas... 
- ir sukrito verksmu.

— Kas nevidonas, ar smertis?-klau
sė senis.

— Smertis, ne smertis, tas žmogžu
dys, Andriaus Žilionio bernas; jis Mag- 
dulę, mano-gerą tavorszka užsmaugė, jis 
nevidonas... kaip jį žemė nepraryja?...

— Merginėk, teiksitės man aiszkiau 
papasakoti, kaip tai tas viskas buvo?

— Tėvuli mielas, ką pagelbės dau
gumas sznektos ir priegtam kaip tiktai 
apie ją pradedu sznekėt, nesusilaikau 
nuo griaudumo; bet kad jus esate isz 
toliaus, tai turiu pasakytie. Kabasinį- 
kė mergina buvo slūginė: služijo ji pas 
Žilionį, netoli nuo ežia, anoj pusėj mies
to Mokoluose; ji buvo labai graži, dora 
ir gera- mudvi nuo mažumėlės dranga- o o
vome, asz jos gerumą gana pažinojau. 
Žilionio bernas, tas nevidonas, tas neti
kėlis, kalbino ją ženytis, bet ji atsisakė, 
bernas labai pradėjo pykti. Nabasznį- 
kė net gaspadoriaus praszė, kad berną 
arba ją atstatytų nuo tarnystes, nes tik 
tame matė atsitolinimą nuo berno pik
tumo; bet gaspadorius turbūt taip-gi 
buvo nekas žmogus, nes jos praszy- 
mo neklausė. Tuotarpu vieną naktį 
bernas dasigavo prie merginos ir pradė
jo ją smaugti. Gaspadorius gavo žinią 
apie tai, bet į pagelbą n’ėjo, ir užsmau
gė, nužudė gerą, jauną merginėlę tas 
nevidonas, tas žmogžudys... - ir mergina 
sukrito verksmu.

Senelis nė nesijuto, kaip aszaros ir jam 
pradėjo byrėt per veidus.

Jau saulutė, berdama auksinius spin
dulius ant žemės, kilo augsztyn, žmo
nės pradėjo pro kapinyną eiti ant su
mos į bažnyczią, sztai isz kur ateina vie
nas studentas taku per kapinyną. Vaiki- 
nėlis tas, matydams kalbanczius senelį 
su mergina, prisiartino prie mėlyno kry
žiaus, klausydams apie ką jie kalbasi. 
Po valandėlei jis prabilo:

— Gal nesupyksite tamstos, kad ir 
asz prisidėsiu prin jus kalbos, nors labai 
trumpai ?

— Labai gerai vaikeli; mes szneka- 
mės apie dimną atsitikimą, apie szitą 
kapą su mėlynu kryžium.

— Asz buvau ant tos merginos laido
tuvių - atsiliepė studentas, - nes tai bu
vo nedėldienije. Toji žudysta greit ‘vi
sur pagarsėjo; ant laidotuvių tiek daug

dar nebuvo. Teisybė isz kunįgų buvo- 
tik viens Pėstinįkassu Aliszauckų ir Vo 
sylių klierikais. Žinoma, mergina bied- 
na, tai da ir tai gerai, bet kad kunįgas 
Pėstiuįkas pasakė gailų ir griaudu pa
mokslą ant jos kapo, tai asz dar niekad* 
tokio negirdėjau. In kurį žmogų tiktai 
pažvelgsi, kožno akys pilnos aszarų; ka
da kunįgas isztarė: ,, Jaunime, jus mer
ginos jaunytės, berkite isz savo raukų 
pražydusias kvietkeles ant kapo ir gra
bo savo tavorszkos, muczelnykės už do
rybę...”, visos merginos bėrė kvietkas 
ant grabo czion palaidotos merginos. 
Uzmuszėjas su surakytomis rankomis 
stovėjo gale grabo, visas tartum neri- 
maudams, o szale jo zemskis. Po už
baigimui pamokslo visi žmonės paskųs 
kunįgą ir klierikus bėrė po saują žemių 
ant jos grabo. Kada duobkasiams su 
špatais uzz eriant duobę kunįgas ir klie
rikai užgiedojo labai griaudžių balsu 
,, Salve Regina” taip ma graudu pasida
rė, kad ne nejutau, kaip aszaros pradėjo> 
byrėti per veidus, ir ant szirdies jaucziau

žodžio isztarti. Skausmas ir gailestis 
manę apėmė, kad tokia jaunytė mergi
na nuo rankų nedoro berno pirm laiko- 
nuėjo į kapus ir dabar ant jos kapo visi 
bėrėme žemes. Tokias laidotuves var
giai kada teks regėti. Tuojaus po pa
laidojimo merginos buvo pastatytas ant 
jos kapo szitas mėlynasis kryžius, ir jis, 
matote, yra dapirmas ant kapo szitame 
kapinyne.

Merginėlė isz po balos skepetaitės 
malonioms akimis, kad ir nedrąsiai, 
dirsteldama ant jaunyczio studento, tar
tum dėkavojo jam, kad jis teikėsi laido
tuvių svarbumą seneliui su apgailysta- 
vimais papasakoti.

— Ar Jzinai ką, sūneli, da vieno 
daigto jus klausiu; asz matau, kad ana 
ten, kur daugel žaliuoja medžių, ką žmo
nės vadina liepynu, ir vėla matau dau
gumą studentų; ryte maeziau peszeszu- 
pyje, o dabar ten; ar jie ten visada mo
kinasi?

— Taip, vieni mokinasi, kiti nuveina 
tik taip pasivaikszcziot, ues ten isz da
lies yra linksma vieta, liepos dailiai rė- 
duose susodytos suteikia puikų szeszėlj 
nuo saulės. Antra ten yra daugel pa
laidotų per ,, krakusmetį” (183g m. 23 d. 
Balandžio, per Jurgines) uzmusztų mas
kolių žmonių, ten kur jie guli yra dide
lė įdubus duobė ir liepoje kryžius. Lie- 

isz- 
lita-

pose ant tos atminties yra studentų 
pjaustyta daug kryželių ir visokių 
rų.
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Maskoliai uždraudė studen
tams ant kart didesniais pul
kais ten lankytis. Ten szone 
.sziaures link yra liekanos gy

venimo kokios tai Pranciszkos 

Szczukiutes, Prienų starostes, 
fundatorkos kunįgų marijonų 
kliosztotiaus ir ji ten prie upe
lio Jievonio turėjo savo palo- 
cius. Josios-gi užmanymu su- 
sodytas liepynas; būvį ten jos 
palocių liudija sziandien ran
dami senoviszki plytgaliai ir 
kitokį drazguleliai ir damai 
buvusių didelių prūdų,

Toliaus bus.

Geri uis, kaip Klondike
ANTAKIS KALCZIA'SKAS

geras
vyras laiko

mainieriiĮ

HOTELI
fe KETVIRTOS
w'(Fourth) Street

Minersville Pa’
Nuo naujų metų uždėjo agentu-

visas svieto dalis

Chas Rettig ir Sūnūs
- POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio,

Kavarsko ai a u s, kurs geresnis 
i:z. iiuportavota. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

Inclekit savo pinigus ten, kur jus žinot, kad 
už juos Minai gausite.

Parlor suit 5 sztukos — Si8.00 
Kėdė su medžio sėdyne —: S0.4, 
Kėdė su nendrine sėdvr e — S

Dailus aržuolinis sutrati kiamas

stalas - $3.71

Geležines lovos C 4 ’5 09

Puikus aržuoliniai Chanilasuits
8 sztukos - $ ųcoj

Williams &. Son, |,

GERIAUSIAS LIE
TUVIS ZKAS KR L- J

apva džiota - > fil
Komoda - ■ 5.

13 S. MAIN STB.
SIIENAMMIAII. PA..

Naujas lietuviszkas saliunas

i

50 YEARS* 
EXPERIENCE.

TRADE MARKS, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &C.
Anyone sendinsi n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest apency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, lar*est circulation of 
any scientific journal, weekly, terms $3.00 a year; 
Sl.a0 six months. Specimen copies and Hand 
IBook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
-kalbos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Main Avė pas Re v. A Kaupa už 1 
dolerį.

Pernyk&ztis iv užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

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 numenu 15 N. Market 

tstr. Shenandoah, Pa.

kravė, arklys ir 1.1., duokite telefo s 
£ Ulrich. Jis už m o k ės u ž t e 1 e f o n a i r 
už dyką isz.vežsz istipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. b 1 —

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO ■
Ar žinote lietu wiai kad CTIRYS- 

TIAN SHMIDTO yra v'-ras 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 U

L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS par- 

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

13 E. CENTRE STB

SHENANDOAH. PA

Adresai
Naujo Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astrams kas, 
Minersville, Pa.

Kasiems:
Jg .J. Griaszius, box 113,

Union City Conn.
Sekretorius:

M. J. Domijonaitis. box 242, 
Broad Brook, Conn.
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A. BUJAUCKAS
Persikraustė į savo nau. 

jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah 
Pa.

quickly secured FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or t$k- ’- h with . xj naci :i 1 -r free tci rt as t 
paxentubilitv. 4S-PAGL BOOK FREE. Contains ref-Ti*n< > •• 
and fuii informniu-h. Writ-. :-r SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON 4CO. PSukf Lawy,^. 
Lu Droit BuildlnS 'WASHINGTON, D. C

Gerkit

pę aierCo’s
,,Anthracite” alų. 
Gvarantiwta titrai czvstas. I

7 Laurel st. Minersville,Pa

J isai yra geras žmogus irtik

Užlaiko szaltą alų, saldžią 
arielką ir kvepianeziuscigarus 
ir labai dailai pavaiszinasve- 

ežius

Altoriaus Ijn 
------ GAUSITE PAS M 

BARNSTONTeaCo

Importuoja ie viso-

Grasė ir szvieziause mėsa
------  PAS’------

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

EI NORI G A UTĮ GE 
EĄ DVW1 lml 

už pigia preke, eik pas 
D. BAUSTA 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 
j it t j c. L < n j i e j. j- b Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis u

W. StOfflgKA, J, CHICAGO. ILL. I
Mano Dirbtume tapo

. X Apdowanota 1

P‘679 Milwaukee Avenue, i
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
diibimą.

| KARŪNŲ, SZARI’U, 4 *

"I W F'’, 'S

j KIMŲ LAZDŲ ir tt.

J
 Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotįniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 

S sus augszcziaus priminėtus daig
ini tus Pigrausei, Teisingiausei 
$ ir Geriausei. nes per 30 metų 
£5 užsiimdama iszdirbimais įuijtiu 
Q geriausg praktiką ir dėl to galiu 
b wiską padirbi pigiau ir geriau ne- 

gu kili fabrikai.

SSLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL

yieįiafiiieLieliirazta į
APTIEKA!

ZINIA UĖLSALIUMKU

(Kurio] galite gautie visokių giduo-! rių graži
kaip senam krajui,

Ifos-cri siuneziame giduoles i visas 
plis Amerikos.
paszidami gromatas adresavokit

IV. K. Sze/nbOrskis, Į

p Green Str Wore ester, Masfl

Pirmos klius os Hotel Į

PLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.
Iiriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
i!4 Pirmos kliasos visokį gėrymao 

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 
»ntgeriausių linijų.

pcpamlrszkite, jog Hotelis

Petro Lipavicziaus,
No. 1837 N. Main Ave.

(V - 
s

1 irkit sigarn- ir 'iguretus nuo 
Juozo A. Mnndour didžiausio iri 
pigiausio kiiĮieziau- visinie paviete, j 

h77s pnr<1.Trin^in taipogi dnri^ ivni I

Jei netiki, tai pamegįk duot jam

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

Moteri.-zkų drapanų >ztor;
No 205 E. Centre str.

i
Draugystė Szvento Kazimiero 
iriam Ycrke kelia devinta meti-

ni pikniką 30 dieną Julijaus (Suka
toje) Washington Grove parke 
K'ewtown L. .1.

Maloniai užpraszonie visus bro

lius lietuvius ir lietuvaites, ktip 

New Yorko, Brooklyno, taip ir ap

linkinės susirinkti ant to smagaus 

pasilinksminimo. Pradžia ant 3 va

landos po pietų.

Prekė tikieto 25 centai.

Szirdinga1 užkvipsią
Komitetas.

Banka Bischoffo
uždėta ISIS mete 

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CitaHll te
New-Yorke

--------- o----------
Niiiiifzlanie pinį us visas dalis svieto ptgel, sauge! ir greitai

/.(HlodillHC SzipkortOS (laivakortes) ant gre ieziausių a 
į krajų važiuojantiems ir isZSiiniCZiiUllO SZipkoi tCS 

dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika, 
nkoje savo visados laikome daugybe pi-

Maskobjos unlflių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszvk i

Bischoffs Banking House
2 (( idre -Ir. (Staats-Zeitung Building, 5ew-Yurk 

Nedėlioję Panka atviru nuo 10 iki 12 adynai.

viskas szviežia: cigarai aiO

riegtam

O ir pinigus maino irsiunezia iu LIETUVA ir m

SHENANDOAH

T^ptapas /į. Jocis.
Office 1312 1 i I b 6 r t Str. Privan’szkas gyvenimas '.*10 South Broad str” 

Philadelphia, Pa.

Užsiima visokiomis civilnomis ir krirninaliszkomis provomis visuose 
suduose. Proves už .sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas [citizenship] popieras ir 
,.Charters” del draugysezių irkliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at- 

jieizko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmasir isz renka ran

das. Intraukia j apsaugojimo kompanijas nuo ugnies ir gyvasties [fire and 

life insurance.)
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MoksloStebuklai

yra

ir kepures.

STR.

Tai eik pas

DR, F. J.

i

A

•(ė! e

p s

u

Raszikite, o mes 

atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

Pigiausia vieta viso 

Amerikoj/

23

RES, KARŪNAS,

KALLME RTEN,
TOLEDO,0 HIO

SZARFAS, KEPU-

N. MAIN
SHENANDOAH, PA

Wanted—An Idea SSS? 
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBUKN & CO., Patent Attoi 
Deys, Washington, D. C.. for their $1,800 prize offei 
and Hat of two hundred inventions wanted-

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio {May)l8g8

Treinai Iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ZNew York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry- 
4, a; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.

In Wilkes Barre, White Havener Pitts
ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po 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 piet.

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

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

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

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 ryta 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 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-Carmel 
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12, 9.23, 
po pietų.

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

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

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta, 

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

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

Iszeina isz Hazleton, in 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 Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.

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

In Lehighton, Slatington, Catasaaqua 
W|uteHall, 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.

-

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią aganturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda uaillll 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 
rausius lotus Philadelpliijoje ir Caindene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.'

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

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
rlntendentas 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 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

__ 30 E. iLIoyd str.
Sh andoahIPa

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vincą Minkeviczlu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius c?
ir ryginus dėl szermenų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

PrakilnusNew York’o komikas irmokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

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

Jo ,,Naujas Moksllszkas Gydymas4 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfdery tg suteikti kenczianczia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis kemikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 

iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės lalszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Balsi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodamas 
paczto ii'expreso adresą ir jisai dovanai 
atsius vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CIIRONISZKU IK NEKVISZ-

KU LIGU.

Gydo visokias 
užscnėjuslas ligas 
Trošzkinimą. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 

^•■wausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių.dru

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

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

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

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

Ponas Ludvlkas Krasienkl isz Olcott 
Vt., labai kentėja nuo rumatizom. Tu
rėdavo balsus skaudėjimus kryžulj, ne
negalėjo susilenki, o laikais nevat at
sisėst arba pasijudini’. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerte- 
ną ir apie pasekmę pats žemlaus raszo 

f I 
Olcott. At., 21 Grued. 1887 m.

Garbi s Pone dr. F. J Kalmerten!
Daneszu Tamistai, jog sunaudojau 

visus vaistus man prisląstus Ir pagelbė
jo man Ir jaucziosiu sveikas, uz ka 
siuncziu Tamistai savo padėkavonj. 
— Suguodone Ludvlkas Kraslenskl.

Pittsburg, Pa., 20 Sausio, 1809 
Dr ui F. J. Kallmerten

Toledo, Ohio.
Garbus Pone!&

Daneszu. jog jau pasveikau ir eslu 
Tamistai Daktarui labai dėkingasužge- 
rus vaistus. Meldžiu man praneszti, 
kiek Tamistai priguli už gydymą, tai 
noriai užmokėsiu. Jei da kado reika
lausiu pagelbos tai kreipsiesiu pas Ta- 
mista.

Su guodone
Antanas Rakaciy.

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

Adresas toks:
Dr. F. J. Kallmėrten,

Toledo, Ohio-

MORGAN,
Dirba visokias

ZIUS IR T.T.

DEL LIETU-

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

TAW.SUNUS LIETUKUS 
PO AP.S7.W.WICENT0

UZD.24.RUGJ893.
SHENANDOAH,PA.

O Geriausias Shenadorij p ao- 
gtografas; nutraukia paveikslug 

kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran- 
iai.

29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.


