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( Lukr XVIID. 6 —14 ).
Aną metą tare Jėzus nekuriems, ku

rie patys savyje tikėjo, kaip butu teisus, 
o kitus paniekino, tą prilyginimą. Du 
žmogų užėjo i bažnycžią, idant pasimels
tu; vienas parizejus o antras muitininkas. 
Parizejus stovėdamas, taip patsai savyje 
meldėsi: Dieve dekavoju Tav, jog nees- 
miu, kaip kiti žmonės, pleszitojai, netei
sus, svetmoteraujanti; kaipo ir tas muiti
ninkas. Pasnikauju du kartu per nedėlę, 
duodu deszimtines isz viso, ką turiu. O 
muitininkas, stovėdamas isztolo, neno
rėjo nei akių pakelti į dangų-.bet musze 
krutinę savo tardamas. Dieve susimy
lėk ant manąs nusidėjusio; Sakau jums, 
iszejo tas nuteisintas i namus savo, neg
anas; nes kiekvienas, kursai
augsztina, bus nužemintas, o 
nužeųiina, bus iszaugsztintas.

save isz- €.
kas save

c.

G e r 111 a n i j a. Kunigaiksztis Otto Bis- 
mark, buvusis Vokietijos kancleris pasimirė 
savo rezidencijoj Fridricksrnhe 31 d. July. 
Smertis jo buvo didei netikėta. Czetverge 
jis buvo gana silpnas, bet pėtnyczioj, o ypacz 
subatoj pasigerino taip žymiai, jog skaitė ga- 
zietas ir politikavo apie Ameriko-Ispaniszką 
karę, tuomsyk nedėlioj rytą jau laikraszsziai 
praneszė apie Bismarkio smertį. Jeigu ti
kėt gazietoriams, tai smertis jo buvo ramiu 
užsnudimu ant amžių vidui susirinkusio pas 
jo levą giminaiezią ir draugą. Apie jo rcli- 
giszką apžiūrėjimą nėra nė paminėjimo, nes 
kaip nabasznykas nedarė sau ceremonijos su 
religija visą savo gyvenimą, taip, matyt, ir 
prie smert neužsipelnyjo naudotis isz jos ra- 
minanezią mylistą. Pagrabas su didele paro
da, kurioje ėmė dalyvumą beveik visa Ger- 
manija, atsiliko pėtnyczioj.

C h i n a i. Seniai gatavota revoliucija, ku
rios pabaiga, pagal europejiszkus politikus, 
turi but pasidalinimu ,,Mėlynos Karalystės4', 
prasideda czionai apsircikszti per sumiszimus, 
iszszauktus podraug, kaip žieminėse taip ir 
vidurinėse C'hinu provincijose. Žinoma, jog 
tukst incziai ntisijonierią, kurie dirbo ant pa
kėlimo nelaimingą pagoną, lures pirmueziau- 
siai pulti auka iszszauktos per politikierius re
voliucijos, kurioje didžiausią kaip visada, da
lyvumą ima maskoliszki rublai.

A m e r i k a. Nuo pereito panedėlio Bal
tūsis Namas Washingtone užimtas formulavo- 
jimu iszlygą susitaikymo su Ispanija. Mat 
paskutiniai, matydami jog n'instengia statytis 
priesz amerikiszką galiūną, praszė ant galo 
sutaikos per rankas prancuziszko konsulio 
Cambon. Szits atvažiavęs Į Washingtona pa
darė varde Ispanijos pirmutinius žingsnius 
ugadą. Kadangi visa ta pertraktacija, kokia 
prasidėjo nuo to czėso, laikoma didžiausiame 
sekrete, viskas, kas lygsziol apie tai raszėsi, 
neturi jokios tikrybės, menama vienog, jog 
Amerika pareikalavo nuo ispaną kuogreieziau- 
sio atidavimo visos Kubos ir Borto Kičo, tai- 
posgi salos Landrones ir kitą, gulinezią West 
Indijos©. Taipogi patrol nebus iszpildyta ka
rės reikalavimai, Amerika laikys savo garni
zoną Philipinuose ir užims uostą Manilos.

1 s p a n i j a. Apturėję nuo Cambon atsa
kymą Suvienytą Valstiją ant savo propozici
jos, ispaną kabinetas laikė savo susirinkimą 
Madrite, ant kurio pirmsėdžiu buvo pati ka
ralienė. Po ilgą diskussiją nutarimus savo

padavė vėla prancūzą ministeriui dėl suteiki
mo Į Wasliingtoną. Kokios yra iszlygos, pa
duotos per ispanus, amerikoniszka presą dar 
mažiaus težino, vienok isz viso ko matyti ga
lima, jog Ispanija nedaug prieszinga iszly- 
goms, paduotoms per Suvienytas Valstijas. 
Viskas, ko ji reikalauja, yra užlaikymas vie
nos isz Philipiniszką salą vardu Luzon, kaipo 
anglią stacijos dėl savęs ir, idant kariumenei 
isz Kubas ir Porto Kičo but pavelyta iszeit 
su ginklais ir unarm

K u b a. Geltonasis drugys ant gero Įsi- 
vieszpatavo Amerikos armijoj, guldydamas 
jos kareivius vieną po kitam i patalą, isz ku
rio daugumas užsikels tik ant paskutinio su
do. Generolas Ameriko-kubiszkos armijos 
Shafter atsiszaukė pereitą nedėlią į Washing- 
tono valdžias,' idant j j retavotą, nes priesz tą 
neprietelią n'instcngia atsispirti. Shafter'is 
minetoj notoj reikalauja kuogreieziausio isz- 
traukimo amerikiszkos kariumenės isz Kubos, 
nes kitaip nepoilgam jis neturės nė vieno ka
reivio, tinkanezio stovėt ant koją. Jeigu ti
kėt praneszimui minėto generolo, sai pereitą 
czetvergą mažiaus kaip deszinitas procentas 
jo kareivią likosi sulygsziol sveikais.

Isz Lietuvos.

K a I v a r i j a. |Suv. <rub.]. Vieną kar
tą pasitaikė man priimti ant Kalvarijos vals- 
cziaus susirinkimo. Senesniejie ukinikai man 
pasako, kad szitas su-irinkimas bus dėlei isz- 
kalos. Neužilgo at važiavo naczelnykas ir 
tuojaus pasirodė ant gonką su kokia ten po- 
piera rankoje, kurią ir ėmė skaityti. Asz 
žiopsau akis iszputęs. kai ii szeszkaitis, ugi 
iszgirdau naczelnyką skaitant: ..Vysoczaisze 
povelcnie liepė paatatyt ucziliszczą czerez tri 
micsiaca!“ Paskui jis ėmė klaust valsczionu: 
,,želajete?“ Visi tyli. N’aczalnykas dar kar
tą klausia, ar nori tos ucziliszczos. Nesulauk
damas atsakymo p. naczelnykas ima darodi- 
nėt, kaip tai butą gerai, kad ukinįką vaikai 
iszsimokįtą ir Įgytą proto (langiaus, kad bu
tą iszmintingesni už savo tėvus. Ant pabai
gos vėl ėmė klaust, ar nori ukinįkai statyt tą 
mokslinyczią. Nekurie atsakė: ,.nenorime!44

Tada naczelnykas szaukia, kad tie, kur no
ri, pakeltą rankas augsztyn. Apie trys tik 
pakėlė ranką. Naczelnyką paėmė gailestis, 
kad jo neklauso, visu balsu suriko: ,,Gospodi 
Bože, podymite ruki!44 - Nė viens tada jau 
nekėlė. Inszirdęs naczelnykas ėmė plūst: vy 
skoty, niezego neponimajete, ja vam skadro



ną vaisko atsiųsiu! Ale tai nieko negelbėjo.
Ugi žiuriu - mus vyrai tariasi leist telegra

mą pas gubernatorių, ką naczelnykas juosisz- 
pludo; nekurie ėmė rinkt pinigus ant telegra
mos, o kiti krikt namon

Sziurpulis.
Neseniai į musųJ e z n a s. Traką pav.

szalį pateko pluoksztelis laksztą su antgalviu: 
,.Broliai Lietuviai“, kurie eidami isz vieną 
ranką į kitas padarė nemažą įspūdį. Susirin
ko kelios deszimtys vyrą ir padavė prsszymą 
naujam vyskupui kun. Steponui Zvierovieziui 
idant jis teiktųsi padėti rupįtis apie įsteigimą 
Vilniuje lietuviszkos spaustuvės. Tegul ir ki 
ti taip daro, kaip tie Jczno lietuviai, tegul 
judina praszymais v 
szyt jug neuždrausta.

S e n a p i 1 ė s gimnazijos mokįtiniams 
uždrausta vaikszcziot į Felikso Vitka neko 
krautuve ką pirktis. Mat gimnazijos valdžia 
- maskolpalaikiai - mislija, kad Vitkauckas 
gali mokitinius nuo maskoliszko kelio nuves
ti.

Matyt, maskoliai isz kailio neriasi, kad tik 
tą vargszą, niekadėją, Vitkauęką bent po visą 
Lietuvą apgarsįt.

Bra-

Patauklejimas.

lę naudą skaitantiems, nes paduoda pa
mokinimus kaip doriszkame taip ir prak- 
tiszkame gyvenime žmogaus. Toks 
skaitymas ne tik lavina protą, bet isz 
dalies atsiliepia ir ant atminties žmo
gaus. Vienok per vieną tik skaitymą 
atmintis liktų toli užpakali] nuo proto; 
todėl idant pagal stovį proto iszlavinti ir 

kartas nuo
pagelbą i karto užsiimti ypatingai lavinimu atmin- 
lys dva-lties, tą-gi geriausiai atlikti per iszsimo-

Tai-gi ,, canteens” nėra
Amerikos kariume-

visados lavinti, nes kitaip kūnas silpsta, 
o paskui jį ir pajiegos dvasiszkos.

Kokiu budu geriausiai lavinti, tobu
linti ir užlaikyti kūno pajiegas placziai 
apraszyta knįgoje ,,Hygiena”, Todėl 
palikę skaitytojams tą dalyką pažinti isz 
tos knįgos, czion, nors trumpai paaisz- 
kįsiu lavinimą ir tobulinimą pajiegų pro
to. Kaip kūnas taip ir dvasia žmogausIatmintį būtinai reikalinga 
visą savo darbą atlieka per 
yvairių dalių. Svarbiausios d 
sios žmogaus yra protas ir atmintis, ku- i kinimą ant atminties, 
rios tai dalys atlieka svarbiausius dar- i 1 oks auklėjimas pats 
bus dvasiszkuose dalykuose žmogaus, reikalingas kiekviena 
Ir taip per protą su pagelba jausmų jeigu nori atlikti užduotų 
žmogus pažįsta kiekvieną daigtą, atski- mo atsakaneziai.
ria jį nuo kitų ir tokiu budu neduoda Į Apart to netur pasibaigti niekados, 
žmogui paklysti savo sprendimuose; jei' nes pajiegos žmogaus, ar jos yra ku- 
gu gi atsitaiko, kad žmogus klysta, tai niszkos ar dvasiszkos, jeigu jos nesito-

savęs būtinai 
n žmogui, O 7 
savo gyveni-

P abaiga.
Padėkim mokįtojas dirba isz 

nes dalies protu arba iszmintczia, mokį- 
damas kitus, bet jeigu tą, ką pats moka 
nori palikti ant visados kitiems, tada tur 
griebtis uz darbo fiziszko, t. y. paimti ■ 
plunksną į ranką ir paraszyti tą, ką per 
protą iszsimokino. Matome todėl du 
skyrių žmonių, isz kurių vienas isz dide
snės dalies dirba fiziszkai, iszmintis tik 
gelbsti, kitas gi skyrius isz didesnės da
lies dirba iszmintzcia, o spėkos fiziszkos 
buna tik kaipo pagelba protui. Isz virsz- 
paraszyto matome, kad kaip spėkos fi
ziszkos taip ir dvasiszkos yra būtinai

dides-

neyra kaltė proto, bet kūno, kūnas dėl 
yvairių priežasezių negal atlikti savo pri- 
derysezių atsakaneziai; paveikslan, pa
mato žmogus toli stovintį medį, bet tas 
medis jo akims persistato kaipo žmogus, 
todėl ir protas sprendžia apie tą daigtą, 
tą kaipo apie žmogų ir rokiu budu klys
ta savo aptarime, bet ta klaida yra isz 
pusės kūno, tai yra akių. Antra val
džia dvasios žmogaus yra atmintis; ji 
yra kaipo pagelbinįkė proto. Ką žmo
gus per protą pažino, per atmintį užlai-

bulina ir nesilavina, tada 
kados nestovi ant vietos.

Canteens' arba kareze-
mos.

turi savo ,,canteen” ir parduoda kasdien 
nuo $ 100 iki $ 175 apsvaiginanezių gė
ralų, tuom tarpu paprastas saliunykas 
parduoda uz $ 15 ar $ 25 per dieną aps
kritai imant.
kas kitas, kaip tik
nes karezemos. Jas laiko patys regi
mental ir pelną apverezia ant extra rei
kale ir szpitoles, kituose abazuose laiko 
karezemas ir privatiszki žmonės, uz ką, 
žinoma, turi mokėti regimentui. Keis
tas tai dalykas, matyti mėlyname zeke- 
te kareivį parduodant alų ir kareiviui 
atėjus mokesties dienai apmokant savo 
karezemines skolas, kurios tankiausiai 
prarija visą mėnesinę mokestį. Jau czion 
neminėsiu kokios baisios paleistuvystės, 
pesztynės vieszpatauja abazuose palei 
Meksikos uztaką, nes tai sarmata ir gė
da krasztui, vedaneziam karę vardan 
zmoniszkumo ir civilizacijos. Pamislyk 
sau skaitytojau, jog yra toki abazai, kur 
ant dienos parduoda uz 600 ar 700 dol. 
alaus, arti jų stovi Veneros (paleistuvy 

I stės) namai, kareivių vietinė policija ne
gali suvaldyti, vienas kitą uzmusza — ir 1 

Iką pasakyti? Tai civilizacija XIX szimt- 
Imeczio, tai Amerikos kariumenės dory- 
I bė ir z m o n i sz k u m as!

iai gal negirdejo ir nežino, kas 
canteens”, todėl pasiryžau jus

Visokių yra nelaimių ant to margo 
svietelio, kurias vargszė-zmonija turi

kūno nesilpsta, nes pagal priežodį: mens 
sana in corpore sano (sveikame kūne į 
sveika dvasia), jeigu pajiegos kūno silp
sta, tada ir pajiegos dvasios žmogaus d. 
eina silpnyn ir negali atlikti savo nžduo- fgvos czajz0 kenezianezios'žmonijos ku- I 
tčs atsakaneziai. Tiedvi dali dvasios na i<arg, maraį įr |ja<ias taj baisus I

; sukrutina žmogaus szirdį neisz- I 
tai. Alkoholis - Romėnų die- I 

tai beveik kasdieninis
Vieszi jisai visur: 

pas karalius, ponus ir praszcziokėlius, 
visi beveik jį su pilnais stikleliais gar
bina. Dėlto-gi ir Amerikos kariumenė 
negalėjo ir negali būti praszalįta nuo 
dalyvumo priėmime tojo malonaus sve- 
ežio, jug kareivis ir lygus kitiems ukė- 
sams privalo naudotis gausiomis visuo
menes gėrybėmis. Vieszpatystė ir val
stija pavelija laikyti sali u nūs savo uke- 
sams dėl apstabdymo jų iszlavįto trosz- 
kulio, nežiūrint ant jų sveikatos ir do- 
doros, taip-gi ir kariumenei pavelyta yra 
laikyti karezemas, taip vadinamas ,,can
teens”, kurios niekuom kitu nesiskiria 
nuo paprastų, kaip tik geresniu biznio 
darymu. Skaitome laikrasztij ,,New 
York Voice”, jog kiekvienas regimentas

zasezių iszaiszkįti ir nuo jų apsisaugoti. 
Tarpe tų nelaimių žymią vietą užima 
girtuoklystė, alkoholio traffika, kuri, 
yg anos deszimts faraono plūgų, be pa

žmogaus yra svarbiausios ir jeigu jodvi i jaj<Ttaj. 
nyksta, žmogus isz palengvo virsta į pasakyt 
beprotį, o tada jokio darbo atlikti pri- vaįtis Bachus, 
deraneziai negali; taigi prie lavinimo )ZmOgaus sveczias. 
kūno pajiegų būtinai reikalinga lavinti 

reikalingos atlikimui kokio nors darbo, Į ir Pajiegas dvasiszkas. Budas lavinimo 
todėl tobulinimas ir lavinimas jų būtinai ir tobulinimo tų pajiegų yra daugerio- 
yra reikalingas, nes jeigu tos spėkos pas; bet naudingiausias ir lengviausias 
nyksta, tada, kaip augszcziaus pasakyta, j yra skaitymas kaip moksliszkų knįgų. 
negal žmogus atlikti savo darbo atsa- 1 
kaneziai.

Kūnas žmogaus susideda isz
lio dalių, kaip antai: galva, rankos ir 1.1S°je Yra apraszyta.
t. Tos dalys paskirtos yra atlikimuilkniga tokiu budu reikia privesti atmin- 
ypatingų darbų ir tai nekitaip, kaip tikimi6 jos ytalpa ir jeigu yra tai apysaka, 
pagal paįiegą viso kūno ir užsiėmimą 
žmogaus; jeigu žmogus dirba fiziszkai, 
tada kaip kūne taip ir jo dalise turi būti 
tų pajiegų daugiaus, įeigu-gi dirba isz
mintczia, tada jų gali būti ir mažiaus, bet 
niekados negalima apie jas pamirszti ir

taip ir apysakų. Skaitymas tur būti ne 
mekaniszkas, bet tikrai moksliszkas, t. 

dauo-e-Įy1 rupįtis, kad suprasti tą, apie ką kn|- 
Perskaiczius visą

tada reik atminti nors svarbiasnes ypa- 
tas, veikianezias toje apysakoje, taip-gi 
vietas, kuriose apraszyti atsitikimai. 
Pasakos, ar jos paraszytos ant pamato 
istoriszkų atsitikimų, ar staeziaiper ima- 
ginaciją raszėjo sutvertos, atnesza dide- %

Ant szio žingeidaus klausymo atsako vienas 
isz amerikoniszką laikraszczią. talpįdamas 
[daugelį laiszkų nuo įvairią milijonierių. Ir 
ĮUip, garsus amerikoniszkas krezusas AN illiam 
I Waldorf Astor rodija: Vaikinas, norėdamas 
Idasidirbti turtą, pirmiausiai turi rupįtis, idant 
Įipairinkt tik tokią karjerą, prie kurios jau- 
ittiasi atsakaneziausiu ir kuri jo prigimimui 
Ikbjausiai atsako, nes retai visas savo spėkas 
Iposzvencziame užsiėmimui, prie kurio neno- 
Itoms turim lenktis. Apsirinkę tikrą karjerą. 
Įtari pasiįieszkot atsakanezią vietą. Toliaus
■ tari rupįtis, idant sveikata but gera, nes tik 
|suszviesia galva gerai gali dirbti. Todėl sau 
rzokitės, kandidatai ant milijoną, alkoholio ir
■ tabako, nes jie drumszczia žmogaus inn
■ Niekad nedarykit skolą, nes nieks taip žmo-
■ Pinestumia į balą, kaip skolos. Dalį uzdirb- 
l^pinĮgą pasidėkit ižde ir laikykitės szios fie
lds: niekad neiszduot, tiek kiek užsidirbi.
I Henry Glows daug mažiau paduoda mums 
gtaspaczias rodąs, kaip ir jo draugas; ant galo 
Idadaduria: Iszauklėjimas tankiai gal but pe- 
Iriszkada surinkime milijoną, nes kartu su isz- 
biplčtojimu mąs dvasios drutinasi ir gyveni- 
gniopretensijos. Isz pusės uždarbio, o gal 

ir etikos, -svarbą reik pripažįt auklėjimui 
pbudžio. Užtaigi mažiaus žiūrėt į knįgas, o 
įdiugiaus mokįtis isz gyvenimo ir lengvai sa
ro mierį dasieksit.

į Labai trumpai ir gerai iszreiszkia Spreckels: j ;
Neszk savo uždirbtus pinįgus į turgų ir dirbk Tonsulio apiePhilų

Andrew Carnegie taip kalba: Isz kiekvieno 
uždirbto dolerio atidėk penktą dalį ant pro
centą. Pinigai sudėti ant procentą pro
cento panaszus yra virszinįkui, apie kurį man 
kadaisia tūlas vokietys pasakojo: Ano verszio 
nupirkimas buvo dėl manęs geriausiu turga- 
vojimu kada kokį turėjau; versziukas augo 
nuolatai ir tada, kada jį prižiūrėjau ir tada, 
kada miegojau - kad ant galo užaugo karvė, 
kurios pienas dabar manę maitina gerai. Pa
tas pats yra ir su pinįgais, kūrinos atiduodam 
į banką ant procentą. Kas mano rodos pa
klausys ir prieg tam būdamas geru žmogum, 
tas turi but turtingu nežiūrint ant to, norės ar 
ne.

Kitas milijonierius isz Pittsburgo taip ra- 
szo: Negana dėl pastojimo turtingu pildyt 
tik savo priderystę. Keik padaryti daugiau. 
Asz pats kada buvau du beturtėliu ne tik dir
bau man paskirtą laiką, bet apart to dirbda
vau ir naktimis, kad tik prisitarnaut savo 
darbdaviui. Darbdavių interesas yra visada 
paties interesu, nes arba greit slenkamos to
lyn, arba jei darbdavys neatkreips atydos ant 
mąs, kiti aprokuos mąs prisitarnavima. Nuo
monė gero darbinįko greit pasklysta ir žmo
gus greit ras naują vietą, kuri gerinus bus už
simokama ir pakels mąs pavartaunumą. Kuo 
augsziaus iszkylam, tuo lengvinus gaunam 
geresnes vietas. Klaida yra pasitikėt ant sa
vo gabumą. Iszturėjimus ir stropumas dau
ginus verti, nei visi kiti talentai, ir kas ją ne
turi, tas nieko nelaimės, gal, jog lengvas atsi
tikimas palengvįs jam karjerą.

Ant galo milijonierius Flomer taip sako: 
Buk blaivinu, susilaikaneziu, darbsztum, tei- 
apart da jei turtą, sidirbt singu, o turi da
lo turi laimę.

Katalikiszkos žinios.

ka-Amerikos pressa, kuri kubieczius pirm 
rėš už didvyrius skaitė, sziandien pripažįsta 
juos kaipo tautą netikusią, tinginiaujanezią, 
kuriai vadeles autonomijos niekados negali 
būti pavestos.

323
I ............................... II ■ 1^]

I Szitoks padavimas protestoniszko 
pinų dvasiszkiją turi 

daugiaus svarbos bei pasitikėjimo, negu 
protestoniszki privatiszki missionieriai, 
kurie katalikystę nuolat purvais drabstė.

Suvienytose Valstijose kas met po 
30,000 maždaug protestonų grįžia į ka- 
talikiszką tikėjimą. Metuose 1897 vie- 
noje Baltimorės diecezijoje buvo 1105 
konvertatai.

Pagal naujausią statistiką Suvienytose 
Valstijose kas met lanko katalikiszkas 
mokslaines 1.200.000 vaikų ir randasi 
siratų namų del katalikų 250.

Niekad neatsitaikė, idant laike vainos 
paimtą neprieteliaus vaiską siųstų atgal 
į jų tėvynę. Amerika daro labai prak- 
tiszkai. Norint amerikonams daugel 
kasztuos siuntimas Ispanijos vaisko at
gal, bet daugiaus but kasztavę, jeigu bu
tų laikę Amerikoje; tada but kasztavęs 
kožnas kareivis po s 25 kas mėnesis; po 
antra amerikonai pasirodė, jog nėra to
kiais tamsiais necivilizuotais, kaip juos 
Europos, ypacz Ispanijos, pressa per- 
stato.

Amerikos svietiszka pressa labai pra
stai atsiszaukia savo laikraszcziuose apie 

islį. dvasiszkos vadovus Philipinuose. Kiek

rikos konsulio 189S m.: Philipinų pro
vincijos yra padalįtos į distriktus: koz- 
nas distriktas susideda isz kelių parapi
jų. Kunįgas yra tėvas ir rodos davė
jas dėl savo parapijonų, storavojas ne 
tiktai apie iszganymą jų duszių, ale daug 
dirba ir dėl pataisymo jų materijaliszko 
stovio. Patys ku’iįgai daugel vietose 
yra inžinieriais bei architektoriais prie I * e e
statymo bažnyczių, tiltų bei taisymo 

Įvieszų kelių (ulyczių).

Vieszpats Dievas nuo laiko lyg laikui 
dalcidžia bausmę ant yvairių tautų. No
rint amerikonai neturėjo tikros (nes be 
gamato) provos užsipulti ant kolionijų 
Ispanijos, vienok Dievas žino ką daro.

Nonsensas sakyti, kad Ispanija kata- 
likiszka; kada ji buvo kitados tikrai ka- 
talikiszka, buvo labai galinga, beje epo- 
koje Karolio V etc. tada Ispanija dykus 
laukinius indijonus apgalėjo, tą pat pa
darė ant salų suteikdama aniems civili- 

C

zaciją. Sziandien Ispanija užimtus plo
tus trotija dėl vienatinės priežasties, jog 
masonai pagavo vadeles vieszpatystės 
i savo rankas. Masonai Kubos bei Phi- u
lipinu jau seniai rengė revoliuciją susi- 
neszdami su masonais Ispanijos, kurių 
didžiausiu siekiu yra naikinti kataliky
stę. Jeigu Ispanija nenumes tos gyva
tės (masonerijos). katra paezią szirdį ap
vyniojo, be abejonės trumpame laike 
nuslogins.O

Ameriką tas pats liosas laukia, jeigu 
politikoje nedarys jokių permainų.

30 dieną July pasimirė didžiausias di
plomatas ant svieto geležinis kanclerius 
Fr. Bismark, o po draug didžiausias ne
prietelius katalikystės.
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Korespondencij os. „That boots too havy” (tie czebatai per 
sunkus dėl jo) sako progresistai.

„Sziusą laikuose Liuterio nebuvo” aiszki- 
na seniai.

„That strow hat is too vulgar” [sziaudinė 
skrybėlė per prasta] sąprotauja progresistai.

„Veltinės tąsyk nebuvo žinomos” atkerta 
seniai ir 1.1.

Ant galą galo už žydo butelį pakilo bai
sus ermyderis. Akmens, lazdos, peiliai buvo 
darbe. Iszdaužė church‘ės langus, duris isz- 
laužė, ir sienas but nuvertė, jeigu majoras 
miesto nebūtą su palycmonais nuvaikę padū
kėliu. Palycmonai per sąvaitę naktimis sau
gojo church‘inį turtą,'kol neaptarė rubus dėl 
savo globėjo.. Ir lieruviszki du palycmonai 
buvo sargyboje.

P i 11 s t o u, P a. Mąs parapija turės 
25 d. szio mėnesio „excursion” į Harvey‘s 
Luke, į vieną isz gražiausią vietą dėl pikny- 
ką; ten yra puikus ežeras, ant kurio plaukio
ja garlaivukai ir žmonės važinėja dėl pasi
linksminimo.

Liepos mėnesij kun. M. Szedvydis palai
mino tris ryszius stono moterystės: Tanią 
Maižėszią, jaunikį, su Franciszka Talaczkie- 
ne, naszle, Praną Petraucką, jaunikį, su Elz
bieta Dominikiene, naszle, ir Motieją Keme- 
žį, jaunikį, su Antanina Pranckoniute, pana 
Veselijos buvo gražios, pesztynią nebuvo.

Daugelis žmonią pas mus serga ant taip 
vadinamos „greitosios“, kiti ir mirszta.

Szv. B. Blaiv. Draugystė laikosi gerai, tik 
reikia daugiau darbo ir agitacijos; garsįti jos 
mierius visam svietui, kad kiti sektą jos pė
domis. Jau ir Forost City, girdėti, susitvėrė 
jos seselė. Tegul gyvuoja blaivinįkai!

Malianoy City, Pa.
Teko man skaityti pereitos nedėlios ,,Vie

nybę” ir užtėmi jau straipsnelį kas link Maha- 
nojaus giedorią ir asz tą nelaikau už blogą, 
bet ypacz dar pritariu ir linkiu, kad susitai- 
kįtumet su giedoriais. Gaila man labai pasi
darė, kaip iszgirdau, kad jau tiktai vienas var- 
gamistra tegieda. Manding kiekvienas tą pa
tį atjauezia, nes ar-gi ne tiesa? Iszvažiuoda- 
mi isz Lietuvos, isz tos mums linksmos sza- 
lies, verkėme atsisveikįdami visus pažįstamus 
ir senus tėvelius; važiavom per didinai į su 
dideliu vargu, tikėdami turėti liuosą gyveni
mą. Kada czion atvažiavę pamatėm, kad 
baisiai apsirikom, nes kiekviena diena gresia 
pavojum smerties, ypacz raainose. Pareini 
namo jeigu dar sveikas gyvas, tai ir nėra kur 
nusiramįti, nes nėra nė pievą, nė dirvą, nė 
žaliuojanezią javą, ant galo nėra nė tą pauk- 
sztelią, kurie mus palinksmįtą, kaip tai Lie
tuvoj.

Visa viltis būdavo, ateini į bažnyczią, tai 
nor susiramini iszgirdęs puikų choro giedoji
mą. ypatingai per metines szventes. Kaip 
iszgirdau per Kalėdas begiedant, tai netikė
jau, ką tai mąs pagnodoti giedoriai, mislijau, 
kad aniuolai gieda. Toliau, kaip iszbirdau 
pirmu kartu stacijas, tai teisingai iszsiveržė 
aszaros isz akią, arba kaip Velyką pėtnyczioj 
užgiedojo „Popule mens”, tai verkiau, kaip 
možas vaikas ir, žodžiu sakant, buvo taip 
miela Ir ilgu bažnyczioj, kad trūksta žodžią 
ant apsakymo. O dabar einu kelintu kartu į 
airiszią bažnyczią, kur nieko negalima su
prasti. Apie paliudijimą žinosit nuo kunįgo 
A. Miluko, nes jisai labai prgyrė per teatrą 
giedorius ir, kaip sako, dar apdovanojęs. To
dėl geistino butą, kad per sakyklą jiems pa- 
aiszkįtut ir atsitikus kokiam nesmagumui per
sergėtu met ant praktikos, nes, kaip sako gie
doriai, už tai pametę, kad koki pusgalviai nė 
ant gatvės jiems neduodavo iszeiti. Kunįgė- 
li brangus, taisįkite, veskite į tvarką, paakva- 
tįkit, nes jau dabar puikiai buvo susidarius 
kuopelė; na tik bandykite, ir asz prisidėsiu 
prie giedorią ir turiu viltį, kad bus dar ge
idaus. Kartais, kaip nusiskundžia giedoriai, 
ir be reikalo buvo paskelba iszszaukta apie 
kokius ten žiedus, kurią visai giedoriai nema
tą nė savo akimis.

Parapijonas.

Forest City’ Pa.
Pereitą sąvaitę tarp protestoną parapiioną 

buvo didelė pjovynė. Parapijonai pasidalino 
į dvi partijas: seną ir progresistą arba nepri- 
gulmingą. Apdaras stovylos Martino Liute
rio buvo priežasezia tą vaidą. Tokias stovy- 
las paprastai matome po ją church’es. Ap
daras iki szio] buvo gana karakteristiszkas: 
sziaudinė su dideliais bryliais skrybėlė,, bal
tas audeklinis kotelis, balti marszkiniai, ant 
kelnią užleisti ir diržu perjuosti, dryžos kel
nės įkisztos į czehatus su ilgais aulai-1.

Progresistai užsigeidė parėdyti pagal da
bartinę madą.

Dalis darbu.

„Ar teko kada tau, skaitytojau, - užklau
sia tolious minėtas laikrasztis - būti mainose? 
Ar teko kada leistis žemyn, žemyn, žemyn, 
atsitraukiant nuo szviesos, pakol visai jos ne- 
pamirszai, ir tik viens tamsumas apsiautė ta- 
vę, kur nekur prakeistas blizgėjimu mainie- 
rinės llamdos? Ar teko tau kada sekti pas
kui vadą, plumpsėt vienam po ulyczias, pože
mines alėjas; pakol garsas pikio nodaėjo tavo 
ausą it tu sutikai suodiną ir baisę esybę, dau
giau į dvasią, neg į žinogą panaszią, kasan- 
cziąsi tanai per valandas ia valandas purvuo
se ir tamsybėje, ir n‘isz bėgai isz ten perimtas 
drebuliu isz mislies, jog dėl tavo vigados ir 
Pataisymo tau szilto kakalio, užkasė jisai sa- 
vę tame angliniame grabe ? Už tikrą, jeigu 
yra ant svieto yputa, užsitarnaujanti ant tei
singos mokesties, malonaus net milaszirdingo 
apsiėjimo nuo sziandieninės civilizacijos - tai 
juomi y ra žmogus, kuris kasą musą anglį, ir 
faktas, jog jo uždarby s beveik mažiausias, o 
apsiėjimas su juo beveik nelemcziausias isz 
visos armijos prakaitą licjanczią-yra didžiau
sia neszlovė ir gėda dėl civilizacijos. Presą, 
žmonija ir kiekvienas geras krikszczionis ar 
krikszczionė turi skubįtis į pagelbą aprūku
siems savo broliams, kurie paszvenczia savo 
prakaitą ir kraują dėl pataisymo minus szilto 
kakalio.

C 1 e v e 1 a n d, O. 2d. szio mėnesio for
mai iszkui tapo apgarsįtas draikas dratą dirb
tuvėje. 2100 darbinįką atsisakė nuo darbo. 
Priežastis straiko numuszimas darbinįkams 
prekės ant 33 procento.

H a z 1 e t o u, P a. Eina gandas, jog di
delis stralkas rengiamas czion ant Septembe- 
rio po priežiūra darbinįką Unijos. Tuomi 
daugelis iszaiszkina, dėlkodabar ten dirba pil
ną czėsą. Sako, jog kompanija dasižinojo 
apie ateiniantį straiką, todėl rūpinasi kuodau- 
giau iszimt anglią, kad paskui ilgiau pernesz- 
ti bedarbę.

Bedarbė musą czėsą suvargino visus, bet 
labjausiai suvargino darbinįką, kuris, kaip 
visada, daugiausiai nukentėjo, nes silpniau
sias. Tacziaus nėr to blogo, kaip priežodis 
sako, kvd neiszeitą ant gero; taip ir dabar, 
nors materijaliszkai suspaustas vargszas žmo
gus turi pusiau alkanas kęsti su paezia ir vai- 
kucziais, bet užtai gavo dvasiszką paramą. 
Minėtinai įgijo sau simpatiją ne tik demakra- 
kratiszkos užtarėjos darbinįką partijos, bet ir 
tarp tą, kurie pirma abejutiszka arba ir prie- 
szinga akia žiurėjo ant ją, užsipelnė sau patei- 
kavimą. Žodžiu darbinįkai pradeda įgyt sau 
paramą amerikoniszkos presos. Kas žino ga
lybę amerikoniszkos presos, tas negal abejot, 
jog įgiję simpatiją presos dąrbinįkai gauna sau 
galingą užtarėją savo reikalą.

Szits paveikslas iszimtas isz angliszko laik- 
raszezio „Christian Advocate“ gali tarnaut 
kaipo paveikslas iszreikimo simpatijos dėl ko- 
vojanezio su badu darbinįko:

„Sziandieniniame laike - sako jis - akys 
viso svieto yra atkreiptos ant apgailėtinos ko
vos mainą darbinįko už teisingesnį užmokestį 
savo prakaito. Dievas tiktai daduoda jiems 
stiprybės ir iszminties dėl laikymosi prie 
taip sunkią aplinkybią.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau savo brolio Jurgio Antanaiczio, 

paeinanezio isz Suvaiką rėd. Kagiszkės kaimo 
asztuoni metai Amerikoje. 1897 m. apleido 
Union City, Conn, persikeldams 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. Bx41.

Ant randos.
Saliunas žemiaus garsaus Francy‘s sztoro, 

tarp Main ir Oak ulyczią, kurį pismiaus laikė 
Motiejus Kupczinskas. Kas nori (langiaus 
informaciją atsiszaukit pas:

J- J. Franey, 
Shenandoah. Pa.

Naujos knygos.
Garso spaustuvė szią nedėlą gavo naują 

transportą maldaknygią.
Mažas Aukso Altorius - -------50c.
Maldą Vainikėlis —-------  40c’
Teipogi mažą ir dideliu Szaltinią.



Kuningaiksztis ir Piemuo.
Isz angliszko verte A. K.

Netoli Vokietijos guli Szveicarija, ma
ža szalelė, bet gerai žinoma tautų istori
joj. Ten randasi augszti kalnai, kurie 
rodos stengiasi pakavot amžiną Italijos 
pavasarį nuo likusios dalies Europos. 
Bet nežiūrint ant szios grasinanezios <_>
iszžiuros ir ant sniego, kuris mets Į me
tą dengia juos žiemos skranda, ten ran
dasi tarp jų (kalnu) puikios pakalnės. 
Senuose laikuose vienoj isz tokių pakal
nių stovėjo ant uolos arti ežero sena pi
lis. Piemuo isz aplinkos iszsirinko sau 
nuolaidžią vietą prieszais pili dėl kaime
nes ganevos. Gražiose dienose jis sės
davo ant iszsikiszusios ant vandens uo
los ir pindavo rėczkas, klėtkas ir gur
bus. Tankiai grajįdavo gražias dainas 
ant savo fleitos tuom lai k, kada jo kai
menė graužė szvelnę Alpų žolelę. Kada 
piemenuko fleitos balsas taip saldžiai at- 
siszaukdavo apleistuose krantuose ir ty
la neszė jį į anapus ežero, mažas lange
lis atsidarydavo kasdien senoj pilij ir 
iszblyszkęs, bet meilus veidas iszsikisz- 
davo ir žiūrėdavo iki sutemų link pie
mens, kada mažasis muzikantas varė na
mon gyvulius.

— Kas galėtų tas vargdienis vaikas 
būti? - mislijo sau piemenukas - ar tai 
galimas daigtas, jog jį uždarytų taip 
bjaurioj pilij, prieszingai, jis ateitų pasi
matyt su manim.

Taip mastydamas vaiksztinėjo po 
krantą prieszais pilį ir davinėjo įvairius 
ženklus garbiniuotam juodaplaukiai vai
kui lange. Bet nežiūrint ant to, kaip 
saldžios buvo jo dainos, kaip meilus žo
džiai, kuriais jis viliojo, ženklai, kuriuos 
jam davė, viskas buvo veltui. Senos pi
lies gyventojas pakratė liūdnai galvą, 
patraukė pecziais, bet neatėjo.

— Asz turiu dasižinot, kas tai yr’ - 
murmėjo Juozas (tai buvo piemenuko 
vardas) ir artinosi prie pilies.

Užszvilpė ant szuns ir paliepė jam 
vaktuot kaimenę. Szuo pavirbino uo
dega, nes suprato kiekvieną žodį savo 
globėjo ir nubėgęs pavertė kaimenę.

Atėjo luozas pas pilies vartus, bet ko
kis buvo jo nusistebėjimas, kada rado 
apsiginklavusius su baisiais kardais bar
zdotus žmones, stovinezius ant sargy
bos. Persigandęs norėjo sprust atgal, 
bet buvo per vėlu.

Viens isz kareivių pamatė jį ir suga
vo. Visi susirinkę į krūvą pradėjo jo 
klausinėt - kas jisai do vienas, isz

atėjo ir ko reikalauja.
Isz iszgąsties vaikiukas buvo pusiau 

numiręs, bet jog gera sąžinė niekad ne- 
leidžia žmonėms suklupti, tuojaus atsi
peikėjo ii atvirai viską papasakojo, dul
ko jis atėjo pas pilį.

— Kaip! - rėkė viens isz tų. ką jį su
gavo - norėjei pavogti mus nelaisvi? 
Užmokėsi už tai brangiai; mes tavę už
darysim kambarij, kur tavo žingeidumas 
tuoj isznyks!

Su tais žodžiais keletas kareivių pa
griebė vaikiuką ir jau buvo pasirengę 
įmesti į tamsų kambarį, kada tuom tar
pu iszgirdo nuo virszaus meilų balsą:

— Duokit jam pakajų, meldžiu jūsų, 
nabagas vaikas! - rėkė mažytis belais
vis - jei jau nenorite jo leist pas manę, 
idant palengvįtų nors biskį mano sopu
lius, tai meldžiu nedaryti jam nieko blo
go.

Kareiviai pasigailėjo, susirinko visi 
ant rodos ir ant galų galo nuvedė Juozą 
tropais augsztyn pasnepažįstamą jo drau
gą, kuris jį priėmė puikioj salėj. Paauk
suotos sienos, marmurinės grindys, dau
gelis blizganezių daigtų, kuriuos Juozas 
ežia pirmu kart matė, atėmė jam kalbą.

— Nesibijok - tarė juodaplaukis - ir 
szią savo ranką; tavo dainutės padarė 
man daug smagumo ir asz reikalauju jų 
daugiaus!

— Tau negali stokuot smagumų, 
drąsiai atsakė luozas - nes ežia isztikro 
gražu. Bet kas-gi tu do viens? o o

— Asz esiu nelaimingas kunįgaiksztis, 
apiplėsztas pasiutėlio žmogaus nuo visų 
turtų, kurie man teko po smereziai tėvo. 
Idant negalėcziau jam padaryt ką blogo, 
jis atsiuntė manę sziezion, toli, toli nuo 
mano tėviszkės. O mano tėvynė! Ji gu
li prieszais anuos ledinius kalnus ir va
dinasi Neapolius. Ten niekad nėra žie
mos, o ežia kartais labai szalta. Man 
ding gana pasakiau apie save. Eikszen, 
mano naujasis jaunas drauge, asz noriu 
atsilygint už tavo grajų, kaip galėsiu.

Kunįgaiksztis paėmė Juozą už rankos 
ir vadžiojo jį po visus kambarius. Viens 
buvo dailesnis už kitą. Blizgėjo nuo auk
so ir sidabro; purpurinės uždangos lan
gų, puikios karpetos, szilkinės vygės ir 
stikliniai žibintai.

Juozas isz nusistebėjimo suplojo ran
komis ir pamislijo sau:

— Kaip tai smagu butų gyventi szioj
piiiy

Szimtą kartų labjaus jis geidė būti ant 
kur! kunįgaikszczio vietos ir negalėjo supra-

sti, kodėl jis taip nulindęs, nerimavo, 
kada jam nieko nestokavo. •

Taip jiems bežaidžiant atėjo naktis ir 
kunįgaiksztis nors nenoroms priminė sa
vo draugui, jog laikas jiems skirtis. Su 
skausmu szirdije Juozas pasirengė aplei
sti puikiąją vietą ir savo mielą draugą, 
prižadėdamas po szimtą kart atsilankyt 
taukiaus. Bet priėjus jam prie vartelių, 
kareiviai pasakė, jog jis turi pasilikti su 
kunįgaikszcziu ant visados ir niekad jau 
neiszleis jo isz tenais.

Kam-gi geriaus galėjo patikti szie 
žodžiai, kaip Juozui? Kas-gi tąsyk lab- 
jaus nudžiugo, už kunįgaiksztį, kuris 
dabar turėjo draugą, kuris užmirszęs dėl 
szio naujo gyvenimo savo kaimenę, na
mus ir buvusius draugus, norėjo pasida
lytu su jo likimu ?

Zaisdai, pasakos, dainos ir puikios 
fleitos meliodijos sutrumpino dienas ir 
daug jų perėjo iki ant galo nobodumas 
ir nerimastis apėmė Juozą. Piemenu
kas, kurs pirmiaus buvo taip linksmas, 
dabar nusiminęs sėdėdavo visą dieną 
kampe, tuom laik kaip jo draugas sės
davo prieszais jį ir aszarodavo.

Neiszpasakyta nerimastis apėmė pie
menuką - namų iszsilgimas, noras liuo- 
sybės visai jį užmusze. Be reikalo su- 
pinėjosi szilkinėse vygėse, be reikalo 
stengėsi rasti smagumą blizganeziuose 
daigtuose, miegot szale lovos, zobovos 
pasidarė jam nobodziomis, valgis auk
siniuose induose jį apsargino, taip lygiai 
kaip ir vynas stikliniuose puodukuose- 
Paukszczių giesmės jį erzino, juokus p]e- 
piariuojanezias papūgas laike už nieką, 
navet savo fleitos negalėjo paimt į ran
kas ir nuvėjęs pas langą, spogsojo į mė
lyną dangų, saulės apszviestą lauką ar
ba į žalią ežero pavirszių ir apsipildavo 
aszaromis. Verkdamas iszbėgdavo 
isz kambario, bet ginklų bar- 
szkėjimas primįdavo jam, kad esąs be
laisviu pilij.

Kunįgaiksztis, kaip galėdamas rami
no jį, bet ir pats negalėjo pakavoti sa
vo namų iszsilgimo.

Kartą atsitiko, jog kunįgaiksztis po 
piet užmigo vygėj, ir Juozas, kaip pa
prastai nuvėjo pas langą verkt. Vėl-gi 
jis svajojo apie savo kaimenę, ganan- 
cziąsi anapus ežero, jam rodėsi, jog jo 
tikras szuo žiurėjo į jį, virbįdamas savo 
uodega, kaip ir norėdamas szaukt savo 
globėją.

Tas jam puolė į szirdį ir rodėsi balsas 
szaukė isz vidaus: ,,Bėgk, bėgk grei- 
cziau! dabar arba niekados!”

Jisai pasidavė savo jausmui ir skubi-



nosi prie durių. Czia atsiminė 
apie savo draugą, kurį palikti 
teipjau buvo sunku- Jisai turi 
jį pamatyt dar nors kartą. Priė
jo prie vyges. Kunįgaiksztis, 
rodėsi, drueziai miega, bet Juo
zas, pasilenkęs prie jo krutinės 
paklausyt jo kvėpavimo, iszsi- 
gando, nes jo szirdis jau (lan
giaus neplakė ir krutinę nekvė
pavo, saldi smertis iszgelbėjo jį 
nuo sopulių. Juozas iszbėgo isz 
kambario szaukti pagelbos, bet 
kiemas buvo tuszczias, pilies 
varteliai atdari ir kareiviai dru
eziai miegojo nuo neiszpasakyto 
karszczio. Valanda buvo labai 
paranki. Dukart atsisveikino su 
iszėjusiu į aną svietą savo drau
gu, trumpai pasimeldė Dievui 
dangui ir laimingai apleido pi
lies sienas.

Skubįdamas greit priėjo vietą, 
kur jo tikras szuo vaktavo jam 
pavestą kaimenė. Menkas mais
tas labai jį sukudino. Avys ir jų 
keturkojis ganytojas su didžiau
siu džiaugsmu jį pasitiko ir jis, 
isztrukęs isz pilies buvo labai 
laimingas. Iszsitraukė fleitą ir 
užgrajijo savo paprastą dainą. 
Bet kunįgaiksztis jau daugiaus 
nerymojo ant lango, neklausė jo 
ir aszaros iszsipylę isz akių ne
davė pabaigt jam dainos. Tyras 
ryto vėjalis, ežero vilnių siūba
vimas ir linksmai szokinėdama 
kaimenė padarė jam didžiausią 
smagumą. Kvėpuodamas tyru 
•oru ir kvapsniu kvietkelių pradė
jo jaustis ir ant krutinės leng- 
viaus. Isztolo pamatęs suruku
sį savo tėvo kaminą isz džiaugs
mo suszuko ir varydamas savo 
kaimenę greieziau grajijo ant 
fleitos ir szaukė: ,, Sveiks, mano 
tėvo stoge! Sveika mano namo 
pakalne! kaip linksmas asz ap
leidau aną rūmą, grįždamas pas 
tapę! Czia asz nerandu nė auk
so, nė sidabro, nė brangių ak
menų, bet liuosas nuo visko, ne
sibijau daugiaus grasinanezių 
kardais kareivių! Asz turėsiu 
ramybę. Busiu pavargęs, bet 
laimingas.

TĖVYNĖS SARGAS.

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. 
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 

kalbos.
Gaunamas Scrantonę Pa. 1423 

Main Ave pas Rev. A Kaupa už 1 
dolerį.

Pernykbztis iv užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

Giras Rettig ir Suims 
POTTYILLE’JE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 

taiposgi
B a v a r s k o alaus, kurs geresnis 
už importavota. Pardavinėja ir bonku- 
t&ms dėl szeiniynų.

Jei i s z g a i s z kėni Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefo s 
• Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresą vok it pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. « 1 —

S A L I L N 1 N K A 1!

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 

TIAN SHMIDTO yra iwas alus ir 
galwa nuo jo niekąd neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabentų 

70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
41 ir 11

> ------- - S

Parlor suit 5 sztukos — Si8.00.
Kėdė su medžio sėdyne — SO.45.
Kėdė su nendrine sėdyre — S .75

Williams &. Son,

Antanina Zalnieraitiene.
Pabaigus mokslą ant akuszer- 

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

Adresai
Naujo Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astrams kas, box 200
Minersville, Pa.

Kasiems:
■Jg .J.Grioszius, box 113,

Union City Conn.
Sekretorius:

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

Geri ius, kaip Klondike
Indėkit savo pinigus ten, kur jus žinot, kad 

už juc: vilnai gausite.

Dailus aržuolinis suirau kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ i:v jo

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - § I4i00

Visa eilialovos, springsal, visur 
apva džiota - s 3.7

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STR. 

SHBNAMIOAU. FA.,

GERIAUSIAS LI77' 
TUVISZKAS KRb. J 
CZIUS

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 sketch with explanation for free report as to 
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. itrj'Writo for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON & CO . Patent Lawyera, 
Lo Droit Building, WASHINGTON, D. C-

Cjx <c juIa 1U

KaierCo’s
,,Anthracite” alu. 
Gvarantnota tikrai czystas.

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
157 Laurel st. Minersville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik 
ras lietuvys.

Užlaiko szaltą alų, saldžią 
arielką ir kvepianezius cigarus 
ir labai dailai pavaiszinasve* 

ežius

Tikrai gryna

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

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

H Geriame ir szviezmss mesa
____ PAS ____

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

EI NORI G A UTĮ GE

. už pigia prekę, eik pas
j D. ‘FAUSTA in
'jo ofisą

---------ANT---------

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

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
psaugojlm kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugeliam



kvra iv ra :1MS

W. SEOMINSKA,
t, CHICAGO- ILL.

Mano Dirbtume tapo
YYppY~ Apdovanota
/Z^WSZECHNAWYSTAWA \ RTIT TT RITO MED A T IA T© dE kwowa jDWfflS MEDALIflbir artistiszką isz-

ūirbima.

p „ _ „ _ _
d 679 Milwaukee Avenue

Banka Bischof io
uždėta 1848 mete

anie Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prfeszai CitaHll te 
New-Y arke
--------- 0----------

Siuncziame pinį 1 s visas dalis svieto pigei, sauge! !r greitai

asas
KARŪNŲ, SZARPU
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RWLTT 1H4DU7H._4'1BERLŲ, MARSZAL 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

!
' Turiu už garbe apreikszti guo- 

dotiniems Kunigams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wi

ll sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Tcisingiausei

5 ir Gcriausei, nes per .30 metų
S užsiimdama iszdirbimais įgijau 
j geriausg praktika ir del to galiu 

wiska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL. 

3V

į zNlnodaine Szipkortcs (laivakortes) ant greicz iaiAt 
pmvių į krajų važiuojantiems ir iszsiuncz i anie SZipkOl’tCS 
| dėl atvažiavimo isz krajans į Amerika,
į Bankoje savo visados laikome daugybe pi-J 
Š ninsri del iszmainvmo. kai n tai:

Bischoffs Banking House
2 ('(‘litre sir. (Staats-Zeitung Building, Xew-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

1!^ R a ©

ŽINIA DfiLSALIUNlKU
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Maudom* didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis

ikų už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
rderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str-

limta Limimszka
APTIEKV.

Kurioj galite gauiie visokių giduo- 
okaip senam krajui, ba aptieko 
rius paeina i sz sen j k ra j aus. Ta i -: 
pos-gi siuncziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidaini gromatas adresavokit

W. K. SzcmbOrskis, |

Worcester, Mas ft

Didelis i'ik-nikas.

Pirmos kliasos lietelį
[UŽLAIKO SCRANTON'E

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
M. Pirmos kliasos visokį gėrymao 

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 
ant geriausių linijų, 

pepamirszkite, jog Hoteiia 

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

Draugystė Szvento Kazimiero 
Naujam Verkė kelia devintų meti
nį piknikų 30 dienų Julajaus (Suba- 
joje) Washington Grove parke 
Newtown L. J.

Maloniai užpraszome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites, kaip 
New Yorko, Brooklyn©, taip ir ap
linkinės susirinkti ant to smagaus 
pasilinksminimo. Pradžia ant 3 va
landos po pietų.

Preke tikieto 25 centai.
Szirdingai užkvieccia f

~ ii

Komitetas

Puikiausia visam Shenandoah Į

PESTfiUpflGJffl.
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai 

.iii mos kliasos.
Priegtam kožnas lietu vys ras szirdinga rodą kiekvienam 

elkale.
O ir pinjgus maino irsiunczia iu LIETUVI ir m visa

I 121 ir 117 E.Centre str, 
L SHENANDOAH ei

Aptapas Ą Jocis.
Office 1312 Gilbert str. Privaiiszkas gyvenimas 240 South Broad sir* 

Philadelphia, Pa.
Lžsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
ir visuose ^miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas’at- 
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorusfarmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties pire and 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir Įiszsiunczia 
pinjgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..



MoksloStebuklai

K. H. MORGAN,

Tai eik pas

v

1

PrakilnusN'ew York’o komikas ir inoksliu- 
czius ką siūlo mąs skaitytojams už dyką.

Raszikite, o mes 

atsiųsim, ant pa

žiūros kukardas

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj.’

TA'A’.SUN JS LIETU W0S 
PO AP.SZW.WICENTD. 

UZD.24.RUGJ893. 
SHENAHDOAH.PA.

Antanas Rakaczy. 
augszeziaus paminėti paliudymai

DR. F. J. KALL MERTEN

kiek Tamistai priguli už 
noriai 
la tįsiu 
mista.

RES, KARŪNAS,

Daneszu. jog jau
Tamistai Daktarui labai dėkingasužge- 

ristus. Meldžiu man praneszti, 
gydymą, tai

užmokėsiu. Jei da kado reika- 
pagelbos tai kreipsiesiu pas Ta-

Pittsburg, Pa 
Dr ui I

Wanted-An Idea SS3 
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBtlRN & CO.,neva, Washington, D. C.. for their $1.800 prize offei 
wd list of two Hundred Inventions wanted

SZ ARFAS, KEPU-DR. F. J. KALLMERTEN.
SI’ECI JALISTAS CHRONISZKU IR NERVISZ-

KU I.IGU.
Gydo visokias

328

Geležinkelis Leliięli ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio (May) r 8 98

Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penu 
Hav-en Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10. po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

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

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

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

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

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

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

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

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.28 po pietą

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 Shenandoah
9 45 ryta, ir 12.35, 5.05. 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
o35, 10.00, ryta ir 12.50. 5.10, 6.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

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

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

In Lehighton, Slatington. Catasaaqua 
bate Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
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.

ni. B. CUTTER. Supt. Trasportatlon 
South Bethlehem, Pa. 

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
riutendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, DIv. Pas 
South Bethlehem,

R. f. .JVlaley 
110 S. Main str.

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

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
__ 30 E. Lloyd str.

Sh andoah Pa

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vincą Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szermoną, vesei- 
lią ir 1.1. [36 ir

Vipceptas Dopnapski
REAL ESTATE BROKER 

100s k. w str. pHfiiga pa.
goja nuo ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę,, 
perka ir parduoda uaillU ir visokius reikalus atlieka kuotei-

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

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

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomoSo

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

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas4 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery te suteikti kenczianczhv 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jg 
tvirtinimas, kad plauczlą ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingą 
padėkavonės lalszką“, kurią czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 

są svieto krasztą.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 

greitą ir neiszvcngtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 

98 Pine str., New York, priduodama--' 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsius vaisia tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

g į. szaszus

Troszkinimą. spaz 
mas, paralyžią, 
dusulį, vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą. skaudėji
mą galvos, akią, 

^^ausą, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk-

pavimo kelią,dru- 
g ai vos ir ant

skuros, ligas motės, neregullariszkuma 
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės. s ogą. reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą. niežulį.uždogimą sniegeną, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil
vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėles ir 

UŽS1KRECZIAMAS LIGAS abieją k

ežią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai a 
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 metą ligonis, atsi skit gro 
matoj biskįjo plauką 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 Ludvikas Krasienki isz Olcott. 
Vt„ labai kentėja nuo rmuatizom. Tu
rėdavo baisus skaudėjimuš 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 žemiaus raszo

Olcott. Al., 21 G rued. 1887 m.
Garbi s Pone dr. F. J Kalmertenl

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

20 Sausio, 1808
J. Kallmerten

Toledo, Ohio.
Pone!

pasveikau ir esiu

Visi 
originale nusiąsti buvo per Drą Kail
inei’ tena redaetoriui „Amerikos'

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

Toledo, Ohio-

Dirba visokias

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH. PA

O Geriausias Shenadorij p no- 
gtografas; nutraukia paveikslus 

kokio nori formato, nuo nia- • 
žiausio iki formatui portreto. :

Puikiai nutraukia ir nebrao- 
iai.

29| W. Centre str. 
Shenandoah Pa.


