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Kare Amerikos su Ispanija.
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Derybos tarp ispanų ir amerikonų kas link 
sandaros d a nepasibaigė. Matyt, jog ispanai 
ne ant visų iszlygų amerikonų pristoja. Ko-gi 
amerikonai reikalauja nuo ispanų ir ant ko 
paskutiniai nepristoja, nežinia, nes oficijalisz- 
kų žinių apie tai trūksta.

Tuo tarpu kaip ant salos Porto Kičo ame
rikonams pusėtinai sekasi, paveržiu nuo ispa
nų miestelį už miestelio, nepatinka didelių 
pasiprieszinimų ir laimingai artinasi prie 
miesto San Juan, ant salos-gi Kubos einasi 
suvis prieszingai. Užimtų Santiago, kuris 
amerikonams brangiai kasztavo, dabar turi 
apleist, nes geltonasis drugys be susimylėjimo 
smaugia kareivius, ir ilgesnis ano miesto lai- 
kymas reiksztų amerikonams neiszvengiamą 
smertį. Dėl szios tai priežasties Amerikos 
prezidentas nutarė sugrąžįti kareivius nuo 
Kubos ir paskirti jiems vietą ant salos Long 
Island.

Ispanų virszinįkas gen. Torai teipgi skun
džiasi, jog jo kariumenėje lygiai siauezia dru
gys: Jisai reikalkilja nuo amerikonų geresnės 
priežiūros. Amerikonai buvo prižadėję grei
tai iszsiųsti ispanų kariumenę į jų tėvynę, bet 
iki sziol nieko dar neiszsiuntė.

Amerikonų laikraszcziai vis neperstoja skel
bę apie kritiszką padėjimą miesto Havanos, 
bet man ding gerinus galima tikėt korespon
dentui Londono laikraszczio ,,Times”, kuris 
pirm kelių nedėlių dasigavęs dideliame pavo
juje į virsz minėtą miestą, apraszo jos dabar
tinį padėjimą.

Po apaaszymui iszžiuros miesto, tolinus sa
ko, jog palyginant su pirmesnių stoviu, dide- 
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lių permainų nematyk Žmonės sukinėjasi 
ant ulyczių, kaip pirmiaus, o kaviarnės ir te
atrai pilni sveczių. Maisto dar nestokuoja. 
Beturtėliai gauna paszelpą nuo rando arba isz 
privatiszkų rankų. Aplankiau, toliau jis ra- 
szo aplinkines, kuriose gyvena taip vadinami 
„reeoncentrados”, t. y. kaimų gyventojai. Szie 
paskutiniai isztikro daro baisų įspūdį— žmo
nių, laukianczių smerties. Bet jie nemirszta 
badu; iszstatyti ant tankių užpuolimų isz pu-

1 sės maisztinįkų, bėga susilpnėję į sostapilę ne
galėdami atsispirt įtekmėms ypatingo klima
to. Kalbėjau su žmonėmis labai įvairiai, y pa
ežiai su nelabai prielankiais ispanams, kurie 
tūluose daigiuose kritikuoja ispanus ant Ku
bos, bet užtai tiesiok rugoja ant amerikonų, 
kurie neteisingai apszaukėkarę vardan žmo- 
niszkumo.
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Aut vienuoliktosios nedėlios po Sekminių.

(Mork. VII. 31 -37).
Aną metą iszejęs Jėzus isz rubežių

Tyro, atėjo per Sidoną pas mares Gali-

atvede pas Ji kurtini ir nebilį: o melde 
Jį, idant ant ano uždėtu ranką. O paė
męs jį nuoszaliai nuo minios, įdėjo pirsz- 
tus savo į ausis jo: o nuspjovęs dasily- 
tejo liežuvio jo. O paveizdejęs į dangų, 
atsidūsėjo ir tarė jam; efeta, tai yra: at
sidaryk. Ir tuojaus atsidarė ausys jo ir 
atsiriszo ryszys liežuvio jo, ir kabėjo ge
rai. Ir prisakė aniems, idant niekam ne
sakytu. Bet kuodaugiaus jisai uždraudi- 
nejo, tuo toli daugiaus apsakinėjo, ir

ffirdi. ir nebylius, jog kalba.
jog

Maisztas jau geso, o iszpanai but jau seniai

apvaldė, jei ne amerikonai, kurie davė pagel- 
bą. Amerikos korespondentai pakele baisius 
apkaltinimus ant ispanę, bet pagal mano isz- 
tyrimą — melagingus. Persitikrinau, jog is
panai nekariavo su didesniu nuožmumu už 
maisztinįkus.

Amerikiecziai vardan žmoniszkumo szauke, 
jog iszpanų rėdąs ant Kubos turi pasibaigti, 
nes Ispanija neįstengia užgesįt maiszto savo 
pavaldinių, o kaimiecziai kcnczia badą,
faktiszkai maisztas vien tik dėlto taip ilgai 
galėjo trauktis, kad amerikonai nuolat ir szel- 
pė ir kurstė; kaimieczių padėjimas nebūt bu
vęs taip baisus, kad amerikonai nebūt priki- 
szę prie to savo pirsztų. Teisybė, jog gene
rolas Weyler paversdavo visas apielinkes į 
mstynes ir teisinosi, jog to reikalauja karia

vimo taktika. Bet maisztinįkai, proteguoja
mi žmoniszkų amerikonų, szelpiami amunici
ja ir ginklais laikėsi tos paczios taktikos. Di
desnė kaimieczių pusė - tai žmonės, kurių sa
vastį isznaikino kareiviai maisztinįkų vado 
Gomezo,

Keli žodžiai Aukautojo Draugui
j j ’

Kaip nenoretumem pabaigti vaidus su

snoje, vienok negali ir gana - traukia 
žmogų uz liežiuvio ir noroms nenoroms 
turi įsikiszti. Jau buvo tarsi paliovus 
musų draugelka ,, Vienybe” taisius 
szmėklas ant ,,Garso”, kaip sztai ir vėl

denciją kokio ten Aukautojo Draugo isz

sztu darosi beskaitant, ir užsidegi žmo
gus, ir turi pieszt. Bet sakysit gal gar
bus ,,Garso” skaitytojai, jog naudin
giausia paliaut polemiką su tokiais n’isz- 
maneliais ir butspakaina, nes, kaip prie
žodis sako, pradėsi krapsztyt meszlus, 
tai dvoks da arsziaus. Po teisybei, ma
tome, jog operacija ta kasztuos mums 
bjauriai ir už nieką daugiaus neapsiim- 
tumejos, jei, atkartoju, nebūtumėm pri
versti. O privertimas toks — nutylėsi, 
tai tavę ir paskaitys už kaltą •— tokia 
jau žmogaus prigimtis.

Kalte-gi, kokią nori sziuomkart už
mesi mums garbus Aukautojo Draugas
(ant kiek galima dasiprast isz jo ilgo ii-
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bet jį nuo to sulaikė ,, Vienybes” straips- jog 10 metodistų episkopalų vyskupų drąsiai Dedu eileles isz žodžių lipszniau-ių.
Linkiu tau laimes, laikrasztį brangiausias!

tieczių sulaikė nuo davimo aukų ant pa- 
mml-ln rvorlarxrt unotinrra fnnrVa qii Vii-minklo, padaryt ypatingą fund’ą, su ku-

Mųs dirvonėliai žolynais apaugę

Nors ją iszdirbus, butų reikalinga.... 
Bet viens pro kitą praslinko, praėjo,

O ant tos vietos namus būdavot i!
Kad rastų prieglaudą karta mus jaunoji 
Atgytų greicziaus tauta garbingoji....

nes abazuose ir vilisi, jog jų bakas liks isz- 
klausytas. Ar prezidentas McKinley bus 
kurczias ant to, ar ne? Jei taip, tai parodys 
aiszkiai, kaip jie sako, jog politikierius dėl 
savo aprinkime ant urėdo, ir dar augszcziau-

szitame reikale iszmintin^esnis už savo
Dirvai”

Sztai auszra auszta, saulė skaisti teka. 
Garbus gentainis į sądraugus szneka — 
Broliai lietuviai, ar ilgai miegosini?

330

923 Katalikiszkos žinios.

go pilozopavimo ,.Vienybėje) yra ta, padarę be jokių vaidų. Tacziaus p. G., 
jog ,,Garsas” paaukautą dolerį Aukau- kurį rodos labjau turėtų apeiti tas daly
tojo Draugo draugo (t.y. Jurgio Gau kas, negu ką kitą, nieko ant to neatsi- 
bo), vietoj ant paminklo kun. Burbos, liepė. Mes tikime, jog p. Gaubas butų 
suvartojo ant savo , ,asabiszkumo” - taip tą daug gražiaus padaręs, neg jo drau- 

ant savo asabiszkumo (žiur. gas, kuris jeigu darė jo varde, tai prisi- 
v). tarnavo savo draugui tikrai meszkino

Nežinau, kaip tas iszrodo akyse

iszimant gal vieną nuo szimto,

Garsas arba atsakantis Garso manager, 
pasisavino sau vieszą auką, arba dar aisz- 
kiau, apsivogė ant vieno dolerio (gerai 
dar, kad nedaugiaus, pr. Red.)

Tuomsyk dalykas buvo szitoks: Pons

jog polemikuot, nes isz viso ko matyt, jog į į)US o-rudų 
A. D. yra nuobradu, lendancziu į akis 

reikalo, vien tik dėlto, kad 
Taigi

lo, ant kurio galėtų įjoti į galybę ir garbę. Tie 
vyskupai yra persitikrinę, jog kokios tik ne
būtų McKinley’o doriszkos pažvalgos tame 
klausyme, nedarys ir negali padaryt didžios 
politikiszkos klaidos, būdamas kureziu ant to 
visko. Toliaus matysime ar isz tų sziaudų 

i,jir ne. Vienok neužginczijannis 
s yra faktas, jog saliunai kariumenėje veda prie

kas dabnr vra aiszkiai malonia abazuose palei

Katalikystė Anglijoj.
Gandas apie prasiplatinimą katalikystės 

Anglijoj, kaip baisumas, gaivinaneziai atsilie
pia ant musų szirdies, ypatingai dar, kada 
Amerike tarp lyžtelėjusių a b apsirgęs pa- 
palinkimas prie pagon ystės. Anglijoj dar j 
neperseniai buvo vos vienas procentas katuli 
kų, bet „teisybe paėmė virszų" ir istorija ka
talikystės Anglijoj parodė vieną daugiau Liesą, 
kad katalikiszka bažnyczi; , pastatyta ant uo
los, turi suviję nesudylanezią pajiegą.

Užnuoditas mokslas Martino Liuterio Ang
lijoj giliausiai įleido szaknis, taip kad toj ne
laimingoj szalij kiekvieną katalikiszką kuiųga 
laikydavo už žmogžudį ir, kaipo tokį užszau- 
davo arba į kalinį kiszdavo - kožną kataliką) 
laikydavo už iszdaviką rėdo ir tokius, pagal 
tiesas, bausdavo. Visai kitaip sziandien tenai j 
yra - sziandien d vašia katalikiszka, arba kal-

grynai katalikiszkos? Karalystėj, kur kata 
likiszkam kunjgui nevalia buvo per
nakvot, sziandien teisybė paėmė virszų ir agi
tacija, apie kurią kalba Smithas, apėmė aug- 
szeziaus’as dvasiszkas sferas.

Ant anglikoniszko seimo apsūdytas buvo 
daktaras F. G. Lee, pastorius prie bažnyczio 
Visų Szventų Lambcte, buk jis priėmęsszven 
tinimą ant kunįgo ii;kitus pastorius szventi 
nęs. Nors tas užmetimas pasirodė kaipo ne 
teisingas, vienok dr. Lee publiszkai iszpažino 
„Visad tikėjau ir tikiu dabar, kad Rymo po
piežius yra vyresnis už orcivyskupą Canter- 
bery ir link majestoto ir link galybės”

Taip tiki pilioriai angliszkosios kirkės!
Keikia dadurti, kad Anglijoj yra apie 4000 

(Ivasiszkųjų ir vyskupų, kurie trokszta susi
vienyti su Rymu.

Tokius matome vaisius po 300 metų skau
džių persekiojimų katalikystės. Anglijoj iki 
neperseniai populiariszkiausiu balsu buvo: 
,,.\opo])ety (szalin su popiežium). Sziandie

Isz Lietuvos.
21 - VII - ’98.

Vyskupas Baranauckas neseniai ats- 
paudino rusiszkoj kalboj ,.Zamietkio 
litovskoi grammatikie i slovarie”, kurio- 
je tai brosziuroje iszreiszkia savo nuomo
nę apie iszėjusias grammatikas ir žody
nus ir atkreipia atydą kokias pridera li- 
taras vartoti, o kokias atmesti. Visiems 
pažįstamiems jas jis dalina.

Neužilgio važiuos lankyti parapijas 
dviejų dekanatų, Kolno ir Lomžos, o 
kitos liks ant ateinanezių metų. Dabar 
Seinuose rekolekcijos: pirmiausia laikė 
džekonai ir kapitula, per penkias dienas 
vyskupas prižiurinejo ir pats rekolekci
jas vedė.

dėlto, kad moka pavilgyt, tai gal pec 1 
keliuot viską, kas tik jam ant minties j’ 
ateina,

supratom tiek, jog ponas Gaubas, kaipo
geras tėvynainis, pasiryžęs buvo paau- Vyskupai protestuoja priesz ,,canteens? 
kaut kiek ant paminklo kun. Burbos, Skabome metodistų laikrasztije ,, Advocate

Sziandien man buvo rytelis linksmiausias. 
Kada apturėjau laikrasztį mieliausią! 
Siuncziu tau, ,,Dirva' , sėklelę geriausią.

I Pinu vainiką žolynų gražiausių.
Kurį paszvencziu tavo apdirbėjui.
Lietuviszkos tautos musų geradėjui.

bant liežiuviu liberaliszku, dvasia Romos, ima 
visur virszų; „verita- vicit omnia"; kad tarp 
prieszų katalikystės kilo mi-lis, idant augimą 
szvento tikėjimo sulaikyt per naujai nukaltus 
įstatus, mat liberalai nori nukalti į.-tatu.-, sta-.

apie tą isztarmę Mr. R. IVallace parlamente 
taip sako: ..Visad buvau to supratimo, kad 
reikėjo paniekint i tą isztarmę, dar pasirodo, 
kad neatsakė savo užduotei. Vietą karszczio 
užėmė atszalimas. tas atszalimas atidarė akis

Potam turės visi prabaszęziai Seinų 
džekonystės, potam Suvalkų džekony- 
steirt.t. Vyskupas lankydamas užte- 
mijo, kad žmonės per mažai moka kate-

niai, vaginanti velionį kunigą ant 2000 I protestuoja priesz ,,canteens arba kaiiume- 
1 1 t • . . • 1_ t ' ? • ■ nes karezemas, kaipo platįtoias nedorybės,rlr^l f-a c rpic\rnp t-ai L-am vncrnil I i i z j j

Vyskupas Merril tarp kitko sako: ,,baisu 
ir bjauru yra, jog liuosnorys, kuris pasiszven- 
tė tarnauti savo krasztui, kaipo kareivis, gali 
būti paskirtas pardavinėti gėralus savo drau
gams-kareiviams. Suvienytos Valstijos ne
turi jokios tiesos paliepti kareiviui szinkuoti 
- tai ne jo priderystė; saliunas regimente yra Į Daug sūnų perėj’, ant jos neveizdėjo, 
arszesnis uz marą, todėl Amerikos ukėsai pri- Kad jiji tusezia, niekam nenaudinga, 
valo balsiai rėkti ir priversti valdžią isznaikiti j i 
visus ,,canteens” kareivių abazuose.

Ir vėl vyskupas Bowman sako, jog turime 
stengtis visomis pajiegomis panailųti ,,can-į 
teens” armijoje. Pertai daug jaunų kareivių į1 
tapo girtuokliais ir dideis prasikaltėliais, tai į 
didė blėdis kariumenei ir didžiausia gėda mus 
krasztui. Lygiais iszsitarimais ir kiti vysku
pai peikia ir niekina ,,canteens”, trokszdami ' 
kuogreieziausio jų isznaikinimo.

Bet kadangi valdžios ausys vis yra kurezios 
ant balsų uždraudinįkų ir konservatistų vys
kupų, tada abiejie pasiuntė prezidentui Mc 
Kinley peticijas, melsdami jo, kaipo vyriausio Į 
kemandiero Suvienytų Valstijų kariaunos, isz- 
naikįti kuogreieziausiai ,,canteens” ir jų bjau
rybes, ką jisai lengvai gali padaryti.

Metodistų vyskupai tvirtai tiki, jog jų peti
cija liks iszklausyta ir užganėdįta, nes prezi
dentas McKinley ne tik yra sąnariu metodistų 
episkopalų bažnyczios, bet dar niekas tiek ne 
prisidėjo savo darbais prie jojo iszrinkimo ant 
prezidento Suvienytų Valstijų, kaip metodis
tų vyskupai, kurie netik savo balsus atidaAė 
už jį, bet laikė prakalbas ir ragino žmones už 
jį balsuoti. Ir be abejo jų įtekmė jam daug 
gelbėjo.

Dabar tie patys vyskupai kreipiasi prie jo 
su peticija panaikinimo ,,canteens” kariume-

aukaut ir dėt pinigus? (žodžiai jo paties)! 
sanprotavo p. Gaubas taip, kaip sanpro- 
tauja kiekvienas iszmintingas žmogus ir 
laukė kuom tas viskas pasibaigs. Ant 
galo persitikrinęs, jog ,, Vienybė” me
luoja, nes ne tik jau 2,000, bet po smert 
dar 1,000 reikalauja nuo kun. Burbos, 
nusprendė, jog nors ką sulygsziol ,, Vie
nybė” garsino yra neteisybe, vienok, 
kadangi jos blevyzgos daugeli gerų tau-

bei’’ nasrus, idant daugiaus nelotų ant 
velionio ir neperiszkadįtų žmonėms 
neszti aukų ant jo paminklo. P. Gau
bas sakėsi duodąs ant tos intencijos vie
ną dolerį, kurio N B mums neprisiuntė,

prižadėjo, taip ir visos aukos dedamos 
ant paminklo kun. Burbos likosi ranko
se aukautojo, pakol nebuvo iszrinktas 
tam tyczia kasierius, ant kurio rankų 
nuspręsta siųsti aukas. Kaip žinome, 
juomi paskutiniame laike iszrinktas ka
sierius Susiv. L. A., p. Radzeviczius.

sitarimą tame reikale p. Gaubo ir taip 
padavėm į laikrasztį, o jeigu jis ką kitą 
mislijo, _ raszydamas minėtą korespon
denciją, tai galėjo atsiszaukt reikalauda
mas pataisymo, ką mes noriai butumem

Isznaikit usnis, erszkeczius d variausius.
Kur mus dirvonai apleisti gulėjo.
Iki garbingas darbinįks ifužėjo.. • • į
Jįjį apdirbti, piktžoles naikįti.
Derlingą dirvą dėl tautos daryti.
Penki szimtai metų apleista gulėjo.

Kada kelsim audra? Debesius i.-zskirstę 
Giedresnę dienelę galėsim iszvysti.
Bet aut szaukimo mažai pritarėju, 
Tik viens gentainis dirvą arineja.
Dagi ir prieszų dėl jos atsirado, 
Kurio pliovoja visaip ant imp vado. 
Dėl pavydumo, bjaurios godulystės 
Geriausius darbus nenori matyti.... 
Acziu tau, aeziu, mielas kunigėli, 
Kuris dėl musų dirvą arinėj!!
Nežus Tavo garbė, kol mus tauta gyvuos! 
Nors veidmainiai pyksta, tas visai nedyvflS, 
Nes ir kiekvienas tautos darbinįkas 
Erszkėcziais sėtus takelius paliko. . • •

J. Ramanauckas.

cziai aprubcžiuoĮancziu- kvlimą kainlik\ stčs. 
Visai lietuviszki lilicralai!

Neperseniai Londone .. 1 louse of Parlament’’ 
buvo svarstyta apie lomią tikėjimų (Benefices 1 
bill), kame apsirei.-zkė žingeidus epizodai.

Pasiuntinys M. Smith gailestavo, kad kata- 
likiszkas tikėjimas po visą karalystę, nevat 
tarp anglikoniszkų dvasiszkųjų, szvenezia tri-!
jumpą, ir pasiremdamas ant to pamato parei
kalavo, kad isz tikėjimi.-zko fondo negalėtų 
naudotis tie, kurie bile kokiu budo platina 
katalikiszka propagandą.

Toliaus szaukėsi pagelbos rando, kad tas 
asztl’iu bildu suturėtų augimą kataliki-zko.- 
dvasios anglikoniszkoj bažnyczioj, kur religi
jos praktikos atsibūva katalikiszku Hudu.

Mus bažnyczia, szaukia kalbėtoja-, yra pa
vojinga; isz visų szalių Didžios Britani jos ap-1 
turi daugybę gromatų. kuriose raszanti manęs j 
meldžia, idant užprote-tiioczia priesz propa
gandą Romos, kuri baime ir skausmu perima 
protestoniszką svietą.

P. M. Smith toliau gailestauja, kad dange--
lijbažnyczių ntsiprovinėja miszio.-. kaip Kata- 
likiszkose bažnj ežiose.

0 vienok, kalba toliau, kožna- anglikas tu
rėtų prisiegti, kad miszias už bedieviszką bai
tą laiko.

Labjausiai, kalba Smilh’as, palengvina ka- 
talikiszkai agitacijai iszsiplatinima- pagal ka
talikiszką būdą spaviednies po angli-zkasbaž- 
Dyczias. Instatuose turėtų but aiszkiai pasa
kyta: „ne valia vaikams priesz dirmavonę 
spaviedotis”. Iszeina į virszų. kad mus baž- 
flyczioj yra paslaptos draugystės, kurio- dirba 

ADt panaikinimo 3’J paragrafo tiesų karalystės 
1 *ntatėmimo angliszkai bažnycziai protesto- 
niszko ženklyvumo, ant susivienyjimo su Ry
mo katalikų bažnyczia.

j Tokį paliudyjimą duoda kataliki.szkai baž- 
|oycziai žmogus svetimtikys. Argi tie visi jo 
aimanavimai neyra balzamu dėliai szirdies

tiems, kurie tikėjosi, kad isztarmę „Nopope- 
ty" Ims be myrio”.

Kitas pasiuntinys žodį „Nopopety" vadina 
tuszcziu ir paiku.

Tie faktai turėtų ir mus pastiprįti ant dva- 
rios ir daduoti drąsos tiems, kurie sarmatijasi 
savo katalikiszko tikėjimo drąsiai priesz bedie
vius gint i.

chizmą. Prisakė per apvalus metus ant 
nedėlios po dvi dieni iszguldineti vaikam 
katechizmą, o didesniems kas nedelia 
vietoj pamokslo sakyt pamokinimus isz 
katechizmo.

Dabar vyskupas parsirupinęs, kas bus 
su maskoliszku. Ministerija davė vi-

Norint Bismarki-savo laiko politikoje be | stems vyskupams ,, vygovor, ą", kad ne
veik visur triumfavojo, bet ne i-z „Kultur- 
kampfo”. Teisybė, apgalėjo Dcnmarką, 
Austriją, Praneįizi ją, bet ueapgalėjo 
katalikiszkos bažnyczios. Atstumta- nuo urė
do kanclerius savo dvare Fridrich.srulie, baig
damas dienas savo gyvenimo, nemaloniai žiu ) 
rėjo. kaip Berlino perlamente visos Mojaus 
provos, iszduotos priesz katalikyste, viena po

žiūrint ant tiek iszleistų ,,postanovleni- 
jų” rusiszkas liežiuvis esąs blogiausiam 
stovi]. Todėl isznaujo prisako, idant 
būtinai užvestų kiekviena seminarija po 
i4 lekcijų kas nedelia. Ir mokįtojas kad 
but paskirtas su žinia gubernatoriaus, 
kad but gerai mokąs ir mylįs rusiszką

kitai liko at-zauklos. Ant politikiszkos dir
vos Bi.-markis dasiekia augsziausius mierius, 
vi-ur pilnai triumfafojo, alc ant politikiszkos 
dirvos bažnyczios sutiko jį ..Fiasco”. Naiki
no jis katalikiszkus kliosztorius, norėjo ats
kirti kataliky stę nuo Romos, kad tik vysku-
pai Imt įnagiai- vieszpatystės.

1 Bismarkis pavadįtas ,.Furor Teutonicus” 
! netiktai, jog su tuom persekiojimu kataliki-z- 
) ko- bažnyczios jai nieko nekenkė, alc prie- 
' szingai, prisidėjo ant pakėlimo katalikiszkos 
| dvasios Vokietijoje.

Sziandien katalikiszka bažnyczia Vokieti jo
je yra kuoszviesiausiame laipsnije ž; dėjimo ir 

1 yra kaip geras paveikslas dėl kitų viesz- 
I patysezių katalikų; ir iszsipildo žodžiai Kris
taus, jog ..katalikiszka bažnyczia pastatyta 
ant drūtos uolos, kurios vartai pragaro neper- 

' galės”. Persekiojo katalikiszką bažnyczią 
pirm Bismarkio. persekioja ją sziandien, per
sekiotojai nyksta, o bažnyczia szventa eina 
drąsiais žingsniais platįdama Kristaus mokslą. 
Bažnyczia szv. yra institucija dieviszka, to
dėl jokia šyla diplomatiszka arba svietiszka 
jos negali pergalėt.

į literatūrą ir toksai galįs atsirasti tik tarp 
ruskių. Bet ir kiti mokįtojai turėsią but 
užtvirtįti per g-gubernatorių. Seinų 
seminarijoj ant egzamino isz maskolisz- 
ko buvo gubernatorius, naczelnykas di-
rekcijos ir general gubernatoriaus ured- 
nykas.

Pirmas kursas iszdavė menkiausia, bet 
užtai penktas taip puikiai iszdavinėjo, kad 
net maskoliai dyvijosi. Buvo ketinęs 
vyskupas reformuoti seminariją, bet vis
kas nuėjo ant antro pliano.

Imeretinskis carui perstatė ukėsus ir 
liaudį labai prielankiai, bet užtai kunįgi- 
ją kuoarsziausiai; sako, nežinąs ką su 
tokiais ,,chitrecami i buntovszczikami” 
padaryti. Naczelnykai gavo nuo gen.- 
gubernatoriaus ypatingas instrukcijas 
persekioti kunįgus. Augustavo paviete 
pavarė du kunįgu prabaszcziu; kun. Bliu- 
dzinskį isz Krasny Bor ir Silvanovcų
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prabaszczių kun. Girdautską. Adama- 
vicziuos neseniai yra kun. Dvaranauts- 
kas, kurį taip-gi rengiasi kelti.

Suvolkų prefektą kun. Daunorą taip
jau atstatė. Klieriką Petrą Bulviczių jau 
įszventino ant subdijakono, nes valdžia 
norėjo paimt į kariumenę. Prova uz 
menesio kito pasibaigs ir bus neužilgo 
iszszventytas į kunįgus.

Bicziuolis.

Kalvarija, 23 Liepos ’98.
Laimingai perplaukęs marias ir dasi- 

gavęs į tėvynę praneszu jums kelias ži
nutes. Kiekvienas parėjęs isz Ameri
kos turi pastatyti liudinįkus, buvusius 
Amerike, ir prisiegti, jogiai yra nevedęs 
Amerikos kunįgo paliudijimas neturi 
vertes. Tai yra toks padavadyjimas 
vietinio vyskupo, ir tokiu budu daugelis 
pas mus parėjusįų isz Amerikos negali 
gaut szliubo.

3 d. Birželio ledai iszmusze javus Ma
rijampolės apygardoje. Bledies, pada
rytos aplinkiniems ukinįkams, skaito ant 
10,000 rublių. Szįmet didei lytingas 
metas. Žmones bedavoja su javų valy
mu. Szienas, javai ir dobilai nesuvaly
ti užsivilko iki szv. Onai. Szv. Onos 
atlaidai liko szįmet įvesti Mariampolej. 
Žmones apie Kalvariją daro kolektas, 
idant Dievas pagerintų orą. Po teisy
bei oras dabar jau geresnis. Užstojo 
pagada nuo 21 d. Liepos ir žmoneles tu
rėdami ant syk tiek daug darbų, nežino 
nuo ko pradėt. Nemunas užliejo Prie
nų ir Kauno miestą. Kitos upes užlie
jo žmonių pievas ir nunesze szieną.

Dzūkijoj apie Krosną buvo didele per
kūnija; uzmusze tris piemenukus ir ker
džių. Apie Igliauką buvo smarkus ly
tus, taip jog apsėmė nepjautas pievas.

Kalvarijoj ketina didįt baznyczią, nes 
dabartinėj visi netelpa.

18 d. liepos Degucziuose Juozas 
Skrinskas pagavo savo kluone du vagis. 
Jis viens abiem iszmusze kailį ir padavė 
zemskiui. Viena isz vagių paeina isz 
Baltsupių ir vadinasi Žalnierukas, antras 
gi isz Kybartų prūsas Krauza.

Szenadorietis.

Ant Kongresmano
-----  Votuokit uz -----

JAMES W. RYAN-
Pottsville, Pa.

Lietuviai Amerikoj.
M i n n e r s v i 1 1 e, Pa. Lietu- 

viszkas kliubas laike savo susirinkimą 
pereitą nedelią po pietų del susidrutini- 
mo kas link ateinanczių rinkimų. Po 
atidarymui susirinkimo per prezidentą 
p. S. Mikalavyczių, pakviestas buvo p. 
Staknevyczius su pirmutine kalba (p. T. 
Astramskas negalėjo pribūti užimtas rei
kalais naminiais). Kalbėtojas nurodęs 
abelną reikalą politikos, ragino lietuvius 
laikytis partijos socijalistų, kaipo apgy
nėjų darbinįko. Taiposgi deliai pasi- 
mokinimo politikos rodijo įsteigti knįgy- 
ną. Po jo užėmė balsą kun. Matulaitis 
ir iszaiszkinęs trumpai naudą politikos, 
pagal tai, kaip jis supranta - rodijo lie
tuviams nesikabinti augsztų politiszkų 
klausymų apie socijalizmą ir tam pana- 
szias partijas, bet kabįtis į vietinę poli
tiką, t. y. pirmucziausiai savo miestelio, 
o paskui County. Deliai įgijimo kliu- 
bui vardo tarp politikierių rodijo lietu
viams gražiai apsieit ir traukti 
į savo kliubą kaip galima daugiaus sąna
rių, nes stiprumas kliubo priguli pirmu
cziausiai nuo skaitliaus jo sąnarių. De
liai to ragino jungtis su visais taip vadi
namais foreigner’iais, ar jie but lenkai, 
ungarai, ar slovakai, bile norėtų eiti isz- 
vien su mumis politikos reikaluose. Tai
posgi ragino savo tautieczius iszsiimti 
ukesystes popieras kas tik gali, o kliu
bas turės pagelbėt jų isžemime, Ineszi- 
mas, idant aplikacijos nuo sąnarių, no- 
rinczių gauti pilnas popieras, butų dary
tos į kliubo vyriausybę buvo priimtas 
per visus. Deliai vedimo reikalų isze- 
mimui popierų iszrinktas komitetas isz 
dviejų: p. Staknevicziaus ir kun. Matu- 
laiczio. Potam nusprendus ateinanczią 
nedelią turėti kitą susirinkimą, ant ku
rio bus užkviesti lenkai ir slovakai, mi
tingas buvo uždarytas.

Forest City, Pa. Dieną 2 szio 
mėnesio Antanas Petruseviczia privers
tas buvo iszeiti isz saliuno, kurį laike per 
trejatą metų.

Daugelis mainierių sziandien nuo gal
vos plaukus rauja ir aszaras laisto, nes 
jų kruvinai uždirbti centai žuvo, kuriuos 
ant biznio buvo paskolinę minėtam sa- 
liunykui. Kiek žuvo darbinįkų pinįgų, 
tikrai da neyra žinoma; mena, jog apie 
$ 2,000.

5 Rugsėjo Pijuszas Valinckas, saliu- 
nykas, tapo per szerifą isz savo saliuno 
iszmestas. Pati ir vaikai, parpuolę ant 

savo sukrautų ant ulyczios daigtų, lieja 
graudžias aszaras.

Cumbola, Pa. Dieną 8 Rugpjuczio 
mainose Eagly Hill buvo užmusztas lietnVus 
Andrius Baura, 38 metų. Paėjo isz Budvie- 
czių, Rudaminos parapijos, 7 metai, kaip 
Amerike. Nabasznykas paliko Lietuvoj pa
ežių su 2 vaikucziais. Pagrabas atsilaikė 10 
Rugpj. New Philadelphijos lietuviszkoj baž- 
nyczioj.

M a h a n o y C i ty, P a. Pereitą 
utarnyką Steelso mainose užmuszė Vin
cą Szvedą, jaunikį 28 metų, paeinantį 
isz -kaimo Turgalaukio (Suvalkų red. 
Vilk, pav.) Velionis prigulėjo į szv. 
Liudviko draugystę, kuri iszkilmingai 
palaidojo ant lietuviszkų kapinių. Ma- 
hanojaus jaunimas per laidotuves pui
kiai pagiedojo, uz ką Kazys Vasiliauc- 
kas isz Minersvilles, giminaitis mirusio, 
sudeda jiems szirdingą padėkavonę.

Istorija Szventa.
,,Garso” spaustuvėj iszejo nauja knį- 

ga ,,Istorija Szvento Senojo ir Naujojo 
Instatymo”. Yra tai antras iszdavimas 
paraszytos garsaus mus rasztinįko vys
kupo M. Valanczausko knįgeles, su per
taisymu isz žemaitiszkos kalbos į grynai 
lietuviszką. Knįga iszduota kasztais 
kun. A. Kaulakio.

Buvaine socijalistų vado.
Apie vietą gyvenimo (villę) p. Bebel 

ant kranto Zurich ez'ero pasakoja ponas 
Knorr.

Dar isztolo matyt prie ežero stūksan
tis budinkas, kurio didelis stogas, kaip 
kraujas, randonuoja. Iki pat vandens 
ežero plėtojasi puikus, didelis sodas, 
pilnas altanų ir pavilionų. Tas sodas 
užvestas ne ant naturaliszkos žemes, bet 
ant užvežtos - kas daug- kasztavo. Ki- 
toj pusėj to ant trijų gyvenimų budinko 
yra kitas, nemažiau puikus, didelis so
das, perdalįtas placziu keliu, vedancziu 
į principai© villę. Nuo gatves sodai 
aptverti geležiniais dailiais sztankietais 
ant pamurinimo isz taszyto akmens. Pre
ke p. Bebel’io rezidencijos isznesza pu
sę milijono markių. Taip gyvena va
dovas socijalistų!

Matoma ne visai prastas biznis skelb
ti socijalizmą tarp vargszų darbinįkų.

Ant raudos.
Saliunas žemiaus garsaus Franey‘s sztoro, 

tarp Main ir Oak ulyczių, kuri pismiaus laikė 
Motiejus Kupczinskas. Kas nori daugiaus 
informacijų atsiszaukit pas:

J- J. Franey, 
Shenandoah. Pa.
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Pelke.
■ Rosny’o novela.

Lietuviszkai perdėjo J. Montvila.
Rudens diena baigėsi. Susikrovę 

apie regratį debesiai temdė szviesą lei- 
džiancziosios saulutes. Isz lėto kilo 

• isz drėgnos žemes miglos, krintanczios 
pavidale smulkaus lytaus ant virszunių 
medžių; tarpais szviete dangus raudona, 
prasimuszanczia isz po debesių szviesa.

Senis paliovė pjovęs žirnius. Užsidė
jęs savo inagius ant peties ėjo be kepu
rės taku, pramintu per drūtą molini lau
ką. Prie kiekvieno žingsnio lenkėsi ir 
vėl tiesėsi kratydamas galva, o didelės 
jo klumpės prie kiekvieno žengimo su 
trenksmu atsimuszė i žemę.

Bažnyczios varpai liūdnai gaudė , ,A- 
niuolas Dievo”, o leidžianczioji saulelė 
vis labjau blizganczią leido szviesą. Ke
lios menkos bakūžėlės juodavo isztolo, 
o vienoje isz jų, geriausioje, spingsojo 
žiburėlis. Rengėsi prie vakarienės. 
Užkimę balsai lojanczių szunų- dingo 
ardmėj vakaro tykumos. O senis ėjo 
sau vengdamas žmonių susitikimo, ne-
tikru žingsniu, raukdamas varinę savo 

I kakta. G
Prie paskutinių spindulių gestanezios 

dienos matyt buvo maža bakūžėlė, nu
lipdyta isz raudono molio, sziaudais 
dengta, su aržuolinėmis langinycziomis 
ir drūtomis arvzuolinėmis durimis. Po 
grybais apaugose pastoge stovėjo dre
bantis nuo szalczio apie penkių metų 
vaikiukas. Galvukę jo dengė labai reti 
plaukucziai, akys jo buvo mėlynos kaip 
žibuoklės,; kūnas buvo pridengtas vie
nais storo audeklo marszkinukais. Sto
vėjo nesijudįdamas, apklojęs basas savo 
kojukes žolėmis.

Senis nustūmė jį nuo durių, iszsiėmė 
raktą ir atidarė duris bakūžėlės. Mažas 
kropelis ant kudmento, dvi lapais pri
klotos kampuose bakūžės lovelės, men
kas stalelis, trys uslanėliai, keli moliniai 
puodai szalia skrynios - tai visi rakandai 
neramios ir tamsios grintelės.

— Eiksz!-tarė gerždžianeziu balsu 
senis.

Kūdikis bailiai peržengė slankstį ba
kūžėlės, kaip pusiau prijunkįtas laukinis 
gyvulėlis. Senis, atidaręs skrynę, isz- 
ėmėisz jos riekia juodos ruginės duonos 
ir truputį sūrio. Nulaužęs po truputį to 
irto padavė vaikui.

Ir jiedu valgė prie atdarų durių, įlei- 
džianezių sziek.tiek szviesos isz lauko.

neramia, baisia, kaip grabinis skiepas.
O jiedu buvo visai artymais giminė

mis: senis su anūkėliu. Senis, numirus 
sunui, mislijo apimti jo visą turtą bet 
provaunykai viską užgrėbė. Neliko per
tai jam nieko apart szio mažyczio anū
ko, labai jį sunkinanezio. Senas dar- 
binįkas, turintis kelis skatikus, surink
tus per ilgą ir sunkų užsilaikymą, sodie
tis isz kaulų ir kraujo, iszsyk pajuto nea
pykantą prie vaiko, szirdies perszėjimą, 
bjaurų neužsitikėjimą, pasiutimą. Per 
tiek metų nedavalgė, neragavo laszinių 
nei sūrio, gaivįdamasis aprūkusia, su
džiūvusią juoda, stambia duona; per 
tiek metų stumiamas begalinio skupumo 
atidėliojo nedelią po nedėlios beveik vi
są savo uždarbį į skrynią - o ežia dar 
am tenka szis prakeiktas begomeris!

Iszsyk pradėjo varginti kūdikį. Pa
sitaikė, kad kas rytas paliekamą už du
rių mažą augįtinį, įbaugįtą, gyvenantį, 
kaip pasigailėjimo vertas mažytis oželis, 
rado gydytojas, karsztas gamtinykas. 
Senis turėjo stoti priesz sudžią, kursgą- 
zdino jį kalėjimu, jeigu ir toliaus taip 
vargįs kūdikį. Taigi ir reikėjo maityt 
dykaduonį. Žinoma, senis iszrado ne
teisingu daigtu vaikiszczio gyvybę.

Kasdien mislydamas apie atsiliuosa- 
vimą nuo jo, jau kelis syk per miszias

melde apie tai milaszirdingą Dievą.
Bet Dievas leido gyventi tam, taip 

nekencziamam kūdikiui. Kas kart ar 
tai valgant, ar gulant ar keliant, tem
stant ar ausztant, plėtojosi diedesnė ne
apykanta szirdij senio. Mislis, paežiam 
pasistengti atsikratyti to, apsunkinan- 
czio jį, vaikelio, nekartą atėjo jam į gal
vą. Vienog buvo tai nelengvas daig- 
tas. Tą reiktų padaryti toli, labai toli 
nuo namų, o priegtam stoti į darbą kaip 
visada.

Nakties szeszėlis visiszkai uždengė 
apielinkę. Per duris jau nesiskverbė nė 
palszos szviesos spindulėlis. Vaikutis 
patyka įlipo į lapais priklotą lovą ir jau 
buvo girdėti jo silpnas vienodas kvėpa
vimas. Senis budėjo ilgiaus kaip visa
da. Pasiraivė porą sykių balsiai žio
vaudamas, pagaliaus pakilo ir nuvėjo 
prie durių.

Tuotarpu isz po tirsztų debesų iszlin- 
do mėnulis ir is.zskleidė spindulius balz
ganos szviesos; jam kylant visa apielin- 
kė buvo apszviesta sidabrine szviesa. 
Nustojo liję, isz vakarų putė sziltas vė- 
jalis ir dangus truputį apkaito. O senis 

Dirstelėjus seniui vaikas drebėjo isz 
baimės. O dirstelėjimas jo buvo peri
mantis, asztrus, reiszkiantis piktumą 
nuožmaus senio, kuris tam mažycziui 
gailėjosi kriaukszlelio juodos duonos ir 
trupuczių sūrio. Bjaurus be galo dide
lis skupumas atmuszė savo plėtmą ant 
jo paniuraus veido. Balti, dar drūti 
dantys grimzdo juodoje duonoj, lyg isz 
piktumo kremtant, nes ir pats senis bu
tų mažiaus valgęs, kad nebūtų reikę 
maitįti nekencziamą vaiką. Vargszas 
siratukas susirietęs, slėpdamasis nuo ge- 
stanczios dūri i szviesos, vos krimto plu
telę; nematant-gi seniui prisikimszdavo 
pilną savo mažytę burnelę.

— Kiek tu man kasztuoji! Kiek tu 
man kasztuoji! - niurnėjo senis.

Vaikiukas krūptelėjo isz baimės, ant 
valandos perstojo krimtęs savo menką 
kąsnelį, o paraudusioms akutėms žval
gėsi į visas puses. Rankutėmis stengė
si uždengti savo taip negana pridengtą 
galvelę. Senis neperstojo žiūrėjęs į jį 
savo stiklinėmis akimis. Grintelė be 
grindų, apiplėkus, drėgna, iszrodė, 
drauge su tom dviem ypatom, labjaus

temijo į tą... .
Mislijo apie tai, jog priesz kelias va

landas isz to giedro dangaus puolė smar
kus lytus, kuris isztrynė visus pėdsakus 
ant kelių ir takelių, Kad persitikrįti sa
vo nuomonėj instinktyviszkai temijo į 
debesių povyzdį, pūtimą vėjo, gaivinosi 
szviežiu, czystu oru. Ilgi jo bandymai, 
pusiau gyvuliszki, pusiau žmoniszki, at
vedė jį prie teisingų iszvedimų.

Neramus, mėnasienoj vadžiodamas 
po regratį aptemusioms akimis, sunkiai 
atsiduso.

— Tai toli! - suniurnėjo.
Pagaliaus, galutinai nusprenęs, su 

įkaitusiais smilkiniais, atsitraukė nuo 
durių; prisiartino prie mieganezio savo 
anūko ir isz lengvo pajudino jį su ranka.

— Na-gi, na vaike!
Balsas jo buvo sziurksztus. Iszsigan- 

dęs kūdikis paszoko, iszvertęs akutes 
temijo tamsumoj, laukdamas naujų kan
kinimų. Bet senis pradėjo net meiliai.

— Kelk, vaike, kelkis! Eisi su ma
nim. Noriu tau parodyt vieną dailų 
daigtą, pamatysi. Eikim, skubįkis vai
ke!

Vaikas paszoko su nusistebėjimu gir
dėdamas tokį senio gerumą.

Toliaus bus.
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Geri uis, kaip Klondike

vilnai o-ausite.už
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir

r

& U 7
Geležines lovos

I

Antanina Zalnieraitiene.

kias arbatas, kava ir

Geriause ir szwziara mėsa

120 S. Jardin str Shenandoah, Pa.

Gaunamas Scrantonę Pa. I4z3
Main Ave pas Kev. A Kaupų už 1

157 Laurel st. Minersville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik

riuo graijo į szakus Imperato
rius pragraijijo ir užsimanė loszt 
da antra kart. Bet ypata su kuria 
grajijo iszs>i kalbėjo, tardama, jog 
turi eiti i Operų pamatyt impera-

I

Užlaiko szalta alų, saldžią 
arielką ir kvepianczius cigarus 
ir labai dailai pavaiszin.a sve- 

ežius

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis

Dailus aržuolinis suirau kiamas 
stalas

— Na vvisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHKYS- 

T1AN SHMIDTO yra p-aras alus ir 
tralwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
jaezkutia in namus parsigabentų 

70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir 11

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

Jei i s z g a i s z keno Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefos 
a, Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką Iszvežsz istipusį gyvulį.

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

A. BUJAUCKAS
Persikraustė į savo nau. 

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

Chas Rettig ir Sunns
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porteriu, 
taiposgi

13 a v a r s k o ai a u s, kurs geresnis 
už iiuportavotą. Pardavinėja ir bonku- 
t(’ms dėl szeimynų.

Imperatorius Juozas.
Juozas II Vokietijos imperato

rius, Imdamas Paryžiuj', turėjo 
sav smagumą vaikseziotis uly- 
czias ir lankyt cukernias incognito”

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

| Visa eilialovos, springsal visur 
apvadžiota gjj

Į Komoda - - 5
13 S. MAIN STB.2_____SIIEXA MlOAlI. PA.,

Pernykaztis iv užpernyszksztis 
po dolerio.

Parlor suit 5 sztukos — §18.00.
Įvedė su medžio sėdyne — Su.45.
Kėdė su nendrine <ėdyt e — S .75

Williams &. Son.

ratoriujo,’’užklausė Juozas:,,nieko 
nėra verta pamatymo jame, asz 
galiu užtikrint jus, jog jis ne
siskiria paprasto žmogaus'' is 
tiek,” tarė ponaitis Asz jau nuo 
•seniai ture jis dideli žingeidumą 
pamatyt jį; yra dinisžmogus ir asz 
ne apsiriksiu“.
□ ,,Ir isztikro tasai jus mieris“, 
tarė imperatorius,, eiti į Operą"?

„Gerai, jeigu teip yra, mes ga
lim grajit tolinus, nes jus matot jį 
priesz gavę. —

Juokdarys Kalbėtojas.
Pasakoja sekanezią anekdotą a- 

pie muszulman’u kalbėtoją, kuris 

I >

mą kart jis užsilipęs ant sakyklos 
tarė:“ O, vierni pasakėjiai, ar jus 
žinot, ką asz noriu pasakyt? —Vi
si atsakė:,, Ne,,; ant ko jis tarė: 
„ką gelbsti kalbėti tokiems dur
niams,, ir nulipo žemyn nuo sakyk
los. Antru kart, kada jis uždavė tą 
patį klausymą, jie atsakė:,, Teip 
mesžinom”ant ko jie tarė:,,Tą syk 
ne turiu reikalo pasakot jums“ ir 
nulipo žemyn. Trecziu kart kart 
visi su vėjo ant rodos ir iszmislojo 
atsakymą, isz kurio pagal jų nuo
monę negalės jų juokdarys kalbėto
jas iszsisukti ir tarė:,, Vieni isz 
mus žino, o kiti ne,,:ant ko jis 
greit atsakė:,,Tegui tie ką žino pa
sako tiems ką nežino, ir trecziu

Nuo Radakcijos
Keturiom Onom Waterbutyje. 

Dopanosite, jog jūsų protesto prie- 
zai ,,Saulę negalėjome talpyt, ka
dangi mes atsižadėjom nuo viso- 
ios polemikos su minėtu laikrasa- 
cziu.

Laiszkai likusiejie ant pacztos 
Minersville. Budas John, Clmely 
Joseph, Gasper Andro, Kapasz 
John, Koroly Mike, Mikulak Paul, 
Nežali Linski, Maukin st, Miekni- 
kos John, Pavel John, Pavloiszcsao 
Mike, Paczesa Andrew, Smith 
Mike, Szakol Andrew, Satin Paul, 
Valentą Mike.

Pabaigus mokslų ant akuszer- 
<os Baltimore, Md., moka priimi
nėt kūdikius su didžiausiu apser
gėjimu. Moterys norinezios likt 
sveikos ir laimingos, atsiszaukit 
prie jos po numenu 15 N. Market 
tr. Shenandoah. Pa.

Adresai
Naujo Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astramskas, box 200
Minersville, Pa.

Kasierus:
Jg . J.Griaszius, box 113,

' Union City Conn.
Sekretorius:

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

GERIAUSIAS LU?
VISZKAS KRk

quickly seeur- I FEE DTTE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model <r gkftteh with exrLinati «n 1 >r free report as to 
patentability 43-?AGE BOOK FLEE Contains referem * J 
and full information. it Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON & CO , Patent Lawyos 
Lo Droit Buikiin- WASHINGTON, D. C

PCaierCo’s 
„Anthracite” alų. 
(ivarantuotii tikrai czvstas.

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

Naujas lietuvis; kas saliunas

A. Rusino.

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

E I NORl'GAUTEf) j

N už pigia prekę, eik pas
3) D. ‘FAUSTA in 
v jo ofisąša ----ANT---------



i WB StOlKMAj |
J 679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL, S 

Mano Dirbtume tapo ž?
i Apaomanota
UWZrpWIEMS MEDALIAIS gfft® I 

M?! 189* j ąnt Kosciuszkos Paro- fegįg’ H
// dos iiz rūpestinga> tei- \ ,/v

> vMHii _rJr singa ir artistiszka isz- Uo

Banka Bischofio
uždėta 184S mete

anie Sta.Us—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CltaHli te 
New-Y orke

■---------o----------
Sinnezianie p npi s visas dalis svieto plgef, saugai Ir greitai

KARŪNŲ, SZARPŲ, j
KUKARDŲ, ROŽĖTU, i
DERLŲ, MARSZAL-^
KINIŲ LAZDŲ ir tt. į

1 Turiu už garbe apr<-ik.szl i guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotm.

' Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
SuS augszcziaus pamint lūs daig-

' tus Pigiausei, Teisingiausei
1 ir Geriausei, nes per 30 metu 
i užsiimdama iszdirbimais įgijau 

j geriausg praktika ir dčl to r aliu 
b tviska padirbt pigiau ir geriau ne- 
I: gu kiti fabrikai ‘ j bu guodone

I W. SEOMINSKA, MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Szipkortes (laivakortes) ant g e cz us 2 
iu j krajų važiuojantiems ir j.szsiilliCZ itime NZipkoi’tCS 

dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,

uingu del iszmainynio, kaip tai: 
os rubliu, Vokietijos iH-irkilJ, Austrijos gul 

Dėlei art' -tiė< žinio- raszjk ;

Bischoffs Banking House
2 Centre -Ir. (Staats-Z<-itung Budding, X.-tv-York

N. di lioje Banka atvira mm 10 iki 12 advnal

» 3 9

APTIEKA!
urio] galite gan tie vis 
kaip senam krajui, 
Bpaeiaa isz sen j krajaus. Tai-: 
13-gi siuncziaine giduoles i visas 
lis Amerikos.
Uaszidami gromatas adresavokit

TE K. SzembOrskis, I

Worcester, MasfiGreen Str.

ŽINIA DĖLSALIUNIKU
Hi SZTORMKU

I Pirkit sigtirns ir -įgaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 

į pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug ivai 

isokią giduo-1 rią gražią mažmožią; parduoda vis
lia apticko M už -(l procentą piginus nei kiti.

Jei netiki, tai pamegįk duol 
rderi. .Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszką drapaną sztoras 
No 205 E. Centre str.

SUV
Puikiausia visam Shenandoah

pESTflupACjjĄ.
zviežia: cigarai ai 

O

jii mos k kasos.
Priegtam k 

elkale.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir in visa

ro<] a kiekvienam

Didelis Pik nikas.

I 121 ir 117 E.Cciįtre str, 
SHENANDOAH ei

. Ttytapas Jocis.
Office 1312 Filbert str. pr ivatiszkas gy venimas .‘40 South Broad str’

Pirmos kliasos Ilotelf

Klaiko scranton’e

iriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 
101 geriausią liniją, 
fyamlrszklte, jog Motelis

Petro Lipavieziaus,
■^o. 1837 N. Main Ave.

Draugystė Szvento Kazimiero 
Naujam Ycrke kelia devintą meti
ni pikniką 3d dieną Julajaus (Suba- 
}oje) Washington Grove parke 
Newtown L. J.

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

Prekė tikieto 25 centai.
Szirdingai užkvieccia

Komitetas,

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

soduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti uždyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukė.-iszkas citizenship/ popieras ir 
,,Charters" del drtiugysczią ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at- 
jieszko parduodi, ir iszrandavoje namus, sztorus farmasir isz renka ran
das. Intraukia i apsaugojimo kompanija.- nuo ugnies irgyvasties [fireand 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausą laivą ir liszsiunczia
i pinigus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..
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MoksloStebuklai

MORGAN,
Dirba visokias

KARDUS, DRABU
ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

23 N. MAIN

Tai eik pas

DR. F. J. K VLL

11

PrakilunsN’ew York’o komikas ir mokslin* 
ežius ką siūlo inųs skaitytojams už dyką.

MERTEN, 
'IClUCjtL'I (

Pigiausia vieta viso 

Amerikoj.'

J. Kallmerten
Toledo, Ohio. 

Pone!
pasveikau ir esiu

R ES, KARŪNAS,

geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena

30 E. Lloyd str.
andoah Pa

Pittsburg, Pa., 20 Sausio, 1808 
Dr ui I-

Su guodone
Antanas Rakaczj.

Visi augszcziaus paminėti paliudymai 
originale nusiųsti buvo per Drą Kali- 
uiertena redaetoriui ,,Amerikos’ O

Adresas toks:
Dr. F. J. Kallmerten, 

Toledo, Ohio.

.1 i 
H

TAW.SUNUS LIETUMS 

PO AP.SZW.WICERTO 1 

UZD.Z4.RUGJ893. 
SHENAHDOAH.PA.

Wanted—fin Idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their $1.800 prize offei

Hat of two hundred inventions wanteA.

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio [May)i8<)8 

Treinai iszeina isz Shėnadorio į Penn 
Haven 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, Buffajo, 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 Jeanesvllle, 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 (5.12, 9.23, 
po pietų.

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

In Yeatesville 5,28, 10.14, ryta; 2.24 
po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta, 

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

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

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

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel Ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pletu,
Iszeina isz Shamokin In Shenadorl 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 Chuuk 
9.35 ryto ir 6.30.

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

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

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakOl’tCS, apsau
goja nuo UglliCS ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda IU1111U 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 
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdeue? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIRŠK/ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa,11

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

ROLLIN IT. WILBER generalnas supę 
rtntendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

B. 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

Vyrai visi pas geriausių 

Graboriu 
Vincą Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szčrmenų, vesei- 
li.ų ir 1.1. [36 ir

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

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

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfaery tg suteikti kenezianezia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

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

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PECUALISTA8 CHRONISZKU IR NERVISZ-

KU I.IGU.

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spa? 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma‘ 
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk 
lės, krutinės, kvė 
pavimo kelių.dru- 

szaszus a > galvos ir am
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

lina, žaisdas, atsivėrusias votis, rožg. 
žarnų 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 

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai 9 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl> 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
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 lenkjsz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

Ponas Ludvikas Krasienkl isz Olcott 
Vt., labai kentėja nuo rumatlzoin.Tu
rėdavo baisus skaudėjimus kryžulj, ne
negalėjo susilenki, o laikais nevat at
sisėst arba pasijudfnt*. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerte- 
ną ir apie pasekme pats žemlaus raszo

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

Daneszu Tamistai, jog sunaudojai 
visus vaistus man prlsiąstus ir pagelbė
jo man ir jaueziosiu sveikas, uz ką 
siuneziu Tamistai savo padėkavonj. 
— Suguodone Ludvikas Krasienski.

Garbus
Daneszu. jog jau

Tamistai Daktarui labai dėkingasužge- 
rus vaistus. Meldžiu man pranesztl, 
kiek Tamistai priguli už gydymą, Ui 
noriai užmokėsiu. Jei da kado reika
lausiu pagelbos tai kreipsiesiu pas T»- 
mista.

SZARFAS, KEPU-

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

STR.
SHENANDOAH, PA

o Geriausias Shenadorij p flo- 
gtografas; nutraukia paveikslu- 

kokio nori formato, nuo asm 
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebi-aD. 
iai.

29 j W. Centre str. 
Shenandoah Pa.


