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Evangelija
Aut keturioliktosios nedėlios po Sekiniu iii.

(Mat. VI. 24 — 33).
Aną metą tarė Jėzus sa vo mokytiniams: 
čekas negali dviem ponam tarnauti: nes ar 
aiąneapkantoje turės, o antrą mylės, arba 

io laikysis, o antra paniekins. Negalite 
mii tarnauti ir mamonai. Dėlto sakau jums: 
krapinkite apėduszią jūsų, ką valdytumėte, 

upė kūną jūsų, kuomi ap-idengtumote- 
nebrangesnė yra duszia, neg valgis, o ku- 

■ neg; apdaras.? Pasižiūrėk aid dangaus 
iksezių, nors nesėja, nei pjauna, nei į kluo- 
■kranna, o Tėvas jusi] dangiszkas peni a 
sargi jns neesate (langiaus brangesni, neg 
ilKasgi isz jusi] duodamas gali pridėti 
'Stuomens vieną uolu k ii ?Ir upė apdangą ko 
iaatėsi? pl’isi veizdėkite lauko lelijom- kaip 
r nedirba, ne verpia. Sakaugi jumis, jog 
darnomis visoje savo garbėje nebuvo ap- 
las, kaip viena isz tų. Jeigu lauko žolę, 
šiądien yra o ryt bus j pcezių įmesta, 
lytaipo apdengia; kaip nedaugiau- jus, 
tikini? Todėl nesirūpinkite, kalbėdami: 
pysime, arba ką gersime, arba kuomi 
tiksime? Nė- to viso pagonai jie.-zko. 
giTevas jusi], jog to viso reikalaujate, 
ijieszkokite pirmiau.-; Dievo karalystės 
teisybės, o tai viską* bus jum.- priduota.

nt Kongresmano
----  Votuokil uz-----

i ^ottsville, 1 >a.

Naujos knygos.
fto spaustuvė szią nedeki gavo naują 
porta maldaknygių.
83 Aukso Altorius -------- ji te.
liį Vainikėlis -----------40c’

pogi mažų ir didelių Szaltinių.

įsitraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
phiPa J Dental Kooms,

100 N. Centre Street.
Pottsville. Pa.

Isz politikos. Žinios isz pasvieczio.
Ka profesorius Northon mislina apie 

pasekme kares su Ispanija.

Pergale ant Ispanu iszszauke Amerikoj 
revoliucija

P r efeso ri n s Eliot Norton Sanderson aka
demijoj turėjo kalba 25 d. szio mėnesio, ku
rioje asztriai kritikavoja politiką Amerikos 
karėje su ispanais. Musų politika— lai paka- 
jiis, sako Hanvordo profesorius, ir musų da-. 
lykas isztrivot jame su pasiszventimu, nes 
mes rokuojamėsuŽ kriksžezionis ir. kaipo pa
sekėjai kunįgaikszczio pakajaus, turijne bjau
rėtis karės.

Paskutiniame laike pasirodė ženklai grąsi- 
nanti musų principams. bet daugelis isz mus 
sekdami abelną Amerikos madą uždarė akis, 
tarydami savije, jog musų principai pakajaus 
tai]> tvirti ir priežastys jo užlaikymo taip di
deles, jog nežiūrint ant veiklumo prieszingos 
įtekmes pakajus nebus pažeistas.

Jie pasiliko bjauriai apvilti.
Suvienytos Valstijos įsidave į karę ma-ty 

damos, jog turės lengvą ir trumpą reikalą. 
Pakaju.- nominaliszkai apga -įta.-. karė fak- 
tiszkai pabaigta, bet tos, mažiau- kai]) 100 die 
nų,kovos rezultatu buvo Suv. Vaisi. revoliu
cija. Fundamentai, ant kurių tiesos Suvieny
tos Valstijos kabo, lapo neužtvirtįti; principai 
ant kurių Suyicnytos Valstijos stovi, <apo pa
žeisti; mes apsiemėm priderystes, kurių ne 
musų institucija, nė musų naci jonaliszkas bū
das nepavelys mums gerai i.-zpildyt. Mes, 
sulygsziol vienįtelė galinga no karciviszka 
vieszpatystė, -taiga prilyginom savų Europos 
\ icszpah -tems su didelėms armijoms, apsun-' 
kinom -avę didele nereikalinga skola ir, padi-j 
dinų savo metinius iszdavimus. užkrovėm ant ' 
žmonių sunkias nuolatines taksas ir toliau.- —j 
kokia nebūk i.-zeiga mus su Philipinais, mes, j 
paduodami pretenzijas del jų užlaikymo, inci-' 
name į nereikalingą barnį su Senu Svietu ir j 
rizikuojam pamesti jų respektą bei liuosybę, 
kokia džiaugėmės sulygsziol būdami liuosi 
nuo jų tarptautiszkų įsilinklavimų, o būdami 
ga-padoriais musų locnų turtų.

Yra tai tikra momentaii.-ska revoliucija.
-Jeigu sulygsziol mums grąsino pavojus na 

minis socijaliszkas ir politisžkas, tai iszgrajįta 
karė prisidėjo prie jo padidinimo ir pridėjo 
prie jo naują pavojų.

M a s k o 1 i j a. Sziose dienose Maskoli 
jos caras per minister] Muravjovą iszleido už“ 
kvietimą pas visus vieszpatysczių diplomatus 
susirinkti ant konferencijos dėl apsvarstymo 
projekto, sumažinti skaitliu kareivių ir 
paliauti ginkluotis. Toks netikėtas caro pro
jektas rado daug pritarėjų ir prieszinįkų.

Amerikos politikieriai mena, jog tokį caro 
užmanymą pagimdė jų pasisekimai karėj su 
Ispanija. Maskoliai patirdami, kaip drutina- 
si Suvienytos Valstijos ir nenorėdami jomis 
apsileisti, tin’ėtų vėl. jilldit savo kariumenę ir 
laivynę, nes prieszfngai daug galėtų nustoti.

Abelnai Amerikos politikieriai nesitiki, jog 
isz tų sfiaudų bus grudų, ir laiko ana užma
nymą už. negalima dabartiniam laike įkūnyti. 
Iki sziol Anglijos politikieriai nciszreiszkc da 
savo nuomonės. Dvasiszkiejie-c i vienu bal
su pripažino minėta projektą už naudingą ir 
popiežius atsiuntė isz tos priežasties pai-ve- 
kinimą carui. Prancūzijos nuomone neprisiren
gus sprie tokio pliuno isz priežasties dabartinio 
dalykų stovio kas link Alzacijos ir Lotaringi
jos. Sumažinus Anglijai laivynų atsirastų di
deliam pavojuj. Bet jeigu Vokietija ir Mas- 
kolija paliaus ginklavusiosios, tas pranciizai 
be jokio susitaisymo ketina sekti jų pėdomi*.

Dr. Emil Bcicli, garsiu? angarų istorikas, 
tai]) isz.-irei-zkia apie caro projektą: < ura* - 
-ako sapnuoja, Jisai nesveikas ir \ i-ada turi 
rūpintis apie savo kūną. Szitas jo užmany
mą- yra vienu isz jo sapnų, Padūkini, Pran
cūzija paliovė ginklavu-i.-. Jos dabartini-gy
ventojų skaitlius 40 milijonų priesz Vokieti
jos 50. In deszimts metų -kaitlius gyventojų 
Vokietijoj kur kas pasididintų ir Prancūzija 
neįstengtų jau isz-tatyt taip didelės armijos, 
kai]) jo kaiminka. Szvedija, Norvegija ir Ita
lija taip gi mėgtų paliaut ginklavu-io.-. bet 
del likusios dalie- Europo> jom- ir yra negali
mu tą padaryti. Jei dabartinės iszlygos nepersi- 
mainvs, Europa turi musztis.

P r a n c u z i j a. (tarsi Drcifuso prova 
vėla priėmė naują pavidalą nuo laiko, kada 
jo pricszinįkas kapitonas Henry pasipjovė Pa
ryžiuj 31 d- per. mėnesio. Kapitonas Henry 
buvo didžiausiu Dreifuso antagonistu. Ji- tai 
laktate laiszką, ant kurio pa.-iremdamas Pran- 
■uzijos kareiviszkrs -ūdas antru syk iszrado 
Drėifu-a kaltu. Dabar pasirodė, jog laiszkas 
ins buvo sufabrikuotas per kapitoną Henry, 
kurs nenorėdamas iszduot sekretų, kaip greit 
>uvo patėmįtas, pasidarė sau smertį.

Deliui tos paezios priežasties generolas dc 
Boisdcifie pasidavė į dimissiją. Zola tikisi 
dabar, jog gaus naują trial dėl savo draugo 

ir, jog sziuomsyk pataikys jį isztei;



Ar buvo Kriviu-Krivaitis?

Nė pas lietuvius, nė pas jatvengius, 
nė pas latvius valdžios Krivių-Krivai- 
czių nematyti. Lietuvoje XIII szimt- 
metij regime bandymus sutverti 
tvirtą monarchiszką valdžią, bet tveria 
ją ne Krivė, tik Lengvinas (Lengewin- 

kunįgaikszcziai. Prūsų, lietuvių, jat
vengių ir latvių kunįgaikszcziai veda ne 
tik terpu savęs, bet ir su svetimszaliais 
kruvinas kares — o tai vis nesiklausę 
Krivių Krivaiczio, be kurio žinios, Tcaip 
užtikrina mus kronikieriai. nieko svar
besnio atlikti negalėdavo. Žemaicziai 
1259 m. nutaria isz naujo kariauti su 
kryžeiviais; jų nutarimą patvirtina ne 
Krivė, bet locnas kunįgas. Be to, jei
gu Krivė buvo taip galingas, kad jo 
klausė visa lietuvių tauta, tai su pėdom 
jo valdžios galėtumėme susitikti nors sy
kį istorijoje; tuo tarpu visos kronikos 
apie tai tyli.

Isz to visko Mierzynski iszveda, kad 
Ramuvos Krivė neturėjo jokios palitisz- 
kos valdžios ne tiktai ant visos Lietuvos 
bet ir ant paezios Prūsų žemės; Nadrau- 
joje gi jis, kaipo dabotojas szventos ug
nies ir aiszkintojas dievų valios, galėjo 
turėti didesnę įtekmę už svietiszkus ku- 
nįgaikszczius. (Sulyg. straipsnį ,,Krivė 
ir Krivūlė”, Tėvynė, 1897 m. p. 301 —

Ne tik politiszkos, bet ir hierarchisz- 
kos valdžios Mierzynski nenori pripažįti 
Krivei. Tvirtina jisai būtent, kad seno
vės lietuviai neturėjo vienodo tikėjimo 
ir vienodu religiszkų apeigų: 
pavyždin, garbino Pergrubių,
Žemininką, o kitose vietose ta pati die
vystė buvo žinoma po vardu Zeminėlės.

Sambiai, 
lietuviai

nieke, o lietuviai Gabe arba Gabeta. 
Latviszkas dievaitis U s i n s nebuvo 
žinomas lietuviams ir prūsams, o pru- 
siszko K u r k o vėl nežinojo latviai ir 
lietuviai. Paežiuose Prūsuose vienoje 
vietoje garbino szirvus arklius, kitoje 
sartus; viename daigte ant dievų garbes 
verpė linus, kitame vilnas; vieni, norė
dami pagarbinti dievus, eidavo į pirtį,

davo. Prie to visko Hieronimas isz 
Pragos raszo-, kad kiekvienas krasztas, 
kiekviena szalis turi savo ypatingus die- 
vaiezius. Taigi jeigu vienodo tikėjimo

senovės Lietuvoje nebuvo, kaipgi galė
jo būti hierarkiszkas surėdymas kunigi
jos?

Be to, po Lietuvą valkiodavosi dau
gybe visokių burtinįkų ir žinių: vėjoniai 
(bure isz vėjo), viduroniai (bure isz vi
durių), ligasoniai, tulisoniai, ir t. t., isz 
kurių tiktai vieni dumoniai, buriantiejie 
isz durnų, galėjo prigulėti nuo prižiūrė
tojo szventos ugnies. Nereikia užmir- 
szti, kad senovės lietuviai didžioje guo- 
doneje laike szventą ugnį, taip, kad ne 
kartą kronikierių buvo pavadinti ugnies 
garbintojais; dėlto ir ugnies dabotojas 
turėjo didesnę paguodonę už kitus ku
nigus ir burtinįkus, bet isz to dar neisz- 
eina, kad butų buvęs galva visos seno
vės lietuviszkos dvasiszkijos, — staeziai 
stoka visiszkai szaltinių tokiam iszvedi- 
mui.' Sutartise kryžeivių su pamuszto- 
mis prūsų giminėmis taipgi nerandame 
niekur vardo Krivių Krivaiczio, o kry-

ję atskirame punkte, kad nustos klausy
ti savo augszcziausios dvasiszkos gal- vo; Krivė į tiesą panasziausiai buvo pa
ves, gyvenanezios Ramuvoje, kaip isz- varde Ramuvos kunįgo. apie kurį Dus- 
siderėdavo, kad neklausys savo stab-' burgąs girdėjo: 
melcliszkų kunigų ir burtinįkų Negana 
to. Ramuva buvo ne tiktai Nadraujoje, 
bet, kaip iszrodė Voigt, 1 lartknoch ir 
kiti, taippat Gambijoje, Nataugijoje, 
Galindijoje ir kitose vietose; o kiekvie
noje turėjo rastis dabotojas szventos 
ugnies, taigi turįs savo kraszte tokią pat 
valdžią, kaip Dusburgo Criwe Nadrau-

Tie protavimai p. Mierzynskiui rodosi 
užtektinais, kad iszvesti, jog senovės 
Lietuvos dvasiszkija neturėjo hierarchi
jos, jog kunįgai, burtinįkai ir 1.1, vieni 
nuo kitų neprigulėjo ir kad Krivės val
džia nesiekė toliau Nadraujos rubežių.

II. Grunano ..Krivių Krivaitis” yra 
tankiausiai aiszkinamas per , .kunįgas 
kunigų arba ,,sudžia sudžių”. Ar-gi 
taip? Etimologiszkai tas tarinys netu
ri jokio senso: krivių-krivaitis” juk-gi 
lietuviszkai gali reikszti tiktai: ,,sūnūs 
(ainys, giminė) krivės krivių” — dau- 
giaus nieko. Priimant, toliaus, kad 
,,krivė” turi prasmę ,,sudžios” arba ,,ku
nįgo” kronikierių ,, sacerdos sacerdotum” 
ir ,,judex judicum” reiktų 
vadinti ,,krive krivių” arba 
ve”, jokiu-gi budu ,,krivių

lietuviszkai

krivaieziu”. 
vadindamas 

mythyszką Lietuvos ,,popiežių” Ku
re j ų - K u r ė j u.

III. Bet sunku taip-gi prileisti, kad

turėtų prasmę kunįgo, sudžios, taigi žen- 
klįtų dinstą, valdžią. Butų keista’duo- 
ti vardą rimtam kunįgystes urėdui nuo 
kreivumo - taip sako Mierzynski. Tarp 
žodžių: Krivė ir Krivūlė ir-gi nąra susi- 
riszimo, negut tas, kad abudu paeina 
nuo žodžio kreivas, bet ne vienas nuo 
kito (Krivūlė reiszkia kreivą, užriestą 
lazdą, o Krivė, ..Kreivys?” kreivą, su
linkusį žmogų).

Taigi Dusburgo Krivė negali būti 
nieku kitu, kaip ypatiszku vardu pasku
tinio kunįgo - dabotojo szventos ugnies 
Nadraujos Ramuvoje, apie kurį jis (Dus
burgas) girdėjo, raszydamas savo kro
nika, c

Atkartokime trumpai, kas yra augsz- 
cziaų paraszyta. Mierzynskio iszvedi- 
mai yra szitoki:

1, Senovės vyriausi Lietuvos kunigai 
negalėjo vadintis Krivių K r i vaieziais; 
vadinosi greieziau Kripėmis;

2, bet ir tokį vardą vargiai neszioda-

3, senovės lietuviszki ,,popiežiai’ su 
augszcziausia valdžia ant visų prūsų, lie
tuvių, latvių, o kaip musų Daukantas sa
ko, ir mozūrų, jatvengių ir krievių yra 
iszmislu kronikierių. Dusburgas bū
tent, būdamas vaiku savo amžiaus, isz- 
girdęs apie Ramuvą ir kunigą, joje sė- 

nuo Romos ir analiogiszkai pridavė Kri- 
vei tokią valdžią tarp stabmeldžių, kokia 
popiežiai guodėsi viduramžiuose kriksz- 
czioniszkame sviete, 
ir

k roni kieriai 
istorikai ėjo paskui Dusburgą.

Sanvaite nuo sauvaites.

Vienu isz klausymų, apie kuriuos ra- 
szome ir baramės, yra klausymas Susi- 
vienyjimo. Po kelių nenutikusių ban
dymų Chicago j e ir Baltimorcje sutverti 
naują Susivienyjimą nuspręsta galutinai 
likosi duoti pakajų naujai organizacijai, 
prisiraszyti velyk prie seno Susivienyji- 
mo ir stengtis gerinti jo konstituciją. 
Bet ežia bėda: kame Susivicnyjimas rei
kalauja pagerinimų ? Pripažįstame, kad 
visi žmonių darbai turi vieną ar kitą 
kliaudą ir kad Susivienyjimo konstitu
cija neyra tobula; užtai reikalaujame 
nuo prieszinįkų nurodymo tos konstitu-
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cijos klaidų. Ant nelaimes visi užmė- 
tinėjimai prasideda ir baigiasi: negera, 
reikia pataisyti. Kur negera, ką patai
syti? - apie tai visi tyli. Ant užklausy- 
mo, kokių pagerinimų Susivienyjimas 
reikalauja, ,, Lietuva” iszsisuko, kad ne 
ji užmanė t vert naują organizaciją ir, 
kad apie tai reikia klausti Baltimores 
Kopernyko draugystės. Chicagos Liuo- 
sybės Mylėtojų draugystė ant užpraszy- 
mo kun. Žilinsko, kad prisiraszytų prie 
Susivienyjimo taipgi atsake, kad pada
rys tą su’mielu noru, kaip veik konsti
tucija liks pagerinta, bet jos silpnų pu
sių neparodė. 1 aigi klausiame dar šoki 
kur ir kokių pagerinimų dabartinio Su
sivienyjimo konstitucija reikalauja * Sei
mas jau netoli, o ant jo galima bus vis-j 
ką apsvarstyti ir ydas pataisyti.

,,Vienybės” 33 num, ramiame straip
snį ,,Kunįgija ir Katalikyste ”. Jo ytu- 
ns maždaug yra toks

Dvasiszkija ir tikėjimas nereiszkia vie-; 
no ir to paties daigto: galima but tikin- 
cziu ir neužkęsti nedoro kunigo. I’as 
mus, Amerikoje, mažne visi kunigai yra 
nedori ir žmonės, nors jų neužkenczia, 
bet nieko jiems padaryti negali, nes vys
kupai juos palaiko dello, kad parapijų 
locnastys yra ant jų užraszytos. daigi 
tveriant naują parapiją, reikia bažnyczią 
ir žemę neraszyti ant vyskupo vardo, o; 
senose parapijose kunigus priimti ant 
kontrakto, kaip tai yra pas protestonus.

Niekas dar netvirtino ir netvirtus, kad 
kunigija taip yra susiliejusi su tikėjimu, 
kad vienos nuo kito atskirti negalima. 
Ne, ne, ponia , .Vienybė” tos tiesos nie-j 
kas neužgins, kaip neužgins, kad gali-! 
ma būti geru kataliku, o tuo paežiu tar-; 
pu peikti negerai pasielgiantį kunigą. , 
Jukgi nedorų kunigų neužkenczia netik-į 
tai netikėliai ir tikintiejie, bet ir net pati 
bažnyczia: juos baudžia, suspenduoja, I 
degraduoja, o nepataisytinus iszvaro vi
sai isz pulko katalikų. Tokius kunigus 

kioje pasitaiko matyti straipsniai ,,Vie
nybėje” ir kituose musų laikraszcziuose. 
Kitų tautų apkaltinancziuose dvasiszkija 
straipsniuose girdėti ilgėjimasis idealo, 
o musų ,.žiurinezių tiktai teisybės” laik- 

I raszczių visi raszymai reiszkia nė dau
giau, nė mažiaus, tiktai tiek: „Mes ir 
ant idealiszkiausio kunįgo raszysim”.... 
Kitur kur neužkeneziamas yra n e- 
geras kunįgas, o pas mus visi 
kunįgai; kitur kur prie vieszo apkaltini
mo kunįgo eina szalin visi asabiszkumai 
o pas mus tokiuose atsitikimuose asa- 
biszki susipykimai loszia didžiausią rolę; 
kitur kur raszosi užsipuldinėjimai, kad 
pataisyti negerai darantį, pas mus, kad 
suerziti ir 1.1. Galėcziau dar szimta k’- u C
tų skirtumų parodyti tarp raszymo ir ra- 
szymo, nes angliszka, prancuziszka ir 
vokiszka spauda taip skiriasi nuo musų 
laikrasztystės, kaip dangus nuo žemės.

,, Vienybė” gerai žino, kaip buvo su 
velioniu kun. Burba. Gyveno jis Ply
mouth e per 7 metus, pažinojo jį visi ge
rai, nes žmogus atviras buvo, neatsi
mainė nieko: koks buvo isz pradžių, 
toks pasiliko iki smerties; ir per 7 me
tus mylėjo jį ir gyre visi.

Tik sztai prisiėjo jam susipykti su žmo
nėmis ir dar tokiais, ka turi liežiuvius 
tik dėl pliauszkimo - ilgus-ilgus.... Na, 
ir pasidarė kisielius- Tada tai kun. Bur
ba likosi apszauktas ,, nedoru”, tada tai 
prasidėjo skundai vyskupui, apkaltini
mai po laikraszczius net už tokius dar
bus, kurių velionis nepadaro. Buvo tai 
ne ,, neužkentimas nedoro kunįgo’, bet 
asabiszkas kersztas - ,, Vienybė” pati 
žino keno. Kersztinįkai atsiekė, ko no
rėjo: įvarė kunigą i grabą, o paskui pa
matę, ką padarė, gailėjosi savo darbų, 
bet po laikui. Ar ne teisybė, ponia 
,, Vienybe”, kad tie, kurie kun. Burbą 
skundė vyskupui ir visuomenei už ,, ne 
dorus” pasielgimus, dabar sako: ,,Ge
ras buvo kunigas, kito tokio neturėsim”, 
ar ne teisybė, kad tie patys kersztinįkai

iszkai, nes pati į juos netikėjo. Kun. 
Burba buvo szitdies grynos, kaip krisz- 
tolas; kas jį pažinojo, tas isz pirmos 
dienos pažinojo visas ydas ir geras pu
se*, o kad tų pastarųjų bupo daugiau, 
užtai kiekvienas jį pamylėjo. „Vieny
bė” padarė isz jo vagį, paleistuvį irt.t., 
nors pati žinojo, kad kunįgas tokiu ne
buvo. Nebėra jau kun. Burbos tarp 
gyvųjų, bet pasiliko sutersztas jo var
das, o suterszė ji „Vienybė”. Velionio 
prieszinįkai dabar gailisi tų apjuodinimų 
kuriuos nekaltai metė ant kunįgo, d<-l- 
kogi „Vienybė”, tų prieszinįkų įrankis, 
savo neteisingu užpuldinėjimų neatszau- 
kia? Delko?

Rasziau taip ilgai apie kun. Burbos 
dalykus dėlto, kad parodyti, jog pas mus 
nevisados laikraszcziai, užsipuldami ant 
kunįgo „žiuri teisybes”, tankiausiai žiu
ri asabiszkumo. Žinau taipgi vieną — 
nomina sunt odiosa — kur laikrasztis 
tylėjo apie kunįgo nedorus darbus per 
pusantrų metų, bet kad susipyko su ku
nigu, tad pradėjo rodyti jo ,, nedorybes” 
ir dar su storais priedais melagysczių. 
Kurgi ežia yra meile „teisybes” arba 
neužkentimas negeru kunigų?... Yra 
ežia greieziau neužkentimas kunigo, 
,, kurs man nepatinka”....

Taip, taip, ponia „Vienybe”, ne visa
dos reikia but tikineziu, kad neužkęsti 
nedoro kunįgo, bet tankiai galima pa
daryti kunigą nedoru, jeigu jo Petras 
arba Juozas neužkenczia.

Pas mus tankiausiai laikraszcziai iszro- 
dineja kunigų ,, peiktinus darbus” ne 
dėlto, kad neužkenczia nedorų kunigu, 
bet dėlto, kad neužkenczia abelnai ku
nigų ir užtai nedorų jieszko. Tamejiesz- 
kojimė padeda jiems korespondentai, 
kurie pozuoja ant Katonų ir dėlto mato 
arba prasimano nedorybes ten, kur jų 
nėra.

Klausymas apie iszrodanczius peikti
nus kunįgų darbus laikraszcziuo dar ne- 
iszsemtas; sugrįžszime prie jo.

peikia netiktai ,, Vienybė ”, bet ir ,,Gar
sas”, ir netik lietuviszki, bet ir angliszkiį 
vokiszki ir prancuziszki laikraszcziai, nes ( 
irtarp*kitų tautų atsiranda suspenduotų ■ 
bei atstatytų nuo tarnystes kunigų. Bet 
kitaip yra pas kitas tautas, kitaip pas'
mus.

Imkime tokį ,, Voice” arba ,,Index” 
arba kitą kokį angliszką specijaliszką 
laikrasztį; atrasime tenai ne vieną smar
kų straipsnį ant kunįgų; bet nė vienas 
nebus paraszytas tokioje dvasioje, ko- 

stengiasi atszaukti savo pliovones ir ati- 
taisyti melagystes? — ,.Vienybė” ge 
rai žino, kad teisybę sakau; žinojo taip
gi gerai, kad dar talpino apjuodinimus 
nabasznįko kunįgo, jog tai daro ne dėl 
visuomenės labo, ne dėlto, kad iszrody- 
ti ,, peiktinus kunįgo darbus”, bet tiktai 
dėlto, kad kunigą apjuodįti užsigeidė 
kelios ypatos, kurioms kunįgas neturė
jo jau isz ko pilti į kiszenius. Ar ne 
teisybė? „Vienybė” bjaurinosi ,,nedo
rais” kunįgo darbais, o bjaurinosi farize-

Ant raudos.
Saliu nas žemiaus garsaus Francy‘s sztoro, 

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

J- J. Franey,
Shenandoah, Pa.
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Garsas Amerikos Lietuviu"

Katalikiszkos žinios.5

a. a.

Tarp jų pasitaiko ir lietuviai.

?&»!***

I s
szio 
Ona 
vai-

v

Shenandoah, Pa. Pereitų seredų 
ant High Point Park buvo laikytas Szenadorio 
nedelinės inokslaines piknykas, parengtas vie
tinio kun. A. M. Miluko. Pasibovinimas buvo 
labai puikus; suvažiavo daugelis sveczių, nei

Wilhelnias, ciecorius Vokietijos, rengimu

3 @

E d w a r d s v i I 1 e, P a. 26 dieną 
mėnesio persiskyrė sn sziuom svietu a.a. 
Staselienė, 43 metų. Paiiko vyrą ir tris 
k u s.

— 15 d. szio mėnesio buvo palaidota

Kasituoja ant metu tik 7,20.

Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti* 
gan t szio adreso:

g Garsas Pub. Co. |
| MINERSVILLE. PA.

- g,Nedėlinis Jaikrasztis, paszvestas reikalams^
§ Lietuvių-katalikų’Arnerikoje
į? ___

3v

— AT —
Minersville A Shenandoah. Pa.

3

3
v>

3
Kates of Advertising

One inch once O,5OC.
S 1.00One inch one month

S 10,00One inch per year

PUBLISHED EVERY MONDAY

skaldė galvą. ,,Užsimokėjau 5 dolerius,
gyrėsi gnt rytojaus vienas pesztukas, - bet už 
tai praskėliau galvą“. „Už ką?“ - paklau
siau. ,,Norėjau pamokinti“, - atsakė. ,,Ką 
tau pikto gadarė?“- klausiau tolinus. ,,Ne- 
užpundijo anuo sykiu...“

Sztai dėl ko Scrantono lietuviai muszasi: 
neužpundijo“ - tai reikia gaivą perskelti.
— Szerifas uždarė Viszniaucko saliuną ant 

Providence. Vargszas nemokėjo vesti biznio, 
davinėjo visiems ant tresto ir visko nustojo-

-- Susitvėrė ežia Blaivystės draugystė. Pir
mas mitingas buvo 20 dieną szio mėnesio. Pri- 
siraszė 15 sąnarių. Kitas mitingas bus 4 d.

Wilkes B a r r c, P a. P. Rekui, kurs 
jau nuo pereito mėnesio turi czion užsidėjęs 
graborystę, gerai sekasi, nes reikia žinoti, 
kad Wilkes Baniuose ir visoj apielinkėj lyg 
Mill Creeko nėr jokio kito graboriaus, nė lie
tuviszko, nė lenkiszko, nė slovakiszko.

— Airių kunigas sakėsi į mus parapiją atė
jęs tik iki Sėptemberio mėnesio; jau Septem- 
beris prasidėjo, žiūrėsime, kaip bus.

P 1 yr m o u t h, P a. „Susiv. L. A.” kuo
pa ir ,,Draugystė Volonczausko”, prigulinti 
prie Susiv. parengė ant 30 d. Augusto balių. 
Buvo prakalbos, o po prakalbų balius ant nau
dos kuopos ir Volonczausko draugystės; už- 
darbys paskirtas ant iszleidimo ant Seimo de
legatų. Kitų miestų kuopos ir galėtų pana- 
szias prakalbas įvesti, pertat pasigarsįtų lab- 
jaus ,,Susivienyjimas”.

— 27 d. sžio mėnesio ,,peczėj” Broaderikse 
numirė Juozas Pileckas, apie 50 metų senas. 
A.a. Pileckas prigulėjo Shenandoah’rij prie 
szv. Juozupo draugystės, kaip į Luzernę at
važiavo bus mėnesis ar du laiko, ir czion ne
laimingi Įpuolė į shaftą; rado jį negyvą. Ke
turi szv. Juozupo draugystės sąnariai atvyko 
nedėlioj isz Shenandoah’rio į Plymouth’ą ir 
prideraneziai savo draugą palaidojo.

Scranton, Pa. Pradėjo geriau dirbti 
ir po pėdžių daugiau musztynių. Naktį isz 20 
į 21 szio mėnesio pulkas lietuvių nuo Hyde 
Parko nuvėjo į saliuną ir susimuszė; iszdaužė 
langus, vienam vaikinui nukirto pirsztą ir su-

Pittston, P a. 25 Rugpjuczio buvo 
parapijos excursion i Harvey's Lake, žmonių 
buvo dikeziai. nors daugelis isz Lietuvių del 
visokių priežasezių nevažiavo, parapija uždir
bo manding arti 500 dol. gryno pelno. Svie
tas apsiėjo gražiai, be pesztynių, nors keletas 
buvo užsilinksminusių nuo gardaus aluezio.

— Szv. Baltramiejaus Blaivystės Draugy
stė laikosi tvirtai, kas mitingas pribuna naujų 
sąnarių ir bažnyczioje vieszai atsižada apsvai- 
ginanezių gėrynių. Blaivinikai rengiasi dabar 
uždėti knįgynų. Viskas butų gerai, kad tik 
dauginus apie juos butų garsita laikraszcziuo- 
se, gal daugiau pasektų jų pėdomis ir iszvytų 
isz lietuviszko gyvenimo tą nemalonų viesznę 
- girtuoklystę.

— 23 Rugpjuczio nabasznįkės Končienės 
visas turtas liko parduotas antlicitacijos ir at- 
neszė isz viso 6 423,05.

Isz priežasties Kėliau janezios Mokslo Drau
gystės laikytų prakalbų ant Sturmervillės pa
sidarė tarpe lietuvių nesutikimai, barniai, net 
ir pesztj nes. Ir ne dyvai, nes d-ro Szliupo 
prakalbos visada sėjo ir sėja nesutikimų sėk
lą, kaip ir jo paties rasztai apie tai gana aisz- 
kiai liudija. Tarpe Pittstonieczių visada I 
buvo sutikimas, reikia tikėtis, jog iszgaruos 
d-ro Szliupo prakalbos garu ir vėla sutikimas 

— Rugpjuczio mėnesije Pittstone buvo szi- 
tie atsitikimai:

Kun. Szedvydis palaimino net tris motery
stės ryszius: Petro Gluodino, jaunikio su Ona 
Gedraitiene, naszle; Augusto Miglino, jauni
kio, su Petrone Smelstoriute, pana; Si mano 
Melavo, jaunikio, su Magdelena Krakauckiu- 
te, pana.

Suaugę žmonės ir vaikai labai pas mus ser
ga, net 17 pagrabų buvo pas mus szį mėnesi. 
Apart to dar du lietuviai liko užmuszti mamo
se. Ignas Szakalinskas, 36 metų amžiaus, li
ko užmusztas ant Bumo brėkerio, prigulėjo 
prie szv. Jurgia Kareivių draugystės ir užtai 
liko puikiai palaidotas. Petras Mikutaviczia, 
vedęs, 29 metų amžiaus liko užmusztas ant 
Many-Broak brėkerio, prigulėjo prie szv. Pet
ro ir Povylo Dr.; draugai gražiai jį palaidojo.

tik lietuvių, bet ir sveti mtauczių. Pri 
ir Mahanojaus vargamistra p. Jurgelevi 
su keliolika mergaicziu, kurios taip pni 
padainavo kelias lietuviszkas dainas, kad 
anglai negalėjo atsigėrėti sutaikymu jįj daili 
balselių. Vaikucziai pasilinksminę ir prisig 
rę czysto girios oro linksmi vakare par 
namo.

Italijos karalium. Wilhelnias savo kalboje! 
taip pradeda: Be abejonės visas sviete!
džiaugtųsi, jeigu tas iszsipildytų. Visi manę 
žino, jog esmių protestonu, bet suprantu ir 
pažįstu gerai kokią popiežius valdžią bei Įtek
mę turi ant žmonijos. Sziandien du daigui 
slogina žmoniją: socijalizmas ir ateizmas. 
Priesz tuodu abudu pop’ežius yra didžiausio 
neprietelium. Socijalizmas yra neprietelium 
valstijos, o ateizmas - Dievo. Popiežius yra 
dvasiszkos valdonas ant placziausios dalies 
žmonijos sviete. Jo žodžio greit ir noriai 
klauso szimtai milijonų žmonių ant visos pa
saulės. Karaliai bei ciecoriai yr taiposgi Die
vo iszrinktais sargais del prižiūrėjimo surija- 
liszko parėdko žmonijos. Bei kaip karaliai 
bei ciecoriai daug gali pamaezyti savo Įtekme 
dėl dvasiszkų reikalų bažnyczios, taip popie
žius savo dvasiszka Įtekme daug maezija dėl 
pakėlimo socijaiiszko parėdko vicszpatyscžią. 
Bet idant minėtus mielins dasiekti turi būti 
liuesas, nieku neapsunkitas, ant lygią pėdų 
su žėmiszkais valdonais; jeigu popiežiaus 
bažnyczios nori, kad atnesztų pasekmingus 
vaisius turi sykį būti iszleista- isz nevalios Vati
kano popiežius, kur jau 20 metų sėdi, idant 
atgautų savo svietiszką valdžią, idant butąant

'Tada tiktai žmonija gale- iszgirsti balsų sto- 
lyczios szv. Petro reikaluose sandaros, jeigu 
tautos apskelbia kovą neteisingą arba be svar
bių priežasezių, kad tik parodyti savo galybę 
bei įtekmę žmonijos reikaluose, jeigu kur pa
sipildo neteisingi, nežmoniszki darbai."

Kaip ten nebūtų panaszus atsiszaukimas 
vokieczių ciecoriaus turi savyje didį svarbu
mą, kadangi Vokietija, Austrija ir Italija pri
guli Į ,,Triple Alliance". Gal Italijos kara
lius Humbertas, nenorėdamas trotyti sau ben
dro, susitaikįs kada su apasztaliszku sostu.

Lenkai da vis užlaiko, nors silpnai, namus 
del emigrantų po vardu szv. Juozapo New 
Yorke. Ant metinio susisinkimo szimet isz- 
rinko: prezidentu kun. St. Szymanowski, vi
ce prezidentu kun. B. Gramlewicz isz Nantu 
coke, kapelionu ir ir kasieriimi finansų kun. 
Dworzak ir kun. Strzeleckį.

Juniaus menesi], kaip parode kuįgos rakan
dų per lenkiszkus emigrantų namus perėjo 
126 imigrantai, atėję isz Europos į Ameriką ir
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Baraboszius.
Lietuviszkai iszguldė A. K.

Tasa.e

— Ne! niekad nedatyriau panaszaus 
jausmo! Macziau daug dirstelėjimu su 
grąsinimais peiliu, daug aszarų, bet nie
kad panaszaus dirstelėjimo!

— Kartais man rodosi, jog galėcziau
pamylėt tą, kurį jie nukryžiavojo. . . .

reikėjo laukt, o žodžiai gausiai plauke Jį eidamas klupszczias, tąsyk Jį augsztį- 
isz jų lupų, apsakinejant stebuklingą siu ir garbįsiu!
Mokytojo gyvenimą; atydus Barabo
sziaus klausymas padidino jų uolumą, 
apipasakojo visus Kristaus stebuklus, o 
laike to pasakojimo naktis slinko ir nie
kas nė nemislijo apie pasilsi. Ant galo 
daėjo prie kruvinų kanczių ir apraszė jo 
kantrybę ant kryžiaus kelio ir būdą, 
kaip apsiėjo su tuom, kuris atneszėjiem 
iszganymą.

Baraboszius kas kart klausė su didės-

Ir nelaimingas nusidėjėlis apsiverkė,
— O, kad tai taip galėtų but, kad 

tai nebūtų tik sapnas! O Jėzau, kad tu 
būtum Dievu ir galėtum man atleisti!

Urnai sudrebėjo žemė. Baraboszius 
ir mokytiniai parpuolė, durys atsidarė 
paczios, namelis sudrebėjo.

— Žemės drebėjimas! - suszuko ant 
syk visi ir iszbėgo laukan. Ten vienok 
buvo tyku; ant dangaus parodė savo
ugnį gražiausia auszra,

turn ir galėcziau į tave prakalbėt, tąsyk 
bueziau tavo prietelium, o tu jo neats
tumtum, ir Baraboszius but pasidaręs 
kitokiu žmogum....

Ir taip svajodams nusislinko nuo savo

zmogzucliszkoše rankose, ilgai taip sė
dėjo nepasijudydamas, ant galo garsiai 
užraudojo. Aszaros gausiai ritosi per 
jo veidą ir barzdą.... Netikėtai kas pa- 
barszkino į duris. Nusistebėjęs Bara
boszius atsikėlė.

— Kas ten taip vėlai?

— Taigi jus tikit, jog

niekad nemelavo, kalbėjo mums 
tą, jog gyvensim amžinai.

nekar-

jo mums apie ugnį, kuri niekad negęsta ir

mė iszmaudįta szviesos, dare puikų re- 
gėjma. Buvo tai Velykų rytas. Buvo 
tai rytas naujos Paskos - didelis susiju- 
didimas apėmė žmones, bet dangus ty
kus ir tyras, rodė ugnis tukanezios sau
lės taip gražias ir aiszkias. Kaipo auszra 
tos iszkilmingos dienos. Praeinanti 
žmonės su bailingoms ir pilnoms iszgą
szczio akimis, kelios nuliūdę moterys ir

— Sakykit man atvirai, ar isztikro ti-

j — Taip, nes Jis yra Dievo sūnus.

Ant galo ant slankszczio pasirodė <Iu jra|)Oszius ba|sl, |)illni ,leu^itik,;jim0 j
žmones meldžianti nakvynes.

Kas esate? s 
Gal ir jus koki vagys?

Dulko ateinat taip vėlai?
bet

Be užgynimo; Jis atėjo ant 
idant mus paliuosuot nuo grieko

ir

žemes, 
i r n u -

vieną isz didžiausių Jeruzolimos namų.
Menant isz jų pažiūros, galima buvo

Ir isz tikro buvo tai tas didelis narnas, i

verge buvo apvaikszcziota paskutine va
kariene .

— Jėzų Baraboszių?! SZĮ 

su
Staiga Baraboszius nulindo.
— Buvo daug kitu, kurie szaukė save o c

Dievo Sūnumis, isztikro tie turėjo but 

ris savo apredalo skvernais denge rū
pestingai savo veidą, taip kaipo norė-

— Neapgausim tavęs, o ne meluosim 
- tarė d. ąsesnis 
me, tai dazinosi

- jei nori žinot kas esa- 
jog esam mokytiniais

, asz beveik taip-gi
isz

Žmogum tuom buvo Bara-

į grabą paguldė; mus persekioja, taigi

(los.
— Jus tai mokįtiniai Jėzaus? - tarė 

meilės dėl jo.
Ir buvo jie dabar trys tam menkam 

gyvenime, trys susirinkę dėl Jėzaus 
meilės.

— Negaliu jums nieko apart nakvy
nės duoti, bet esate czionai be pavojaus; 
žmonės jus nekenezia, bet užtai myli 
manę; taigi atsilsėkit be baimės. Vie- 
nog pirmiaus pasakykit man, kas buvo 
anas Jėzus Nazarenietis? Noriai ką 
nors apie jį iszklausycziau.

Jokis kitoks klausymas negalėjo ge
naus įtikti aniems nepažįstamiems; kal- 
et apie Jėzų tai buvo jų troszkimu; ne 

idant tave pertikryti?
Baraboszius pakilęs nuo vietos ir pa- 

už liudinįką, suszuko drūtu balsu : 

sakėt reikalauju dviejų daigtų. Jeigu 
yra amžinas gyvenimas ir jei smertis nė
ra numirimu ant visados, tai Jėzus turi 
isz numirusių prisikelt. O jeigu yra 

lybę ir atleidžia Barabosziaus nusidėji
mus, Ar girdite? Taip, - tarė musz- 
damasis į krutinę - tegul atleidžia Jėzaus 
Barabosziaus nuodėmės, visas jo nuo
dėmės. Jeigu-gi nenori, ar negal to 
padaryt, tai nieko neturiu su juom.

nuims nuo manęs sunkenybę neiszpasa- 
kytų mano nusidėjimų ir iszmėtinėjimų, 

tai tąsyk pabaigsiu savo dienas paskui

sveczms,
idant jį paimtų drauge.

Isz to tai buto iszėjo jisai drauge su

apasztalams ir mokytiniams To, kurį 
pirm trijų dienų, vietoj jo, nužudė. Tas 
matymas perėmė jį iszgąszczio drebėji
mu, ar gai guodonės, ir kada visi su
klaupė, jis taipgi puolė ant keliu, susiė- 

prietelių Jėzaus ir nė joks balsas neper 
iszkadijo maldai tų duszių apimtų sopu
liais. Ant kart drebulys ir plcsdėjimas 

liūtis veidu ant žemės, pakėlė akis. .. .
Bet Baraboszius nedrįso įtikėt tam 

ką tąsyk pamatė.

Toliaus bus.
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Ant Controler.
Votuokit uz

H. J Muldoon
isz Shenandoah, Pa

Ant Sudzios
Votuokit už

isz Ashland. Pa

Lafaette Batelis
Schmidt Broliu,

Tarp 4 irSunbery sts.
Minersville. Pa,

TĖVYNĖS SARGAS.

Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
kad bos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423 
Main Yve pas Rev. AKaupą už 1 
dolerį.

Pernykaztis iv uipernyszksztis 
po | dolerio.

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

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHKYS- 

TIAN SHMIDTO yra v«ras alus ii 
galwa nuo jo niekad nesKauda. Pas 
Ch. Shmitli‘a įjali kas nori išauti ii 
bsozkutia in namus parsigabenti I O •
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

Parlor suit 5 sztukos — SlS.no.
Kėdė su medžiu sėdyne —§0.45.
Kėdė su nendrine sėdvre — S '.75

Williams &. Son,

41ir 11

Adresai
Nau o Central. Komiteto

„Tėvynės Myl. Drtes'’ szeip;
Prezidentas:

T- Astramskas, box 200
Minersville, Pa.

Kasiems:

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

už juct Minai gausite.

Dailus aržuolinis sutrati kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa (dlialovos, sprlngsai visur 
a p va džiota - S 3.7

Komoda - - 5-
13 S. MAIN STR.

S11EXAXDHA1I. l’A.,

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

Jis persta to geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amcriko- 
psaugojlui kompanijas Apsaugoja nuo ugnoles jau daugelism

Dar tik užsidėjau kriauezių szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauezius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt.

Tuojaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor- 
Store ir dastatau į saliomis alų, 
porterį ir 1.1.

Anyone sendinu n sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an Invention la 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecurinu patents 
In America. NVe have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, liuKest circulation of 
nny scientific Journal, weekly, termt $3.00 a year; 
>1.50 six months. Specimen copies and hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

r Jg . J.Griaszius, box 113, 
Union City Conn.

Sekretorius:
M. J. Domijonaitis. box 242, 

Broad Brook, Conn.

B. W, Cumming
ant

District Attorney
Benjaminas W. Cumming Jr. 

kandidatas ant District Attorney 
isz demokratų pusės yra mokįtas, 
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai 
atsakantis tam reikalui. Schuyl- 
killo žmonės pasielgė labai iszmin- 
tingai iszkeldami jį į kandidatūrą 
ant District Attorney ir nėra abe
jonės, jog jie padarys tą patį laike 
ateinanezių rinkimų Novemberij.

District Attorney ir offisas rei
kalauja žmogaus, kurs gerai susi- 
pažįtų su reikalais liaudies. Ponas 
Cumming yra minėtinai tokiu, ku
ris ėmė didelę praktiką isz žmonių 
gyvenimo, dirbdamas tarp jų kai- 

Čpb mainierys per kelis metus Stea- 
desvillėj, kur jis iszmoko teisybės 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi 
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai mai- 
nieriiį, ką jis parodė daugeli] atsi
tikimų. Tau) paveizdan. jeigu 
žmogus turėjo reikalą, kurį neper- 
leido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbą.

Daugelij atsitikimų jis neėmė 
nieko, jeigu matė žmogus n’iszgali 
Tokia žmogus tikrai yra vertas 
būti pastatytu į District A ttorney 
ofisą.

Uzside drabužiu sztora ant 82 Bond St.
Elizabeth Port N. J. Tavorai visada
szviezi ir pigus lietuvnykai 
kit saviszkio.

neuzsiniirsz-

GERIAUSIAS LIE.
VISZKAS KRIk>

CZIUS

A. BUJAUCKA S
Persikraustė į savo nau. 

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

quickly secured. FEE D TIE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report tut to 
patentability. 48-PAOE BOOK FREE. Contains references 
and full information. KjJ” Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON & CO., Patent Lawyvitj, 
Ix> Droit Building WASHINGTON, D. C

Gerdkrt

j \ aierCo’s
,,Anthracite” alu. 
Gvarantuota tikrai czystas.

Naujas hetuviszkas saliunas
o

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

■ I ■■ " I — - ■■'

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New Yorke.
Importuoja ie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.



358

W. SlOMiSKA
, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
A. Apdowanota

j! 679 Milwaukee Avenue, 
i' .0

^POWSZECHNAWYSTAWA

KRAJ0WA

1894 J

greitai

ningu del iszmainynio, kaip tai:
Dėlei artesnės žinios raszvk į

Bischoffs Banking House
('filtre str. (Staats-Z<-itung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Banka Bischof to
uždėta 1848 mete

ame Staata—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CltaHll te 
New-Yorke

------------0------------
Siuncziainc p į s visas dalis svieto pigel, saugel ir

pES-jAtJRAGiJA-ŽINIA DĖLSALIUMKU
IK NZTORNIKU.

Pirkit sigarii" ir sigaretus 
Juozo A. Mandour didžiausio ir

(los už rūpestingą, tei
singa ir; 
dirbimą.

g KARŪNŲ, SZARPU,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,

IBERLU, MAKSZAL--,

cc
rfj

f K1N1V hAZDŲ ir tt 
.-p Turiu už garbe aprcikszti gi 
m (lotiniems Kunigams ir guodotin. 
a Draugystėms, kad jsz dirbu wi- 
X Sus augszcziaus paminėtus daig-

1110<l<illlC SzipkortCS (laivakortes) antgreicz u9 g
j j krajų važiuojantiems ir iszsillDCZ illlllC NZipkortC

dėl atvažiavimo isz krajaus i Amerika,

& ir Geriausei, nes per 30 metų 
dl užsiimdama iszdirbiinais įgijau 
tr c J
j geriausg praktika ir dėl to galiu

'> į tviska padirbt pigiau ir geriau ne
is’ gu kiti fabriką 1.
J Su guod-me
,1 W. SLOJIIXSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Walins Limta

ji i mos kliasos.
Kurioj galite gan tie visokių gi d uo
li kaip senam krajui, Ha a 
rius paei.ia isz seru kra jaus 
pos-gi siuneziame giduolex i visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromata> adresuvokit

Ez. K. SzembOrskis,

WGreen Str

ras szirdinga rodą kiekvienam
)tieko | Jis pardavinėja laiposgi daug įvai 
Tai-: I rių gražių mažmožių; parduoda vis

ką už 20 procentų piginus nei kiti.
, Jei netiki, tai pamegįk duot jam

211 E. Centre str.
Worcester, Masa) Shenndoah, Pa.

Moteriszkn drapanų sztoras

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO SCRAXTON E rįusy S

E- Hummel.
Pigus Forniczių szto as, Gabo-

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visa

121 ir 11/ E.Centre str,
____ SHEXAXDOAH ei

ptapas
Office 1312 Filbert str.

. Jocis.
l’rivatiszkas gyvenimas 240 South Broad str’

P. LIPAV1CZI A.
Ir. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 
smiliose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dyka 
ir vi<uose miestuose. Pampina ukesiszkas citizenship] popieras ir 

barters del draugysezių irkliubų. Iszdaro visokius dokumentiiSjpa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduodi. ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgvvastics ftireand 
life insurance.)

Goriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
sviiį. Pirmos kliasos visokį gėryinao 

cigarai. Laivakortes taiposgl pardu 
ant goriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Motelis

Petro Lipavicziaus,

Jeigu nori geru czevaryku, 
eik pas r

Borgiity Bros.*"
4. S Centre Str.

po No. 1837 N. Main Ave.
Pottsville, Pa. Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausią laivų ir iszsiunczia 

pinigus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..
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MoksloStebuklai

Wa sli i n gt on Hotel,
Hartman, Propr.

Minersville. Pa.

Dr. P. F. BURKE

R. H. MORGAN,

Amerikoj!

f

i

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

HU

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

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

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
rlntendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, Gen. Pass.Agentas

TAW.SUNUSLIETUWOS|
PO AP.SZW.WlCENiO
UZDZ4.RUGJ893.'
SHENANDOAH,PA. !

įI
■

Troszkinimą 
mas, para 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji-

Wanted—flu Idea
Protect your Ideas: they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & GO.. Patent Attoi 
Deys, Washington, D. C.. for their $1,800 prizo offieo 
%nd list of two hundred inventions wanto*-

SPECI JAUSTAS CHRONISZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

Gydo

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio {Ma y} 1898

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk , Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 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

ver!) 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 5.1o 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 pietų

In Raven Run, Centralia Mt-Carme! 
Ir Shamokin 11.00, ryta; 1.4< 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 Yeatesvllle 5.28, 10.14, ryta; 2.24 
po pie t u.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.1o ryta, 

t.20 po piet ir ateina in Shenandori ant 
7.49, 10.14, ryta, 12.59, 5.10 po piet.

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair, New Castle, Morea ir New 
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.
: Iszeina.isz Pottsville in Shenandoah 

9 45 ryta, ir 12.35, 5.05, 8.10 po piet.
Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 

035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

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

Isz Shenandoah į Yatsvllle, 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 
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.

i

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER 

loop w. w iw. pwaflelMa Pa. 
uri geriausią agentūrą, pardavinėja ivakOTteS, apsau-

goja nuo,Ugnies ir maino pinigus ir

nr glaustai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?

Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotllS Plliladelpllijoje ir Cailldene? O gal nori 
sukalcktavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

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

?548 Richmond str.PhiladeĮphia Pa.

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

R. p. .ĮVIaley
11 S. Main str.

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

gerinusiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. Lloyd str.
andoah Pa

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vincą Minkevicziu 

230 W. Centro str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szčrmenų, vcsei- 
lių ir 1.1. [36 ir

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

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas* 
Išzgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prulerv te suteikti kenczianczia1 
žmonijai proga 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 užs>- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J< 
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir

Balsį džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine sir.,' New York, priduodama*-- 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą 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.

ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru- 
galvos ir ant 

m o t ė s, n o regu 1 i ar is z k u m ąskuros, 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
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, tlfų, odrą, kirmėles ir

IJŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k 

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai •» 
greitai. Nereik ged tis, tik gydytis, nl 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

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

D R. F. J. KILL MERTEN

Star Clothing Stori-.
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiniai, czebatai, czeve- 

na pažįstamą Irszkų.
Extra iszpai’tlavimas siutų su lie 

meiliais su skvernais ir be skvernų

110 Sunbury s|, Szalia Wolfe 
liūno, Minersville, Pa,

Dirba visokias

DR. F, J. KALLMERTEN.

DEL LIETU-
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

RES, K ARENAS,

KARDUS, DRABU-

SZARFAS, KEPU-

ŽIUS IR T.T.

atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

3 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

o Geriausias Shenadorij p n 
gtografas; nutraukia paveik °' 

kokio nori formato, n no 
žiausio iki formatui portras?m 

Puikiai nutraukia ir nebeD.
iai. ran-

29| W. Centre str. 
Shenandoah Pa.


