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Žinios isz Amerikos. Žinios isz pasvieczio. Delko asz esu pilim blaivininku.
1 Paraszė kun. AW Elliot, verto kun. M. Szed-

P a s s a i k, N. J. Pereitą nedėlią ant 
Main avė. buvo baisi ugnis, auka kurios kri
to kelios ypatos. Pirmiausiai užsidegė duon 
kepinyczia. Palycmonas pamatęs ugnį pri
budino žmones ir paszaukė ugnegesius. Ug- 
negesiai iszgolbėjo visus žmones nuo virszuti 
nio gyvenimo, apart 20 metų merginos Win- 
dron, kuri persigandus szoko per langą ir 
mirtinai susižeidė. Sesuo gi jos 23 melų, ku
rią taipgi ugnegesiai buvo iszgelbėję, vela į- 
bėgo į degantį butą ir ten liepsnose pražuvo. 
SmertĮ rado ugnij taipgi ir pora suaugusių 
žmonių su vaiku. Vaiką iszneszė dar gyvą, 
bet tas taip buvo apdegęs, kad tuoj numirė 
ligonbutije.

Chicago, Ill. Szią nedėlią paėmė 
į beproezių namus Gustavą Gailct’ą, Belgijos 
iszeivį. Minėtas Gustavas buvo siinum ban- 
kieriaus isz Brukselios, kuris savo vaikams 
paliko 9 milijonus dolerių. Gustavas, kurs 
užsiiminėjo iszradimais, pribuvo Į Chic įgą 
drauge su paežio ir milijonu dol. priesz paro
dą ir gyveno placziai. Iszradimai jo vienog 
nuvėjo ant niekų, o pulkus gyvenimas pradė
jo mažįti jo kiszenių. Pradėjo praseziaus ap- 
sieidinėt, bet kapitulas vis mažinusi, ir ant 
galo turėjo kęsti badą drėgnam ir tamsiam 
sklepnkij, nuo ko ir gavo sumaiszymą proto. 
Paskutinius tris dienas jo stuboj nebuvo nei 
trupuezio duonos. Tai kaip greit isz milijo
nieriaus stoja ubagu, nclurincziu nei kriauk- 
szlio juodos duonos.

D u n k i r k, I n d. Pereitą nedėlią ežia 
sudegė dirbtuvė ,,Ohio Flint Glass Works”. 
Blėdį padarytą ugnelės apskaito ant $50.000; 
apsaugota buvo tik ant $25.000. Isz priežas 
ties sudegimo dirbtuvės 200 darbmįkų neteko 
darbo.

A 1 t o n a, P a. 26 darbinįkai dirbanti 
Gallitzin’o tunelij, iszgirdo ateinantį trūkį. 
Kadągi per durnus jie negalėjo užtėmyti ku
riom relėm eina trūkis, jie pasisuko į tiesiąją 
pusę. Ant nelaimės tuom kartu trūkis ėjo 
taja puse, taigi tiesio k ant darbininkų. Vie
nas isz jų liko užmusztas ant vielos, viens nu
mirė bevežant į tigonbutį, o 16 liko sunkiai 
sužeisti.

A m o s b u r y, M a s s. Sziomis die 
nomis czionai pasimirė K. jE Smith, kuris dar 
pernai rudeni j liepė pa-yfyKant Mt. Prospect 
kapinių murmurinį panfnklą, kuriame prisa
kė, kaip numirs, jį pahfdoti, be grabo, tik 
sėdintį krėsle su skrybėle ant galvos. Gimi
nės, pildydami paskutinį jo norą, palaidojo 
pagal įsakymą. Palaidojo, skylę užmūrijo 
plytomis, o užrakinę geležines duris, raktą į- 
melė į upę U o r rūmu-.

M a s k o 1 i j a. 7 d. Sausio popierinėj 
dirbtuvėj Kacepovo, Brolioko paviete buvo 
slraikas. Dai binįkai at>isikė nuo darbo ir 
nedaleido dirbti naujiems darbinįkams, už ką 
jie buvo patraukti į sūdą. Darbinįkai teisino
si, kad darbdavys apsunkinės ir pailgino* dar
bo laiką nepakėlė mokesties. Al likti tą pat 
darbą, kaip pirmiau (lėliai jo sunkumo ir pa- 
ilgįtame darbo laike nebuvo galima, taip jog 
darbinįkas, kurs pirn'iiau lengviau ir trumpiau 
dirbdamas į 20 dienų uždirbo JO rublių, dabar 
gauna tik 8. Vienog Maskolijos sūdąs nepa 
klausė darbinįkų ir apsudijo juos: 9 iszrado 
nekaltais, 3 aprūdijo ant nustojimo \ iso turto 
ir ukėsiszkų tiesų ir dar ant melų del pasitai
symo į arcsztanlų skyrių; 12 am 8 mėnesių į 
kalinį, du ant 4 mėnesių ir du ant 3.

Ta' maskoliszka teisybė!

P h i l i p h i n a i. Jai: nuo seniai Phi 
lipiniecziai buvo pa.-Fcngę vėla kautis už 
liuosybę. Jų apsiginklavę kareiviai tik laukė 
paliepimo savo vadų, kad užpult ir iszskerst 
amcrikieczius, kurie dapadėdami jiems iszsi- 
liuosuot isz po Ispanijos jungo, verezia klau
syt savo įstatų ir būti Suv. Valst. padonais. 
Ilgai jihilipiniecziai laikė už savo prietelius 
amcrikieczius ir laukė, kada szie suteiks jiems 
patvaldystę. Ant galo nustojo kantrybės ir 
pereitą sukatą užpuolė ant amerikieczių ties 
Manila ir užmuszė 20 su virszum amerikiszkų 
kareivių, o sužeidė apie 155. Isz pusės phi- 
lipiniecz ų turbūt nežuvo nei vienas. Taigi 
philipiniecziai nustojo džiaugęsi savo liuosy- 
be ir pradėjo vėla kovą, bet sziuomkart su 
dusyk stipresniu prieszu. Nors žada jie po 
prisiega nepadėti ginklų, pakol negaus pat
valdystės, bet sunku tikėti, kad sziuomkart 
laimėtų. Jie, nuvargįti karėmis ir biedni 
žmonės, vargiai galės ilgai laikytis priesz taip 
turtingą ir galingą vieszpatyste, kaip Suvie
nytos Valstijos.

B u 1 g a r i j a. Kunigaiksztienė Mari- 
joną Louisa, pati Bulgarijos kunįgaikszczio) 
Ferdinando mirė 30 d. Sausio sz. m. po kudi- j 
kiu.i. Gyvenimas jos su kunįgaikszcziu nebu-1 
vo laimingas, ypacz nuo tada, kaip jos sūnūs 
Boris buvo priskirtas prie staeziatikių bažny- 
czios: kriksztytas-gi jis buvo kataliku. Mi
rus jai katalikiszka propoganda Bulgarijoj 
daug nukentės. Kunigaiksztienė buvo dar 
jauna motiriszkė, tik 29 metų, 6 metai kaip 
iszlckėjus už kunįgaikszczio Ferdinando.

vydis.

Prižadėjau negerti dėlto, kad pilna blai- 
vystė yra puikus paveikslas krikszczioniszkos 
meiles.

Kiekvienas dalykas krikszczionybėje ža
dina maiiije norą pagerinti mano brolių būvį. 
Girtuoklis yra mano broliu; jisai reikalauja 
gero pavcik-lo pasitaisymui: a-z už-ibiožiail 
suteikti jam jįjį. Žinome, jog perkelti esame 
isz mirties į gyvenimą, nės mylime brolius 
(szv. Jono III, 14). Gal neturiu pinįgų pa- 
szvęsti girtuoklių pasitaisymui, vienog galiu 
duoti brangesnį - gerą pavcieslą.

Szciniyną, kuri neturėtų naudos isz pilno 
blaivinįko tarp savo sąnarių, sunku atrasti. 
Parapiją, kuri netuiėlų didžios pagelbės isz 
pilnos blaivystės draugystės, taipgi sunku 
ra*ti.

Geras daigias yra būti pilnu blaivinįku. 
,,Gerai yra nevalgyti mėsos, ir negerti vyno, 
nei jokio daigto, kuriuom brolis tavo pasižei- 
džia. arba pasipiktina’’ (Rom. XIV, 21).

Nėra nuodėmė gerti su saiku, miera, bet 
girtuokliui, tai baisiausias pavojus. Jei nori 
būti i.-zgauytu, turi pilnai, visai užsiturėti, 
kas tankiai taip sunku yra, kaip kankinįky- 
stė. Gelbėsiu jį tame, laikydamasis su juo 
drauge. Pagaliau net szventasis bijo būti 
vienas.

Dangiszka iszmintis sako: „bėda tam, 
kuris yra vienas/(Eccles. IV, 10). Juk ko
voje su piktu, arba grumimėsi su kokiu di
džiu pageidimu, silpnas žmogaus prigimimas 
reikalauja draugo. Szirdys pavojuje, ar silp
nybėje szaukia: „gelbėk mane!” Asz atsilie
piu ant to szaukimo. Pasitikiu, jog jokis gir
tuoklis neatpulsdėl stokos mano pagalbos. Jei
gu jįjį būtinas reikalas verezia iszsižadcti ger
ti, tai mane ima meilė laikyti su juom drau
gystę. „Meilė Kristaus mus slegia” (2 Cor. 
V, 14).

Paniekįtas ir iszjuoktas girtuoklis reika
lauja draugo savo priverstoje blaivystėje. Kur 
yra draugas, kuris isztiestų savo maloningą 
ranką jo pagelbon? Asz - būdamas pilnu 
blaivinįku. Asz isztrauksiii jįjį isz despera
cijos balos. Asz apezystysiu ir sudrutįsiu jį
jį, asz kalbėsiu sutvirtinimo maloniais žodžiais 
į jįjį. Asz busiu girtuoklio geru samaritonu. 
Vienog nereikalauju atsižadėti gerti! Taip; 
ko mano brolis reikalauja, to ir asz; ir jeigu 
žmogus reikalauja pagalbos, tada tą p tgelbą, 
kurios jisai reikalauja, asz privalau duoti jam.

Kunigas turi turėt pilnus blaivinįKus pa-



gelbėjimui pataisyti girtuoklius.
Jeigu katalikiszka bažnyczia neparodys 

praktiszkos dorybes, didesnės už visas kitas 
bažnyczias, tai niekados neiszsiplatįs tarp 
žmonių. Praktiszkame kasdieniniame gyve
nime medį pažįstame isz jo vaisią

Bažnyczia, kuri rimtai ir pasekmingai 
dirba dėl blaivystės, bažnyczia, kuri prieszi- 
nasi kareziamai, nereikalauja daug davadų 
perliudijimui jei b ko norint, jog turi iszganin 
gą missiją. Mes turime isznaikjti girtuoklia
vimu tarpe kataliką.

Kada prižadu negerti, dirbu Kristui pa- 
nėszią darbą.

Fotam Jėzus žinodamas, jog viskas iszsi- 
pildė, kad Rasztas Szv. iszsipildytą, sakė: 
,,Troksztu”. O ten bnvo indas pastatytas uk- 
suso pilnas. Bet anie pripildę kempinę uk- 
susu, o apdėję hyzopu, pridėjo prie Jo bur
nos (Szv. Jonas XIX).

Pilnas blaivinįkas vienyjasi su Jėzum 
Kristum tame merdaneziame szaukime. Ji
sai nedaleidžia, kad mirsztantis Iszganytojas 
vienas jaustą tą baisą troszkulį. Užjautimas, 
kuris kyla isz gilumo žmogaus szirdies, ver- 
czia jį suvienyti savo iszsižadėjimą su sopu
liais, kuriuos Vieszpats iszkentėjo dėl nelai
mingųjų girtuoklių.

Žmogui pasakyti, jog einu drueziai už 
pilną blaivystę dėl tą, kurie reikalauja, pri
lygsta būti tik kataliku.

Žmogui pasakyti, asz einu drueziai už 
pilną blaivystę dėl tą, kurie reikalauja jos, ir 
noriu juos padrąsįti ir sustiprinti prižadėda
mas negerti, prilygsta sakymui - asz esu atvi
ras ir rimtas katalikas.

Žmogui, kuris dirba dėl atkreipimo vi
suomenės nuomonės priesz girtuoklystę ir 
priesz viską, kas veda prie jos, yra tiktai sa
kyti, jog gerai veliju mano tautai.

Galaft

Kokiais esame katalikais.

i

Tąsa.
Tokie nedabrendėliai mėgsta pasi

rodyti su savo netikėjimu; jie, padeki- 
kime sau, ne’ina į bažnyczia, arba atėję 
į ją nesiklaupia per pakėlimą, apie tikė- 

• jimą ir apie kunįgiją atsiliepia su pa
niekinimu, žodžiu, stengiasi parodyti, 
kad yra atsikratę nuo , ,'prietarų”. Per
statyto jom is to netikėlių tipo yra mote
rys, einanezios į augsztesnį mokslą. Mo
terys apskritai gyvena daugiau jausmais 
nekaip szaltu protu ir dėlto įgiję apsz- 
vietimą”, kurs pas jas, kaip ir abelnai 
pas jaunas, karsztas galvas, reiszkia ne 
ką kitą, tik ,,protestą priesz senas nuo
mones”, persiima taip ta negacija, kad 
neretai dreba ant paties vardo Dievo, 
bažnyczios arba kunįgo. Isz tokių jaus
mingų „progresistkų” juokiasi net stu
dentai, kurie, savu keliu, mėgsta jas 
gadinti. Na, nėra ką sakyti: vyras vis 

augszcziaus stovi už moteriszkę, ką pri
pažįsta ir paczios , .psychopatkos” (taip 
Rusijoje studentai vadina moteris, ei- 
nanczias į augsztesnius mokslus).

Nevienam gal pasirodys dyvina, 
kad dr-ą Szliupą priskaitysiu prie kate
gorijos - ,,psychopatą“. Bet tas yra 
teisybe. Reikia atsiminti, kad dr-as S. 
pertrauke mokslus antrame universiteto 
kurse; taigi prigulėjo dar tuomet prie 
kategorijos , jaunesniųjų', ką griebė vis
ką, kas buvo naujo, kas prieszinosi tra
dicijoms, nežiūrėjo ant nieko kritiszkai, 
iszemus tas tradicijas. Maskolijoje ta
me laike valde viską Buechner, Mole- 
schot, Darwin ir kiti reformatoriai, ku
riuos vadiname materijalistais, pozity
vistais ir evoliucijonistais. Krasztutinės 
doktrinos dr-ą S. visiszkai apė
mė. Tokiame tai perijode iszsikrauste 
jis į Ameriką. Czia jis nerado tarp lie
tuvių apszviestesnio žmogaus, nes tokie 
apskritai į Ameriką nevažiuoja, o su isz- 
minti ilgesniais už save amerikiecziais O O
nesusiėjo. Taigi, naturaliszkai, ir pasi
liko po senovei , jausmingu“, gyvenan- 
cziu vien negatyviszkais mokslais, griau- 
jancziais viską, kas yra sena.

Bet eikime prie suaugusių mus in
teligentų. Mažai tarp jų atrasime tikrų, 
persitikrinusių katalikų, gatavų žodžiais 
ir darbais jais pasirodyti. Daugiau jau 
yra ,,bailių“. Tokie, nors szirdyje jau- 
cziasi tikincziais, vienog nedrįsta pasi- 
prieszinti, kad kas isz tikėjimo juokiasi, 
kartais net pritaria jam. Yra tai žmo
nes su silpnu arba visai be charakteriaus. 
Reikia isztiesų stebėtis, kad kartais ir 
tarp perstatytojų katalikiszko tikėjimo, 
tarp paežių kunįgų, atsiranda ,,bailių“. 
Tokiu buvo a.a. kun. Burba. Jis kažin 
dėlko retai atremdavo dr o Sžliupo bru- 
taliszkus užpuldinėjimus ant tikėjimo ir 
ir dvasiszkijos, per ką, žinoma, padarė 
pats sau blėdį, nes daktaras mėgdavo 
paskui girtis, kad ir kunįgai, girdi, esą 
tokių pat nuomonių, kaip jis, tik, girdi, 
nenorį su tuo iszsiduotj.

Bet daugiausiai tarp inteligentų yra 
atszalusių katalikų, Jie į tikėjimo rei
kalus nesikisza, bet ir jo priderysezių 
nepildo. Vieni jų yra prieszinįkais ti
kėjimo, bet sako sau teip: „Nekencziu 
tikėjimo, pripažįstu jį už , nereikalingą, 
bet kas man isz to, jeigu platįsiu savo 
idėjas?”

Tokie neszneka apie tikėjimą ir ne
nori apie jį sznekėti. Kiti yra tikrais 
pozityvistais. ,, Neginame - sako jie-

kad Dievas yra, kad Jis bažnyczią įstat 
bet mes Dievo nematėme, o apie tą, ko 
nematėme, negalime sakyti, ar jis yn 
ar ne. Užtai pasiliekame nuoszalijenuo 
tikinezių ir nuo netikinezių. Tegul jie 
terpu savęs pjaujasi, o mums yra daug 
kitų dalykų, apie kuriuos privalome ru- 
pįtis.”

Toliaus bus.

Isz keliones p. Debesylo. edievių Pasz,,eka tai gcd
A * rnrbnf-i Vipni nrinc'/vin

Debesylas S h a m o k i n e 
ir Mount Carmel, Pa. Ant pa 
ežių Naujų Metų sutropau nuvykti lig!^ 
Shamokin, Pa.’ kur yra klebonu kn. 
Martiszius po iszvažiavimui kn. J. Žilin
sko į Plimouth’ą. Atsilsėjęs viesznamyi 
je, kadągi pripuolė szįmet Nauji Metai! 
nedėlioję, turėjau iszklausyti szventuE- 
miszių, kaip yra prisakyta: ,,Dienoms 
szventoms — klausyti miszių szventųsu 
pamokslu.” Jei ir ne butą tokio paliepi
mo szv. Bažnyczios, tai Debesylo na
mie pririszę nebūtų užlaikę nuo klausy
mo szv. miszių, o labjausia pamokslo, 
kadągi jo visa szirdis szokinėjo pasi
klausyti pamokslo tokio kunigo, kurio 
nebuvo girdėjęs-. Po Evangelijos gir
džiu: Vardan Dievo Tėvo.........irt.t
visai kaip Lietuvoje; persižegnojau ir 
iszklausiau trumpo pamokslėlio su dide
liu akyvumu. Guodotinas kn, 'Marti
szius sakė teisybę, o ta yra gražiausiu 
pamokslu. Pasilaikydamas mislį pa
mokslo pats dėl savęs, noriu patemyti, 
pagal mano blogo girdėjimo, o gal ne- 
dagirdėjimo, kad kn. Martiszius kartais 
vartoja žčdį idant, kur reikia nes 
ir atvirszcziai. Kasžin ar jis tai jauezia 
ir jo klausytojai, betgi poteisybei terp 
idant ir n e s yra didelis skirtumas. 
Pirmą dieną po Naujų Metų jau buvau 
Mount Carmel, Pa, kurį lietuviai vadina 
Monkarmes, Shamokin •— Szimukai, 
tas aiszkina, kad lietuviai yra lietuviais 
ir jei galėtų pervyrinti — gromuluotu 
kieteziausius angliszkumus szitos szalies. 
Kaip Shamokin’e lietuviai geri ir tykus, 
taip czionai keletas yra niekszų ir persi
sunkusių dvasia szluptarnystės. Ta dva
sia naujos tikybos po vadovyste Szlupo 
ir Dembskio Mount Carmel’yje pasista
tė sau paminklą, kuris kadgi butų ant 
užgėdinimo musų gadynės naujavie- 
riams! Kas tas paminklas? —Ogi 
bedievių atskirios kapinės! Tiktai mi- 
slykite tautiecziai’— draskytojai tautisz-
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tai susimildamas paraszyk ką gero apie 
Monkarmių lietuvius. — Aczių, aezių 
mano prieteliau, geriaus raszyti gerą,

os vienybės sziame gyvenime — neno- 
i su savo broliais ilsėtis po smereziui 
nt vienų kapinių! O kartybė bedievy- 
tės vaisių! Man nebuvo reikalo sku- 
intis isz Mount Carmelio, todėl pasili- 
ęs porą vakarų — eidamas per lietuvi- 
kas kareziamėles pamaeziau, ko buvau | 
ematęs. Vienoje kareziamoje regimai 
uvo sau susiviję lizdą bedievystės isz- 
eros nuo ,,Žvaigždės Valnasties” isz 
ount Carmelio. _ Kokia kaszieravotų 

la žmogui at- 
inon. Vieni ginezyja, kad nėra pra

daro (peklos), kiti priesztaravo Dievy- 
tei Vieszpaties Kristaus, o vienas, 

Iszblyszkęs vyrukas nuo 35 metą, nedi-

apie prietikius namuose paleistuvystės1 
Man paliko sarmata būti tokioje drau
gystėje ir asz pasiėmęs savo mažą ’ mai- 
ĮŠzelį į pažastę tuojaus ėjau isz tos kar
inamos, neiszgėres nei stiklo alaus. 
Pats karczemnįkas lietuvys nuo 45 metų 
pu sudribusiu pilvu, isztižęs nuo tan 
kaus magarycziavimo pažiurėjo į manę 
Sabai neužganėdįtas, bet asz į jį dau- 
igiaus nežiūrėdamas, uždariau vikriai 
kareziamos duris, kurios vienok tuojaus 
atsidarė ir pamaeziau iszeinantį jauną 
laikiną ir gražu, kurs skubiai prie įna
mes prisiartino ir paklausė, o tamsta gal 
{svetimas? gal jieszkai darbo? Asz pa- 
Hacziau tau nepatiko sznekos musą be- 
lievių-ir man jos nepatinka, tegul juos 
)ala su visa-szluptarnyste, ana tai tie 

s kata n- 
asz tam 
Matvda-

J

lodraug su paežiu karczemnįku daro 
rėdą visiems Monkarmių lietuviams! 
(ada asz biskį sustojau, nepažystamas 
lyras man padavė ranką ir pasisakė sa

vo vardą ir pravardę. Asz nesakiau 
lieko. Vikriai manęs užklasė: o kaip 
Hamsta vadiniesi ir kur vaikszczioji ? ma
nęs nesibijok asz esmių žmogų 

■ kas, prie bedievią nepriguliu, 
[štai nieko blogo nedarysiu!
linas gerą szirdį to jauno lietuvio pasa
ukiau: esmių Debesylas ir einu po Ame
riką atlankydamas brolius lietuvius, o 
Bdaugiaus nieko negaliu pasakyti. Aha, 
ipebesylas! labai gerai! labai gerai asz 
|o dar nei karto nemaeziau, bet skai- 
geziau isz ,,Garso”, kad koks ten Debe- 
gsylas eis per Amerikos lietuvius ir savo 
■kelionę apraszys visiems. O, mielas, 
■pone* Debesylai, jei tiktai norėtum tuo- 
Eaus veseziaus ant alaus, o gal norėtum 
■vakarienės? del jusą ponas Debesylai 
■asz gatavas visuom kuom tarnauti, tik

■1

sų tautiecziai labjaus krinta prie blogo, 
nekaip prie gero — žiūrėk tiktai ta 
szluptarnystė argi nėra didele mulkyste, 
bet kaip daugelis minksztagalvių su ta 
susižagė!” — ,,Tiesa, tiesa!” pritarė jau
nas vyrukas. Iszgėrėva po stiklą alaus 
pas kitą lietuviszką karcziammką ir nu- 
ėjova ant nakvynės pas jauną vyruką, 
kuris pasirodė gan szvarus netiktai pats 
ant viso budo, bet ir namuose; jis tą va
karą grįžo isz vakarinės mokslainės, o 
manę pamate isz netyczių; jis turi gerą 

nos draugystės, o kadągi neseniai nusi- 
bružavo petį bedirbdamas po žeme, gy
dytojas jam liepė keletą dienų pasilsėti, 
kad greieziaus užgytų žaizda.

— Ant rytojaus buvo graži ne szal- 
ta žiemos diena, be sniego ir be vėjo, 
todėl po arbatos su duona, mesa ir svie
stu iszėjova pažiūrėti Mount Carmelio. 
Miestas, kaip matyti visai dar jaunas, 
daugiur gatves visai dar neisztaisytos, o 
kad nuvejome lig lietuviszkos bažny
tėlės. tai daugybė buvo matytis kelmų 
nuo medžių, kurie pirm keletos melą 
buvo kirsti. Pati Bažnytėle stovi prie- 
szai puszų gojalį ir keletas puszą apie 
Bažnyczią, regiamai tyczioms palikta, 
del gražumo. Bažnytėlė ne brangi ir 
nedidoka, bet lietuviams užtenka. No
rėjau pas kunigėlį, bet užsilaikiau, ka
dągi svetimam žmogui neiszpuola visur 
landžioti. Be Vaikszcziodami turėjome 

asz norėcžiau pamatyti.”

palaidota kiroszienė, o kur jo;
— Parodė Eiroszienės kapa — 
lauko! pamislijau sau
le, atsiskyriai nuo brolią ir seserą pa-1 
mesdama szventą tikėjimą ir apturėjai 
sau kapą vieną ir visą atmestą. .. . Man 
pradėjo byrėti aszaros — pasidarė labai 
neramu. Pasakiau savo draugui ,.ne
ramu man czionai ir nenoriu bedievią 
draugystės kaip gyvą, taip ir numiru
sių.

Paskutiniame laike daug visokių 
sąprotavimų ir skundų kas link tos or
ganizacijos duodasi iszgirsti, pagaliaus 
ir per laikraszczius daug apie tą raszoma. 
Todėl, būdamas tos draugystės sąnariu 
tikiuosi, jog ir asz turiu tiesą savo nuo
monę iszreikszti, nes reikalas yra visų 
'/ŠUS;

Taigi, pražuvimas kasos dr. kaip 
rodos neužėmė taip draugų ir nevedė į 
tokį nepasitikėjimą kaip ta nelaiminga 
Orleano Mergelė, kuri netaip papikti
no savo turiniu, kaip tuomi, 
atspaudįta pagal norą vieno 
eitiems nežinant.

Todėl dabartiniam Cen.
reikia tiesą pripažįti, kad dėlei ramumo 
nebuvo kito kelio, kaip minėtą knįgelę 
nepriimti į ar. savastį nors tolei, pakol 
visos kuopos neiszreiksz savo nuomonę 
Jnk to dalyko, ką žinoma ant raszto ne 
taip veikei galima sulaukti, tuom dar la
jaus, kad dr. organas randasi valdžio
je kaltinįko, todėl nevisi atsiszaukimai 
turi laimę papulti į organą, ypacz toki, 
curie kaltinįką nevisai szvelniai cziupi-

kad buvo

Komitetui

ju randame daug ilgesnius paaiszkini- 
mus nuo Red., nuteisinanezius kaltinįką 
be priežasties, l okiu budu duodasi su
prasti kad czia visgi yra nusikakintas.

Paduodu todėl ineszima, idant drau 
gystė padarytu metinį visuomcniszką 
susirinkimą arba seimą panaszei kaip 
daro ,,Susiv. L. A.”, o tikiuosi, kad su-

-

lietuviszkos bedievių kupinės’ Įima butu užsitikct, o tada

Toliaus bus.

- -

Pagal mano nuomonę szį metą toksai

Jei neri
kur už

nususu>i dirvonėli — tai 
ivo tai kaip koks neisz- 
is, kuris jokio neturėjo

kiu rausią, bet kapo nepatemijau, todėl 
paklausiau: ,,Girdėjau, czionai esant

uit jų nusprendimą ga- 
nebutu liek 
Itiiijku, nes

IszLiuUKia danų be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei

nelaiminga ave-

■K
FuR

THIS

ai' diena pirmiau kaip ,, Susi v.” ar diena 
paskiau; tokiu budu delegatams nebūtą 
taip dideliu kasztą, nes atvažiavę ant 
vieno atliktą ir kito reikalus ant tą pa
ežiu kasztą. Tą paduodu visuomenei 
ant apsvarstymo. Su guodone

,,T. M. D.” sąnarys.

SIGN.

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa.
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drauge su tavim verkia ant tavo vargo.

ir nėra! Tai tau ir darbinikai ant lietu- u
viszkos dirvos. Vietoj rupįtis pasikelti

su žaibais ir lietum ir tęsėsi per porą 
valandų. Buvo atszilę, bet nuo 12 nak-

tuviai suimti ir tupi Wilkes Barre’s ka
lėjime kaipo nužiūrėti toje žmogžudystė
je. — Tai pasekmes girtybes! Arne- 
geriaus butų būti blaivum ir prisiraszyti 
prie Blaivystes draugystes, o tokių ne-

28 Sausio ant 8-tos uliczios susimu- 
sze užpakaliais du molderiai beneszdami 
isztirpįtą metalą. Vienam isz rankų isz

Iszgirdamas gražius apsiejimus mys 
miestelio lietuvių, negaliu niekaip užty-

Chicago, Ill.
Teko man iszskaityti isz ^Vieny

bes” dar begyvenant New Jersey sztei- 
te, kad kn. Stepanaviczia, gyvenantis 
Chicagoje, esąs labai godus ant pinįgų.

stengtis būti dorais žmonėmis. Jug so- 
cijalizmas nesuteiks mums dorybes, ku
rią vien įgauname pildydami užduotes

nę. bzis, gavęs kulką, įbego dar į sa
vo namą ir pas lovą savo serganczios 
sesers į 17 minutų pasimirė. Vardas

§

Nors kitokių darbų ne- 
iž ,, lebcrius”, jie ne ne-

ežia nemylėti tokį žmogų, ant rankų jį 
reik neszioti. Bet pažiūrėkime delko

protestonas, katalikas ar —k.. Sako,

Aszis.
1 m i n g t o n Del. Oras 
Lietuviai pusėtinam sutikime

24 d. Sausio apie 10 valandą

isztraukti sav isz tavęs naudą. Mislijat 
žodis ,.socijalizmas” numes nuo mus 
vargą; ne. Man rodos del pagerinimo 
būvio mums nereik iszsyk stvertis už 
philosophijos, astrologijos etc., bet mo

lino jo namo, nes turys seserį silpnai 
serganezią. Bet tie trys nedorėliai vie
ton paklausymo airio ir atsitraukimo

bet delko kaip tik jis prigijo mus mies- 
telij, tuojaus atsirado philosophai, ku
rie iszvijo Dievą isz dangaus — kas la-

I

jis nevargsta. Mat dare tai del savo 
locno biznio. Kad nors viens isz mus 
uždirbtų tiek ant menesio, kiek dakta
ras su savo prakalbomis, nereiktų skųs
tis ne ant kunigu, ne ant karalių. Bet

* 
fe

giau rėkauti. Tad airis iszėjęs antru 
kart isz savo namo, mislijo pagąsdįti pa- 
szaukimu paliemono; bet, isztarus jam 
Lai, viens isz nedorėlių iszsitraukęs re-

. .wwxwwvw
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kuriuos girdėjo, bet nežino kas per pau- 
kszcziai. Po daktaro prakalbų pasikėlė 
jie į puikybę — kurgi nepasikels iszgir- 
dę tokias kalbas?! Tu — girdi -- dar- 
binįke-žmogau su pūslėtais delnais, 
priesz tavę kiekviens tur kepurę nusiim
ti, tav rankas tur bueziuoti, priesz tavę 
karaliai ir ponai, vyskupai ir kunįgai 
ant kelių tur pulti, nes tu jiems duoną 
uždirbi! Dabar-gi jie jumis skriaudžia, 
kaip tranai bites.... Iszmeskit tuos tra-

Korespondencijos.
Pittston, Pa. 29 sausio 99m. 

Sausio 23 dieną Pittstono Lietu viszh 
Teatraliszka Kuopa losžė teatrą ,,Nihi
listai”, kuris labai puikiai nusisekė. Ak
toriai ir aktorkos atliko savo roles labai 
atsakancziai. Žmonių prisirinko pilna 
sale ir \ isi buvo užganedįti. Matyt, kad 
mus aplinkinėje lietuviai netingi eiti ant

Lietuviai Amerikoj.

mus. Antai 20 ir 21 dieną pereito mė
nesio buvo beveik visų anglekasykly 
užmokėjimas mėnesines mokesties. Po 
tų iszmokejimų susirenge net 7 veseli- 
jos. Kaip žinoma veselijas vis.taiko ka
da da žmonės turi pinįgų. Kaip papra
stai pas lietuvius ant veselijų girtavimas 
ir riksmas, kad žmogus doras iszgirdęs 
tokį riksmą lenkiasi į treczįą uliczią. 
Taip isz vienos isz tų veseilių iszejo trys 
vyriszkiai gerai prisiputę raugalų ir su
stoję ties vieno airio namais pradėjo 
vaidytis ir rėkauti jau ne žmoniszkai.

lėdodamas. Misliju sav, tai dabar nu
lups manę. Bet suvis kitaip stojosi. 
Atlikęs savo pareigą atsisėdo, pasznc- 
kucziavo apie szį-tą, bet apie pinigus 
suvis neužsiminė ir, jau atsisveikinęs, 
rengėsi eiti tolyn. Tąsyk tiktai supra
tau kame yra teisybė. Iszsiemiau pats 
isz savo liuoso noro keletą centų ir pa
dovanojau, ką buvo pareiga man tą pa
daryti. Kn. Stepanaviczius, priėmęs 
dovaną padėkavojo ir iszejo. Tai ma
tykite, Broliai, kaip tie lietuviszkų laik- 
raszczių korespondentai, turėdami ypa- 
tiszką neapykantą, nuplėszia nekaltam 
kunįgui garbę ir tokiu budu platina tarp 
ižmonių neužsitikėjimą. Pagal mano 
menką supratimą sprendžiu, jog tame 
yra kalti laikraszcziai, kurie nei trupu- 
<zio nepersitikrinę apie teisybę, tiesiok 
tepa į savo szpaltas tokias neteisingas 
korespondencijas ir tai dar su dideliu 
pasimėgimu.'

Raitelis.

3-czią dieną va
sario tapo suaresztavoti pp. A. Oliszau- 
skas ir Szernas arba Adomavyczia, isz- 
duotojas ir rėdytojas laikraszczio „Lie
tuvos” už nupleszimą garbes kn. Krau- 
czunui,-talpinant neteisingus rasztus apie 
jį savo laįkrasztyje. Pamatysime keno

W i 
gražus, 
gyvena.

Pittston, Pa.
22 dieną Sausio sz. m. tapo laiky

tas metinis susirinkimas draugystės Szv. 
Juozupo. Apart kitko buvo įneszimas 
kas link susivienyjimo draugysezių. Pa
skui buvo perskaitytas isz 3 nr. ,, Vieny
bės” atsiszaukimas draugystės szv. Juo- 
zupo isz New Britain, Conn. Taigi mus 
-draugystė kaipo didžiausia Piltstone, 
vienbalsiai nutarė prigulėti prie dabarti
nio „Susiv. L. A.” O kad geriau paJ . .1 aiszkįti musų draugbroliains kokią dide
lę naudą atnesztu mums prigulėjimas i 
prie Susivienijimo, nutarėme suszaukti 
didelį susirinkimą ant 16 dienos vasario 
bažnytinėje salėje ant 7 vakare. Todėl 
užpraszome ir kitas isz Pittstono drau
gystes, nes bus daugybė prakilnių kal
bėtojų ir isz kitų miestų. Su guodone 

Komitetas.

praplatinimui ap-zvictiinO kaip Sihiv. konsti
tucijos (punktai L. 2. 3. |. 5—6) negalima isz 
mislyti. Szitojc dalij’ savo prakalbos kalbė
tojus labai placziai kalbėjo apie naudingumą 
Susiv. organo le\ynes i-r kitų Susiv. iszdavi- 
iiiiį (o ypacz vietines Mali. Plane kuopos ren
giamo f yzi kos rank vedžio). l ik Susiv. nevi 
donai esą nenori matyt lo \ isko ir u/.mclineja. 
jog Susi/ nieko nenuveikęs del visuomene-', 
arba einąs silpnyn, nes pin; jų mažiaus tur s. 
Toki rasztai iszduoti, ir pati Ievyne, kurios 
12 numerių padaro suvirsz 40(> lap. knygą 
pilną moksliszkų ir lileratiszkų veikalų, yra 
daugsyk didesniu turtu nei tukstaneziai dole
riu. Jeigu Susiv. nepadaro tiek gero ir nau
dos kiek galėtų, tai no jozkaltė, ale tų piktos 
szirdies neva tautieczių, kurie ant dirbanezių 
purvais drebia ir visokias jiems klintis daro. 
Iszgamos, tautieczių lyczina prisidengę, kalti, 
jog nevisi puikus Susiv. konstitucijos darbai 
užmanyti yra padaryti • • • • Iszgvildines Susiv. 
darbavimąsi dėl doros pakėlimo., tautystės ir 
materijaiiszkos page! bos ant užbaigos kalbė
tojas atkreipė klausytojų atyda ant prie/.as- 
czių, dėlei kurių taip mažai tautieczių darbuo
jasi po cgyda (globa) Susiv. sau patiems ir 
Tėvynei bei tautai ant naudos.

Pirmutinia priežasezia, anot kn. M., ne- 
perdidelio Siniv. sąnarių skaitliam) yra nesu
sipratimas paežių Susiv. sąnarių ir vadovų, 
kurie per kelis metus kovose su Susiv. nevi
donais paneszė iszjuokimą. garbes Įžeidimą ir 
kitokius persekioji mus. Tie patys garbingi 
Susiv. karžygiai, nors pirm kelių melų kur 
ėjo ar ką dare, visur Su-i\icn\ jimą turėjo ant 
lupų ir ant raszto, gyrė jį kam lik papuolė, 
dabar perleidę tą visą vargą ir triūsą, persiė
mė prakilnumu Susiv. mislija, jog ir visi kili 
tokias pat pažiūras turi ir dėlto liovėsi agita- 
voję. Neretai pasitaiko jog per ilgesni laiką 
lokio pa-imirszimo, jie pats pasiduoda net po 
Įtekme Su-'iv. nedraugų, iszrodanczių buk Su- 
siviens jime nagalima darbuotis tobulai tėvy
nei ant naudos. Isz szitokio dalykų stovio 
naudojasi tūli garbintojai savo paežių ypatos 
(o ne tėvynės) ir buvo atsitikimai, jog norėta 
tokius prakilnius dalykus kaip Tėv. M. Dr. 
sunaudoti kaipo oppoziciją Susi vieny jimui.

buojantiems ant labo Tėvynes broliams, jie 
ėmė drabstyti jiems Į akis dumblais, ėmė 
jiems po kojų metyti akmenis, daryti klintis'. 
Žinoma tokiuose pavydo, neapykantos ir-asa- 
biszkumo inkveptuose darbuose.anų suklydu
sių tautieczių negalima jie-zkoti’ kon<ekvenci- 
jos arba logikos. Taip antai Vienybės redak
torius, kurs savo laike svajojo apie apsilpnini- 
iną Su-iv. per pastatymą priesz ji Tėvynės 

M. Dr.: kad nepasisekė jam tos gražaus var
do ir prakilnių siekių Įrėdnės po savo jungu 
paveržti, dabar i-ZĮ»laukia su nauju iszmany- 
mu Susivienyjnnii liet, draugysezių. Vieny
bė pirma užmetinėjo Susiv., jog tenai kelios 
yi>'itos — komitetas arba kunįgai (nors iszties 
negal pasakyti ir po sziai dien kurie) nelega- 
liszkai elgėsi Susiv., o tuom tarpu pati uždė
jo cenzūrą ant patrijotiszkų tautieczių, o jos 
redadtorius pasielgė kur kas despotiszkiaus 
nei visi tari a m i Susiv. bosai. Vienybė 
pirma rugojo ant kunįgų ir Susiv. už tai buk 
anie perdaug daro pagal savo norą (bosuoja), 
o dabar (N d, psl. 37 ir 38) nesikakina isz Su
siv., kolei tas nepradės kisztis į draugysezių 
reikalus, permainyti anų konstitucijas, t. y. 
bosuoti. Kas pirm buvo kaltė Susiv. (anot 
Vienybės) dabar turės būti priderystė-. • •

Kolei toki maiszytojai galės temdinti len
gvatikius žmoneles ir kolei mes neimsimsmar
kiuos nubausti tokias tautiszkas nuodėmes, 
tolei mes negalėsim gerai pasidžiaugti isz sa
vo darbų. Dirbkim isz vien, o ne trukdinki-, 
me viens kitą.

(Galas.)
Vienas pasitikėdamas busiąs fszrinktas pre

zidentu buvo ineszes, kad prezidentui alga but mo
kama. Bet pasirodžius ylai isz maiszo viskas pra
puolė, alga, urėdas ir garbė..........

Isz subatos į ncdelią naktį, apie 
pirmą valandą Elizabeth, N. J. persisky-

vargszai taip nusiszutino, kad vos apie 
5 minutas iszliko gyvi. Kaip girdėt, 
tais nelaimingais buvo u n garai.'

Vietinis.
E Ii z a b e t h, N. J. 3 Vasario 

sz. m. Musų miestelio tūli philosophai 
po dr. S. prakalbų pradėjo krutėti. Už
simanė jie mat visą pasaulę* perkreipti 
ant savo kurpalio. Jiems nepatinka da
bartinis visatos stovis — nori jį perdirbt 
kitaip. M.atote, lietuviai nenori užsiim
ti tokiais niekniekiais, kaip kitą tautų 
žmonės, ką darbuojasi ant visokių nau

mu Dievo isz dangaus ir tam panasziais 
dalykais. Genaus butų, vietoj tvėrimo 
kokių ten naujų partijų, vienytis visiems 
mus miestelio lietuviams, padaryti vie
ną didelę draugiją, pastatyti sale, pa
stoti ukesais, daryti tankius susirinki-

tų akyse.
persitikrinti gana gerai tame kn. Stepą- 
navicziaus godume, kada szis atėjo ka-

Mahanoy Plane, Pa- 
(Tąsa.)

Kun. Milukas už savo lietnviszkos kalbos 
temą paėmė: ar mes galime tobulai iszpildyti 
savo priderystes del motinos Tėvynės, pildy 
darni Susiv. konstituciją. Duodamas patvir
tinantį atsakymą kalbėtojas pirmiausiai paai- 
szkino apie reikalingumą meilės tėvynės ir 
tautiszką solidariszkumą. Polam paėmęs Su
siv. konstituciją pradėjo perkratinėti (Susiv.) 
siekius, kurie yra ..apszvietimas, dora, tau
tyste ir materijaliszka pagolba”. Labai pla- 
cziai kalbėjo apie apszvietimą, perkratinėda
mas kožną būdą (žiūrėk Susiv. konstit. 1. 4-6) 
kuriuomi Susiv. ketina suteikti kuo apszcziaus 
szviesos spindulių lietuviszkai tautai. Anot 
kalbėtojo žodžių iszties geresnių, tobulesnių

Iszvodinė'lams tolinus nelemtumą iszmėtinėji- 
mų priesz Susiv. kn. M. gana aiszkiai iszrodė 
asabiszkumus poros tautieczių, kurių vienas 
pastojo laimiausiai neužganėdįtu isz Susiv. tik 
po tam kad jo XII seimas neaprinko jo už 
prezidentą, nors buvo gyręsis terp saviszkių, 
og pargrĮžsz po seimui kaip McKinley. Fak
tas yra jog nevienas kandidatas ant Susiv. 
virszininkų (kasicriaus, prezydento ir kitų u- 
rėdų) arba ir patys eks urėdnįkai, atžagaria 
vo ir atžagariauja priesz Susiv. Jie pripaži- 
nojo seimo rodą teisingumą kolei tikėjosi bū
ti iszkcllais ant kitų ir padėtais Į vietas, kur 
galėtų turėti naudą ir garbę (nors tankiausiai 
nebuvo verti ir suvis neatsakanti), bot kad 
keliais balsais kitas koks kandidatas juos sn- 
nrnszė, tuojaus isz jų burnos iszejo visokios 
insinuacijos, iszmislai, jog tas ir tas bosavęs 
sanariai neturėję savo valios ir t. t.“) Nelai
mingi savo Įszėlime pamirszo apie savo,pride
rystes ir vietoj ką paduoti savo ranką besidar /

re su szia pasaule ex-klierikas Kauno 
seminarijos, Stanislovas Žutautas. Lai
dotuves atsibuvo 7 d. Vasario. Kasz- 
tus laidotuvių apsiėmė ant savęs vietines 
dvi lietuviszkos draugystes: szv. Jurgio 
ir szv. Kazimiero, paskirdamos isz savo 
kasų po $50, nes a. a. Stanislovas, dar 
neseniai pribuvęs į szią szalį ir laukda
mas tikt vietos įstoti į seminariją, del 
užbaigimo savo mokslo, nespėjo prigu
lėti į draugystes. Mus vienog draugy
stes, matydamos tokį nelaimingą atsiti
kimą pagailėjo jauno kandydato antdva- 
siszko vadovo ir nepasigailėję kasztų, 
iszkilmingai krikszczioniszkai jį palaido
jo. Garbe užtat Elizabeth’o drauys- 
tems.

Kūną a. a. Strnislovo isz vakaro
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nulydėjo į lietuviszką bažnytėlę, kuri 
buvo prigrūsta dievobaimingų žmonelių. 
Kunįgai ant laidotovių buvo keturi: vie
tinis klebonas kn. Žindžius, kn. Kaula- 
kis isz Philadelphijos, kn. Masnickis 
isz Newarko ir kn. Chlebowskis isz Pas
saic. Vakare, atgiedojus už szv. a. 
Stanislovo duszią maldas, kn. Kaulakis 
pasakė puikų pamokslą, pravirkįdamas 
žmones. Ant rytojaus buvo miszios ir 
žmonių vela buvo pilna bažnyczia. Kū
ną nabasznįko palydėjo su balsais gies
mių ir gaudimu triubų. Lydėjo į ka
pines 10 vežymų.

Ant kapinių vela sake pamokslą 
kn. Žindžius ir graudžiais žodžiais pra- 
virgde susirinkusius atiduoti paskutinį 
patarnavimą a. a. Stanislovui žmoneles.

Szv. a. Stanislovas Žutautas paėjo 
isz Kauno rčd., Telszių pav., Plunges 
par. Yra dar tik 24 metų. Seminari
joj iszbuvo nuo 1895 — 98 metų. Isz 
ten-vienog tarėjo prasiszalįti ir norėda
mas užbaigti savo mckslą, atvyko A- 
merikon trys menesiai tam atgal.. Czia 
vienog nespėjęs įstoti į seminariją ap
sirgo džiova ir po kelių medelių sunkios 
ligos atsiskyrė su szia pasaule. Dar sy
kį pridera isztarti acziu už palaidojimą 
kaip draugystėms, taip ir vietiniam kle
bonui, kurs taip iszkilmingas szermenis 
surengė del nelaimingo jaunikaiczio nie
ko neskaitydams už savo žygius ir kasz- 
tus. Taigi pabaigė a. a. Stanislovas 
savo vargus ir nukeliavo pas savo tėve
lius, kurių kaulai jau nuo seniai silsisi 
kapuose. Tegul bus jam lengva szi A 
merikos žemele.

------o------

Margumynai.
Gero budo Daniecziai tveriasi priesz gir

tuoklystę. Jeigu girta ypata pasirodys aut ga
tvės, arba kitoje vieszojc vietojo, palicmonas 
pagal tiesą rėdo paima ją, labai gražiai paso
dina į karietą ir nuveža į namus. Jei jau taip 
ypata yra girta, kad nepamena adreso savo 
gyvenimo, tai nuveža ją į pirmą patiktą poli
cijos stotį. Kadągi iszsipagirioja taip, kad 
pasako savo adresą, tada, policiantas gabena į 
namus. Bet akyviausias užbaigimas tos visos 
manipulacijos tas, kad saliunikas arba parda 
vėjas, pas kurį ypata iszgėrė paskutinį kau- 
szelį, apmoka visus kasztus kliento iki namą.
Augsztumas kasztą nekartą buna gana diktas, 
nes tankei reikia užmokėt už sėdyne karietos, 
jeigu girtas buna paimtas isz diezios arba o- 
žius lupa. Salunįks moka, nes priezzingai 
laukia jį atsakymas priesz teisdarystg.

Ne pro szalį bus paminėti padavimą apie 
Kolumbo kiauszinį. Tūlam susirinkime, ant 
kurio buvo pats atradėjas Amerikos, buvo 
kalbama apie atradimą naujos žemės ir apie 
viską, kas turi susiriszimą su laivine. Neku- 
rie, norėdami su mažyti garbę Kolumbo są- 
protavo taip, kožnas vienas galėjo tą patį 
padaryti, plaukiant link vakarą ir nuopelnai 
jo ne yra taip dideli kaip nevienam rodosi. — 
Girdėdamas tą Kolumbas, ima kiauszinį isz 
torielkos ir sako: „Katras isz j ūsą, ponaieziai, 
tą kiauszinį pastatys smaigaliu ant stalo?” 
Bando vienas, bando kitas, bet dovanai. O 
vienog labai lengva, atsako Kolumbas. Ir ima 
kiauszinį į ranką, kaksztele smaigaliu į stalą 
ir kiauszinis stovi. —Tai tokio czia daikto,! 
suszuko svecziai, kožnas tą gali padaryti. — 
Taip! sako Kolumbas, dabar kožnas tą gali 
padaryti, bet kodėlgi pirmiau neatradote to 
kelio?

Pirm keleto metu atvažiavo isz Europos 
į Ameriką pora socijalistn, o atvažiavo dėlto, 
kad savo mokslą platinti tarp amerikiecziu. 
Vienas ju vadinosi d-ras Edvvardas Bibbins 
Aveling, o jo draugė - Eleonora Marx. Dak
taras buvo mokįtas žmogus, profesorius sa
vame laike Cambridge'o universiteto, o Eleo
nora - duktė garsaus socijalistn pranaszo Ka
rolio Marx'o.

Amerikiccziai dailiai juos priėmė ir klau
sėsi ju naujo mokslo; nors juodu ncatvertė 
praktiszku amerikiecziu prie savo mokslo, 
bet visgi pertikrino, kad socijalistai nėra tail) 
baisus, kaip juos kartais pieszia. Isztiesą, 
Aveling ir Mark'iutė nebuvo panaszus į poną 
Joną Mostą, nesivalkiodavo po^kareziamas ir 
nesukdavo galvos doriemsdarbinikams, — žo- 
džiu, nebuvo demagogais. Elgė-i jie. gražiai 
ir buvo visą mylimi. Niekas apie szczyrumą 
ją persitikrinimą neabejojo.

Bet daktarui atėjo kasžin dėlko į galvą 
iszkrėsli szposą savo numylėtai Eleonorai. 
Juodu, reikia žinoti, žmonės laikė už vyrą ir 
paezią, bet poteisybei, j:e tokiais nebuvo. 
Kiekvienam suprantama, kad nebūtą jie ga
lėję vadinti savę socijalislais, jeigu butą pri
siėmę ant savęs — jungą moterystės. Ne, jie 
gyveno „ant vieros”, nes buvo iszpažintojais 
„liuosos meilės”. Abudu jie laikėsi mokslo 
Morris’o ir Bax’o, kurie skelbia, kad vyras 
negali būti po priespauda moteriszkės, nė mo- 
toriszkė po priespauda vyro, kad Naujoje 
Draugijoje tokios priespaudos negali būti ken 
cziamos.

Daktaras Aveling, kaipo tikras socijalis- 
tas pasiryžo prisitaikįti visame kame prie do
rybės Naujos Draugijos. Taigi vieną gražią 
dieną, nieko nesakydamas savo Eleonorai, pa

ėmė szliubą su kita mergina, o ėmė szliulų 
dėlto, kad jo nauja pati, nors iszpažintoja so- 
cijalistiszko mokslo, kitaip susidėti bu juom. 
nenorėjo. Gavęs tokiu budu naują paežiu 
daktaras pasakė Eleonorai taip: „Mano mie
loji! žinai, kad mes socialistai neapkeneziame 
priespaudos, o tavo priespauda jau man nusi
bodo. Neužpykk užtai ant manęs, kad tavę 
apleidžiu, nes turiu kitą moteriszkę, su kuria 
gyvęsiu. Man rodosi, kad tu, kaipo pasekėja 
Morris’o ir Bax’o, nudžiugsi, kad taikinuosi 
prie socijalistą. mokslo, ir veikiai manę už- 
mirszi.”

Bet Eleonora, nors tikra socijalistka, ne
norėjo tame atsitikime pripažinti nei Morris’o 
nei Bax’o mokslo. „Teorija czia nieko no- 
reiszkia,” atsake ji: ,,jeigu nori manę aplei
sti, tai geriausiu daiktu, kokį galiu padaryti, 
yra atimti sav gyvastį.” Doras Aveling pri
stojo prie to. Eleonora nusipirko’ prusiszkos 
rugszties ir kad daktaras, nenorėdamas maty- 
,i jos mirties iszejo pasivaikszczioli, ji nusi
nuodijo. Paskui ją nužengė į kapus ir dakta
ras pereitą rudenį.

Tokia lai yra istorija dvieją doriausią, 
<oki tik kada gyveno ant žemes, .socijalistn. 
udu, kaip matome, Abdrucziai laikėsi savo 
mokslo, bot kad vienam prisiėjo pat Ui jo 
dėtumą praktikoje, velyjo atimti sav gyvas- 
į, o antras pavelyjo tai padaryti. Kvailiai, 

ar apsuktos galvos juodu buvo? — kiekvie
nam ateina į galvą.

„Garso“ agentai,
cnrio turi tiesą rinkli apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius 
ant visokią drukoriszką darbu etc. yra szie:

D. Bražinskas, Elizabeth, N. J-
K. Jasulaitis, 347 Henderson st r.

Jersey City, N. J.
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,

W kės Barre, Pa.
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa*
K. Malinaucks^. .z23 S. 2ndstr.

Philadelphia, Pa.
K. Muzikeviczius, C22 Spruce str.

Heading, Pa.
J. Puczkus, 201 Stroud street, 

Wilmington, Del.

T. J. Staven, Grand Rapids, Mich-

Tite New YorkBarfi’n. House.
Stein & Markovisz, i-,op.-s.

PARDUODA.
Drapanas ir visokius vyrą ap’-edalus.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius 

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

• Elizabetiipokth, N. J.
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Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori, pirkti czebatus, czeverikus 

=arba kolioszus, tai eik pas
if Louis J. Sailer.

ant
170 Fin t •— Corn. Court str.

ELIZABETH, N. J.
Czia tu rasi geriausius czeverikus už 

pigiausią preką visam mieste. Asz ne
laikau blogo tavoro.

W. A. Pront,
Elis, vynas ir alus puikiausi.
168 Firts street

ELIZABETH, N. J.

F. L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų 

spjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko 
įtik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas 

Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.

Fabrikai Žemesnis Yu das
Elizabeth port N. J. ant

Earl, Ark. S. Front str. 
Batiscan, Quebec, ties Eliza. < th kiver

Uždėta _ _ - 1870.
S T- MORROW, 

Juvelirius ir parduotojas muzikaliszku 
instrumentu.

PIJANU, VARGONŲ.
Ill First str. Elizabeth, N. J.

J. GRZESIAK-
Parduoda labai gerą duoną isz czystu 

Kviecziu ar rugiu.
10 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

F. A Bergen
Parduoda Wholesale

Cigarus ir visokį Tabaką.
305 Elizabeth Ave.

Elizabeth, N. J.

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J. 

Mineraliszkas vanduo ir soda.

Taipgi pilsto į bonkas visokiu 

alus: Ballantiną, Fuigenspausą ir 
Lagerį ir tt.

Vyrai!
Jeigu norite palikti ,,United 

States Citizens” prisiąskite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsi- 
mokinę galėsite gauti ukėsystės 
popieras. .Adresas:

Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabethport, N. J.

Telefonas 665.

JVI. Bfeppefj
230 2-nd str. cor. Pine str.

ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Retail

VYNAS ir LIKIERIAI
— labai pigiai —

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy- 
slas ruginis sznapsas 150 už galoną. 
Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kūnelis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Taipogi pas jį puiki užeiga dėl 
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo 
Pine str. Rodyjame visiems pirkt 
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam daslato į namus už dy
ka. iNEUŽMIRSZKIT! v

Pirmos kliasos Hotel į
UŽLAIKO SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

uvią. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausiu linijų.
Nepamiiszkiie. jog Motelis

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

Yra tai Klausymas
Dėlko mes parduodame viską beveik 

už puse prekės — dėl reikalaujanczią. 
Mes, mat, turime daug tavoro, ką neno
rėtume palikti. Užtikrinu, jog niekur 
teip pigiai kaip pas mus, negausi pirkti 
visokias materijas. Vaiką džaketuk^i 
sunkus, gerai padaryti 18—30 saizo 25c.

Vaiką Je ui džaketukai gerai padary
ti, su guzikais 5 saizo, po lOct. Alote- 
rią korsetai, drūti, plieniniai sprinksai, 
labai dailus tik po 45ct. Ateik pas

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

Fred- Terstegen,
Juvelirius, Dzie goru įkas ir Sidabri- 

nykas. Parduoda parasonus, yvalrlus 
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broad str. Elizabeth, N. J.

E- Hummel.
Pigus Fornicziij sztoras, Grabo- 

rius & Speciality.
Sunbury sir. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

S. AliicR, 
laiko

Agentūrą siuntimo pinigų į 
visas dalis svieto ir parduoda 
szipkortes ant visų linijų. 
Taip-gi parduodu lotus ir stri
bas ant iszmokesczių ir už cash.

212—214 First str. □
□ELIZABETH, N. J.

Telefonas 576

T r a j anka.
Ar nori geros Trajanko.ą Jeigu taip, 
tai pirk LEWIS'O LIETUV1SZKA 
THAJASKA, susidedanezią isz czystą 
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose 
haksukuose sudėta, 5o c. baksukas. Ne 
kurie liet uviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji 
m u i pirma iižmokesczio.

Gal tau plaukai slenka arba nori dik 
lus pankus turėt? Jei taip, tai raszyk 
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, A- 
gentu reikalaujam visur, Adresas.

P. W3IERSTEI8 & Go.
107 S. Main Si. Shenandoah, Pa.

!!! K N Y G L’ .'!!
Lictuviszkas knįgas parduodu 

kopigiausa. L žpra-ztint ją katalio- 
gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. tpopieriniai pinigai siuneziast 
regislravotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis, ' 
TILSIT, Ostpr. Germany.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
ki1 bos.

Gaunamas Scrantonc Pa. 1423 
Main a ve pas Re v. AKaupą už 1 
doleri.

Pernyksztis iv užpernyszksztis 
po Ą dolerio.

Gerkit

FC aierCo’s
,,Anthracite” alų. 
varantnota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
33G Henderson sir. JESEY CITY, N. J.

Kieviena gerai paezestavoja savo alų- 
ežiu, gardžia arielkelg. o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kuogeriausią.

Mus American koni- 
niszkai paauksuoti 
dziego relini yra ger
iausi už pinigus.
Paduokite mum* savo va
rdu ir nntrns/ii, o mes i ri 
siusim p'r ekspresą C. O 
D. <Lie"orė)i už $ 3,’0 su 
i-rivilogija is-tarimo pirm 
negu mokėsite viena cen- 
ly. V ra tai puikus 14 kar. 
pnaiiKsuoti garu užsuka
mi ir guru varomi laikro
dėliai y.vris/ki ir moteris 
k i G vii ra n tuo u
laikymą c/eso, neprasezį-*

a už $ 35.00 dziegorius. .Jei palms užmokėk ck 
spresinonui $ 3.50 ir kasztus ekspreso, <><lzi*‘gora 
lis tavo. M<‘s siueziume drauge ir paliudijimu, 
jog musų daigius galima grąžyt per metus jei ne- 
patiks. Jei pirksi 6 gausi vienu už dylia. Adresas

THE DIAMOND JEWELRY CO.
225 Dearborn st. Chicago, HI.

Siljll HfffliK 
jydute.

Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusią ligą. Raszydami 
gromatas indėkit už 2 c. markę 
dėl atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikinsią užeiga dėl gerą žinonią ir 
dėl pakele vingą pas

A. BAVABSKA
191 Firsistr. ELIZABETHPORT, N; J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszki.

g Kreaiiczius!
Dar tik užsidėjau kriaueziu 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

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Storo ir dastatau į salimius alą, 
r. t į t. o re t

Kuogeriausiai taiso ir 

parduoda visokius dzie

gorius ir sziaipjau auk

sinius ir sidabrinius dai

ktus.
197 Fir st st. Elizabeth,

B. Bloch



Banka Bischoiio
uždėta 1848 mete 

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHll te
-i New-Yorke

--------o--------
Sinncziame pinįgns visas dalis svieto plgel, saugel ir greitai

I£

i ‘ įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greįcz 
tuvių į krajų važiuojantiems it iszsiuncziame szipkorte 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos 1’llblilĮ, Vokietijos markių, Austrijos gulden

* * ’ Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

• , * Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Ąptapas /{. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str’ 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsisžkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysczią 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 į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)

Taipogi parduoda lai va kertes ant geriausą laivą“ ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortOS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Plliladolpllijoje ir Camfleilė? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

Donimisln
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philadelphia Pa.

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirltu'we tapo
Apdoivanota

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

^ronztuiAVKTnm

W1J0WA

is:

i

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

)
>

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniemsKunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig
tus Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metą 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

' Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

KiKi

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokią kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei 
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir 
forniezius į stubas.
218 & 220 Second str.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus. 

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabeth port, N. J.

Agentas Californijos vyno. San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

Gyvena: 330 Franklin str. 
Elizabeth, N. J. 

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso Ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
NI- Wideikos, 

65 Broadway Elizabeth, N. J. 
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai 
visi kopuikiausl, o žmogus geras, meilus 
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai 
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch 
diena ir naktį. •

Tikrai gryna

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

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

186 First str. Elizabeth, N. J.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy

nas ir szviežias elis.
232 First str- Cor. Pine str.

Elizabeth, N. J. .

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport, 

N, J. Palei Central dipa.
A. HOFF propr.

Parduoda sznapsą. v i na, cigarus Ir 
ir puikiausią alą.

Stritkariai sustoja pas duris.

F. Szczęsnowicz.
217 First str. Elizabeth, N J

Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną. Jug 
žinai kad ten smagiausia laiką perloldl 
Ir atsigeri gardaus aluczio ir czistos ru

ginės arlelkėlės.

B. Brody
Geriausias visam mieste bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street
i ELIZABETH, N. J.


