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Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti wisokio gero(tvi
isigerti, vsirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. 'l’eip rukiihas kaip ii*gs
mas kožno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliui nepamirszkite;(

KVOPUIKIAUSIA IR l’Z PIGIA PREKE (CZIEISZPILDO 'VISOKIUS DRUKOR1SZKUS. DAR
DR U K U 0J A DR A UG Y SCZIU K O N ST ITt ’ C I.I A S,
1

885 Bank str. W aterbury, Centu
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RATES OF ADVERTISING:
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or;e inch once , . , $ 0, 50
one inch one month. S l,oo
one inch one year . $ 10,oo
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PREKE APGARSINAMU:
wienas colis wiena kart SO, 50
wienas colis per menasi $ Loo
wienas colis isztisus metus Š ]0

1SZEINA KAS UTARNINKAS

20 DIENA LAPKKICZIo (NO\VEMBER)1.8<>4 M.

Nr.8

Metas I

Entered as second class matter at th,e Post office at Shenandoah, Pa.,

3H E. Centre str. Shenandoah,h.
GARSAS AMERIKOS L1ETUWIU
PUBLISHING CO..

ŽMONES SZ1RD1NG1, GERYMAI, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS RE 1 K A LE N E ATS A KO.

KAMPAS E. CENTRE IR X. BO
WERS ST 11
SHENANDOAH, PA.,

SHENANDOAH, PA.,

Czionai galima «uiuti.
kiek
'
, tiki• s
szele užsimano: atsigerti kuo tb
niausiu aluezio, saldžios, karezia
kokios tik norėsite arielkeles,W

Praszau ntsilankvti ir to "isko;
1

. • I

M. BOL’DNER D. O.S.

Y E GR A B U

'Pen galima gauti isigert 'visokiu
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwepeneziu durnu. Kur galima kožnain
'viengeneziu atsilauk y tie.

Czion puikus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas czion
samd vsit!
. Turiu nupirkęs "isus daiktus reikalingus delei laidotu'viu mirusio,
priegtam laikau arklius, 'vežimus, kuriuos samdau "/šokiame reikale žmo
nėmis: anglius paru-ežiu. perkraustau, su keriezium ar boge persamdau ir t.
t. 'Podėliai, užpraszau wisus sawo gentainius idant in'painirsztu jai kam ko
reiks, tai ateikvte in saliuna kūrenu* wisoko galima gauti delei gėrimo.
■ji

K. DHDURK0

Wr. Coal str. Shenandoah, Pa.,

Jurgio JuraiczSo

dantį; daktaras

KUR U EILE,TEN IR DIE-

Atululis apleido savo szeisu.sunumi. Bet Dievas Audu
litii nedavė laimės; tik-ką vai

ty nąs Audulis. Gyveno jis že
mai, prie-pat žemės, kambarė
lyje su vi“nu langu. Langas ma buvo juo pasidžiaugti, užė(
jo liga, vaikas pakarszcziavo
c w

rukimo nereil

nors tiktai ko- Martynas sunu ir susirūpino,

Ofisas būna atidaritas
nuo 9 iki 1 2 (pietų i

ir nuo 7 iki 8 'vakare
3<i Oak st r. SLer.amlonbJ'

— Na wibi prie alaus —

Cl!. SHMIDTO

dūlis ir ant batu pažindavo Martynui buvo taip neramu,
žmogų. Audulis senei jau gy kad jis nekartą sav praszė nuo
Dievo mirties ir rūstaudavo už
tad. juog ne ji pati, semi žmo
gų, atsijėmė, bet jo mylimą
nebuvo pabuvus jo rankose vienturtiv sunu. Audulis nunors kartą. Vieniems puspaI

geriausiu gėrimu,
izes gera miera. o galwa nuo jo niekad m"katula. I*
Ch. Shmith‘a gali kas non gauti
bai'zkuti.i iu namus parsigahaoti

nutn^
i i p fio

Powardu
Derlingainsi laukui isz wisos "alsfes Arksmso. np-e penkes deszimts
22 W’. Centre str.
tukstoneziu wienam gabale, po abiems pusėms gelžkelin ,.M« mphis ir Little
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmonos gali sut įverti sau
dydžiausia ir puikiuose parapija. Komitetas aprinko taja wiuta ka po ge Czion gulima gauti szalto alaus,
riausia del uždėjimo Lietu" iszku kolioni'U. M isoki jawai dera labai gnu
iai. priegtam auga bowelna, o waisei so/iu p likiaus! isz wisy Suwiem lu asiru k i te cigaru su kwepeimi
uiti ir ko tik' duszele usimano.
M’alstiju. Klimatas sweikas. žiemos trim pus. o 'va
deliu nėra, szilima Ilginusi su ('hicagos,

Jaigu nori kas kad atmalrwotu*
d\d(-s formos tai wiska
ro ir iiubraugŲii.

r?

M-OOCZINSKO

- LTETUWISZKAS SZTORAS' p
'fame sztore 'visokiu daiktu gal' ■
Jono Ražo
ma gauti pirkt ir nebrangei; teipf
Ten galima gauti skaniausiu geri- ir mažmožiu ipatingai reikalingu*
ma 'visokiu, nes ir cigaru usirukiti terelums. Wis gi ten geriaus aitih
pirki kur turi 'visokiu daiktu. Te^
I'en kož.nas lietuwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebrangei, Teipgi delei draugistiu siuwa 'visokius mundurus, ;r wiska siuwa isz bėdojo, bu jau newie»a iszgelbejo ir pas Wroczynska yrawiskoko$
kas jvikalaujn.
** 1
drūtos materijos o ir seniausis yru kriuuczius Szcnadorije, todėl ir wiska puj isz nelaimes p. Ražas.
k ei padaro.
213 E. Centre-s t n.. Sheaandoalų P»„
W Pine st r. MahanoyįCity, P1

A. GRYNEWYCZIAUS

elne
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1 )ažnai
:i savo mas, kurs jau asztunti metai
vaikszuziojo per baznyczias.
Iszsisznekėjo su juo Audulisir
ėmė jam

v o, mi
Nė gyventi, sako, nebe
ni at v - noriu. Jau gėriams butu nu
termino mirti. Numirtum ir galas. Da
bar kas man isz gyvenimo, vie
ne, — neapgaudinėdavb žino nam likus'
/

vo.

30S \y. Centre str. M.d anov Cifi
Pa., Galima pirklio konopigittoseit
idi o
auntie
. «« „ ,w. laukus
* su ifiria ir be <ęi- 17 \V. Centre .>tr. Shenandoah. P
ries
ant geriausiu t-zipu "a, i m-t. I’rief
■ del pasistat \mo sau namu.
Del "-irimo mesa 5 sw. — 25
tam Laidžių piningus tiesicgeMv
IKI s-s l’Ž AKRA
Sw
c. Lietu'va. Russjja, Lenkija, irki#
c. 'visas szalis Euroiios.
Mo* ilsi-Sl .oo isz 'virsznus už kožna akra, o likusia suma iszdajina :mt
Rukvti kumpiai 1 s"’
Teij>gi laikau saliuna, kur
5 metu ant iszmokcszcziu.' Norint tikrai <la-ižiroti apie wiska inszikitia in
gero galima gauti isigert. Lietu*
1 NIONl.AND CO.MI’AXY 163 Washington
Chicago!!!
'Faipgi del " irimo įneša 3sw. 25 c pas suwo 'vienžemi.
Arba in redistia „Lietmva“ 954 83rd. str. Chicago, HL.
Geriausi*; im-sn ir mvžiuuse preke

bet

v iena karta užeina

• r

Johnson’o mes'nyczia

'visame mieste.

tenai rasi,

O

iivnias. 'Ten visi

n*. DABB

' ■

O

Ar žinote lietuwiui kad < llllVfe
te.

7 )l. r^///r.v/2.S|||-:XANb0A!l, PA., M J A NCZAITIS.

venti 2‘

nuoo-

jam buvo ant szirdies. Pirma
būdavo, eina gulti, aimanuoja
ir dūsauja ir nuolat mini Pe
truką, o dabar tik garbina:
„Garbė 1 av, garbė Tav, \ ie

— Negerai tu
tynai, m* mum:

Audulis buvo ii- visuomet
geras žmogus, bet ant suimtvės y paežiai pradėjo manyti apie Dieva ir artintis prie Die numirti, o tav

vienas

vine skaityti tai Į)
Ir juo (langiaus

musi! gald<as lemti.

savęs vienu tenori gyventi.
Tai kam da gyventi?

<

ir
geri-’.. Imdavo, su pažįstamu
žmogum ir nors negirtas, bet

niekus
kokiam

iHHiinia nuo lentynos knygas,
atsiverczia ir ima skaityti.
Ir
v
juo (langiaus skaito, juo dau
ginus iszmano ir raminus pa
tiekti ant szirdies.
Pasitaikė vieną kart, buvo
jau vėlu, o Martynas vis d.-t te
neskaitė. Jis skaitė Szv. Luko
sziaus Evangelija. Jis perskai
tė szesztajį perskyrimų, pers
kaitė eiles: „Ir kuris tav ker
ta per viena skruostą,
tr. jh
atstatyki ir antrąjį, ir kuris atyma nuo tavęs skraiste, - tam ir apdaro neginki. Ir kie
kvienam, kurisai tavęs pra>zo.
duok, ir kuris atima, kas v*a
tavu, isz to nejieszkoki. Ir
kaip jus norite, kad jums ž.viv
uės darytu, taip ir jus daryki
te jmm</‘ Perskaitė ir toliautas eil-'s, kur Vi<-szpati< kal
ba:
„Kam szaukiate Mane: Vieszpatie, Vieszpatie! ir iiudandv
to, ka jums liepiu. Kiekvie
nas, kuris eina prie Manęs ir
klauso Mano žodžiu ir pild<»
juos, kam yra lygus, parodvsiu jums.
Ligos jis yra žm«»statai) ežiam triobą. kuriC"viii,
1
sai kasė, insigylino ir dėjo pa
matu ant uolos, ir kad isztiko
tvanas ir srovė vertė (Gubą, ta
da vanduo negalėjo jos i-zju
dinti. nėsa trioba buvo ant im
lus. Bet tas, kuris klauso ir
nedaro, lygus yra žmogui, sintancziam triobą ant žemės be
pamato, ir kad vertė ją sriovė,
tuojaus pagriuvo: ir tos triobos sugriovimas buvo didelis/Perskaitė szituvs žodžius
Audulis ir palinksmėjo- Nu
siėmė akinius, padėjo ant kn vgu, pasirėmė ant stalo ir rymo.
Jis ėmė lyginti savo gyvenimą
prie szitu žodžiu, Taip sav
manė

iszmirė d a pi rSenelis tarė: „Del Dievo
nuaus.
lis buvo norėjęs reikia gyventi. Martynai. Jis
isz-pradžių atiduoti sunu kai
Jo gyvenimas paliko
man pas seserį, bet paskiaus
linksmas. Isz-r y to sė
tarė sav
„Ką mano namai ant uolos
darbą, nusiima nuo kablio lem- ar ant smilcziu ? (L rai jai ant
bebėdavosi,
uolos. Taip lengva, vienas sav
va “

gM.'W

•ii
... ....... ............. i...... .

Ryto metą priesz szvintant pintu grindų, o pats sviruoja. žmonėmis — sodiecziaiiU
Audulis atsikėlė, pasimeldė,
— Nebeszluostyk.
Asz isz- Liniukais—tur-but tul f
v
pasikūrė pecziu, prisikaitė szluostysiu, jug ir asz pratęs, šiai susieidavo. Vis pas
barszcziu, putrą, užsikaitė ir eik tolinus ir sėskis* tarė Au tus žmones vaikszczioito
arbatos, prisijuosė prikyš dulis. Sztai arbatos atsigerk. kinti mus buvo iszriokę
tę ir atsisėdo su darbu pas lan
Audulis pripylė du stiklu imt daugiausia isz lu®
gą. Sėdi Audulis, dirba, o va ir padavė vieną svecziui, o ki žmonių, isz tokm-paį
Taip jis manė, norėjo gulti,
mes, darbininku. Kas, R
bet gaila, buvo skirtis su kny karyksztis atsitikimas isz gal tą iszsipylė pats in bliudelį ir
iszsiaugsztina, tas nii«ii
gomis. Ir vėl ėmė skaititi, jau va.s neiszėjo. Masto dvejopai: ėmė pusti.
tas, <> kas nusižemina, Ii
septintą perskyrimą. Perskai gal tik taip rodėsi jam, o gal
Iszgėręs savo stiklą, Stepo
iszaugsztintas. JU8 WI
tė apie szimtininką, perskaitė ir isz tikrųjų girdėjo balsą. nas apvertė dugnu augsztyn,
°
ko, Vieszjiatim vadifi
„Ką-gi, tarė sav, juk ir taip
apie naszlės sunu, perskaitė
padėjo ant jo graužtuką cu
Asz, sako, jums kojas i
yra buvę.,,
apie atsakymą Szv. Jono mo
kraus ir ėmė dėkavoti.
Bet
gosiu. Kas, nori, sako,l
Sėdi Audulis prie lango, ir pats, matyt, da nori.
kintiniams ir pradėjo skaityti
miltinis, teesie tarnas n
tą vietą, kur turtingas Farisė- ne tiek dirba, kiek pro langą
— Gerk da, ragino Audulis Todėl, sako bus Į>alaiw:
jus pasikvietęs Vieszpatį kie- žiuri; kaip tik praeis kas su ir pripylė į»o stiklą sav irsve
si pavargėliai, visi tyla
mon, ir perskaitė apie tai, kaip nepažystamais batais, pasilen ežiui. Gerdama arbrtą, Audu
mus ir gailestingi.
nusidėjėlė moteriszkė patepus kęs žiuri pro langą, kad netik lis vis neiszkenczia nežiūrėjęs
'F
Steponas
užmirszo
«
Jam kojas ir plovus jąsaszaro- kojas bet ir veidą pamatytu. pro langą.
batą. Jis buvo žmogui
mis, ir kaip Jis iszteisinęs ją. Praėjo sargas su naujais velti
— Ar lauki ko? paklausė ir minksztos szirdM
Beskaitydamas priėjo paga niais, vanden vėžys, paskum sveczias.
klauso, o per veidą a®’
linus iki 44-tos eilės ir ėmė pasirodė pas langą apsiavęs se
— Ar laukiu ko? Ir paša <la.
nais veltiniais,su kastuvu ran
skaityti:
— Da gerk, tarė I
kose, senas kareivis, tarnavęs kyti droviu, ko laukiu. Buk
Ir atsigriažęs ant moteriszda prie Mikalojaus. Ant velti laukiu, buk nelaukiu, tik viens Bet Steponas persiu
kės, tarė Simonui: ar tu regi
niu tuojaus pažino jį Audulis. žodis man in szirdį in puolė. dėkavojo, atstūmė
szitą moteriszkę? Asz inėjau
Senis buvo vardu Steponas, Gal tik taip pasirodė, nė pats si kėlė.
in tavo namus, ir tu nedavei
nežinau. Mat, brolyti tu mano:
ir turėjo gyvenimą pas Audu— A ežiu ta v, Mario
Man vandens Mano kojoms,
vakar skaieziau evangeliją
lio kaiminą, pirklį. Jis turė
o toji aszaromis sulaistė mano
apie Krintu, kaip jis kentėjo ko, pamylėjai tu maiif- x
kojas ir savo galvos plaukais davo tik sargui padėti prie gyvendamas ant žemės. Jug ną ir dvasią Įiasotinai.
darbo. Steponas ėmė szluoti
— Netingėk, užeiki
apszluostė jąs. Tu man neda
tat girdėjai?
tą, lauksiu, tarė Audu&
vei pabueziavimo, o toji kaip sniegą priesz Audulio langą.
—
Girdėti
girdėjau,
atsakė
Audulis pažiurėjo in jį vėl ėtik inžengiau, nenustoja buSteponas iszėjo, o &
Steponas, bet asz prastas žmo
mesi
prie
darbo.
cziavus mano kojų. Tu mano I
nusunkė paskutinę ark
gus, nemoku skaityti.
„Mat, kvailą galvą, tur būti
galvos nepatepei aliejumi, o
— Tai-gi skaieziau apie tat, gėrA, atėmė indus irvė.
toji mano kojas kvepalais isz- gavau nuo senatvės,“ pats isz
kaip jis ant žemės vaikszczio- do pas langą prie dari*
tepė.“ Perskaitė jis tais eiles savęs nusijuokė Audulis. „Ste jo. Skaitau žinai, kaip jis nu kulnį taiso. Taiso ir’
ponas sniegą gramdo, o asz
ir mano:
ėjo pas Farisėju, o tas neiszėjo langą žiuri — Vieszprf
,, ?/ antien s kojoms nedawe, buvau betariąs, bene Kristus jam prieszais. Tai-gi mat, bro kią, vi^s tik apie Jį ir i
pabuciawymowedawe, galvos pas mane ateina. Visai apkvai
lyti mano, skaitau vakar apie darbus masto. IrgaK
aliejumi nepatepe'*. ...
linu, senis besmegenis!“ Vietik vvvairus Kristaus#
tą
dalyką
ir
m-galiu
suprasti,
Ir vėl Audulis nusiėmė aki- |I nok dūri kelis sykius, ir vėl jį
kioja.
nius, pasidėjo ant knygų ir Į tarytum kas traukte traukia kaip tai tas Farisėjus neprijėmė su garbe Vieszpaties Kris Praėjo pro szalį dūk
vėl ėmė manyti.
pažiūrėti pro langą. Vėl žvilg
taus! Kad man taip arba ki vienas kareiviszkais^
„Toks-p.at matyti, kaip ir telėjo pro langą, mato kad
tam, tai žmogus nežinotum, nė vo paties batais apšilti
asz, buvo Farisėjus. Sztai asz Steponas pastatė kastuvą piie
kaip jį prijimti arba kuo my ėjo paskum kalioszučį
jug tik apie save tesirūpinau. sienos, ir pats nė taiezildosi nė
lėti. O jis nė prieszais neiszo- praėjo kepėjas su pili
Tik arbatos atsigerti, gražiai tai ilsisi.
jo. Taip bemanydama paga si pro szalį praėjo, irtf
ir sziltai pagyventi, o kiti
Žmogus senas, sulinkęs, ma linus užsnūdau. Užsnūdęs, bro pro langą moteriszkė
žmonės nė galvoj. Apie save tyt ir sniegą nukasti nebein
lyti mano, girdžiu per miegus nėms paneziakomis in
žinojau, o apie sveczią neko stengia. Audulis tarė sav: „ar
kas-žin kąs vardu szaukia: at- komis kurpėmis. Pi»
kio rupesezio neturėjau. Ir nepamylėti jį arbata?—jau
aikėliau, balsas tarytum kas szalį ir atsistojo tarf
koks sveczias? Patsai Viesz- ir samavoras gesta.“ Inkiszė
sznibždą, lauk, sako, rytoj a- Dirstelėjo in ją Airf
patis. Kad pas mane ateitu, Audulis ylą, atsikėlė, pastatė
teisiu. Taip buvo du kartu. langą, mato, nepažini
bene padarycziau taip.
ant stalo samavora, užpilė ar Tai-gi mat, ar tiki man, taip teriszke,menkai apsit
Ir pasirėmė Audulis ant batos ir pabarszkino pirsztu man tas in galvą įlindo — pats su vaikucziu, prisigl#
abieju ranku ir nepasijuto kaip in langą. — Steponas atsigrę ant savęs pluštu, ir vis Jo tebe sienos nusigręžus nuu
Užsnūdo.
žė ir priėjo prie lango. Audli laukiu!
saupsto vaiką, bet su?
— Martynai, Mai tynai! žiū lis pamojo jį ir n u vėjo artyn1
Steponas pakraipė galvą, kuo. Moteriszkės drf
rėk rytoi pro langą, ateisiu.
durų.
bet nieko neatsakė, iszgėrė sa sariszkas ir menkas,
•— Ineik, pasiszildysi ar ką,? vo stiklą ir pavertė jį ant szo- gą Audulis girdi, b
Pabudo Martynas, pakilo
nuo kėdės ir ėmė sav trinti a- tarė jis. Rasi jau ir nuszalai? no, bet Audulis paėmęs stiklą verkia, o jinai nialtk
kis. Ir pate nežino — ar tik
— Sveiki atsiminę! o taip) vėl jam pripylė.
kaip numaldyti ne#
sapnavo ar tikrai girdėjo tuos kaulus laužo, — tarė Steponas.
— Gerk sveikas! Tur but kėlė Audulis, iszėjo|
žodžius. Užgesino žiburį ir at Inėjo, nupurtė sniegą, ėmė3 Vieszpate vaikszcziodams ant ant lipynės ir riktelėį
sigulė.
szluostyti kojas, kad nepriszla-- žemės nė vieno neniekino, o su nele! žmonele!“ S

sėdi, rodos, viską ir padarini,
kaip Dievas liepia; pradėsi
blaškytis, ir vėl nusižengsi.
Vis-tiek trauksiu gal tversiu.
Labai smagu! Dieve man pa
dėk!4

. .............

i..

į iiimiih

in

iszgirdo ii atsigręžė.
iMusu miestelis suvis yi'a tiszku pragumu gal ir nėra Grįžtu ii« Lietuvą vargo pnmKo taip stovi ąhtszalczio su menkas, visas’iszslskirfctęs po kito tokio Baltimoreje. Žino
mažu? Eik szianai in vidų, szi kalnus, taipgi isz visu pusiu ma kai]) jis toks apsukrus, tai
Brangi Tėvyne jei kada suyra
apsuptas
kalnais.
Turim
mano draugas vienas ir kitas
luinoj greieziaus jį numaldysi.
(grysziu.
vieną
katulikiszką
bažnvezę,
Eik szianai!
labai milejo su juo pasikalbė
Daugel asz del tavęs tuomet
medinę,
kurioje
tarnauja
kuti ir ]>asiv aiksztineti ir tankiai
Nusistebėjo moteriszkė- Mato,
(apsuks "in.
ningns
airiszis.
Nežinau
kada
atlankydavo saliunus, nes mus
•senis su prijuoste, su akiniais
ant nosies, szaukiasi ją. Nuve lietuviai susipras ir pradės rū naujas drangas turėdamas pi- Duktė, Amerika liuosvbe kvę
( puojr,
pintis apie lietuviszką kunigą. nįgu. ju nesigailėdavo, 'l'aip
ju paskui jį.
Linkima visados niekad nedeNusileido liĮiyne žemyn, įė Musu bažnvezia atsižen k liną jiems bedrangaujaiit, žirniu
(jiK.ja.
visoj aplinkinėj augsztiimu jau ir mano v ienas draugas atjo in vidų, senis privedė ją
bokszto ir gražiomis figom m is, szalo nuo Dievo, taijiosgi Irau
Sūnūs jos drūti veido ru>
prie lovos. „Czia, sako sėsk,
kiekvienas keleivis, važiuoda kia antrą, ant galo ir manę. Su
( eziau-io,
dukrele, areziaus prie pecziaus
A isoj‘ pa saulėj1 vardo gar
busi — pati suszilsi ir vaikutį mas gidežkeliu negali prisotįti atstojimii nuo Dievo prapuolė
akiu. Lietuviu randasi musu tarp imi." ir sutikimas, pradė
>iau?io.
pažindysi.“
mieste penkios poros paeziuo jom tarp savęs piktis ir stojom
Mes czion kareiijani už tave
— Nėra vi-ai pieno krutise,
tu ir n 4<> v ien-tvpiu . bet gi vienas kitam m-prict<deis.
(Tevv<ie mieliausia,
nuo-pat rvto nieko nevalgiau,
nė \ ienas ne skaito jokio laik1 ikniosiu. jog ir vėl v isi at Nesil»ijom nė valdžios cam
tarė moteriszkė. bet vis <ji da
ra-zezio. Turime apie pelikes siversime prie Di<-vo, tada
( bjauriausio.
vė žįsti.
krautuves tris angliszkas, vie [H-ažidės tarji mus meilė ir suPakraipė galvą Audulis. nu na zidi-zką vieną italijoniszką
Szendien negaliu
visko an•r?
vėjo prie stalo, pajėmė duo ir v iena kompanijos. Saliniui tik’mas, norint dar nebūnant
( šaky t i.
daigte.
nes
viens
iszv
ažiavo
in
nos, bliudelį. atėmė p<-czdang- pas mus nesiranda, vienok lie
Su Diev broliai reik paliant
tę, įpylė blimb-lin barszcziu. tuviai parsigabena sav gm-imo kitą \ ietą, o kitas apsipaezia( raižyti.
v<|
.
\
iens
isz
draugu.
•Isztraukė puodelį su kosze, isz art v ni<» miesto ir ne tik tai
Pijokas.
bet toji da neiszvirus bu\<»; į- labai geria, bot da pasigėrę ir
pylė vienu barszcziu ir padėjo muszasi.
— D A I N A. —
IJETEWIS sziAi czirs
ant. stalo. Iszėmė duona, nuka
Apie mus miestelį randasi Brangi Lietuva, motiir mano,
bino nuo vaido rankszluosiiv ir
M. HHRCIj\’KEW¥C/dGS
daugelis pecziu. kuriuose kok Atsiszaukiu asz suims tavo.
padėjo ant stalo.
Kas norit usiszteliuot nauju <r<»ru
N( bai kie manęs bernelio,
sus degina, nuo ju paeina la
Sėsk, sako, valg\ k. dukrele, bai nesveikas oras, o labjausia
rzeweriku ar czebatu arba nata;.Tikro tavo sūnelio.
tai nuweikit pas Motiejų Man-inkepas vaikelį asz Išsėdėsiu, jug tada, kada vejas durnus nesza
v.vezitt. n kada jo darbu paniatisit.
asz tai-pat turėjau savo vaikus ant miesto. Dar tiek privažia A{deidau tavę geriausia,
\ ažiiiodamas in svietą tolia'i- tai kito niekad nelankisit.
— moku su jais apsieiti.
vo svieto, jog neturi kur pasi
(sia,
J.'. Llovd str. Shenandoah, Pa.,
Persižegnojo moteriszkė. at dėti ir darbo negali gauti, jei
l ž miszku kalnu augsziau
sisėdo prie stalo ir ėmė valgv- tik nusiperka už pinigus. Žmo
(siu,
ti, o Audulis prisėdo ant lovos nės dangsausia gyvena mažose
l ž juriu mariu giliausiu.
pas v- i’<ą. ( ziupsi'jo, cziapsėjo szantese, kurios v ra labai tam*
jam Audulis hipomi, bet ežia- sies, žodžiu kalbant mii>u mie- Giliuką norėdamas pavvii,
| sėjo iieo’eriausiai: je^smio, "telij nėra jokios 1 ink-mvbes. Laimingą dieną ingv t i.
nti<1 Labels
. Twenty-avo years exrwport whether patent can be
M-cnreJ or not, fn-e of charies. Our tee not thio
imta badanti). \ aikas v is ver
until oi'ynt IsnllowoL 32 ptijjo Book Free.
Rodosot, ot pagriebezią,
Pijokus.
H. B. WILLSON &. CO., Attomvyj at Law,
kia. Iszsimane Audulis pirsz
UP- C.S.i’uL Office.
WASHINGTON, D. C,
Giliuką capt sugriebezią.
tu ji gąsdinti, užsimoja ant jo
pirsztu. prideda pirszta prie jo Baltimore, diena K Lapkriczio. J uoj, tuoj rodos dagausiu,
IT’JKUSSAI.IENAS
(šiliuko laimes ragausiu,
burnvtės ir vėl szalin atitrau
G uodo t i u o red a k tori aus „Gar
Dingt! kas czion toks misiJONO M1KL-DHŽ10
kia. Buruon imti neduoda. n<s so A. L.“ meldžiu patalpįti
Tviposgi gers krinuczi i’ teisia-(szipsojo?
pirsztas juodas, sakuotas. Užsi in jusu laikraszti sziuos mano
Ar rodos kas toks pasakojo. e- * agentas, kiiwakorcziu ir siunti
žiurėjo vaikas aut pirszto ir kelis žodžius. Kaip vra žino
mo piningu.
122 S. Main str.
nutilo. Įiaskum net juoktis ė ma. jog pereituose miduose bu Apsižv algaii aplinkui,
Slmnandoah, Pa.,
mė. Pradžiugo
K ir Audulis. Mo vo bedarbė, tai mes trvs vaiki A r nė giliuką sutinku .
teiUzkė valgo ir pasakoja, kas nai susitaikėm nnsirandavojom
Tveriu kuo smarkiausia.
ji esant ir kur vaikszeziojus.
sav kambarį ir nusipirkom
Rodos laikysiu kuodrueziau
IJETEWIS SZ1AECZH S.
daigius ir pradėjom gyventi.
( I >ar ne viskas).
(šia.
K. Karalius
Gyvenom visi sutikime, nes
Oi
!
o
kas
czion
i
u
v
v
ko,
Siuwa naujus ir taiso senus apThomas M . n., diena s kiekvienas isz mus turėjo nors Kurtas manę giliukas paliko
maža kibirksztėlę Dievo mei
siautuvvus. darbinius ir szvvcntndieLapkriczio.
Su tuszezia ranka atsiradau. ninius. Darba atlieka greitai, gerai
lės. Iszbuvę nekurį laiką, mi
Net v įsame susigraudinau. ir ]>igei. Giwena ant W. Centre str»
Noriu praneszti v isimnsskai si randa vojom kitą kambarį
Shenandoah, Pa.. ]*) ajmeze drukartytojams „Garso A. L.“, idant brangesnį, taip kai]) buvo (lan Matau giliuko neingisiu,
r"*
o
7
nes.
nev.’ižiuotu in musu miestelį, giaus vietos, tai susitarėm pri Jau apie Lietuvą
mislisiu.
nes darbai pas mus ai na visai imti da vieną vaikiną. IszpraBrangi motin4 nesupik ant
szlektai, dirbam vieną, arba džiu mes gyvenom gana dai
(manęs,
dvi dienas ant nedėlios, darbas liai, bet gi priimtasis draugas
EIKITE PIRKTI PAS
Kad
ant
daugel
metu
asz
ap
sunku yra gauti, už tad visi buvo kitokio apsėjimo. Apie
(leidau tavę. TUOS BIZNIERUS KURIU
lietuviai bukite atsargus ir ne Dievą bažnyezią ir grieką, tiek
BIZNIAIN'RA APGESINTI
važiuokite, kad paskui nesi- apstavojo, kiek ubagas apie Per dvilika metu po Ameriką
( vandravojęs, MUSU LAIKRASZTIJE.
graudytumet.
pabertus trupinius, o ant svie4.

Musu sjuiustiivvije galima mos ant kranto, bet K
doja. Butu labai gerai, idant
, (JAKSAS AMERIKOS LIETINIU’ [lagelbinė draugystė rūpintųsi' gauti pirkti Istoriją Kataliku isz lavonu ne buvo atii
kuri kasztnoja
PUBLISHED EVERY TUESDAY apie tuos savo brolius, kurie Bažnyezios,
Executes all kind of .lob Printing ezion nuo sunkaus darbo pra- wiena dol.
and translating in all modern lan- gaiszina savo sveikata o lietuStockton, Cal., 16 I
'•zio. Frank Qiiinu,
vaikinas, tapo užmušt
: i a m v i esz b 111 i j eper jam
mes turime rūpintis rinkti vy
gina. Tuojaus ji p»
rus apszviestus ir tvirtus lie
ir savę, pataikydama iii
Garsas Amerikos Lieiuwiu
tuvius ir po drauge teisingus,
szoną, betgi nuo Gineiti
Pnbli'-hing Co.,
idant galėtu vesti v isus reika
liks. Mergina pasakė,
230 YV. Centre str.,
lus draugystės iszmintingai ii
perszovus ŲuinCa užu
Shenandoah; Pa
teisingai.

\ yriszkn draiigyszcziu turi
me mes Amerike visokiu, tu
rime ir tautiszku, kurios susiriszę vienu tautiszku rysziu,tai
yra priguli in Susivienyjimą.
Bet gi turime ir daug tokiu
kurios nemislia ir nenori pri-

mą. Mkteriszku draugyszcziu
Lžw<‘izdet<) jas J. Ramannnekas.
galima sakiti, jog suvis netu
Rankrasz.cziai (korespodenei jos) ir rime, butu tai labai garbės ver
iaiszkai turi būti adresawoti ant szio tas darbas, instengti y vairiose
adreso.
vietose moteriazkas draugys
,.Garsas Amer kos Lieiuwiu“
tės, nes tai prisidėtu del suPublishing Co.,
drutinimo musu tautos ir del
230 \V. Centre str.
pakelinio musu vardo
Shenandoah, Pa.,
svelimtaiicziii.
Piningai turi būti siunsli per Money
Order arba Registrąwotoje Gromsiloje ant rauku.
.1. RAM ANAI’('KO.

230 W. ('entre str.

Shenandoah. Pa..
JBaaa

/miogatis gyvenimas pilnas
yra priklumu, nelaimiu ir viso
kili sunkiu smūgiu, kurie at
lanko nekarta žmogų.
Idant
paleiigvyti iszlygas szio gyve
nimo, yra daktarai, kurie gy
do visokias ligas, va
.stengia ligonbiicziiis. /,niones
isz savo pusės tvėrėsi m drau
gystes, idant vienas kitam pa
duoti pagelba laike ligos.
mes lietuviai ezion Aim'llke turime m* viena pagelbinę
draugystę po yv airiais vardais,
mumis yra tai būtinai reikalin
gas < laigtas, nes mes gyvendą•
mi toli nuo mus mielos I’evynes neturime ezion a m giminiu nė bicziuoliu nėra mumis
kam priduoti pat
gos, arba kokios
Holaimes
musu pagelbines
kiekvienas gerai žinonų
irgęs sąnaris gauna
paskirtą mokėsi Į
jo
** snn-rties drain•

va
kare tesis per naktį ir ant ryto
jaus per dieną ir nakt i
l ži iraszoim
mergeles ir moterėles
ant to puikaus baliaus
isz Malianojatis, bet ir
UK

Johsfovvn, 12 I&y
John Weaver 17 metu
nas numirė, nuo pranį
dabrinio Įiinįgo pusėsi

Daugumas straikierini
i įopKinsv me, i\ y., i n Dap- j e in 50 deszimts nakvė
riezio. Girios aplinkui North puošė. Nėra ten ui nė h
ille, apsidengė liepsna. Dy- gabaus ne suolu, žino#
elis skaitlius žmonių buvo
ant grindų. I JauginiUHį
j u su szeminą, kurie k
Z1M0S MIETINES
meti t i draugi* su paczb
užgesltl. I5ct Kaip tik lizgesi
vaikais jsz namu užliek
h d. szio m. i apo parga na ilgui vienam daigte, tuojau kejima ramios, vieno!
henti nauji vargonai iu lietu iszsimusza kitam. Szeiirinej d:
priglausti per savo mil#
v iszką bažuyczią ir ant ryto lij szio pavieto dangv be imta gus artimus.
jaus tay yra nedelii je vietini szytu medžiu yra liepsnose i:
dudorius (vargamistra) dūda tini suvis mažai yra vandenii
vo ant. nauju vargonų laik<
gilinime.
miiijas straikii-i iii ir «
diev maldystes.
t gins prasidėjo nuo v
mas isz j u į a’ dnv ė visus
kurie bov i jos
daigius, idant t urėtu nil
(za paikom) |
sipirkti sav maisto. Szib
17 d. szio m. buvo iszmokeslojimas straikioriu pini
lies diena, žinoma jog tada lie
priežasties j u >«ž|
tuviams nestokavo pinigu, tu
darbininku neprigulinti
rėjo už ką Įiasigerti, pasigėrę
pradėjo daužytis viens kitam
antakius. Musztynės buvo apie ežio. M lestas nliej ield, penkto
lika miliii nuo ezion ant lov:
keliose vietose.
Central geležinkelio, buvo su
vis sunaikĮtas per ugnį. Blėdi: ir Hudson Kompanijos
isznesza $ B H) (ioo.
iiioiithe, Pa., sudegė 25

Pereitame nnmerije
1 a i k r aszez i o i s i s k v e r bė
vietoje k n. Žilinskas
Milukui turi būti kn.
ką padare Miluku.

Teisdarys aiigszcziausios vai
stijos teisdarystes, Dean, iszda
vė sziose dit nose szitokia isztarmę: „iszrinkimas mokytojos, j'dgu tik nėra prieszhigas
paprastoms tiesoms, ne gali
nieką apeiti. Neatmainyta yra
tas, jog miniszkos negalėtu mo
kyti vaikus tikejimiszkus da
lykus — niekas ne gali in tai

u in ire nuo prarijiw|Į

u m ingas pad
. kierin

J rys matrosai paskendo.
Draugystes m lenu yra lavįtis
giedojime. Vietinis dudorius
(Irand liet an, Mieli, 10 Lapužsiims mokinimu giedoti.
kriczio. Mažas garlaivis An
telope (’hieagos, grįždamas nuo
ezion susimuszė ir trys žmonės
Atitaisymas klaid

drausti miniszkoms būti moky
tojoms mokyklose vieszose,
nes .mokina jos tikejimiszkus
dalykus ir neszioja zokonikisz
Kais
ilktuvais.“

szio nnmesio. Priežastie
buvo parvertimas d(-<#
liampos. Szeszi užimtai*

po susimuszimiii pirmo, garlai
vis Antler nuplaukė nuo kraPitlsburge nuo senoji
szto, be abejonės ir tai susi- ko mokina keliose \ itszk}
kuls in szmotus. Skaveidros vai kyklose miniszkos. Kr f
laivio Antelope yra iszmeta- tai nekuriems fanatikais

Japo jszžnifyrn armėnu k»dio
nikęs kaktusas.
Ant baisios
likatukstaneziu, ne buvo jokn
pustynės nematyti jokio debe
snsimilėjimo žudė ir visais
šio, suvis ten nei i ja, pagalinus
kankino moteris ir mažus kū
nepuola r. e rasa ir tolidžio sau
dikius. Buvo reikalauta nm
lė savo spinduliais be milaszirdystės kaitina. Karszti ir du— Nu, asz noriu nnsiskan kitu, iszsižadeti krik>z zioniginanti vejai tolydžio nesza de dyti, kas man isz tokio gyve szko tikėjimo, bet tie velijo sr.gerinus kankinėse numirti, mbesius piesku. Gero vandenio nimo ?
kaip iszsižadeti Kristaus. Da i
niekur negalima rasti.
— I r del to taip
gelis armėnu kaimu buvo suMetuose 1850 trisdeszimts ant kranto upės •
legita ir kelios asąbos sudegė)
emigrantu norincziu dasigaut
— P-a asz esu bu
in Kaliforniją, keliaujant per o
szaltas
va m
pakalnę mirties tik tai du isz- man iszkadvti ( ken
pražuvo isz
priežasties t ros imo ir kar.Jokūbas, kuris turėjo pa
szczio. Bi'tgi ne
Apie (lydelę žmogžudy
ežia labai negražia ant v iedo
vojus, isz priežastie katro tai] praloszęs ant kaziru daiigek [»MĮ»ildita Lietuvoje pnv i
pinigu, parėjo namon su per fraku nepertoli miestelio '
e jokio k<dio toje pustyiiėji mainytu isz piktumo veidu. du, danesza lenkiszki laik
ku ir druskos, isz visu pu- Pati pamaezius tai, klausia, -zcziai tokias ži iia<:
mažais ii
—- Jokūbai delko tu taip
Kaip jau yi a atide ik ta
veidą perniainiai ?
žmogžudystę papilde:kokis ta

pasažierinio laivo
auns“. Kriksztu motina
Hivo miss Cleveland, pati preidento, kuri užėjus ant laivo
szliejo bonka vino ant užpa- morgana

Pakalne mirties Įiaviete įn
ik a Ii forui joj yra karszeziau
ir pavtingiausia aplinkine
vienytose Valstijose. V ienas

; m kokią bedugnę,

fenui atsb-anda mivadinanios ,,fata
Keleivis pamatęs
jog mato žąliujauežius plotus žemėssu szaltiniais
vandenio. 1 ikėdamasis jog ras
gaivinantiv Ogėrimą pasiskubina,
O
1
bet regyklė
Cz v v isznyksta. l’žstojus nakcziai iszeina isz v.du
visoki žalcziai ir baisios rupū
žės. Pakalnėj mirties taiposgi
randasi baisiausi \ isame Amerike vabalai taip vadinami
„Gilu Monstci
kitu
kirmėlių ten randasi žąlcziai
tiktai nuo dvieju pėdu ilgio,
kuriu inkandimas iszvaro drueziause žmogų in kitą svietą.

i<z to daigto, sako: nuvom pri
versti daugiausia maitytis me-a v isokiu mažu žvėriukui, ko
kius ten radom. Bulvės musu
labai puvo kaip tik pribuvom
iu pakalnę mirties, o vienite- Lai Ke keliones Relei
li’.i musu maistu buvo vaisiai ilginus iszbuti neg<
Mimai inavoti skrinutese. Mati porą advuu. \
nio fenui v isokius žalczius, ki Medin
ldinamus

— Kad asz niokėczę
marin ti veidus, tai asz I
seniai jau tavo permainęs
v ai kinas, jiesz
paezios, atsiszauk
draugą.
rasti sav paczia. Apsivesti su
grazna, bet neturtinga — įnami
tėvas neveliją; apsivesti sugrazia ir turtinga — ant to jai te
v as m'v i'lija; apsivesti s i ne
gražia bet turtinga - ant to vėl
nelinksta mano noras, o vėl im
ti negražia ir neturtinga...
pripažinstu, jog ant to nepave-

zko gimimo'
man
(o, senos geležies — HKllcziUs
nuo nelaimingos keliones emi
grantu 1854 m. Isz ('migrantu
tada patrotijo gyvastis in 10
toje baisioje pustyneje.

Pakąlne mirties yra iii 8 niilias in plotį ir 35 iii ilgį. Ran
dasi ji iu 200 miliu atstu nuo
Tikaus okeano. Tarpu tos pa
kalnes ir okeano randasi kal
nai Poleskope in 11,000 pėdu
augszczio. Pakalnė mirties ne
yra kas kitas, kaip tik iszdžiovita, nevaisinga pustynė. Ne
mat i t t*-n jokiu medžio nekrumo, kaip kur nekur matyti su

urenu
mdilo buvęs sziltas. Bet per
ekuri laiką tas ažeras iszdžiu
pust ynė.

apsiginklavusiu indijonu ke
tina nusiduoti in
ilburton.
Grasidami užmuszimu kiekvie
ną kuris pereita karta ėmė da
lybas nužudyme silas Lane
vado. Szeryfas suszaukė visus
žmones, kokius lik galėjo gan
ti. Žinoma, jog ne apsėis įb<
musztynės.

< ial <1 ei (o, idant
a i k sz.ezi ot i naktimis.

Pranesza angliszki laikra
szcziai, jog u ena pereito me
nėšio, kurdai fyventoiai Tur
kijos, supikę u z. menką Ką ant
armėnu apskundė valdžiai, jog
armėnai juos baisiai persekio
ja. Tuojaus buvo paszaukta

Kulvinskas, buvusia urėdui
kas, ir Baranamd<as drauge si
kitais keliais kaimieeziais. Du pirmutiniai atvažiavo va
ramlauuik.*
Gibaeiszki

jam '-'.ule gana
l žganėditas Grosas
kuo gražiausia prekė
ežius ), matomai, jog nejausti i
mas m laimės. Apie II valau
da vakare abudu pribuvusieje
draugi* su randaunikii, tarnai
te ir vienu darbiniku, nusida
vė in klėtį neva del apžiurėji
mo javu, kuriuos norėjo piru
ti.
Klėtije Baranaiiekas ii
K nlv inckas metėsi ant sa-‘o
aukų ir uzmusze juos baisiau
siu budu su pagelba kirviu j
Vieu-kart szalinil
v
naueko ir K ui vilioko
v o iki tam laikui p;
inpiiole iu namą ir uzmu<z
paczia Groso, jo motiną senu
kę ir baisiai sužeidė tarnaitę
jauną merginą. Grosas buv<
pasiturintis žmogus ir žinoma,
jog
tas
buvo
pri t ra u
dariai, iszszmpiiicję visą namą
ir paėmę, kas geresnio, pabė
go. Kada an t rytojaus tūla kai
mietė užėjo in palivarką, rado
ten u lavonus ir septinta sužei
stą merginą. Ant stalo buvo
likucziai po vakarikszcziai va
karienei. Pavojingai sužeistą
merginą atvežė in Vilnių, kur
ją patalpino szv. Jokūbo Ii-

h.

•'«-tvx!K

&

Rio Gramle'de

paveikslai
Aleksandro III
buvo matyti ant szimtu Įaugu.

Prisigatavojimas

-

ir

W

•

i

> o •

rodomi, jog innts^

buvo pripildįtos svietu, o apie
miestą Santa Alini
(’bristo ir San Matei,b

ežiai buvo užimti per žiūrėto
jus, nusirandavojimas lango taip, jog negalima buvo pra
ant uliezios, kuriai nvszė caro
mu

ari ri

——~—“■

SMULKMENOS.

su geriausiais szunimis. SzuA- LASTAUCKO
—— *Q* —.
nes iszsigandę tu žvėrių, sugry
Astronomai tvirtina, jog ant žo pas medėjus nenorėdami at Ten yra puiki užeiga, nes galima
gaut netik isigert geros arielkeles ir
planetos Mai’so yra digčziai sitraukti nuo ju ne per žings
nį. Medžioklę nustojo, ir da la
szileziau, kaip ant žemes.
rktai pabandikit o negrandisit.
vena viena

pora,

Tikra Elgino laikrodėli uz
dika ■
Prisiusk szita ap»

FLGINj^^Q25^»»rirsinima
su i)51~
tavo adresu o
rnes
atsius?
nie szita tikrai rl

315 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

vyras turi

A
lįBfc

dika ant pamatič mo. yra tai 14 ka

§ Pakraszcziiiose Amerikos
atsiustas ant parodos in \\ ashingtona. Abe'lnai vėžiai visados asti tamsus, bet mokyti

326 pėdas.

valdžiai, nes jie rokm
mažjau randasi jus
tarp apiu’rrii, ne b
m atrosu ir mariniku.

Konstantynapo- vulukus tankiai atsitinka, jog
randasi tarp ju balti kaip tai:
dimo szaltinio su gidaneziu pas kralikus, peles, varnas ir
vandeniu, kuris gali atneszti

§ Nevalninkai Kinu.

dievmaldvstė už mirusi.

K inai ir Japonija.

Du kaimai, kuriuose yra iii

ir

Ki'nszru nuropos, Kurie nusi
tik .bino in katedrą pažiūrėti in
mirusio caro veidą. Ant ulyeziu aidink katedra kasdien

sus,

n.-iis bu> szlckiai, nes japonai
turėdami savo rankose drut- ma tikėlis, jog trumpam laike*

dm H u ir t. t.
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■ yir

kurie buvo arti viilfi •
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s viena Karta
,(’arime ir asz
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u vi jo. Japodrueziai aplink kinus

— Szvmtns tėvas dar vra
užimtas raszimu dvi<*pi enc\--

VISADOS PIGIAUSIAS
reivio 100 tealu. Tas parodė 2iurek ant szios dovanos Kalėdų.
visam svietui, kaip kinai mis"~CL ^USU P8*’n
—j _
O
tis su jumis

7175

k ;a usia nukerta kiekvienam į
galvą. Metuose I860 su paim 8
tais prancūzais ir anglais neap

kelias miles

(’aras Aleksandra III jau

limo kai n i a uis
iii Siberij i, už ėmilu

ve, tie kurie juos atvalnino, ne
galėjo tikėti, jog da užsiliko
juose kiek nors gyvasties.
i’ispamlim.!< kalti

esnio ženklinimo apa-

l

ja. I hinesza i>z \ ilaš
gubernatorius Oržefl

ngtone.
pams Pi

' parapija

nėjo

tas valkatų gerai apiiginkla- mm pirmos.
vusiu atėjo iii kaima Tortoli

ežios su

menesio,
r Povilo.

n- Bažnvvaldžia ir

-

vo mukiai sužeista.

tas kilį

kuri tesėsi per tris valanda

k a t a 11 k a i

Daugelis n -laim
IUSW

Motina jojo parvedi
karvę, kuri ją darė if

\eže daktaru ir szoH
mo svieto katalikiszko in krivežimo, i.szsi-mko koji
atpuoliku ir daugelissužeista. Už
minties tu sukaktuvių bus pao caro
nebiznieriai moi
buvo paszaukta kariumėnė isz
artymo miesto, kuri leidosi už
UŽ APGARSINIME

W %

rn

Tiyranosenei
ir mes visalos dalai ko
me ka priža
d a m. 'liktai
per 60 d ienų
si m azituos
tikrai 14 k.
>»ukso laikro
< lėlius, su
Z/ražiais luk
d.sztais ir su
tikrai ameri
^iszkais vidūriais už

sztuojn mažiausia $25.00. Szitie laik
rodėliai turi tikrus „Dueber“. Luksz
tai yra pripažyti už geriausius Amerike ir mes prisiusime gvaranta vojima

Kada jie buvo paimti, suri-

rejo būti ant saules, bjauriauvisoki vabalai.

Laikais

nenumirtu badu,7 betgi
o karsz-

pa ra j n jono su -I aržiai

apstojo namą \ ieno majoro ir IG I taiposgi turi
pamatyti caro kūną paskuti inėję in vidurį, iszneszė viso duoti ency kliką in anglLzkus
niu kart, iszsiskirstė. Nuo lai
kius brangius daigtus iružmu- viskupus mi siekiu apraszimo
kinius szė vi. na tarną majoro. In ta tar
<*aro buvo atvesztas in Petrobuvo
ei j a ne

pirmiau pareikalauta nuo vaiku prancūzu ir anglu. Neno
rom ir vilkidami diena už die-

melu. \ ima isz tn eiicykliku
me.
yra paskirta \ isknpams Snvie-

se žmonių. I d (‘Ve pad < ■ k man tai
minti mano brangiai Tėvynei ir M o
*

lolydžio danėse?
szavo.s, apie ii.au jus i?
ji mus.
Nauji nre,<

gi randa i baltas vežis, pagau
tas vidnržieminese mariose; il
gio turi mastą.

ponijos apieurio yra

baigus musztynei ties Pekinu
riesz 34 metus Drusai dasi-

♦

Isz Mexico dalinį
vulkanas ( ’oiima nieU
lavą. Artimi gvveiiH
iszsigandę, j<»g lavą;
szalis vulkam>: ugnįsi'
keliolikos indui:

*

O

danesza isz

riumėnė tris kartus
1 A »i\ 11 rm i t 11 <( ii.
numirė .Maskvoje ir ten

J. MOCKAICZIO

nw

nt stacijos, kur jo
Daugeli* b;r>nycziu
is Hiigsztu
asabu kurioj palaidotas kūnas caro,
♦J
mierini, paila
ir kitu Europos
17(KL m. Toji katedra randasi ta. Dnnes/.a, jog \ iena moterį- mainą vvriatisy
vidnrij drutvietės*
Ten yra szke buvo užmuszta. Gyvento

nas isz ju isz rod e iii szmota pu
stanezio kūno.
gyventojai vieno kaimo
lydelei baimei, žmones

iszkwietknotais
luksztaisir iszro M a hanoy Cit y, P a.,
do kaip tikrai au
kso laikrodėlis už
Ant uliezios W. Pine name Gor
S JO- Widuriai v
inant) ten gali gaut szalto alaus ir
r;l tikrai e’gino,
visokiu gėrimu. Yra tai geriausia
gwarantawotas ant 20 metu. Apžiū
užeiga del lietuviu.
rėk gerai expreso ofise ir jeigu tu mi
sli, jog yra pigu užmokėk expreso
ZINIA DELJA1 LIETUWIU
agentui $ 9.25 ir kasztus expreso. o
Duodasi jog asz galiu budawoti laikrodėlis yra tavo.
naujus namus, t alsinti visokius karJeigu nori gražu lenciugeli, tai
pendariszkus darbus ir ta galiu atli
prisiusk drauge su sziai kortele 50
kti. ka angliszki žmones padaro. 'Po
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba
dėliai užpraszoma idant lietuviai tu
redami Koki nors karpendariszka
lio, o gausi lencugeli dykai.
darbu atsilankitu pas mania,

IJ ETC W ISZ K AS SALI U N AS

ATLAS WATCH CO.,

MASONU TEMPLE- CHICAGO, III.
SHENANDOAH, PA.

KRAUTUWE.

$4.00

FOR

25 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

geriausiu valgomu ta worn ir kitoni-

$4-60

'ST

r Re v oi \ eris
xas5<) cigaru

PU V O*
I'aiposgi K. Radžiaviczius vra
'>|Į garsinima ir prisiusk mu
agentas szifkoreziu irsiunezia pinin
adresu ir su vardu savo ex pre
gus in visas szalis.
so, o nit's prisiusime taw par C.
O. D. ant peržiūrėjimo boxa musu
,,Special Brand“ Cigaru ir szita Automatiszkai iszmetanti szuwins dwe—
jopai weikenti rewolweri. Wisas ni •
227 Js. Centre str. Shenandoah. Pa., keliu plekuotas, gumine rankenuke
Ten galima gauti šviežios ir ge irszuwiai in ji yra wartojami „Smith
ros mėsos kiaulienos ar galvijienos ir Wesson“ 32 arba 38 kalibro. Szis
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszku rewolweris už tai pigiai parsiduoda
daiktu, pas JOHN BR0DLEY ga
lima ir lietuviszkai susikalbėti, ba cigarams*
o
lietuviai klarkos.
EAST LAKE MFG. C.

kys ant viso am/iaus ir nėra ant viso
svieto, kad gerinus laikytu laika. Isz
kirpes szita apgarsinimą, susk isz «<ykio su pilnu savo adresu, o mes tav
siusime laikrodėli už dika ant pažiūra
jimo. Jeigu tav nepasidabos, tu ne
reikalauji mokėti už ji. Paminėk ko
ki tu nori vvriszka ar moteriszka. Jei
gu prisiusi 50 c. mes taw prisiusymo
T. Pauliukono
su laikrodėliu Hera lenciugeli 14 k.
auksu bieliavota, vertumo $3.00, ar
Turi visokiu puiku gėrimu kaipo
ba prisiusk mums isz syk per money tai: arielka, arakas, midus, vinas. alus ir kiti. Ten žmogus užejas visad
$7.75 už laikrodėli, o lenciugeli gnu
si dika. Ne lauk, bet raszikie kuo
36 E. Outre str. Shenandoah, Pa.,
greieziausin.

Adresas: RED STAR WATCH CO.,
315 Dearborn str.
Chicago Ill.

S. E. ('or. A-Jarns and Stato Sis.
Chicago, III.,

WINCAS WROCZINSKAS
Geriausias karpenteris (dai
lydė) wisame mieste Mahano-

Pine str.

vo namu isz baimes kokiu tai
LIETUWISZKAS SALIUNAS

J JYJUVI. A X IV IXOO <4 J 14 UUiJHk W y
ir kas jie do pervieni nieks en
su riksmą, versziu ir kitokiu
gyvuliu buvo daugelis papjau

Priek tam randasi BILIARDAS,
Puiki vra užeiga, nes galima gaut kur isz nobodumo aluezio ar arielke
les isitraukus, galima ir boles paraibet ir patinkamai pasikalbėt; czion cziot kad ir szlektiszkai. Szale prie
mums lietuviams darbininkams ne saliuno yra sale delei mitingu ir ki
pro szali.

Jono wasario

322 S. Main str. Shenandoah, Pa., 312 W. Centre str. MabanoyCity Pa

V —■

Dydele krautuwe wisokiu
gėrimu: alaus ir wisokios degtines.

KAZIO DRAUGELIO.
813 E. Centre str.

«**•/»

