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kaip mums mėnulis. Kad am 
mėnulio gyventu žmonės, j:e 
mat v tu, kai,]) ir mes, pikuoti,

žemė, žiūrint .nuo mėnulio,
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burini, krūvos uolu.

ant kurio

paezios žiūronus

. Vie

pilnu sidabriniu iidiiiebu. rTi
ka in-

iurint in menuli ( per pil

kai]) pats nuvykau ant menu
visiems

užtatai dangus nuo ; nes

niekados nė

mokslininku

t

lygumu. Kalnas

ir pima 
orą aut

v-

. ... *r;

KATES OF ADVERTISING:
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liu, kada jisai žiuri iii mus sa
vo

ore inch once , . , S 0. 50 
one indi one month. 3 l,oo 
one inch one year . $ I0,oo

nulis nuo musu už triju szim- 
tu szesziu deszinitu verstu,

ūkais a {įtraukta. M a- 
žvaigžde) iii suvis ne- 
Mat, ant dangaus jau

per tokį įtaisų, visi daiktai isz 
rodo daug a rėžiau ir didesni 
ne kaip isztikro. Ant medelio 
kų vos užmatai akimis, pei

žiūrėti, 'kuli žingeidus imk- i ' .
skiniukai sėmė jau tėmyja mė
nuli per žiūromis ir szedien

Ka$-gi vienok per daiktas 
tas mėnulis, kų leidžia ant žė

vakare tu

i s?, n esza arti b» veistu. Mėliu

akimis skauda žiūrėti. Lygu- ' «# *• K..
flit! pavirszius murzinas, pana
szus in indžiuviisi purvinų. 
Taigi szitos lygumos, žiūrint

■■L
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kinds. , . tik žinoma, per sap
nus. liesa, |e-r sapnus žmogus

prisiartinti ? Nors jau 
nė žmonės lakioti po 
tam tikru įtaisu, bet

g i

sų. Ae tik menkesnioms. oe 
ir skaiseziausi-misionisy žvaig

pati ir ta pati aplinkui, o že-

kraszto, tai ir nesurasime: nu
važiuojame in Kauna, matome 
aplinkui vis tų patį ridini, ap- 
v ožt ų d angų m, kaip imami < - 
je; nuvažiuojame in Vilnių.

kas ir bųnis. Juo žiūronai di- ‘
1 • . •. » , .

mais aptrau kti tarpai. I let kas 
tie szvit sesniejie ir tamsesnio- 
jie {įlotai, sunku įžiūrėti, nes 
mėnulis labai toli nuo musu. 
Malonu butu pamatyti mėnti-

la, viską, kų jie ant 
patėm vjo, knygose

■ ' tit.'"

ISZEfNA KAS I TAHNIXKAS.

. .

aplinkui tylu ir ratu u. 
iie-kur ant dangaus v 
kelios ž v a i gž d e 1 ė s,
skaiseziosios; .P’jo

Puikus vasaros vakaras. Jau

wGARSAS AMERIKOS UETOW1U

rėdamas per didžiausius ir ge
riausius žiniomis, matai jįjį 
taip, kaip kad ji.-? but” vos už 
dvieju szimtu verstu. Du sz.itn 
tai v.erstu tai jau ne kas per to- 

geroius^akimis pe? sirT.k;

ežiam tolume. Negalėdami pa 
tys nuvykti in padanges, žino-

kuri

tuose, tiek ir ezionai rasite.
baigi, nepamenu kai]), pa

sijutau beėsųsant mėnulio, ant 
pat keteros augszto kalno.

ne kaip tiesiog, be to Įtaiso, in

sas — tai taip vadinami žiūro- griautos; virszunės indubusios. 
Szitie kalnai panaszus in tuos 
žemės kalnus, isz kuriu kita- 

ketas dailiai nulygintu įgaubtu syk su trenksmu verždavosi 
laukan ugnis su pelenais, bet

- 1 &- ' *’Neramu a: rHnė h :. I i<». < zi 
nai nėra nė oro, nė vandens; o 
kur nėra oro ir vandens, tenai 
nėra nė debesiu. Užtatai saulė 
ant mėnesio szvieeziu labai 
skaiseziaj. Ant saulės labai 

ta ir tamsu. Aiekur nematyt v 

nė medelio, nė žolelės, nė jo
kio gyvo sutvėrimo, j r dan
gus ant mėnulio iszrodo kitai]), 
nekaip žiurintnuo žemės. Czio 

gi per paežių saulės kaitrų. . . 
O sztai tarp tu szimtu žvaig 

ridinėlis, panasžus in mėnulį, 
tik keturis sykius nž jį dide
snis. 'bus ridinėlis taipgi ne 
vienodai skaistus, kaip ir mė
nulis. Kas-gi tai galėtu būti? 
Insižiurėjęs geriau, pradedu 
atskirt sienas pasaulės daliu ir 
juros, kurias insitėmyjau ant 
žemės mapos. . . Jug tai musu

Kaipgi tai ? — užklausi jsktė 
lytojau: jeigu žejnė, .žiūrint 
nuo jnėn.ulio, iszrodo taip par. 
kaip mums mėnulis, tai 
žemė tokia- jau, kaip ir niėnn- 

tas ir, musu žemė.
Mat, žemė suvis ne tokia pa 

plokszezia, kaip mum- r<vlosi:

rio i;iis knibždame 
žiatisi vabalėliai.
v i ij( ant vietos,, rodosi, kad te
nai, kur-tai nėneperlabai toli, 
žemė susiduria su dangum: o 

ra. A era, ir imti ne 
gu musu ž'-mė butu v
ežia ir apvožta, tarytum dide
liu bliudu , dangum, kaip tai 
mums radosi, tai isz kur pasiro 
dvtu saulė, mėnuo ir žvaigž

■ /veltoj jJiir'iivviY

prie pat pakraszczio matomo 
žemės ploto, apsiauezia dangų?

nukeliaut in tų paežių

su žemė ir per ritu szalį —- R u. 
su žemę ir Siberija ? Ir mato
mas žemės plotas iszrodo mums 
apskritu vidiniu ir nukeliauja- (Į

; r 2
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skaiscziai žiban<*zią ežia,
0 musu pagirta maldinyczia.

Melšime kad ir ulboj arba vo

tik daug mažesnis, o del to ir 
žemė ir mėnulis isztolo isziodo

begaliniame pasaulės plote be

daug didesnį, szviešu liepsnų- 
ianti obuolį — saule: tiktai

Pono Dievo svietas.

pradeda dilti isz vieno szono,

tai

j

į» »la-‘

nulis gaunaszviesą nuo saule

\ irszium atmusza antlink mu-

• laši tai toj paežio] szalyje nuo 
musu, kaip ir saulė, t. y. be
veik tiesiog tarpu saulės ir že
mės, tai visai prieyzingoje sza
lyje, tai vėl isz vieno ar isz ki

kasi aplinkui ant vietos ir te- 
niyja, kaip atsimusza ant ka
muolio žvakės szviesa. Iki ap 
sisuks vieną kartą, tai ir pa
matys ant. Kamuolio ir jaunatį,

dzin labai gražiai patalpinti

dainutęapie Szenadorį, kuria 
parasziau del paaiszkinimo

vo; kad iszgirdę linksmai ir 
suprastinai pagirent ju gerus 
darbus, ne patingėtu lietuviai 
ir tolesniai atlikti tam pana- 
szius darbus ne tik vienam**

fegul givuoja Ievyne musu

iriausia

<»

i

Jau nuo lenku gražiai atsiskirt1 
Ir varda Lietuvos jau iszgirė.

Kad Dievas laimingai jiems

lis stovi tarp žemės ir saulės, nnnn,s Dievui szventiny 
mes suvis nematome anszviesto cz<b
jo szono. ir jis isznyksta isz 
musu akiu ; kuomet mėnulis e-

lęs. tuomet mums matyti visas 
apszvietimas mėnulio szonas

szono pavidale rago, ir tuo
met turime ar jaunatį ar del- 
czią. Kas nori gerai permany-

Dieva užgriebus perpraszisim,

sirn.
Daugel vargu mes nukente- o ~

Kad saviszkai melstumės isz

Buvom
klausyti, 

Kurios mes ne galim perma
nyti.

U*
Jog reiks mumis nuo lenku at

Mes busim linksmai ar vargiu 
g“b

s vaike
liai, \

Žinokim gerai, kas mus nu
• >

vargino o
Ir musu tėvynę nužemimo.

Ir musu tėvynę isznaikinti.

Milekimės, kaip tikri brole
liai.

Kad sugražintu mumis Lietu

Kad musu lamą iszganytu, 
Ant augszto laipsnio pastai

tu.

Rojaus linksmibės datirsim

Vardas Lietuvos jau pakeltas,

Apliudis lietuviu tuos darbus.

0 musu tryne niekad nežus.

gul pasiima kokį nors apvalu p-
daikta —ar kamuolį, ar kitą Ką ėjo garbint Dievą ant sa-

si m.

Reik mums mileti lietuvystę

Norint Lietuva Imt ir numi
rus,

B. 1).

*elgeta - ubagas, o o

„Daktaru isz Romu*, 
singai vadinos Juoi

butije, numirė wiow 
garsi asaba, žinoma^ 
ventojams Austrijos ssr 
nuo keliu (lesethiB 
ir po kelis kartus 
szy ta la i k raszczi nose. g 
jai „Bettier General“

30 metu paprastu jojf|g| 
jimu.
su pražilusia galva, | 
vasarą apsidengęs s

ežiu j u ir buvo jietįj 
rai žinomas. Ant tikt® i 
tavo suvis, bet stoved^j 
keliolika skrinucziu ®

pacziomis — p^jin^J 
vanas, nuo milaszirdir 
einancziuju. Už tas®

rinktais žodžiais, jdguH 
jentys buvo svetiniiaf 
davo užsimislijęs, pd® 
mas, jog mato pn&įj 
a p si red ži u si u elgeta 111

• * amatu paprastai utsi»

to, Įlotam g’-iždavoiu® 
mą, kur tarp „stanigt 
vo dideliai ■ 
Turėjo iis teiB

prasta vieta daktaro*® 
nė v i e n as n ed r įso uikV 
nui per likusį laika H

radėjus“, imdamas py
nuo kiekvieno. L’fc®

S

skriczio Wiedni»iiiH sį 
priesz 50 metu taše® 
vo gana augsztn iifrf o r>
galingu žmogum. Ifl 
rado laimės gyveninei 
stės isz priežasties lį

• • ’llį
paczios, kurią Į>am«

p

milaszirdi ngais.

vo jam nekarta vis^jg 
vienok visados ,.j>

tėvas apleido garlaivį taip gir Jau nėra sunkenibiiant uode-
jmnaszum in žmogų. Bet ir tas 
aukas „jenerolas“ visados at
mesdavo. Numirė nuo persza- 
limoirsu juom prapuolė na- 
yatniausia asaba nuo ulicziu 
Wiedniaus.

koncertu jog F/ąbbe iszbėgo 
isz tvarto, pr&szydamas gaspa- 
doriaus, idant ko greicziau-ix

Jaunas kėliau nik as ir rasz-

kurioje viename skyriuj* raszo

nanczia kas sykis labinus An-

Girtuoklystė visoje Nuropoję

lyginant su tuomi kas atsitinka 
už kanalo La Manche, o taipos

kęs, bet pritinkancziai apsi-

duoti stiklą degtinės, in kurią

reikalu. \ iena karta buvo 
atneszta jei del pirkimo už 
luilij'Uią pesetų brangiu daig- 
tu nuo vienos nubiednusios

liam reikale. Kuii’maiksztieiie
► <

'iiojaiis davė milijoną, bet
valandos sugrvžo vėl ir isztrė C/ **

sei valandos sugrįžo treezJu 
kartu. RankaKdreba kas sykis

—:o: —-

In viena kaimą laike ponavo*

tavnsdaktaras klausė vaito: Na 
kaų» ponas vaite, ar iszpildėr.

karta ne vienam mieste galima 
atitikti jauną žmogų, kuris atė 
jęs pas loeninįka karcziamos, 
duoda jam rasztą nuo50 —(;0 
svaru, sakydamas:

venimą ir pavelik gerti kiek

Gaspadorius, kuris patėmijo, 
jog prisižiurau tai scenai su 
atyda atsiliepe in manę: (bet 
tada girtuoklis iszeina in kitą

gersiu, duok man apie tai ži
noti, o asz eisiu namon“. Graf- 
tone — raszo toliau autorius 
— nmcziau tūlą gyventoją. 48 
metu, kuris gerdavo vienoje

n

sta kokį kitą užsiėmimą 
likczion o pamatysi ki

o-asis. i aueii o
ant stalo ir g

si as

kėliau janczią draugys

szviu, o geriau 
szviu ateinancziu.

tam- 
pasi

viniai, paeinanti nuo gerumo 
szirdies, turėjo davesti neap-! 
sižiurinczią moteriszkę ant nu- 
sigiveuimo. Ne seniai da bu
vus apsupta daugybe bicziuo-

\ aitas ant to atsako: Asam 
pasirengia ant visko panau 
daktare! Liepiau jau iszkasti. 
duobes del viso valszcziaus.

iszsitraukia isz kiszianiaus li

priesz tris metus, numirė isz 
susirūpinimo, nelaimėje, viena

ma tiesiąją ranka drauge su 
stiklu, kitą gi traukia kairiaja 
ranka žemiu, taip jog su pa

ilais u

nekarta iszmis-

sztina pagalinus europieczius. 
Tarp kit ko jie. iszmislijo gvra- 
budą atpratinimo asilu nuo re-

x'o 
ma:

jauno

gi jis butu prieszingas justi su-

— O ne! atsakė — bet, kad jo 
pavelijimas turėtu taisybe,

n-rseniai numirė Madrite 
niiojej moter iszkė D i

me, kurios turtą priesz kelio
lika metu rokavo in 100 mili

sUuu paėmė m kariumenęc
— Et! mano ne vienas nėjo.

Nes turiu tik tai vienas 
dukteris. i

nakti užmerkti jis akiu isz 
priežasties, garsaus ir baisaus 
riksmo asilo, bunaneziotvarte.

tai kokią tai paslaptį ir dade-

gaspadoriui vieszbuczio ant tos 
neramibės nakties. Gaspado- 
rius užtikrino jog tas gyvulis 
dau<r jau ne suriks ne syki.

iszmėtė iki paskutiniui skati- 
tikui per savo iszlaiduma ir 
kartu provodamasi su savo gi
minėm. Vienok ji savo iszlai-

vo žodžiu. Misliu, jog ant lai 
vo greicziau man pasiseks. . . 
Nelaiminga mergaitė, pasi 
szvesdama del savo mvlimo,

atrado laukemos valandos, nes

tai, kad niekas to ne dažinot-ul

Teisdarys. Del ko nenune- 
sziai tuojaus in policiją tos

dai ant nliczios?

ponas teisdari.
1 e išdary s. lai reikėjo

ją atneszū tuoj aus ant tyto-

A įskųstasis. Kad isz ryto 
jau m buvo joje nė skatiko.

kuo spakąiniausia. Keliaunį

ni užsimanimu. Kada metuo
se 1865 arsirado cholera, ant

darė l

džius

iszsiėmė maža v

negalėtu pakelti.“ L‘abbe nu- 
nusidavė in tvartą ir pažiurėjo 
asilo, stovinezio juokingam

ramus ir su

— Neszmeruok plauku, tai

metus pradėjo szmeruoti savo

apsivedė su naszlia su ketu
riais vaikais.

— Koki/

ksztienė davė du milijonu, ne
sibijodama pati smerties atlan-

už tai didelę garbę, teisingai 
užtarnautą. In pora metu po

.men į. Kėliau n įkas 
akmenį ir atvalnino 
nuo tos sunkenybės.

teryste, Protekcija.

—* '7 llivay UVJUtij

nes mano tėvas tarnavo antge-
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Girdėti, jog exkunigas Dem 
bskis buvo nusitrenkė? net in 
Bostoną kur buvo priimtas 
kaipo kunigas per nesiiprati 
ma bostoniecziu ; v ra tai žen
klas, jog Lost m i vėžiai suvis 
randasi tamsybėje, nes nežino 
apie tai, jog tekis Denibskis 
vi a aiszkus bedievis.

, , i . ..
„Saukc jau iszejo pereita 

nedėlia padidėtoje lomioje. O 
..Gazeta Ludova’L kurią isz- 
leidinėjo iszdu tojus ,Saulės“, 
jau nustojo iszeulinėjus.

Redystė „Garso A. L.“ lin
ki savo skait v toj ims linksmos 
szvehtės Kalėdų.

Lietuwiai plau 
joje Anglijoje.

Prierz metus, ar porą. Nau
jojoj Anglijoj t. y. rytineme 
kraszte Sziauriurs Amerikos a 
pie Lietuvius suvis beveik ne- 

kad ten Lietuviu nė nėr suvis.
O tai del ko? — Del to, kad 

ten iki sziolaik jokios lietuvi- 
szkos parapijos nebuvo. Del 
to, kad ten-nebuvo kunįgo lie 
tuviszko.

Teisybė nuvažiuodavo in a- 
na krasztą kada nekada kuni
gai lietuviszki iszklausyti Lie
tuvius spaviednies. bet atvaže- 
vę ant dienos ant dvieju, men
kai ka galėjo padaryti <lel lie
tuvystes labo, in taip trumpą 
laiką kaip tik spėdavo dvasisz 
kus ju reikalus atlikti.

Bet dabartės, kada ten nu- 
| vyko ir apsigyveno darbsztus 
lietu viszkas kunigas — kn. Ze 
brys. — Kada ant tvirto pama 
to pąstatė tvereiicziajęsi ten 
pinnutinią lietuviszką parapi
ją \\ aterburyje, viskas kitaip 
virto. Lietuviai sujudo: kurie 
pirmiaus atszalę buvo, dabar 
tės vėl užsidegė; kurie užmi 
gę buvo, pabudo; kurie užsi 
■dėpę buvo atsirado, pasirodė 
ir visi prie Bažnyczios, taip 
kaip \ iszeziukai po sparnais vi 
sztos pradėjo telktiesi.

K n. Žebrvs rado Lietuviu 
ten, kur uit kas nė nemislio, 
kad (<*n Lietuviai Imtu gyvenę 

( ’iHinektiko laukuose, aut
l’arnui bearenezius lauka, be 
sėjanezius korinis, bev aisinan- 
ezius v imi ir besodinanezius ta v
Laką, kur v neimk jie anė savo 
broliu Lietuviu, anė savo lietu 
v iszkos kalbos da nriižmirszo.

() t uom gerinus ten Lietu- 
viai stovi, kad ju ten danginus 
v r nei I am k n. kad jie ant Lėlį 
ku ėmė virszu. Juos ir Angli 
kai ten gerai pažysta. Priesz 
Amerikonus Lietuviai gerai 
pasistatydami, ten ingijo var
dą ir juos, m* taip kaip czion 
mus PennsyIvanijoj tankei su 
Polanderiais, l’ngarais ir Ita- 

I lijonais lygina, ten Ameriko-
nai su \ <>knH*ziais ir Szv edais
Lietuvius ant vieno laipsnio
stato.

Ir žiūrint ant viso ko, kaip
ten dabartės dalykai k lo jasi,
reikia tikėtis, jog anas krasz- 
tas lietuvystėje labai, labai pa 
kils ir rivalizuos kadaisi net 
su Pennsylvania. Waterbury?, 
kaip pats kn. Zebrys iszsitarė. 
L žims del ano kraszto Lietu
viu tokią vietą, kokią Peiinsyl 
vanijoj užima Slienandoris. 
Naugatuck bus anos szalies 
Mahanojumij New Britam Mt. •

Cariniais, o Bostonas su savo kesties diena, tai lietuviai
apygardomis, atsakys mus Lu- 
zernės pavetui. Dieve duok, 
kad ten Lietuviai in konotrum 
piausią laiką susi t virty’tu, <» 
kad susi t virtys, tai nėr abejo
nės, nes ir dabartės Waterbu- 
ryj jau .v,n puiki parapija. 
Lietuviai tę puikioje vietoje 
turi nusipirkę del bažnyczios 
žemę ir, reikie dvvyties, ne
žiūrint ant prieszingos parti
jos, kuri darbe trukdo, in ko- I 
notrumpiausią laiką pasistatė 
gana puikią bažnytėlę, kuri 
jiems per daugeli metu tar
naus už namus maldos, o kada 

sali u nuošė iki pusiauuąEtf 
žinoma, jog ne apsėjo ir 
peszt v ui u, negražu broliui?

Panedelio vakare Kalioj 
no salėje lietuvis magikid 
Raisa, rodė mag'.cznas Imi 
daugelis lietuviu buvo io 
riu kę.

Naujasis vargamistra 
mė gerai niokiniinii gi-j 
giedoriu dram y>tę; jatiiaj 
vino giedojime pusėtinai, 1 
draugyste mokinasi pcisfel

\\ atėrburiecziai prasi gyvens, 
siisidrutys ketina pasistatyt 
sav kitą puikią bažnvezią, o 
szią pastūmėję truputi in szo- 
na pavesti ant mokslinės. 
Puikios m islys.

Dabartės vėla girdime, jog 
anoj szalyj susitvėrė nauja 
lietuviszką parapija, ku 
ri jau ir per vyskupą yra už- 
tvirtyta. Parapija toji atsivėrė 
mieste A\ orcester , Mass., ku
rią apėmė K n. Jaksztvs, da 
tik srptpiios nedėlios kaip isz 
1 J et u v o> at važiavęs.

Duodasi taipgi girdėti, jog 
del Bostono Lietuviu jau ne
užilgo, gal per Kalėdas, bus 
szveiitytas klierikas Gricz.ius 
in kunigus, kur dabartės se- 1 / 
minarijoj mokinas. Taip tai 
kvla lietuvystė aiiaim? kraszte. 
\ iskas eina pirmyn; viskas 
klojas gerai, gražiai. Lietu
viai szeiidien ten tv irtai jau šio 
vi lietuvisz.kai - d v asiszk uo>e i 
reikaluose, kibą tik viena Bo 
stoną iszskyrus.

Boston iecziai’. visi Lietuviai 
Amerikos ant jus žiuri, ir dy- 
vijasi, kodėl jus,-kurie galėjo
te užimti pirmutinę vietą ana
me kraszte 1 ietuv iszkuose ir 
bažnytiniuose reikaluose, szen- 
die taiį) snaudžiate;. Dclko 
jus, Bostoniecziai, taip netvir
tais ėsate ir, kada anas visas 
krasztas kruta ir darbuo'asi, 
jus, po svetima intekme pasi
davę, svetimiems savę už no
sies duodate vadžioti. Nedai 
lu Bostoniecziai!!! D.

ežiu .

Z1NI0S WIETIftEg.
— :o:—-

Užsimokėkil už „Garsa A.
L.“

Main s 
Ra.<//ji

su Luto v ienoje kraut!
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o ntsiniitis
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• ra-zė idaio
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■’< .s |)uplft® 
i riim di‘4DWl
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misbk

ten Vl*»

ir-*
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ir i-igai’ijUW"

-11

mti paklausė ka>

nežiūrėjo.
si

ir mesdamas
Sgeras >W

ja nuo geležinkelio.

Pereita subata buvo iszmo

fc-

smo ir suriko: „tai mano*® 
gas ją pametė’*.

Svetimasis rodėsi, jogHb
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sako, jog czion yra akcija nuo 
£1600. Norėczia žinoti keno

I 'X ""I 4\ideka\vone
Ponui Miliatickui isz Ma

surasiu jos locninikų.

las lai Ridamas

bai gružei už prisiusiąs 
del musu lietuwiszkos Mt. 
Gariiieliu parapijos daig
ius del fern. Puiki dova
na.

dekasiiu Nežinojo ar buvo užprovita*.

maudamas gera radinį, czion 
yra brangus pametimas reikia

yra jo draugo, kuris būdamas 
Szenadorije pametė \nt <ra-

11 k

, kuris

intoiė o.

riuo- ::

ant tos po|»n

Įima butu prigaut

s'/.io mūjiesio klausinėjo ar

kais, kurio jis 
parsivedė namon, 
si a u tu v a ir d ra p

pavogta $ 100.

Panipijonai

oadeži nės

ant nedėlios.

ant ne-

dirbt u vės 
dirbo tik

dienas'aul nedėlios ir į o
I 1

Wilke- - Barr<*, Pa., 1 
Gruodžio. Atrinanezioje sula 
toje anglvkasv k los, \\ v<>miii

‘/ai sziu met n . nes nežino, ko- 
a ugi i u. Sako, 
imtu giiiuosia 
pradėsiu dirbti

geriau ang

Laimiu

eiles, jaunas \ < >|< irt H. 
nauja -k iri u balkiu po

savo milini

'Žinom

tūla mrrgp
> tęva už už- v
m davė savo

nu •

ir buvo

rado

ausies ir nep<

kuli isz i net ė
*ri paėmė už r i - 1

uit.

Ketina Imti

Dirbs del Maskoliuos laivus.

Gruodžio.

kariszkus laivus del Maskoli 
jos. daugiau kaip 12,000 fonu 
bus sunkumo ir kasztuos apie

sided tuojau-.

Siisimusze trukiai.

(I ruodžio. 
Keaditm- 

dacija Morion 
trūkis smarkiai ei lamas atsi-

.\ nt

9 vagonai prikrauti mėsos ta 
po sin is suard vta. Bliedie:

Scranton,

viena

vs atsiti- 
Ma Ii aim v 

ant ei-

hz

-s B. <’asey, jauna mergina 
»<» su\ ažiuėta aid i»eležinke-

m hzi m.-is

- reikalavimo mo

l llojaus buvo

bet nė \ ienas ne buvo sunkiai 
sužristss. Palicmonai ne dry so 
eiti suimti įnirtusiu italijonu.

ateina žinios,

straikuoti. Prie straiku rengė
si nuo 12,000 iki 15,000 nu

nešini Sausio. Bet nuo to 
th ne yrn žinoma, kaip

Vaikinas k. norui lapoisznety- 
cziu perszanizi- per savo drau-

sudulkėjusį

in savo draugų sakydamas: 
..Pinigus arba gyvastį“. Tas 
sakė, kad ne baikautu, nes ga- 
li bu!i užproviras. Tas nežili*

•» oris iszszoi ė, patai-

LI‘111 kuris tnojatis numirė.

ku valtis iržuvinikai iszpuolė

li ant vai tie

bi i <ugrižo ant va įlies. Sznlti 
atėmė-jam kantn bę ir prasz 
sa\o .Lango peilio, norėdama 
atimti sax m va-ri, bet p< 
trim: • i
i and< »'
\ i ui k a -

■ ir prigėrė.
inszoko u

taiw»

IM

<2ent«’fc
or . 1
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Bite, (f
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Kaimas nuslinko in m a

Garlaivis Warimoo neseniai 
pribuvęs isz Australijos dane*

naiki ta isz priežasties žemės 
drebejimo. Vienas kaimas su

J



•M

ko in mares.

Rytine kare.
A teina žinios, jog kinai su

Japonu kariumene susiliejo isz 
1400, o kinu isz 4000. Japo
nai narsiai užpuolė ant kinu il

viu buvo užmusza ir sužeista; 
kinu buvo *250 užmuszta ir su

rias kanuoles.

Pirmutinė ir antra kariume-

Cholera Argentinoje.;

sitikimu smerties ant choleros

Gurko jau ne yra general - 
bubernatorium; nuo to urėdo 
tapo atstatytas, o jo vietą už 
ėmė G. Szuvalov. Gurko buvo 
gavęs nuo jauno caro prisuki-

visu zokonikiu del jos lagad- 
mimo ir milaszirdingumo’erije- 
rį Augustiną. Žmogžudžiui pa

same Ryme didelį inspudį; 
laidojimas kimo nžmusztosios

kos ir taipgi pirmu kartu nuo

pasiuntiniai

kta* Rymo, magrabas Guiccio 
Ii. vienas isz ministru, kėli se-

urėdui kai.v

Nužudė sawo seseris.
Kaime Pernatkoe, nepertoli 

Stambulu, 24 metu suims nu
mirusio ne seniai kurdiszko 
kaimieczio, nunuodino savo ke

metu, idant ne reiktu dalytis

dienas numirė baisiose kanky
nėse. Vienok tas ne atitraukė

butu

ta valdžiai, kuri padarius lini

rios seseris numirė nunuoditos. 
Žmogžudys buvo suimtas tuo- 
jaus ir prisipažino prie kaltini

nirtusio žmonių.

dien vakarais.

tinius dalykus, kaipo darė iki 
szioliai. Dabartinis general -

Kankinimas kiniszko api- 
cicro.

Bulkavedi kinu Tso-Ying-
w e

Liu iszrado kaltu dabartinėje

japonams miel ins kiniszkos ka 
rinmenės, laike muszynes atsi
skirs nuo savo skiriąus ir pabė

toriaus.

Nnžudimas ir laidojimas 
zokonikės.

me, atstatytas priesz kelis me
nesius už gyrtavimą ir negerą 
apsejimą su ligoniais, insilau-

laimingasis buvo jau artima* 
smerties, bet-gi d a kvėpavo, 
prasidėjo isz naujo kankynės; 
kotas iszmuszė jam dantis "šu

sį. Ant galo laike trijų minu- 
t i liejo ant jo verdanti aliejų. 
Tam kankinimui prisižiūrėjo 
didelis skaitlius žmonių tarpu 
kuriu buvo daugelis apicieru 
ir euroĮuecziu.

Kas žiu ar teisybė!

socialistu vieszai po valakisz- 
kus ir szveicariszkus laikrasz- 
ežius garsina kad caras tapo

jie jams sieros, kuri pamažėl i 
gadino caro kraują. Paduoda 
net dieną, kada toji trucizna

kolijos laimingai pabėgę ir ė-

Kiti kaip nupasakoja!

vadi ją ant vienos stacijos i 
... ... nu

P<;s tarnaicziui atnusztiei7. .
’ . . . T. , . .aitisirto degtines. Kada te.c 3ZC ca-pripylęs stiklink.
ras dėptelėjo ant/ 
susiraukė.

./an, girdi, at-

neszei l

X1 nusigandęs tarnaitis. 
napso, durniau, atsakė

go. i ie>os Kinu oaisiausm oii/uieszi siiKią, o ne stiKlelĮ įsrz 
du baudžia tokius prasikaM kurio kaip iszgersiu, da turi 
liūs ir szis apsukimas ktm. daugiau* likt padugnių, nei 
mo isz rod o baisiai. Pjfekuj kaip tu man czion dabartės

apliejo smala kyf su ranko- 
gė, tą patįpaijkė ant laiko 
mis; tada paskaitė prisaki- 
kankininiftą, kuris atėmė a

Į\x?ais: „Meldžeme Budos, i

tai tas caras mėgo gužutę.

dvyliktą szio mėnesio prasidė
jo czion ferai ant naudos lietu 
viszkos parapijos. Ferai atsi- 
provinėja lietuviszkoje musu

viai, jeigu kuriam p® 
važiuoti in mus /

ežią tuoj ant kalno 
koft bažnyczios, ties B®

te kaip mes dailei ferwh> 
seme ’

per du menesiu trauks*

Mt. Carmel - 1> 
szio mėnesio atsivėrė (f 
vakarinė mokslinė. McM si pastatytoje stonui* 
drautrvscziu iszkalojf./

kiaus misi i a me pradėt/'. t *

kiną patsai kunigai te 
skas gerai, tik vietą te

® • ’JIjaunumėnė, kaip prW|

Jusi, l-žsiraszė isz 
gana daug, netoli J*

kada nė dvidėsziinf'te ' 
da nė į>en k ' ■;:ko

Mt. Carmel.
taipgi u žs i d ė • PJW 1,1 ® 
tern szv. R^Hneziaiiste 
Stė, prie "iSj< 
jau Diw
ullrt./r ft’iga, kas yrte

Jellklu,' kali li«M 
arini u da nėr t»ii|>W

jas pataria.

Scranton, Pa. M7 K-

matai ja u iszkasti; j*1

«
1 >IKA puikus 14 k. 
auksu pleitit&s laik 
rodelis kiekwienam 
skaititojui szio laik 
raszezio. Iszkirpk 
szi apgarsinimu ir 
prisiusk mums su sa 
vo pilnu adresu, o 
mes prisiusime taw 
wiena isz szitu pui
kiu, dailei apdabitu 
auksiniu laikrodėliu per expressa ant 
pažiūrėjimo ir jeigu tu misli, jog jis 
yra tekis kaip už S 25.00 auksinis lai 
krodelis, užmokėk $ 3.25 ir jis yra 
tawo. Mes siuneziame su laikrmleliu 
raus gwarantawojima, kad tu galė
tum sugražiti bet kada laike wienu 
metu, jeigu ne busi užganeditas ir 
jeigu tu parduosi, arba pasirūpinsi 
ant pardawimo szeszis. mes duosim 

taw wiena dika. liaszik isz sykio, 
nes mes iszsiuntinesiine mėginimus 
tik tai per 60 dienu. z\dresas

THE NATIONAL M‘P‘C
IMPORTING C0.

334 Dearborn St., Chicago, 111.

viszku knygų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knygas isz Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite pas

resite. Norint gautie katakga, 
reikia imlr-ti in gromata markelę 
paeztava už 5 centus.

Jo adrisas toks:

Goldschxiede str. 8 GERMANY.

J0NQ I>«sijD/{Ž10 
.posgi gers k. uczius ir teisin_ 
genias, Iniwako..^,, ir siunti_

mo piningu. 122 S.
Shenandoah, P.

Geriausias karpentvris (u

A- LASTAl'CKO
Apgarsinimas.
Szi-met sukako szeszeri dietai, kaip

Puiki kiliu
gaut netik isigert geros arielkelesir J.ietuwiu 
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt laikrasztis 
tiktai pabandikito negraudiait.

315 E. Centre str. Shenandoah, Pa. Vari»a

J. MBCKAICZIO

Ant uliezios W. Pine name Gor-

wisokiu gėrimu. Yra tai geriausia 
užeiga del lietuwiu.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, La.

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti 
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu. tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gorv- 
mus, kaip tai,szalta alų. visokia ariel 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

KRAUTU WE

E. Centre str. Shenandoah, Pa.

geriausiu walgomu taworu ir kitoni- 
szku daigtu.

Taiposgi K. Radziawiczius vra

gus in wisas szalis.

T. Pauliukono
'Puri wisokiu puiku gėrimu k a. i į. o 

tai: arielka, arakas, midus, winas, a- 
lus ir kiti. 'Pen žmogus užejas wisad

36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,

t»(x> insteigtas

steigimu ir darbu jaunus, patrioti-

tuvos vyru.
„ Varpas1’ leidžiamas tikrai gra

žioje kalboje o kartas nuo karto tai

apie iietmiszka kalba.
Didei volytinn butu, kad kiek x ie-

ir skaitytu ta laikraszti.
,,Varpas,,, su parsiuntimu in Ame

rika ir in kitas svetimas žemes, per

ba 4 prus, auksinus.

Tie patys Lietines inteligentai 
jau penkti metai leidžia ir kita lai- 
kraszti. -

ŪKININKĄ

niu tarp ūkininku bei kitu prastes- 
niuju Lietuvos žmonių.

Pirmuosius metus „Ūkininkas“
Aokjame.^pavidale, kaip ir kiti

pavidale knvgucziu lyg ,.Auszra“! 
o dabar iszoina dviejuose pavidaluo
se: kas mfnosis iszeina laikrasztis, 
kaip |K> senovei, ir da ..[įriedąs“ 
tokios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinusi, visai nauji, ka tik paraszyti 
labai akyvi skaitymai arba gražus ir 
naudingi pamokinimai ukinikams 
(žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai „U- 
kininkas11 (laikrasztis) iszeis jau 
du sykiu |>er menesi ir talpins, kairi

szkus ir kilus musu reikalus, apie 
Maskolių politika ir kitu szaliu nau
jienas, o ypatingai - daug žinių isz 
Lietu vos.

..1 kininkas“ v artoju koaisrkiausia, 
kiekvienam mokaneziam skaityti su-

Duodu visiems žinoti, jog 
turiu ant pardavimo puikinu

ghszkos knllwih; iki sziolei par 
davinėjau po 75 een., o ikibiMi 
ju metu purdavinesiu tik tui

Mr. M. Aliukus

Tikra Elgino laikrodėli uz 
dika

garsinirna f»u pil
nu tawo adresu b* 
mes taw atsiusi-

gino laikrodėli </ 
dika ant pamat 
ine. \ ra tai 14 ka 
nt aukso graž.a 
iszkwietkuota t?

luksztaisir i-zic

kso laikrodėlis ui
£ 40. Widurko »

Ar

ra tikrai elgino

rėk gerai expreso ofise ir jeigu tu tu. 
sli. jog yra pigu užmokėk expnes- 
agentui S 9.25 ir kasztus expreso.-0

prisiusk drauge su aziai kortele

prisiusk isz kurt iJD. 25ant laikrode-

ATLAS WATCH CO., 
MASONIC TEMPLE CHICAGO ILL

gėrimu: alaus ir u Dokios deg
tinei.

KAZIO DRAUGELIO.

tos skolas iszsiinokfjt

skas kitaip pa

sziu galėsimu klaufl 
mes dabartės tik sk 
giame, kuriame kaO

kuri su visu kuomi 
kuojame, in d v 
Mzum tukstancziii 
tuoti. Bet tokia

negalime statyti 
liai Lietuviai, k

\V. Bine Mr. Mahanoy City,

L1ETUW1S SZ1AUCZIUS

M. M/1R0INKEWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru

tai nuweikit pas Motiejų Man-inke- 
Nvycziu, o kada jo darba pamatisit, 
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

EIKITE PIRKTI RAS
TUOS BIZNIERUS KURIU
BIZNIAI YRA APGRSINTI

, -iek tam randasi BILIARDAS, kur . .. . nobodumo aluezio ar arielkeles mi .. , , įkus, galima ir boles narai- cziot k u ° 1
■ szlektiszksi. Szale prie salmno yi 1

Didei pravartu butu tasai laikra
sztis kožuam bei vienam Amerikos 
I.ietu\ iui.

Ne menkos verezios da ir tasai da
lykas,kad, ne/.iurint aut tokio [>age- 
rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis

231 W. Centre

ALIUNAS
Jono wast

Puiki yra užeiga, nes g 
netik isigert gero sznapsekd gaut

rnunis lietuwiams darbininkam'.11 
pro szali.

„Ukininkas“, su parsiuntimu in 
tiktai 
prus.

PATENTS
Amerika, kasztuojn ant metu 
1 amerikiszka doliara arba 4 
auks.

l’ro m pt i y ? ecu rod. 'frude-Murk«. Copyright* 
and Išbąlą roglut.red. Twonty-flve years ei- 
porience. Wo report whether patent can bo 
Fccured or not, free of charge. Our too not dua 
until patent la allowed. 32 page Book Free.
H. B, WILLSON A. OO./A ttvmcyn at Law, 
Dp>U.B.rMt.tunco. WASHINGTON, D. O.

ginusiai skaitytoju už visus lietuvi- 
szkus laikraszczius.

Siucziant pinigus arba laiszkus in
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re-

Musu spaustuvėje galima

wienadol.
kasztuoia

Ą’ERRN Dr. BRUAZIS. 
teLSIT OSTPREUSSEN |

JEIGU NORI BŪTI BAG0 
TU — GARSINK SAW0
BIZNI „GARSE“


