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laitės, įvairiausi puikus ir brau
gus žolynai, cliiniszkos liam-
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balseliais ir p<> visam, (tiešmininkai(
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Aįhc 2 valandą lietuvio
beuas gi ajijo priesz Klekją, angliku pilnos ulrff
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Taigi dabartės szis naujausias
išradimas kartuvių taip iszro- kūgį javu nejmhtą nuo trijų
metu. Pelės, įamavedamosvidų,
do.
riję, iszėdė javus, bet pavirszium buvo nerusziota. Kada
keturkampės lentos,
ukinįkas užlipo ant virszaus
kūgio, sulindo in vidurį. Nelaimiugasis užgi iutns pėdais, už
tom prietaisom jau ne žemyn duso; tuojau* laivo iszimtas,
I visas jo kūnas bu vo su kandžio*
ta* pelių.
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Nelaimingi nors padūmojo ju atsižadėti....
Mat Lietuviams Rusu caras ar gi buvo tėvu {

iszmcta ir jeigu kylant aug-

Da vis žemės drebėjimas.

Visas atmintina Lietuviszkas — atsižadėti. .. .
Iszrado tas kar-

t u ves

Gy ventojai yra didelėje baimė
je. \ iename <

Tam nemiela yr‘ tėvyne, tam cars nėr už tėvą. .. .

jo kaltė buvo dovanota

Dėlto kas milit tėvynę, galėt numanyti....
Gudu galvoj1 kaip mažesni galėtu nuplėšt

labai praktiszkos ir mirti ant namuose, beveik visi buna an
jn smagu; bet neduok Dieve gryno oro.
nė vienam Lietuviui, kad ant
Žmogžudyste laike teatro.
ju mirti turėtu.

Juk milemo caro tarnai maskoliai tyriausi,
Buvo tvirtai susitarę padaryt baisiausi

?, pon‘s,žaiidar4s ,,nączelnik‘s“ šiam darbe pranyko. ..
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siti k ima ant lenkiszko teatro^
Grajijent rolę, kada lenkar
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Dėlko smaug j i uos, ir nekaltus kaliniuos uždaro,
Dėl ko smertis Rusu caro man kuna užszalde... .
Tartum szimt‘8 perkūnu virszum galvos nusibaldė. ...

nelaimingai atsitiko, jog suva
lė kardą tiesiog in
krutinę
aktoriaus, kuris tuojau* krito
m gyvas.
(Jžmuezėjęs buv^

Dėl kurio tarnaut prisiekėm, nebduos mums raudoti,. . .

czena jiems kalba.

Pas veiki t Poną“
Po miszparu visi gie$
žibantis virszuje bažuyczios, pasklido po bažnyczia ir atsi- Kai susirinko pas kleboDI
eagos kliubai, iszskiriant du,
ties didžiuomjuom altorium, musze nuo jos sienų skambi**
žodžiai.
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tu Prany.e Palionis, sekreto mums savo karalystėje neapsa
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Trumpas atsukimas, mirtis caro, jis Gudu tėvas
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riausei eina.

dale kėdės buvo i.^ziadę. Bet
tai vis pasirodė netobula, arba
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Naujausiai iszrastos kar— :o: —

Diena ITszio mėnesio, CanBostone, Mass.,paėmė in
K\r»p‘as, kurs užmuszė pereikalinį tulą nigerį, kuris neszokuri L’ivo ant burdo. Korė jį
jį aut nuijausiai išrastu kar
tuvių.

turtiga
ant
dėl ne- kinusiai buvo vartojemas toks

laiminga kaltinįką ant duriu
arba lentos, kurismyk ĮUildavo žemyn, o su ja pddavo ir

kūnas.
katilo dirbtuvėje skrinueziu
Paskiau* Amerikonai bivo
Russell Bros kompanijos tapo iszmislią užmuszinėt npsudj.
užmuszti penki žmonės ir du tuosius ant smert elektronu.
mirtinai sužeisti.

spausti prieš 1 Lapkriczio, ne
galėjo žinoti jog caras persi
skirs su sziuom svietu; del to
ne nrmatavoio nekroliosriios
del jojo. Visos maskoliszkos
szventės, be kuriu negali iszei- Miestas Oraricza tapo atlankitas per smarku jžeurės dre
žasties mirio caro, turi būti ap bėjimą, laike kurio suardytu
mainytos Del tu priežaseziu
maskoliszka cenzūra nedaleidžia kalendorių leisti in svietą. vietose uliezios bu vo su v
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griuvę.
miesto. Damrolis asabu
sužeista

ten vieszi cholera. 8ztai neee
niai I luste pakilo maisztai;
žmonės nenorėjo laidoti kūnus
žmonių mirusiu ant choleros zalijos apsirgo ant nervu.
\ aidžia Brazai i jos k
ant kapiniu tyczę del to in taižmonių ir žandaru pakilo
maisztas. Inpykę žmonės nie- je, iszskiriant vyriausius
imti ginklus. Žandarai priver
sti buvo savo a Įjgin i me sZau- raes gauna kas dien skui
dyti in žmones. Viena asaba nuo naszliu ir si ratu, kuriu
ra i ir tėvai laike valdymo
teista; aresztavota 60 asabu xotto tapo suszaudyti vieš

te Nkenlyiie armėnu

Catarina

unia.su Rymo Bažnyozią ir pa*
trijarkai iszpažinties, turiu.

ant armėnu, Sako,jog dvide<
szimts tris kaimai paversta in

kunigu iszpjauta.
Turkijos- kariumėnė apie isz

<iiraszui.
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uitariui. jog Maskoiija,
rytiniu Imznveziu su visuotine
muiizija ketina jiždimii skerdynes ar
tikima-, ant kurio laukė vi.-i
menu.
amžiai, bus garsinu . išturi

mimas tik tai isz
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nai užmuszę, tai už ji uie ko
neatsako.

Danpie rod a rytiniu
trijarku Ryme.

iMisiaiis Leono All t^/Va:ni
kuo*- nevisfaneziu vaijdku am
žinos garbės.
u •

pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis
'lie patys Lietuvos inteligentai
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas
1 >1K A puikus 14 k. vyras, nes nereikalauju daug uždar jau penkti metai leidžia ir kita laituksu pleititas Įnik
bio. Visados užlaiko puikius gerv k raszti,—
wiena m
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
raszczio.
paskirta kėlimu patriotizmo ir plati
kiausius cigarus
nimui apszvietimo bei re
irisiusk mums susą
niu tarp ūkininku bei kitu prastesvo pilnu adresu, u
mes prisiusime taw
niuju Lietuvos žmonių.
KRAUTUME.
wiena isz szitu pui
Pirmuosius metus „Ūkininkas“
kiu. dailei apdabitu
/i ^adz iandc z taus
ujo tokiame pavidale, kaip ir kiti
25 E. Centre str. Shenandoah, Pa. laikraszcziai. vėliaus pradėjo iszeiti
tu misi i, jog jis
Ten galima gauti sžwiežiausiu ir pavidale knygucziu lyg „Auszra“!
geriausiu walgomu taworu ir kitoni- o dabar iszeina dviejuose pavidaluo
JIį. .krodelis, užmokėk S 3.25 ir jis yra
se: kas mėnesis iszeina laikrasztis,
szku daigtu.
prasikahliy tawo. Mes siuneziame su laikrodėliu
Taiposgi K. Radžiawiczius yra kaip po senovei, ir da ..priedas“
mus gwarantawojima, kad tu galė
tokios knygutės, kuriose kas kartas
tum sugražiti bet kada laike vvienu agentas szifkorcziu irsiunezia pinin
talpinasi, visai nauji, ka tik paraszyti
metu, jeigu ne busi užganeditas ir gus in wisas szalis.
labai akyvi skaitymai arba gražus ir
naudingi pamokinimai ukinikams
ant pardawimo szeszis, mes duosim
— SALIUNAS —
(žemininkams, laukininkams).
taw wiena dika. Raszik isz sykio,
Dabar nuo nauju metu patsai ,,U. I nes mes iszsiuntinesime mėginimus
T. Pauliukono
k i n i n k a s “ (laikrasztis) iszeis jau
tik tai per 00 dienu. Adresas
'Puri
wisokiu
puiku
gėrimu
kaų»o
du sykiu per mėnesi ir talpins, kaip
— f
tai: arielka, arakius, midus, winas, a- ir ikisziolei, iszguldymus apie tautiIMPORTINC CO.
lus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad szkusir kitus musu reikalus, apie
334 Dearborn St., Chicago, 111.
buna pryimtas padoriai.
Maskolių politika ir kitu szaliu nau
36 E. Centre str. Shenandoah, Pa., jienas, o ypatingai - daug žinių isz
Lietu vos.
„I kininkas“ vartojakoaisxkiausia,
PUIKUS SALIUNAS
kiekvienam mokaneziam skaityti su
prantama, gryna liotuviszka kalba
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Priek tani mndasi BILIARDAS,
kur isz nobodumo aluezio ar arielke
les įsitraukus, galima ir boles paraicziot kad ir szlektiszkai. Szale prie
saliuno yra trale delei mitingu ir ki
tu suweigu.

at h'i

ekmes ir gražius ižduoda vaine.
žiūrės m gia/jx akinant todarM. M/IftCINKEWYCZlUS
ius. Ant piemeniszko balso
231 XV. Centre str. MahanoyCity Pa
j'
ietim ko Krystaus -mažiavo
dėti immesije \ a-ario.
Kas norit usiszteliuot nauju geru
czeweriku ar czebatu arba pataisit,
zimuskataijkiszkos I ei>tlarys: I’egnl bus taip. |
I

ir buvo kokios neteisybės niie-

tai nuweikit pas Motiejų Mareinke-

Zy d a s: A 11, tai \ i s i n azijt| wyeziu, o kada jo darbu pamatisit,
vietoje .’10 arba .‘11 <1
tai kito niekad nelankisit.

ant P

szczioniu. Daugelis krikszczio
— A e,
mariu radosi

LIETUWISZKAS SALIUNAS

Jono wasario

Puiki yru užeiga, nes galima gaut
E. Lloyd str. Shenandoah, Pa., netik isigert gero sznapseko ar alaus
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion
mums lietuwiams darbininkams ne
EIKITE PIRKTI PAS
pro szali.

o vienokiam tikėjime susi v iv-

ti.

Ant uliezios W. Pine name Gormano ten gali gaut szalto alaus ir
wisokiu gėrimu. Yra tai geriausia
užeiga del lietuwiu.

azkos Lietuvos inteligencijos.
„Varpas“ paduodu visokeriopo
turinio rusztus prakilniausiųjų Lie
tuvos v > ru.
„ Varpas“ leidžiamas tikrai gra
žioje kaltoje o kartas nuo karto tai( pina ir straipsnius su iszguklvmuis
apie lietuviszka kalba.
Didei velytina butu, kad kiek vie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu
ir skaitytu ta laikraszti.
„Varpas,,, su parsiuntimu in Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per
metus kasztuoja 1 Amer. doliara ar
ba 4 prus, auksinus.

nes kad

liuosa valia. tai

turėki TUOS BIZNIERUS KURIU

322 S. Main str. Shenandoah, Pa„

ne sėdėflC BIZNIAI YRA APGESINTI -------------- -------------------------

MUSU LAIKRASZTTJE.

~~

Didei pravartu butu tasai laikra
sztis kožnam bei vienam Amerikos
Lietuviui.
Ne menkos vererios da ir tasai da
lykas,kad, nežiūrint ant tokio page
rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis
„Ūkininkas“ palaikė senąją prekę:
„Ūkininkas“, su parsiuntimu in
Amerika, kasztuoja ant metu tiktai
1 amerikiszka doliara arba 4 prus,
auks.
Lietuvoje ..Ūkininkas“ turi dau
giausiai skaitytoju už visus lietuviszkus laikraszczius.
S.ucziant pinigus arba laiszkus in
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ redakcija,reikia szitokis adresas padėti:

HERRN Dr. BRUAZlS.
TILSIT OSYPREUSSEN (GER-

SK AITIK1T „GARSA A.L.“ ■ MANY)

Puiki kninga.
Duodu visiems žinoti, jog
turiu ant pardavimo puikiji^
knigas del iszsimokinimo angliszkos kalbos; iki sziolei par
davinėjau po 75 cen., o iki nau.
ju metu pardnvihpsiu tik tai
po 50 centu. Už tai pasiek ūbi
ket su pirkimu. Siunczians
pinigus per M o n e y O r d e r.
urba regisiravotoje gromatoje*
reikia kreiptis ant szio adreso:
Mr. M.Minkiis
205 E. Centre Str.
Shenandoah, Pa.

Tikra EJgino laikrodėli uz
dika

Kainos prie apeigų ry metu amžiaus užgimęs Ak>
tiniu ir nedraus siisivienoti r\ nojm jo tėvas užima viotanį
\ aikai buvo mesti in verdanti
sziu
jog Dr. I
sąnariais rvti
minios ir sudegintos ant smert.
Kariumenė suna
ijiszkos

hiail<<-l ;

vę ir niiJszę ir anuos kankine
Sako tai buvę kareiviai o

75o.

Mahan o y City. Pa.,

»«■ p’yirpU sz.l apgurslntma Ir
o
4y>lusk mumis drauge su 75 cen., o mes at
L1 ET I' V1S Z K A S S A L1U N A S.
Di .l I< etor 1 ’ a| H. dahai‘tilli,A ginsime revolver! per exprossa. pažiurę.
.
...
., d*’5 dadek S2C. O. I). Atsiusk pilna preke
M. Slavicko
kreti l'IUs, ketina Uistotilii? £2.75 ir 20 cen. markomis o mes tav at
siusime per paczta.
339 VV. Coal str. Shenandoah, Pa.
ko n a ,J az u i t u D r.
Kirtland Bros. Co., 62 Fulton str..
I .ietm iai neužmirszkite atsilankyti
New York.
i>zk«diavn isz Rymo.Jis)T<

davė net in savo kai itimeiię atkad

HZcme

Balti 4
Wm«i

———

ann-rikiszko eolimuill

Turkai buvo at
o.

darytu n

„fizi-met sukako szeszeri metai, kaip
r„
Ten yru puiki užeiga, nes galima Tilžėje, už audetua. apszwiestesniuju
gaut netik isigert geroe arielkelesir Lietuviu pinigu^, taj>o insteigtas
alaczio bet ir patinkamai pasikalbėt laikraaztin
tiktai pabandikito negraudiait.
..VARPAS-.'

.1. MOCKAICZIO

sekretorių
asu boję IUb«f''t'as Pa*al naujos mados rovol
pi.
j
•
i . J&.vcrls. Geriausio nikelio vamzdis, robcrlo
Koo^m, KUlls } I a .seklr.Ol^grankena, 22, 32arba 38 Kalibro. Kasz-
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Kiiiai ir Japonai.

A.WTAUCK0.

sKoiiszKos. z\peig'.s sziu pas.
tegul prasigyvena — tai ir
„ Varpas“ tai yra reiszkejus siekiu
•H 15 £. Centre atr. Shenandoah, Pa.
kutiniu yra dideliam skirtu (i augsztesiiieje dvasiadii@n<*Matsirasime.
steigimu ir darbu jaunos, putrioti—
me.

Enciklika popiežiaus daleikstaneziu vyru, buvo nusiusta tižia jiems užlaikimą panro■ a - kanis.
ant armėnu. Valai kariumeSziosedienose butu per maž ką
rcvuEcijonistai paėmę in ne
valę luberm to. iu Castilho,
kuris buvo kelion oe. idant

Apgarsinimas.

— S A L I U N A S —

garsinima su pil 
nu tawo adresu o
mes taw atsiusi
me szita tikrai r J
gino laikrodėli u/
lika ant pamali
no. yra tai 14 Lt
at aukso gražiai
iszkwietkuotais
uksztais ir iszro lo kaip tikrai au
kso laikrodėlis už

ra tikrai elgino.
gwarauuiwutas ant 20 metu. .Apžiū
rėk gerai express ofise ir jeigu tu m.i
sli. jog yra pigu užmokėk express
agentui $ 9.25 ir kasztus e.vpreso, o
laikrodėlis yra tawo.
Jeigu nori gražu lenciūgėli, lai
prisiusk drauge su sziai kortele 5u
ce įtu, o gausi puiku lenciugeli. artu
| ris’usk isz kart $9. 25 ant laikrodi I>o, o gausi lencugeli dykai.

ATLAS WATCH CO.,
MASONIC TEMPLK- CHICAGO ILL.
Dūdele
krautiiwe wisokiu
v
gėrimu: alaus ir uisokios degtines.

O

K

KAZIO DRAUGELIO.

PATENTS

Promptly xecured. 'Tr*de-Mnrkj», Copyrights
and
rogUtered. Twenty-fir® yearn ex
perience. We report whether patent can tw
•ecured or not, free of charge. Our ieo Dot du®
until pate-nt !• allowed. 32pajre Book Free.
H. B. WILLSON Jk. CO., Atlomey. at Law.
Opp. U.a Pa*.Office WASHINGTON, D.C,

Mueu spaustuweje. galini*
gauti pirkti Istoriją Kataliku
Bažnyczios, kuri kasztuoja
wiena dol.

JEIGU NORI BŪTI B AGO
TU — GARSINK SAW0
BIZNI „GARSE“

Garso Amerikos JAetu win

KUECZYNSKU

W Chmlellaucko
311 E. Centre sir. ShenandoalCK,

ŽMONES SZ1RDINGI,' GERY
MAI, CIGARAI PLIKUS, HL
DOS REIKALE NEATSAKO. ’

N1A) ISZPILDO WISOK1VS DRUKORISZKUS DAR
KAM’JAS E. CEN'IRE IR N
BUS: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS WERS.STR.
SHENANDOAH PA.,
UETUW1SZKAS SAL1UNAS

232 W. CENTRE SRT.
Shenandoah,

230 AV .[CENTRE STR

Czion gausi guriausiu gėrimu
szalta alų, o ir gūžes gera miera, <
tukimo nereik girti ba tas pats gira’
NEPAM1RSZK1TE, szaie „Garso*
spaustuves.

Czion puikus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas czion atsilankisit'l
samdysit!
Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdamwisokiame reikale žmo
nėmis; anglius parwežiu, perkraustau, su keriezium ar boge persamdau ir t
Czion galima gauti szalto alaus, sal
• Todeliai, užprasznu wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam k<
džios ir karezios arielkeles, to’posg
reiks, tai ateikyte in saliuna kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.
usirukite cigara su kwepencziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.
^7.5 77.
SHENANDOAH. PA.,|.U JANCZAITIS.

Johnson’o n.esinyczia
17 W. Centre str. Shenandoah, P
Del virimo mesa 5 s v. — a e
Del kepimo galvijiena 3 sw. 5 e
3 s v. deszru — — —
5c
Rūkyti kumpiai 1 sw. —
Žali kumpiai 1 sw. — —
Taipgi del virimo mesa 3.’, sw
Geriause mesa ir mėžia use ]
Derlingiausi laukai isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts visame mieste.
tukstaneziu wi.enain gabale, po abiems pusėms gelžkelio „Memphis ir Little
Roek“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutwerti sau
dydžiausia ir puikiause parapija. Komitetas aprinko taja vieta ka*po ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. \\ isoki jawai dera labai gau

Jono Ražo

Suwienytu

Ten galima gauti skaniausiu geriW aisti ju. Klimatas sweikas, žiemos trumpos, o wasoros ilgos, karszcziu di- mu wisokiu, nes ir cigaru usirukit
dėlių nėra szilima ligi naši su t'hicagos,
su kwepencziu durneliu, o ir pageliu
Wanduo sw kas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiks- bėdoje, ba jau neydyna fszgelbejt
kios girios, farineriai gali gautie laukus su giria ir be gi- isz nelaimes p. Raž«..J'
t a straipsniais
r os. Balkiai ir entos neiszsakytai pigios del pasistatyme* sau namu.

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki S vakare

36 Oak str. Shenandoah,R

z\r žinote lietnwiai kad CHRYS-!
TIAN SHMIDTD yra geras alui?
galwa nuo jo niekad neskauda,
Ch. Shmith‘a gali kas nori Įgauti ’Į
baezkutia in namus parsigabenti

207 W. Coal str. Shenandoah, hl

R. DABB
Yra puikus photograpbas, tora
panaszei labai in žmogų nutradl
pawiaiksla, teip iszrodo kaipgi*^
Jaigu nori kas kad atmalewotu
dydes formos tai wiska puikei pi<M
ro ir nebrangiai.

J-

SlONLANl* CO'll’AXY 133 Washington str. Chicago III
Arbą in redistia „Liotuwa“ 951 83rd. str. Chicago, 111.,

-Vyrai, vyrai!Kurie norite gauti katalogu lietuviszku knygų ir parsisiųsdinti sav
laikniszczius ir knygas isz. Tilžės,
tai raszykite ir piningus siuskite pas
Motiejų Noveski ogreieziause aptu
rėsite. Norint gautie ’ katuli ga,
reikia indėti in gromata markelę
pacztava už 5 centus.

Gera wisiems nž’ei'gn't T’ira inn.no gali kožnas gauti wisokio gero trimkp Lietuyiszku knygų prekystė.

’sigerti, vsirukiti korio skaniausiu cigaru ir t. t. Teįp tukimas k<«ip ir gori
mas kožno yra ižgirtinas. kas ten tik atsilanko. Broliai nopankrszkite.
■885 Bank str. Watrrbu'V. Ccnn,,.

-

MATHIAS NQVESKI
TiLŽE.IE-Tn.SIT
Goldselimiedo str. 8 GERMANY

II

AGENTAS SZ1PKOKCZIU|
308 W. Centre st r. M.dianor* tWr
Pa., Galima pirktie k o no pigiau* I
ant gerinusiu szipu waiiuet. l’rkty
tam liaidžiu piningus tiesioji t
Lietu wa, Rnssija, Lenkija
wisas szalis Europos.
Teipgi laikau saliuna, kur
gero galima gauti isigert. I.ietuC
pas sawo wienžemi.

MAVROCZINSKO
— LI ETU \V ISZ K AS SZTOKASl

- Mp’.asi $
isz wirsziius tiž kožna iikra, o likusia suma iszdajina ant
metu ant iszmokoszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiskn įaszikitin in

oue inch one month. $ l,o<»

wienas colis per menasi S l,oo

one inch one year . $ 10,oo

wienas colis isztisus metus S 10

Metas II

CH. SHMIDTO

wisu

wienas colis wiena kart 80, 50

C. M. BORDNER 1). 1). Sc

a wist

ni auga bowel na, o waisei sodu puikiausi isz

ore inch once , . . $ 0, 50

DANTŲ DAKTARAS
*

Jurgio Juraiczlo
PUBLISHING CO

» ..Czionai
•
'galima ■ gauti, kiek
*4 < tik ėsszele .užsimano: atsigerti kuo sbniansio aluczio, saldžios, karcz^a
kokios tik norėsite arielkeles, kady

Tame sztore wisokiu daiktu
ma gauti pirkt ir uebraugei; &*■?
ir mažmožiu ipatingai rrikalioįO
terolems. Wis gi ten geriatistiH
pirkt kur turi wisokiu
ir pas Wroczvnwka v r
kas reikalauja.

PUIKUS SAI lUNAS

■ I©N® M1ELD/1210
gers krinuezius ir te
gas agentas, laiwakorcziu ir ė®
mo piningu.
122 S. Main stn
Slienandoah, Pa.$

szian. Per tarpkalėdį, kas tik n ės sesuo, kuri išeidama pali
atsilankė Juszkuose, visiems ko mažumą praviras duris stu
iiiė tas knygelės skaitė; o Los kur gulėjo Jonienė. Js;
kaip parvažiavau ant \ dyku, anos senuos buvo girdėti szim
— O kada paskui velionis
kiliau pirmiaus su motiną, pa jijė visas dainas isz ,,B i c z i u- bždėjimas. Matomai, Mariu t <
tėvelis, niszvaliodamas manęs
skui su Marceliukė. Oi kaip ji 1 i o“ jau isz galvos mokėjo, kalbėjosi su sesere. Po valan
in augsztesnį mokslą leisti, iszir sz’n ndien tebemoka. Tai ką dėles iszėjo Alariutč ir ka žiu
manę lą syk mylėjo!
vežė manę, in Veiverius, tai
nemylėsi tokį kudykį! Dabar ką pasakė in ausi Ballnezini.
raskui, per visą vasarą, ku
man atėjo sunkios dienos. Ma
asz parvežiau ,,A u 8 z r o su 'Lasai staiga pakilęs ir atsiprabuvęs
nebuvęs,
vis
Juszkuose
tykite, vyrueziai, jau asz tą syk
kalendorių, kurį buvau surisi szęs svecziu iszėjo pas paezia.
baigiau septynioliktus metus, tai ant vyszniu tai ant kriau nusipirkęs isz vieno knygi
Dabar svecziai pradėjo tarp
o Marceliukė buvo antpenkio- 8ziu, tai ant obeliu ir taip to
ninko. kurs nuo tūlo laiko pra savęs pasznibždomskalbėtis, ir
linus.
O
kada
važiavau
rude
liktu užstojusi ir buvo labai au
dėjo lankytis po Veiverius. matyt buvo., kad visi tie jauni
nyje atgal in Veiverius ta
galota ir linksma.
C’zia vėl buvo szauniu skaitv- vyrai didei mylėję savo drau
Marceliukė atsiuntė man dide
mu, ir tokiu Imdu brandinau gą mokintoja, kurio tėvas
Ii krepszi visokiu vaisiu.
rodamas apie mokslų, pamirpirm to daug metu iszbuvęs jn
Nuvažiavus in Veiverius
szau ir namus ir paezią Marce
Knda parvykau ant vakari vnlscziaus mokintojum, ežia ir
man
buvo
labai
nuobodu,
asz
liukę, ypacz, kad dėlei viso
ju, lai pati Marceliukė su ma numirė arba tikriaus saluuil
nežinojau
nė
kur
lysti.
2\vkiu painlkLtuo.s metus suvisu
m? motina manęs laukė pane .Juszku arklys užinus7A?d>ej‘»negzilėjair" atšilau Ryti ne ant smagu man būdavo nė bendru mnnėje nesą tėvas buvo tą p>i jant nuo kalno arklys pašilau
Kalėdų nė ant A ely k u.
Bet draugystėje, lą laiką asz pi
vasari miręs. Iszlinęs ant kran dė, sklystelėjo in szali, Baltutidėjau
mažinėti
pirmutines
>
aut vakaciju nusprendžiau bū
(o pirminrziausiai pasisveiki pni buvo senokas, nesžisilaik*
vo
eileles
;
Diszydavau
ir
dr
tinai aplankyti namus ir visą
nau su motina, kuri manę ap iszKrito isz balno, o viena
Bliisynę. I ž kokios nedėlios akydavau, kad kas
sikabinusi bueziavo ir su asza užkliuvo kilpoj
tytu
ten
man
mit
priesz parvažiuosiant pararomi* Įiriminė nelaimingą tė žmog< lį arklysji uzin usze.
Marceliukė.
Moksli
sziau tėvui laiszką, kad tą ir
vo smertį.
įsiverkiau
)ėgo ant kiemo
tą dieną parvyksiu su garlai laiką su visu nesi kis;
o ar žinote, vyrucziai, kas da vimios Klijais, visi persigaliu
praslinkus
kelioms
nedolioms
viu. Lyg Kauno nuvažiavau
verkė iii mus žiūrėdamas bėga žiūrėt, žiuri, mokintoj
i
atsigavau
aprimau.
gelžkeliu nuo Maurucziu sta
'l ai mano Marceliukė!
su kruvina galva guli ragiiv
cijos, o isz Kauno leidausi ant
Parvąži įlodamas ant Kalėdų
je n (‘gyvas; ant ko,
nutrulKristuczio*) pavandeniui.
trceliukei parvežiau dovanu
si kilpa. Ką nesi gi
, ietu vos
Žmonės jau no niszparu ėjo
bar mylis stilius, nors ir kr
\ įsi atjautė tą
panemunėms
namon, kada kurį man buvo
metai po to praėjo!. . . mą ir tylėjo. Po
KeistutisHuszvilpė po Blusyne. vienas etudentas,
Kada Baltutis iszėjo nm
Ginanti Endrius
Žiūriu, ant kraszto stovi veži- žinstate tas knv£
linksmas
via sakydamas.
m as, pora arkliu pakinkytas ir daug-svK jas jums vienam ir
Asz žiuriu, Joms 81181
perskaieziau; tiktai
laukia kas-žin ko; žinoma, asz kitam
graudinai atsiminęs savo
manes lau- Cimbalu Ražas jas andai iszsipamislijau
tėvą. Ir mums gaila
kia; ale misliu aav, keno tie kaulyjo pasiskaityti ir neatida
žmogaus, (ai isz tikro buvo
arkliai, ar tėvelis butu in tą vė, tu r but kur prapuldė.
ras vyras: nors ir nebuvo tol
ven imą jus žinote. Ale a«
trumpą laiką taip pralobęs,
aiądiu Pelėda man tvirtas Liet u vys,
szian jums tik tiek pasakysiu: at
kad dagi porą arkliu intnisė. an ašy
gy i ’ės i tas k n y gėlės dien daug matome arba ir kaip sziandien ėeini didelei laimi?
Bet kad iszlipau ant kiaszto, skaitęs, tai tui but bus nuo
pats ėsi, ale buvo geras žmo gas ir džiaugiuosi vedęs sa*.
tai paniaeziau, kad tai Juszku Ražo gavęs, — rimetė Simagus. Bet ką, brolau, visi turė Marceliukę. Jug žinote, kai
arkliai. Asz nė neabejojau, nu Endrins.
sime mirti; viens szeip kits man Birbikskai norėjo inkisz
kad tai Marceliukė bus iszprasavo Zosę; ką jie nedarė, kc
tai tiek to, beat ne taip mirsztą. o mirti reiks.
sžiusi tėvo, kad duotu arklius
‘gul svietelis skaito
— Na, jau dabar nuo miri- kius «lą«tu« man nestatė, k a
parveszti manę isz panemunės.
tik kaip pagautu in savo ne
iUH
mo pradėjo.ozianu
Kada važiavome pro Juszku mes
gus! Jau vienu tarpu bnvo k
kiemą, tai Marceliukė liukai- je! Tai mano Alarceliukei tą nos, o ne szermens
ne perlaužę, o mano Marcelin
syk buvo džiaugsmo! Mat. i Jurgiu Petras, ii
mergelė
gurksznį arbatos, kurios ką tik kė vis tai matė ir kantriai ty
*)Keistutis
kad a s z
>ara buvo ineszusi .Mariutė, JonieNemuno.

tusi linksma in manę i
8.zale motinos ant tiltelio
i Kiemą
ir stojo, o asz i
lasisvei-

— Eik jau, eik negyręs..
pasigirdo paežius balsas i
anapus duriu. Joną ant vala
dėlės atsipraazė svecziu ir v
ėjo pas paezią. Buvo gird* •
bueziavimas po kelis kartus
kalbėsis pusiau pasziiabždon
pusiau balsiai. Po alandėle
vėl iszėji sandariai duris uždi
r rydamas
—- Ant ko asz sustojau
Beje mano Marccdiukė kantr,
kentėjo. Nors ta gudruolė Z
sė ir buvo vienu tarpu nm
galvą apsukusi, ale kad a
vėl kartą nuėjau in.Juszku
t. y. in szituos namus ir paim
cziau savo viernają, mylinezi
m'ane isz tikros szirdies gražia
ją Marceliukę, tuojaus nrn
Zosė isz galvos i<zlėkė ir ja

Jau dėkui labai už vniasz ir ketu eiti, — taix
manu Budrius. Beje, ką m>
jau paklausti
jau gavai už vieno labai mokyto Lietu
i tąjį nuniarį ,,U kini n ko“ vio Peterburge
iisztys aną dien manęs klau
, jisai girdėjęs, kad kiti jai

— Ne, ’brolau dar negavau
le tur but neužilgo bus. Už
k seredos vakare, tai rasi jai
is. o d a pasikalbėsime ir a
e kitus daigtus.
Beje, ab
*z gavau jiernyksztį priedt
Lietuvos gaspadinę“, tai pui
i knyga: praszcziause mote

manoji vis man pri
tai. girdi, jus vis tik apu
a vo apie savo knygas perka
o mums moterims nieki
♦•ra. Kada ji manęs praszo.
ad nupirkeziau jai tokias
nygas. — tarė l amu Jurgis,

ims:

11 a i
im \

HIM

i>i

susėdo prie stalo.

Nepadvvykile, vyrai

KH<

Baltutis ]
įgalios tarė in

J imi

s

pasziiekos, arba pat8«wj
mynus lauky durnas,
A
Isz „Ūkininko
4* Priedo
rJ
V*':.-

Shamokin. Pa. Kaminu
kaipirsztai daktaro Matulio,
aki (grovas),kurs buvorėdtb
tikri Lietuviai, ukinįkai.
r i u m i i szv i nan ežios Sliamolibt
Ale asz matau, jau jums nu
lenKiszkos gazieto.s „roun
sibodo klausyti.
Litu n“ pereitą nedėlę tapeni
— Susimildamas,kur-gi nu
kisztas in d/ūb
s:bos. Bet iupi rytojus, tarėSidilio kerei k a lo savo gizirfoį
manu Budrius, darbas jug ir
rusinu kunigą Koiistaiihn
• \:>v- y-'j* i
( acziam rasi r<iks anksti kelt (
buvo pursitli
ežia
— teisybe, vyrueziai teisy
vęs Maskoliams ir nuog jurt
be. Tokiam atvejyje susirinki
klius, ėmė. K n. Koiistiuikrn
teseredos vakarą, kurie galėsit
ežia už tai jį apskundė,# klh
V81111
niekas už ta K amoni weld tx-.
asz misiyju.jau
parėjęs ir pas* i kai i »ėsi me
kitus dalykus
kol ilgi vakarai
v
Musu bieziuliai atsisveikino
Bet dabartės, girdėt, j<|
ir iszsiskirstė, pasižadėdami
mku kunįgai Km Maehl
seredoie susirinkti.
owski ir Km Škuli k iszSbf
i
kurie InbjaueBg
vomaroW8k| pr>
A k y vi skaitytojai, manding,
vi>u nieku gund-l
bus supratę isz to mano trum
po pasakojimo, kas per vienas Kaip tą isz Hzelos puinu |
buvo tasai .Jonas Baltutis, (.) Komarovskis nudūmė iii G|
jei katras nepermanė, tai da c a gą. K n. K o 11 > t a n kevyw-|
bar pasakau Baltutis — tai dabartės szauks aut
*
apskustojo
K
n.
MticLinh«|
Blusynės kaimo mokintojas.J i>ki ir Km Skulika irt’ctnrėg
matote isz
Ku'iiiH u h pasznekos

rmusiai panko. <> i
M arceli u kę ga va u
ria l* patyriau, ko
t«. /J n o m a, tiktai
mą ap>zvietim<>;
mas, meilumas,
• larbsztumas Lietuviu nei:
sakomas. Kad asz liovei
sziandie asz

♦'urdujau. Jug nesirodo zm
nėms, ale tik patiria. Mat m
sutaria su vyru gana. Na, k
asz vartfsząs luiczia’i su toki

—

x\a,

varyk mus namon

onai, jau pusiaunaktis, — ta
— ką ežia žiūrėt! Kada
mes taip suseisime? Dieną ar
ba vakariniai vis nereikalingi
painiojasi. o dabar mes sav
♦. lėni

\ vrueziai, ir gavote urmiaus buvusio
llsyilr
to; «f1(
jau prisi mokintojaiis. Czion
t gimęs
zlebiliotee i r augęs visa v o uarszta szirdžia prisiriszęs prie savo gim
tinės vietelės ir prie tu žmo
-zun bijoma i.
Ir AtarceliuK nių, su kuriai* isz mažens bu
man gana pridarko tie. Birbiu vo drauge, jisai isz \ isn la<ka.i, kad ir ne staczioi iii akis blausiai ij u mylėjo Marceliukę
>er kilus, ale asz numaniau
•savo geru
u r vis tai pareina. Ilabai Kaimynu; jisai ją mokino i
įvyduoliai ir darkytojai sz\ ietė, kiek pats iszmanė, pa
(ai liautis burnas auszinę. nė galios iszsirūpino prigimtoji
ei jau ir motoru litaratura pa> Blusvnėje mokintojaus viet:
s prad’d’i kvlti. Marcelin‘•sanr dideliai gera knygelė,
viekas joje ėsąsuraszyta trum
pai iraiszkiai, ir tikrai kožnai
szeimininkei gal labai būti
naudinga. Tegul tos szlederko< dabar pasikavoja su savo
mokslu ir bajoryste.

ime Vilczinskas nors atgavo
jausmą, bet seredoj jau buvo
be žado ir iszrodė suvis mir,
^ztanezin.
Kas Baltru Vilczinska užmuszė; nežinia, bet rodos, kad
nekas kitas, kaip tik patys
Lietuvnįkai ,turėdami ant jo
kokį piktumą, nes kad koki
liauferiai butu iižmusze, butu
jį aprubavoję, o dabartės ir
d'/iegorelį ir pinįgus kiszeniuje rado mąuijudintus.

Kalėdų

] Jetuva. motina mano
Kam mane užauginai.
Ar ant laimės ar mda
iriai

Vienok būdams tėvynėj*
Prispaudymus kencziau
Nt iszvengdama tu su n k v
Lietuva apleidau.

Išžiūrimi tuos žodžius:
Su Diev’ brangi tėvynė!
Jau tave palieku ’
Jau dauginus negaliu
Tavęs tėvynėle.
Ir negaliu ilginus būti
Brangi motinėle.—

|u:si;mdetjzilR

vakare inžimenus t rei no
geležinkelio.. Rea<
da“. rado gulinti ant rėlili ti*
pecze \\’kiliam Benu žmogi
koris iszrode jau esąs suvis r
.r , *
.. i
gyvu. Kada ji žmonės stibcąė
fisą ir i|j
paėmė in skvajai
laivo v
szluoslė purvus (
ižino. jog
sas pmrvinas)
tai Baltrus Yilrzinskas. |
Baltrus Vilczinskas gyvent
Sniokėje pirma dien Kaltėj
anksti iszėjo iii Slienandorį
bažnyczi.'i, isz kurdu jojodM
gai palydėjo iki Whilism Peną

Nors Baltutis buvo plika*
bet geri Marceliukės tėvai, ma
tydami jo gera szirdį ir tvirtą
būdą meiliai Įiriėmė jį in žen
tus; o pagalios pavedė jam ir
visus namus, paskirdami jau
— O kas-z'in kassuraszė tą nesnejai
dukterei iszmokėi
ausė Si- tiek ir tiek <lalies.
,,tlaspadmę :
ms
raugus.
Kur M
manu Endrius
Baltutis dabar dar tebevaro buvo ir kaip su juoin pH
mokintojystą, bet gyvena jau kiaus stojos ? niekas nežitd
tėvu namuose ant ūkės. Su gana to, jog rado jį ant lėL
jau veik sustingusį. PemaiW
— Naje! O ką tu uiislyji ir skleidžia tarp j u supratimą tiese,i koja, ir sumusztą
šiandien Lietuvės ir gimnazi apie tikrąjį Lietuvos padėjimą, tą. Daktaras isz ryto apžilIF
jas lan ko. Sztai szitas daktaras parodydamas kelią per lai k raBdtutis par dė in kybanezią szczius ir knygeles, o taipgi suant sienos fotografiją, — man sikviesdamas juos pas savę :int: nieko nebusę

1Į F

’ t® ).

Imsiu tuo plunksna in ranka
szunybėsdasileistas ant a rim
Szį-tą paraszyti.
nu. Tarpu klausytoji
Ir valnas ant dvasios bm
gerai žinomi ukėsąi miesto:
kalbėtojai puikiai atliko savo
užduotę. .Salė viduj’ buvo dai
Ale sakik mielas broli,
liai papuoszta. Sienos buvo
Ką pirmiau* patikti
aptrauktos raudonom, ir meliKokiais žodžiais del tėvynės
ii on i gebimbėmis.
Asz galiu in tikti?
Re\. G. D. Boardman užėmė

Tėvynę atminiu.
Bet Lietuvoj -avo
Jau ne atlankysiu

Kalėdos be iipieru neap1
seime Shenandoah, Pa. PiW
die

jo ,, mass ineetingur
Association Hali”’ ai

Nes jau Rusas in Lietuvą
„Sznipuku,, pristatė,
O mus brolius isz Lietuvos

mo
bziaurtnio ,,n
Atsimisite
dv
to
Kaip mylėt tev\ nę

nuo

,.mongolo“

di-

( džiausiąs

Ir užgynė brangioj kalia
'Tėvynę garbįti.

Matydamas, jog tėvynėj
'Toksai szturmas kyla,
v
Tuiiu keliaut kur tolesuiai
In svetima szali.

busiu laimingo
nukelcvęs.
ui iu. kur musu

Kankynes keiitėsit!
Bet-gi dvasioje tė\ viii.
Mvlėti norėsit.
aušinu

J uk t i k I )mvas
oneusias
Mus \ isus neap
Lietuvos žemę brangiausia
Ne ant prapulties leido?

Jau viliamės, kad iszgell
Isz nastrn ..meszkino“
Kuri* Lietuvą prispaudę
Laiko su letena.—J.
Savo brangioj kalboj,
Atsidūsiu dvasioj linksmai,
Kad jau esu valnas*

Nors po darbo sunkaus vai n as
Vakare aparėjęs,

.V. A'(

i- .

A

z

ToJiaus kalbėjo vysk u p
W’hitakeiy kuris nurodė, j
szknritingas yra vienas iszpr
kilnesniu, kurię buvo lai k v
szioje žemėje su tuom sieki
Jis nurodė ant senovės arim
nu, kurie seniai priėmė kril
szczioniszką tikėjimą, kur’
pervirszinoselJovės tautas ku

iszeis
vietą prezidento ant mitingo, isz to mitingo.
kuris atidarė mitinga,
trum- szio iszreiszkim
*. ■
kite jog desp
Pirmutinis kai m<> ( A r ji
tiszka vak
Turkijos bu
perinai.t\ ta
A>z tikiu, i\
tokis mitingas, kaipo sz.i< t
rėš tokį svarbumą, jog įiegn
..Asz mįslių, jog musu
nut tai nė iszreikszti kalboj*
gali būti iszgirstas visut
žinom gana gerai isz at
Me Coiiiiel, kuris sakė, jog-i
žinių, jog begėdiszkas i
priežasties armėnu iszpjoi in
mas buvo papilde
visi s krikszczioniszkas sviet
žmoniją. Žmogaus
pakilo.
Armėnijoj randi;
protestavoti priesz t
Eden ir Arrarat, taip brangi*
girną. Kaipo žinom
vietos del
k ri kszczioiiisziamerikiecziai mes turim
s\ leio.
zlrmeiiai
ti baisa. Mes turim r
am
apie persekiojamus armėnus [įermailias ir kar<
krik;
Mes amerikiecziai turim pa apgynime
mes buvom
m vti
spaudžiami ir drebejom po
jungu tyroii\ l»ė>, taip musu
broliai, stengėsi iszsiliuosuoti
isz po sunkaus jungo turku.
os kariauti kaip armeu
Tegul svietas žino
udieii nėra labjaus mvlv
tautos kain t
im-nai
os 1 ĮSOS isz^
paneszt i.“
laigė ir dvasia, kuri taip bu\
Tolinus kalbėjo: ..Alės kai
♦rilanki prie savo apgynim
po Krikszczionis turim prote
stavoti. Armėnai yra perse
Antgalo Dr. Boardman i
kiojami už savo tikėjimą. Var
dan Krikszczionybės mes tu baigė kalbassu keliaisz'odžia
visus susi rinkusi
X.
*
rim pradėti musu protestą. ragindama
\ ardau žmonijos mes turim raszyti pas prezidentą Cle\
daryti administraciją musu sū lend’a, *ekretoriu ( i resnam
dau civilizaci ir pas senatorių s, protest a \
line
jos musu balsas turi būti pa. jaut priesz tas barbarybes
kr-ltas. Jeigu nori prisižiūrėti ir reikalaujant, idant szios ž
krikszczioniu, mės valdžia pris idėtu prie s
stabdymo
t iron *vbiu turkiszl
•
uniin
>ni- valdžios. Alitingas pasiba
j imas paliko savo po palaiminimui per vvsku
ženklą ant žmonijos. Mes esam Whitaker.
tuom baisum pasielgimu per
— Kas czion gali būti do
imti. nes Krikszczionybe pa
vertė musu szirdvs prie sumin arbata, jog tokia navatna kva'
uno psnį iszduoda?
Ksztejimo ir
Musu asztrusii
— Gali būti, jog atsiduoda
gimimas buvo suminksztitas paraku, nes dabar Kinuose
per tikėjimą.“
A rey vysk upas užbąigė sa
— (.) labas rytas,
mie.is
*
vo kalba dideliu szauksmu drąuge, kaip tvv einasi?
pakelti protestą priesz barba— Labai gerai, bet naturhi
ryzmą.
su savim pinigu.

r
THE LITHUANIAN WEEKLY

mi svarbus reikalai, T
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Maisztas.
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*Kuriame
•
*
slavenu,
vienas
t^g
mirtinai sužeistas ir (k®
kitu liangviau sužeista ir <į

ėmė dalybas- mu i sz t e.
■ .-i
1 b -ofimuro bHk
loveliai atlikę f®

idirbli kąsnį kasdienines duo-i rius, kuriu bizniai yra apgar

ne buvo

kėtinam eiti rinkti kas menesi.riO83 vietose naujos draugys dolieriu, bet kas apgarsinimą
tės, parapijos, pasidaugino laikys, tai tu r isz virsziaus ap

liszkos draugystes ir adgrajijo
teatrus. Žodžiu tariant musu

vietime
Praėjusioje metai labjausni
yra svarbus tuomi, jog pagilidė smertis in grabą Aleksan-

mo lietuviszKos bužu vežios.
Užpraszome visus vyrus mote
rėles ir mergeles pribūti ant
nebuvo.

o

Demons! racija
riu.

strailik

•L
Haverhill Mass. 2 Saii^ž

mokėti. 'Luli biznieriai laiko
savo apgarsinimus per pustreczio menesio, o kada pareika-

riKiE'i

25 centai.

Penki ar szeszi fukstiuie^
darbinįkn ir darbiiiįkiu, ilkAteinanczioje Nedėliojo v. baneziu czeveriku dirMuf^
jog jie nelaikys. Negerai taij
VI. Volonczauskoskaitinyczios
Ir-e laikys susirinkimą. Alel da po uiiczms szio iniesy
iai užpras’zomė visus brolius Paskui nuėjo ant miesto
”os draugystės pribūti ant siu
si rinkimo, nes bus apsvarsto- neės E. M illiard kalbėjo.

Didelė viesulu.

»

dirbta mieste Dublin‘o.
atsitikimas bus visiems pal
g’inai žinomas, man rodos,
tai \ ra didžiausia barbarv

t

tėjo digeziai. juju stubos bu\

me amžiuje

Pasiutimas Turku.

T*1

, mus tautiszku darbu, nu-

susimyįėjimo ne buvo parody
ta. Vyrai, moterys ir kūdikiai žiecziams kaltinvbe

c.

1 h-nkioliks

sumažinta mokestis 13
nuo karo augliu aiigJek^ykh
se Laurel Legigh ir Wilke
1 >arre k oni na n i i < »s. 1 )nrl<
Diena 21 Sausio bus puikiu kai nežino ar dirbti ar at'f
traukti.
Tukstantis žino! •
Kzkelia Szenadorio jaunumė- tapo atstatytu
nuo

gumas vra atvalnvtais. Ta’i)

srą apėmė jas baimė ir nega-

nuo ketvirto s*gyvenimo,
sunv
kiai susižeidi* ir tuojons iiumivina niiisztym'

žmones per dienas kaipovilkai
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jusein mete. Žinom, jog ezion

iuo, o prakilniausiu -

•y V

laikosi vienybės? ar nevirsta
in svf timtauezius? ar turi savo
(lietu viszkas)
d raugystes?
kiek, kaip jos vadinasi; po
kiek sąnariu turi, kada užsidė
jo? ir kaip jos laikosi ? gal turi
pripertus (locnastis)? ar yra
ten parapija lietuviszka ir
kaip senini uždėta ? kaip jai ei
nasi? ar turi savo locna ba-

bet daugumas isz j u buvo isz- Gruodžio didelė viesulą, pr
daugeli bliedie
skerst i. I -neita yra, jog 15,000 dirbdama
buvo užmuszta ir 35 kaimui Vargu vra nors vienas miestą
kuris {butu nenukentęs nm
Jeigu galima, meldžiame
nužudyto Bormaro draugai J! Įirisiust paveikslus lietuviszku buvo iszgėdytos o paskui viešnios. Skaitlius atiku smer
bažnycziu draugy.'cziu ir pra iszpjautos.
Kunigai buvo cz’o ne yra žinomas, vienok sakilnesniu vyru o mes juos
pjaustomi in szmotus ir inme- ko, jog ne bus mažiau put
naudosime Kalendoriuje
ame mie
Albany
Medega meldžiame siųst ant ir merginu susirinkusiuju bar
sziu antr&szu:
tu laivu buvo iszmesta ai:,
kranto.
dienas ir g»
turiolika asabu pražuvo ugniLaivas Krikmichael tapo
je. Daugiause sudegė isz mo
sumusztas ir penkios asai oA. Kaupas cart
terų kurios radosi ant penkto
paskendo. Daugelis žuvinįku
gyvenimo ir tai tik isz priežavalcziu prapuolė drt
sties baimės paneszė smerti,
žmonėmis.
Meldžiame ir kitu laikraszpitoną J. L. normai*,
mvo rastas nekaltu ir

na reszlavotft.

1 meldžiame užsimokėti
prenumeratą, kuriu da neužsiuokeię. O jeigu ne tai busim

jis

Mount Sterling, Ky, 2 Sau
šio. Susirinkus govedai žmo
nių skaitliuje in 25 nuėjo in
džela ir iszėmę isz te koki tai
'bam Bair, nusivedę palei geležkulį ir pakorė, norint tas
gana prieszinosi. Bair buvęs

ką, yra rengt-mos prie p
mo darbo. Didelės stil
savo szv. Tikėjimo, idant su žiūros jie man nuroditu, jog
dirbtuvės taipgi yra rengM
mažėtu gale nepreteliu mus lietuviai, bet mozuriszkai szne
ka. O tai del to jie gal sznekė
tautos ir szv. tikėjimo.
jo mozuriszkai, jog turėjo su
gyvenimas kaipo vanduo, tūli savim mergas puces. O man

— :o

Sime, jog

Padarė savo prova.

Daugumas geležiniu Ji

laiszkai turi būti adresawoti ant szio
adreso.
meteliu, atsiskyrę su musu nu jog szueka lenkiszkai, o suvis
„Garsas. Amerikos Lietuwiu“
kentėjom mes czion daugelį mat lenkiszka kalba tai vra
laimiu ir nelaimiu ir neturė30 \V. Centre st r.
jom tokios linksmybes kati,
Shenandoah. Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money kaip gyvendami musu Tėvynė sti! ■
Geda mumis broliai,
Order arba Registrą wotoje G romu
toje ant ranku.
mes
pro musu ausis, tas gvvenimas
230 W. Centre str.
tmeri
Shenandoah. Pa..
domi musu geri darbai ir szle
su\ i
A N DO A H. PA..

O

mus draugystę.

jog maždaug pasigerys būvis
Pittsburg, 3o Grnotlih.
da skvajarams uždirbti!
mus amerikiecziu ir mu.-u bro
kstaneziai darbinįkn
•>
liu Tevyneje ėsaneziu. Dieve
Nekokia partija atvažiavo
duok, idant kiltu musu broliai
(kalant naujam metui ir
v s labjin apszvietime, kiltu
viltije geresnės ateita ne
girdėjau
tai
paeina
isz
Sham
tautiszkai, daugitusi eilės sąna

„Garsas Amerikos Lietuwiu-

Musin r(a

f

jom gražia dievmaldystę. Bet
girdėti ir nesmagiu naujienų,
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Erzignan‘e czėje (kaime)? kada ten lietu
lietu VUXML
viai atsirado? kokius darbus
Catus davęs pasakymą ge
[no. Prisakąs skaitytas prie- dirba? ar vra kiek lietuviu
rzais kariumenę, surinktagreiriszkūs arba kūdikio, tas suvis neral-gubernatoriams
nįku, saliunįku ar kitokiu?
ezavos, Vilniaus ir Kijevo nu
2) Kokį varda turi mus
)>ą organizacijos.
Visas krasztas buvo apsup
broliai toje apiėlinkėje? ar tas kariumene ir 20,000 kurdu Sako, jog szis caras ketina ai
as in

Lauryno Ivinsko Brautu

Boston. 1

Sausio. A
laiszka gerai žinoma

metu nuo
Kalendoriaus.

n\bes turku. Sekantysis !aiszkas ateina isz vietos, kuri ran
intelligencija dasi ncdideleme tolume nuo

tiems metams. In tav Kalendorių

zimtai

kareiviu

viename kaime pasigyrė, j
isz jo vieno raukos pražu

tvanai isz priežasties viesulus

Upėse Mans ir Rot te pakiL
vanduo antdvilikos riedu, už

dam. Valtys buvo sunaudoja
mos ant ulycziu ir turgnviiu. 'l uli, kuriė rodėsi, joj
ežiu, kurios buvo kaipo až<
ras.
Daugelis
grasino
daryti ?
vandu
mai

yra žmogus,

krėtimai ir jiemgelis buvo a- žinti.

viii A merikoje ir ju gyvenimo.
I žtai atsiliepiame in visus sa ją i r su jos žmonėmis.
vo tautieczius, gvvenanezius
suspausti per kur k ariumenė
Amerikoje, idant teiktųsi stiszelpt mus tame apraszime,
prisiuneziant atsakanezias ži
nias. Idant apraszimas iszeitu Kankinami ir spaudžiami per
Isz Maskoliuos
kurdus, jie Įiasiprieszino tiems
ir buvo apie keli užmuszti.
Buvo neteisingai daneszta m natorius Vilniaus, sako, jog
bus atstatytas nuo to urėdo
jo vieta užims Baronas Moden.
maisztą. Tapo nusiustas pris

isz Savonnali in Hamburgą
O ta
po sumusztas.

ežiai bledies Belgijoj e. Dan
Dendermonde buvo užsenitas

ežiai. Apie penki kaimai tai Il
gi tapo užsemti.
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tvino, užsemdama žemutiniu
dalį miesto. Vandenio ant u-

ir Jus savo rupesczia
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• giriu Jui
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ties prezidento Moraes, bet
trys vadai maisztinįku pabėgo.
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nigs sesrresi
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te jauni; daugumas isz Jusli
yra gimė szitoje žemėje, kiti
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nei musu tėvai i
suaugūsiais isz Lietu
ii-
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nenuvėjo už nir-

veninio iszlygas galime naudo
tis isz szios žemės mokslo:
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vinį, ir kitu tautu žmonės, ku
rie taip dideliame skaitliuje
atsilankė in musu bafnyczią
pamatyti mus apeigas perszios

sam. Paskui laimino aficierus ir
jufamiliia. Komendantas Ne-

Tai

k

a

land P.ios A ( u. Siusk man kita už Sb.50
lalkr. xx isi x ra užm’r.edit i.
. Dutcher,

valandos
i iszvakai‘O,t
atlikdami, darykim tai kaipo
1 i <• t u v i a i : Bus musu tė bažnvezią atėjo nemaž žinomi
vams, broliams nauda, o mums
buvo i r dailiai pst
t
. laikai#
roniaivziui misz
nuo lietuviu atkristuineme. o
Po misziu k 1. A
anglu nepavytumėme, liktume
Ivg stuobriai,
rioksaiitieiie
s svarbu |

apie savu mokslą.

O4(’unn<-]|, rektorių anieriko
niszko collegium Ryme.

jog kata fc

Linkiu Jums v i Z'km po lie
tuviams ir lietinėms pasirodv-

Lvinczevoh ). Bet dar yra prie
Po pasimatimui su Popie
žastis, <lėl kurios .Jus asz turiu da tobulinasi Juru balseliai
žium aficierai buvo nuvesti in
Dievui ant gąb-'s, tautai ant
naudos, klausykite
savo vyrebažnyczioje, Jus
*
v
sniiijn,
sa\o
profesoriaus,
savo
savo
klebono, antikinė tegul mis

Apgarsinimas
Sid-jnet sukako szesseri melai, k« »
Tiltejc, už sudėtus npszwiebtesniu;r
Lietusiu pinigus, tapo jnsteigt.ix
laikrasztis

valgomu tavoru.

pra-

Maisztai Brazaliioie.

Miluko kalbos?

kaitlius pinįgu ant svie
to.

gero žmoni j.-i i darė irdavo,®
tobulinimą. Po tam pagirėli

žinomu,

tai
o

T. Pauliukono
turėtu

steigimu ir darbu jaunos, patriot:

..Varpas” paduoda visokeriopa
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie-

Varpas“ leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo karto tai
pina ir straipsnius su iszguldvma «
apie lietuviszka kalba.
nas Amerikos Lietinis parsitrauktu
ir skaitytu ta laikraszti.
.A arpas,,, su parsiuntimu in Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per

ba 5 prus, auksinus.
Tie patys Lietuvos inteligentai
jau penkti metui leidžia ir kita lai •
kraszti, —

..ŪKININKĄ/
niu tarp ūkininku bei kitu prastes
niu ju I jctuvos žmonių.
Pirmuosius metus
Ūkininkas“

pavalai • knx gueziu b. g
o dabar iszeina dviejuose paviddiu
se: kas mėne-ia iszeina Įnik rimtis.
kaip po senox’ei,-ir da

labui ak\vi skaitymai arba gražus ir
naudintfi pamokinimai ukiniknins
Maba noy Cit x.
(žemininkams, laukininkams).
\V. Pine name GorDabar nuo nauju metai patsai
mano ten gali gaut sznlto alaus ir kini n k a s “ (laikrasztis) iszeina jau
wisokiu gėrimu. Yra tai geriausia
užeiga del lietuwiu.
ir ii

Turi wisokiu puiku gėrimu
i: arielka, arakas, miduK. wi

M. Slavicko

2.5 o kiekvienas prancūzas apie

Maskoiiu poji'ika ir kitu szaliu nau 
jienas, o ypatingai -.daug žinių isz
I .ietuvos.

! .ietuviai neužmirszkite atsilankyti kiekvienam mokaneziam skaityti su. M. Slavicku. Žinokite, jog jis pr ntama, gryna lietuviszka kalba
l odei pra'.artu butu tasai laikra—
yra ne paeziuotu, tai
rancuzija ir yra turtingiausiu
sztL ’-oznam bei \ ienam Amerikos
Lietux iui.
Ne menkos' erezios da ir tasai da
I’riek tam randasi BIL1A.IDAS,
kur isz nobodiimo nhiczio ar arielke ka kokios kas tik nori, ir kuo pui lykas.kad, nežiūrint ant tokio page
piuįgus auksinius, sidabrinius les įsitraukus, galima ir boles parai- kiausius cigarus
rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis

ir popierinius ligi ai tarp visu

da*» dėl Szeiiadoriecziu lietuvi'
ragino \ įsus parapijomis, by
...i.,..

..n... i-;.,;..

nytines giesmes bet ir tautisztines P
kas musu dainas žadate niokį- balsai sutarti gerai, padaro sal
Pirmos tai K ledos, kuri^
tis sutartinai giedoti, mislijate
mes Szenadoriecziai taip sittL
apie grajimą teatru, davimą j ubu papuoszias uorybiu ir
geru darbu taip pat dailus ma (bubo mus vadovams ir
koncertu.
* bw'.?'
lonus Dievui ir žmonėms buna.
užlaikimą nuogybėje Katabki
Tas labai pakels musu varda
Cecilijoh draugystei, iv B
szv. Jurgio muzkantams.
Aficierai Detrit‘o iszreiszkė
axirdis atszaluses dėl tikėjimo
ir tautos Kroliu ir asz kuris,da-

..Ūkininkas“, su parsiuntimu iu
KRAUTUWE.
Amerika, kasztuoja ant metu ūktai
Has $40.50, amerikonas turėtu
1 amerikiszka doliara arba 4 prus*
231 W. Centre str. MahanoyCity Pa
auks.
2b E. Centre str. Shenandoah, Pa.
Lietuvoje ..Ūkininkas“ turi dau—
jos, Belgijos ir Golandijos bisTen galima gauti sžeiežiaueiu ir
Lipo dauginti, anglikas $13.
geriausiu xvalgoiuu taworu ir kitoni- azku« laikraszeziua.
szku daitrAi.
Jono vvasario
50 o maskolius tik $7.1 ii.
Puiki yra užeiga, nes galima gaut
Taiposgi K. Radziawiczius yra „VARPO“ bei „ŪKININKO“ re
netik isigert gero sznapseko ar alaus agentas szifkorcziu irsiunezia pinin
dakcija, reikia szitokisadresas padttė:
JEIGU NORI BŪTI BAGO bet ir patinkamai pasikalbėt; czion gus in wisas szalis.
I1ERRN Dr. BRPAZ1S.
mums lietuviams darbininkams ne

sali tino yra sale dek* i mitingu ir ki-

TU — GARSINK

BIZNI „GARSE“

TILSIT OSTPREUSSEN (GER-

322 S. Main str. Shenandoah, Pa

