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Czionni galima gauti, kiek tik duszele užsimano: atsigerti kuo ska ŽMONES SZIRDINGI, OUT'
MAI. CIGARAI PUIKUS,®
niausio aluezio, saldžios, karezios ir
kokios tik norėsite arielkeles, kad ii DOS REIKALE NEATSAKftB
eukrawotos, užsirūkyti puiku cigara
Praszau atsilankyti ir to wisko pa
bandyti!
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SHENANDOAH PA., B

C. M. BORDNER D. D. S.

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas
nuo V iki 12 (i)ietu)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare

L1ETUWISZKAS SALIUI

232 W. UI NIKE SII'L
■
įt/ieįiandoah, Ta-. B

— Na wisi prie alaus —

SALI U N AS

' ■

Ar žinote lietuwiai kati (’HRYŠ
dCzion puikus graLaillr feztarkus arkliai. Kas czion atsilankisitTas pigei KIA N SHMIDTO vra geras alus ir
saliui \ sit!
galwa nuo jo niekad neskauda. 15 s
•i
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
Turiu nupirkęs wisns daiktus reikalingus delei laidotu win įnirusio,
baezkutia in namus parsigabenti.
22 W. Centre sir, bhenti^fej
priegtam laikau arklius, wežiiuus, kuriuos samdau:wisokiame reikale žmo
207 W. Coal str. Shenandoah, Pa., Pa.,
nėmis; anglius parsvežiu. perkraustau, su keriezium ar boge peršaukiau ir t,
te?
Czion galima gimti <zalt<> alaus.
i. Todėl ini. urprasznu wisus sawo gentainius idant nepamirszru jai kam ko
džius ir karezios arielkeles,
r«- ks. tai ateikyte in saliuna kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.
R.
usirukite cigara su kwepenciwft
2/5 7f. CenhĄsh SHENANDOAH. PA..BU J ANCZA1TIS.
Yra puikus photographas, kuris mu ir ko tik duszele usimano. K
panaszei labai in žmogų nutraukė
pawuiikfela, trip iszrodo kaip giwas.
.laigu nori kas kad atmalewotu ant Johnson’^ nies’nyczi^
Tikra Elgino laikrodėli uz
dydes formos tai wiska puikei pada
dika •
17 W. Centre str. Slienandoali.^M
ro ir nebrangiai.
Prisinsk szita »p
Del svirimo mėsa 5 sw.*—
nnd Label* regietored. Twenty-five year* «-xlitkepimo
•
1 • ••
14 N. White str. Shenandoah, Pa.,
f irsinima su pil perlcncv. We report whether patent can bo
Del
ga*'vijiena
o
secured or not, free of charge. Our fee not due
ių taw<> adresu o until patent U Allowed. 3’2 pairo Book Free.
3 sw. deszru —
— —
H. B. WILLSON a- CO., Attorney* at Law,
Opp. U. B. FaL OdUo. WASHINGTON, D. C.
mes taw atsiusi
Rūkyti kumpiai 1 sw. —
7
rmteF'ir
me szita tikrai ei
nJ • d.UJaiJJU 1.
Žali kumpiui 1 sw. — — W
• finolaikrodėli už W INC A S AV RO CZI NS K A S
Taipgi del wirimo mesa
AGENTAS SZIPKORCZIU
dika ant pamati
Gerinuse mesa ir mežiauso |;te
308 \\ . Centre str. Muhanoy City.
ne. yra tai I I ka
Geriausias karpenteris (dai
wisame mieste.
at aukso gražiai lytie) wisame mieste Alahano- Pa., Galima pirktie konopigiausei ir
czkwietk uotais iaus. Gywena ant ulvczios417 a it geriausiu szipu wažiuot. Priegtin liaidžiu 'piningus tiesiogei in
iksztais ir iszro
- SALIL’NAS —
\V.
Pine
str.
Malianov
City,
L etuwa, Russija, Lenkija ir kitas
lo kaip tikrai nu
wisas szalis Europos.
cnoRazo
kso laikrodėlis už Pn„
. d
Toipgi
laikau
saliuna,
kur
wise
Ten
galima
gauti
skaniausius
Y
p 4 ). Wi Jūriai y
gero galima gauti isigert. Lietuwoi mu wisokiu, nes ir cigaru USB*®
ra tikrai elginc.
L1ETUWIS SZIAUCZIUS
pas sawo wienžemi.
su kwepeneziu dumbliu, oirpagC
20 metu. Apžiū
M. JilfllWKEWYCZIilS
bėdojo, ba jau newiena iszgo <
rėk ęferai ex preso ofise ir jeigu tu mi
isz nelaimes p. Ražas.
Kus norit usiszteliuot nauju geru
sli. jog yra pigu užmokėk rxpreso
MAVROCZINSKO
agentui 8 9,2"' ir kasztus expreso, o czewrrikii iir czebatu arba pataisit,
213 E. Centre str. Shenandoabc'k
mi
nuweikit
pas
Motiejų
Marcinke—
LI
ETŲ
w
I
sz
K
AS
SZTOR
A
S
—
laikrodėlis *yra tawo.
wvcziu, o kada jo darba pamatisit,
Tame sztore wisokiu daiktu gali
Jeigu imri gražu let:ciug»di. tai
įai kilo niekad nelankisit.
ma gauti pirkt ir nebrangei; toipgi
prisiusk drauge su sziai kortele 50
E. Lloyd str. Shenandoah, Pa., ir mažmožiu iiiatingni reikalingu mo
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba
Kurie norite gauti katalogąMi
terelems. Wis gi ten geriaus aiti ka
prisiusk isz kart $9. 25 ant laikrodė
pirkt kur turi wisokiu daiktu. Teip viszku knygų ir parsisiusdi'ili
lio, o gausi lencugeli dykai.
Musu spaustuwoje galima ir pas Wroczynska yra wisko ko tik laikraszczius ir knxyas isz
ATLAS WATCH CO., gauti pirkti Istoriją Kataliku kas reikalauja.
tai raszykite ir piningus siuskit* y
MASONIC 'IEMPLINCHICAGO ILL, Bažnyczios, kuri kasztuoja 539 M Pine str. Muhanov'Citv, Pa Motiejų Noveski o greieziaiiselp;
resite. Norint gaude katile
wiena dol.
reikia induti in gromata
Dydele
krautu we wisokiu
*
pacztava už 5 centus.
PUIKUS SALIU N AS
gėrimu: alaus ir wisokios deg
Jo adrisas toks:

I
Mes liemiimisi

-Vyrai, vyrai!!

tines.
z ,
KAZIO DRAUGELIO.
813 £. Centre st r.
Mahanoy City, Pa.į

EIKITE PIRKTI PAS
TUOS BiZNIERUS KURIU
BIZNIAI YRA APGESINTI
MUt U LAJKRASZTUE.

J@N@ M[EbD/lŽI0

Teiposgi gers kriaucziusir teisin
gas agentas, laiwakoreziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

X E D E L I X I S L A I K R A S Z T 1 S,

ere inch onee , . . $ 0, 50

JSZEINA KAS CTARNINKAS.

one inch one month. $ I ,oo

wienaa colis wiena kart $0, 50

wienns colis per menasi $ I,uo

S h e n a n d o 4 h, P a.,

one inch one year . 8 10,oo

.

Nr. 22

PREKE APGARSINAMU:

8 DIENA SAUSIO (JANUARY)18S5 M.

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

wienas colis isztisue n.etus 8 10

Metasi I

Jurgio Juraiczlo j

Czion gauni guriausiu ger®
szalta alų, o ir gūžes gera miea^
36 Oak str. Shenandoah, Pa.,
rukimo nereik girti ba tas
N E P A M1 RSZ K1T E, szale ,.G«
S A L I U N 1 N K A 1!
si austuwes.

CH. SHMIDTO

RATES OF ADVERTISING:

Lietuviszku knygų prekyste. K

MATUI AS NOVESKlI
T1LZEJE—TILSIT te
Goldschmiede str. 8 GERMAN’!

kaiykytiqijg Ąmęi’ikę.

žino, kiek jis ten nukentėjo.
Teisyngas jo prietelius ir drau
*
■
j gas visu kelionių, O. Goupil
tapo užniiisztas prie jo szono,
Priesz du szimtu peukesde- dutinio amžinus, prisižiūrė o jis pats tik tai stebuklu iszszmts metu sziadienines Suvie- damas vilnimis mariu. Neginė truko nuo smerties, kurji pa
nytos Valstijos (Amerikos) dalybų sznektoje, bet stovėjo ti eszt i jam, kaipo tigram tar
rodėsi suvisai kitokiame pa tylėdamas, o prisižiiirint jam nui Dievo nepriderėjo. Nežiuveiksle. Ten, kur sziądien sto geriau, galima buvo patėmsti, rint ant visu persekiojimu isz
vi dideli miestai, rokimjenti jog didelis sopulis buvo alsi pusės indijonu, pasisekė jam
milijonus gyventoju, ūžė ano ni u^zęs ant jo gražaus veido. pagalinus,
būnat kaliuije,
je gadynėje nuo amžių girios, Akys rodanczi«»s smarkumą, daugelį dusziu, labjause paim
pilnos dideliu žvėrių,o taiposgi labai lagndna iszžiura veido, o tu per karę nevalnik”, atrasti
laukiniu žmonių. Laikas nuo taipgi likucziai juodo supli- ! de! dangaus. Isz to pasirodo,
laiko buvo girdėti balsas kir szusio abito, ženklino katali- kokiu nenuilstaneziu darbinįvio, arba balsas tu, kurie kirto kiszką kunigą. Rankos jo ap ku avinvežioję Krystaus buvo
medžius neis'/briadamose gii’ioi dengtos szaszais o kruvinos žai O. Jogues, nes du būdamas
se. Ant anų neužmatomu plo zdos ( roiios ) buvo matyti isz kaliniu, ne nupuolė ant dva
tu sziiį ir ten kilo debesiai du po plauku. Tas žmogus buvo sios, bet gi ten darbavosi apie
mu in virszu, liudidami jog to Jėzuitas O. Jogues. Jojo ap iszganyma dusziu.
Žinomas
se pustynese radosi žmones- gailėtinas padėjimas pakėlė protestoniszkas isterikas Ban
kiekviename pasigailėjimą, o croft taip raazo apie kalėjimą
Taigi taip ir buvo ant tikro.
Buvo tai tada antroji epoka pagalinus ir golandai, kurie O. Jogues pas indi jonus:
istorijos Suvienytu Valstijų, radosi ant laivo, norint buvo
,,Ant netolimo kalnelio pas
kurioje trylika kolioniju, taip liuteronais ir kalvinais žiurėjo tate kryžių, ženklą iszganimo
vadinamu užmariniu, pradėjo ant jo su pasigailėjimu, o
ir tenui siuntė'karsztą maldą
užsidėti. Anos kolionijos, bū tlrauge su niisisteiiejima. O.
prie tikro Dievo, kiekvieno me
damos po despotiszka valdžia Jugues buvo misijonoru, vie
džio žieveje iszpjaustė vardą
Anglijos, negalėjo taip vei-1 nas isz anų vyru,kurie, aplei
Jėzaus ir kryžių ir tokiu bud u
kiai platytis, kaip tas dėjosi, dę Europą, nusidavė in neuž
užėmė aną krasztą vardan Die
metuose 1788, kada amerikie- matomus plotus pustynes Av o.“
cziai, ne galėdami toliau pake] merikos, idant jos gyvento
Ant galo pribuvo laivas in
ti tironybes Anglijos, griebėsi jams, laukiniams indijonams,
už ginklu ir numetė nuo savęs parodyti ženklą iszganvmo, paskirtą vietą. Privažiavus prie
angliszką jungą po asztuone- kryžių, iszvalnyti juos isz Klai kranto buvo Įiastatytas kuo
džiojimo stabmeldiszko (pa- greieziausia tiltas ir toje dieno
metiniai kruvinai karei.
je koja katalikiszko kunigo
Dėjosi tai metuose 1643. Vie goniszko) ir atrasti juos del
pirmu kartu žengė ant pussanūdiena Spalio menesije ma hzv. katuli .Jszko Tikėjimo.
lės Manhattan,ant kurios szen
žas žėgli n is laivelis plaukė a- Komendantas drntvietėsOran
dien randasi miestas New
naj gražia upe, ant kurios szen ge tik ką jį iszvalnino isz ilgo
York. Czionni O. Jogues ta
dien kranto randasi Naujas kalėjimo. Kuriame jį laikė inpo priimtas su didele paguodo
Yorkas. Diena buvo nepapra dijonai, apsigivenę,gražiose ap
ne ir kartu sų didele meile per
stai szalta, smarkus vejas pute linkinėse po abiem pusėm uvaldžia. Buvo jis pritinkanin žėglius mažo laivelio ir smar pės Mahawk. N ienok neisz
ežiai apdengtas, gavo daktarikiai jį neszė per įnirtusias vil leido jį pirmiaus ant/ valnyszką pagelbą, o ant galo pasi:
nis upės. Laiviniai keleiviai, stos, nė kaip ne uždavė jam
dideliu kankynių. Tarp kitu rūpino apie jo kelionę in Euro
daugiausiai
golandai,
buvo
la
O t?
bai linksmi ir garsiai sznekėjo tironiszku apsejiniu, iszpleszė P4Pribuvus jam in Prancūziją
jam panages pirsztu ranku ir
tarpu savęs.
buvo jis apipiltas ženklais paNekiek atsiskyręs nuo link kojų, iszsukino jam rankas ir
guodonės ir prisiriszimo. K u
snio susirinkimo ant krasz- kojas ir dasileido tokiu baisy
nįgaikszcziai ir kartu didžiau
to laivo stovėjo vyras vi bių, jog tik tai vienas Dievas

I

1

si vieszpaeziai peraiigsztino vie
mis kitą, rodidami jam pagilodoiię, o pagaliaus pati Ona
strijete, motina Liudviko XIV,
kuris buvo tame laike X.galiu.
giausiu vieszpacziu ant svieto,
ne tik nesigedino, bet rokavv
sav už didelę garbę, pabuezi.io
ti ranką O. Jogues akyse v
karaiiszko dvaro. Likusį jo g\
vatą galima apsakyti trumpais
žodžiais. Nežiūrint antvisokb
pasisekimo ir garbės, nežiurau
ant vilties ant gero gyveniiu“
kurie be abejonės jį butu pati
kę, O. Jogues ne sijautė lai
mingu. Negalėdamas gyventi
be indijonn, o geriau pasakau.
trokszdamas iszganimo ju dusziu, kartu karūnos kaukyi.
uiti, apleido antru kart Euro
pą. Atkelevęs in Ameriką,
nusidavė pirmiau pas tuos pa
ežius indijonus, tarpu kuriu
pirmiaus buvo ir nuo kuriu
tiek iszkentėjo pikto- Temti
aplinkinėje Mohawk sulaukė
kankitinio smerties. Diena 18
Spaliu 1746 mete tapo nužu
dytas per indijonus. Kiinaszvento vyro tapo inmestas iu
upę, galva gi užmauta ant stul
po ir pakabyta augsztai. ]Pa
lietas buvo kraujas, bet buvo
pralietas ne be reikalo. Nes
jau prisiartino toji diena, kada
tie indi jonai turėjo pasiduoti
tikram Dievui. Ne praslinko
netrisdeezimts metu, o jau apie
3500 indijonu priėmė szv. kii
k.sztą; tuoj aus tapo pastatyta
bažnyczia, o dabar randasi to
je aplinkinėje, kuri buvo ap
laistyta kankitinio krauju,
daugelis bažnycziu, o jose die
vuoti žmonės siunezift savo
maldas pas Dievą.

Paveikslai ko
pos Dievo.

pirmam mete savo amžiaus, zumą, keikė ant savęs baisiau
sukakus metams, kada savo siu prakeikimu, kandžiojo ir
graužė savo rankas numirė
paczią paskiro ant smert.
haiseusiam pasiutime. Paskuti
*
«•

Bielaną, vienas atsiszaukė; Ant kumsztelio ant brolelio
Viešpatie! pami si i k apie gavę
Ilsis mano veidelis.
ir mus, jog visi mes esam krikszczionys. Jeigu paklausysi
Gulu sav mislidamas.
mano rodos, tada tuojaus liep-

jo verkti ir per ilgą vita
negalėjo isztarti nėžodžiai^
galo
suszuko su m
mu; ,,O Dieve* kokis
teisus!“ Iszpažino papik J

1/v v L J llllOllO ve* i Jx<* 11 rv y
Delko vargingas asz taip?

burnos mirsztanczio buvu bai-

sakė. Atkasė po medžiuko
ir rado žydo lavoną. Ufcy

atrasti sav milistą pas dievai*
krikszcziouiais — galima žino

rola ir visus kareivius ir
V

* J'.i.-.J

niu pirmuose amžiuose, patiko jį k orą Dievo. Metuose 260 kiojo tzv. Benediktą, no rėdą
tuojaus korą Dievo. Kareiviai
m as jį isz kliosztoriaus, kuria džiu, kaip jis padarė su tyfig
me jis nuo seniai gyveno lygiai
nos), buvo paimtas in neva
•>

Szventas KilijanaMRS
nuvestas, puikus tas valdonas
las franku, sznekėjokunigS
liepė jį apkaustyti, nenuimant
jam ciecoriszko apsivilktuvo, sintis. Fliorentynasradosi
tame szcziui Gospertui, kuri w
v
> ant ulv- idant jį tuomi labjau panicežiu, niekas ne norėjo priimti
jį in savo namus. Liepė pajie- sėsdavo ant arklio,
prasi trati k imą Benedikto. La
persiskirti su savo p®
Geilana, nąszle po numirusį
instat^ffll

. enė

„ -''
i on as,

•

ska. Kruvina skūra buvo lai
koma per Persus ant atminties,
kaipo ant paniekinimo ryn.nonu

ir

to?

\ ienas kareivis,

vinie Julijono A pastatus,
•»n, savo name prieigą, užsėdo stambmeldziai nužudė dyjako-

**

*■

nūs drauge su parodais kunkv
ant to paežio

rint ant to kareivis pa

Kankint vargdienį manę?
ieteliai nuo man pabėgo,

goms, tą paczią na

kareiviai
minėjo
jo vardą ir keikė ji.
I
>uvo ant
galo ph(> artimo kiemo bet iu- lygiai ir kitus krikszczionys
citi negalėjo, nusėdo nuo ar- Bet ant galo viena nelaimė po
užpuolimo neprieteliuos

Geda broliai, jeigu mes ne

Taiposgi ir lietuviszkos pa
rapijos, manding, neatsisakys
paaukauti po kelis centus ai.r.
to reikalo, nes žinoma, vienai. ,
butu persunkti ta dalyką atlik
ti, o sujunktomis sylomis galė
tumėme lengvai tą nekąltą jau
ždamas isz Elizabetho atsilan- nikaitį iszliuosuoti isz to pekli
szko urvo.
minu girdėjau nuo tūlo lietuvio
(Matote broliai koki yra
kirminai tie žydai, jie yra ga
tavi netik isz žmogaus iszcziulp
ti kraują bet ir gyvą suėst.
Tas Pasilenkime mes laikę bendrv
stą su žydais, o kreipkiim '
prie lietuviu! Nes „dauguma'dar randasi lietuviu netik Lie
' 5
tuvoje, bet ir czion Amerik*.
Degynės kaimo.
kurio ukvatniau eina pirkt piu
žydą nekaip pas lietuvi. R.(i >

Meldžiu
lodotinos rudakei jos „Gar11 patai pyti in savo laikra-

siems žinoma, tropijęs j ląiką
tokios bedarbes, priverstas

taimerius sav darbo; tuoin
laiku atsitaikino, kad kokio
tenai taimerio sudegė farma;
> va r farmeris padavė in laikraszežius, jeigu kas sugautu tą
į uis

Bet per nesu pratimą darė vi- rė, duotu jam gera nagrada
( ?). Isz tos progos, žinomas
o
(siu ?
isz antros tie pats sąnariai; gentas, kuris grinoriu protek
nesuprasdami mierio draugis- cija užsiima ir isz to duona
i®:

kadilgius irerszkėcziu.'

kaipo: badas, pavietrė, amaras
ir saugiai ir idant
ir t. t. los visos nelaimės ne
vo— Bet t’ umpam laike Į^t
lankė misi sujudino tironį, pakol neužti
gė tą kruvini
pė b nonas ko jį atmonijanti ranka Dievo. ra kuogreieziausio pakorimo.
isz žmogžudė
Baisi nežinoma gyd i tojams li Augszcziau minėtas kareivis. darbą.
ga apėmė jį ir paguldė jį ant
garsia
>
v

siaut m bedieviszką, ir tokiu
Kas užtaria man varguoli.
budu sulaikė kilyma draugys negana ką tėvynėje musu bro
Priesz sunkius nuskriauditės, vos pasiliko pora desėtku lius skriaudžia, bet ir czionai
(mus?
sąnariu kurie laikėsi tvirtai pa
Ak nelaimė, maus Dievuli!
lo
nenuneszė visą eme aną vaikiną, jn szKanų
Per dieneles Milukus darbai
darbo ant farmu, pristatė in su
. Makaraviczus ne- sūdą, prisiekė tenai, kad jis
Visi turtai visi skarbai;
prisipažįsta prie kalczios: vai
.Jau dauginus nėr ko lukot. . diku tarpu žmonių, sugrąžys kinas nieko angliszkai nesu

ir antru kartu in rėdą. Bet ai 

neganjo, Kankino jį dieną ir
i i but pakabvtas ant mediniu naktį; kirmėlės ėjo isz jo vi
szoną. Daneszta buvo apie tai
duriu; neiszlaikoma smarvė už

va rd a snv>E
(iosb -rtui pagavo ta ir surisnąS

kliu,
tada \ likdamas
g 1 1 (' bi! k ,*i t*i 1 u ii- . 111

Nenor ant man atsigrenžt,
0 neleimė man4 vienoji’.

tai! ant to tai jie gailesį keliu
centu ant metu. O pažiūrėkime
kas tarp musu lietuviu darosi,
sztai per Kalėdas muszėsi ir
smaugėsi, o paskui ant provu
tai
jie nesigaili savo kruvinai uždirbto skatiko.

(apsudijo) jį ant arty m o me

ir kvėpuojantis būdams, pana
m šaus yra in bjauru ir ponauti to
lavonu. Ant tralo oat rot ii o ra-

skirti korą žmogžudžiui. lieti
persziiekėtas ir papirktas

Amerikoje su musu brolia*
daro. Butu naudigu daiktu.,
kad tą atsitikimą ir kituose
lietuviszkuose laikraszcziuose
atkartotu; tnažu kas atsirasta
Amerikoje isz jo giminiu arb.u
pažįstamu, kuriegalėtu paduo
ti broliszką page]bos rank.- .
Adres: Mr. John Doe (tikra
pravardė Stanislaus Deni- i
Trenton The state prison of
N. J.

Su guolio ne Ktt n. /. Kaulakt-

Shenandoah, Pa.

p:®/.'■ ®

po medžiu. Metams paskiaus
laike karės ėjo jis su pulku
tu. Geilana liepė tame daigi?
kareiviu per girią tuo paežiu
kur palaidoti kaukvtiiiin b
keliu, szale kurio jis buvo nu-

riat Rymo apgaisino Neroną
už nei u'iet i-! i ii t r» \ \ ■ t i 1 * *.■ 1 • • » i" -z

Gelbėk man savo vaikelį
Kur‘s nelaimėms vien ti k
. (mint.

Kas dienelė plaukdamas,
Keliu akeles danguose

jodu draugu. Apie pl,sWlW
naktį iszėjo iszjiiIdytisavob®
•eikalo, i- viną darbą. Biktadariai
dovanotu. szveiitus \ yrus, mehlžeiitisb®

liežiuviai pra

rią iszlimio
i nėjo in st u

bet tuojaus gavo sumaiszimą
Tai gi juoni esmių asz-sztąi!
proto, kandžiojo pats savo kū
ną irtą paczią diena numirė Savo vargus savo skundus,
Szit neszu priesz Dieve tav,
pasiutime. Kelioms dienoms
paskiaus Geilana taipgi patro
ivo tikrintis rodau nuo sav.
gyvastį. Gosbertas tapo nužu
dytas per viena isz savo žmo
ripuolęs apskabiiiu,
nių, o jo sunūs pat roti jo sostą
ir tapo isz vytas isz tosvieszpaTėvu tavę vadynu.

taipogi ir Geilana paketino*^
monyti szv. Kilijanui. Du w

su l’ąonu ir kitais trimi drau-

giedojimą gai akiu szv i esą.
ns parodė savo

I

ilgai
užmigti,
gali n gu ,k ai psa k ė, pats liuko ros Negaliu
O
O
O 7
žmogžudį,—jeigu ne, tokia
me atsitikime,■ noringiau
gar- Negaliu mislims nutikti,
o
©
Ir baigiu viską verkdama,
palikimus musu tėvu.
Kuni Tugi Dieve, Dievulėli,
gai ksztis paklausė tos rodos ir

I lendM®

vieną kart

nerado.

•.

ant valnystos; jeigu Dievas,
apie kurį pasakojo mumis tie Ar su visais taip apseina,

kurie galėtu isz to szaltinio pasmirdėliai žy-dai ir rzioi

Taigi brangus tautieeziai!
dliepiu in visus sąnarius mudraugystės, idant“ tvirtai
Kas man tuos vargus iszvys?
ikytumetes tos darugvstės.
Man rodos

damas, apkaltino tą vaikiną
ant deszimts metu koro»
tumią, o žydas padarė i
,,geszefta“.

Kinu urednikai.
Kinuose urednikai naudoja
si didele paguodone ir beveik'
neaprubežinota valdžia b< •
atsakymas ju luina didelis, m
karta ir labai juokingas. A •
gi
galima butu apkaltxi
m a n d a r y n a už tai jog uį »ė I To - a n g - go
i szsi 1 i ej •
Tuom tarpu mandarinas i
apskriežio, kur upė pridirb >
daugiausia bledms, atsako li 
tai.
Laike suėmimo žmogžu
džiu arba kokiu kitu prasi kai
tėliu, mandarynas turi paskir
tą laiką del sugavimo— ir jei
gu jiemisne pasiseka juos su
imti, patys esti nubausti. Ne
perseniai vienam mamlarynu'
pasisekė pagauti 14 plesziku.
bet giminės ii prieteliai susi
rinko aplinkui kalinį, kurK
radosi nepertoli namo manda
rino, apliejo duris gązu ir už
degė. Ant riksmo ugnies sar
gąi sumiszo ir suimtiems pąsU
sekė pabėgti. Nelaimingai0
mandarynui buvo duota ketu
rios dienos juos suimti, kas pa
sirodė suvis negalimu ir nelai
mingas mandarynas pats turė
jo eiti in kalinį.

.....

■, GARSAS AMERIKOS I.IE'I IW
PUBLISHED EVERY TUESDAY.

teM gan* cit virtai; užlaikę. A):
pas mus Shenadęiij^^ivj^^’ft1 daV^tj - Azunu

Tegul draugystė

ir
inkando
deda nykti. Nagi szenadorie- dvieilis vaikams, vaikui kokio

»' i .: ežiai pasirodikime, jog ir mes
užmokės posiuerti
Executes all kind of Job Printing
esam-vyrais'. Neduokime mes gaitei Bujaucko, sziai paskuti
and translating in all modern lan

suvis pražūti v. M. A olonezan nei sukrimta ranką. l)r. J. S.
sko skaitiny ežios draugystei. Kistler iszdegino sukrimstą
SUBSCRITION $ 2,o© PER YEAR Argi nėra czion užtektinai mh
All communications must be su broliu? Argi neturėtume ir
mes isz to naudą, skaitydami inkaudimas pasiutusio szunes.
— addressed —
knygas ir laikraszezius su na u
„Garsas Amerikos Lietuwiu,,
Ja perleistame taip nuobodu
Publishing Co.,

guages.

visi ne po dorelį,tžg
centu
si įmesime, B
siu e rėžiu tada ta
bet visgi, mą rodos,|

|>orn centurneguMifgį
ij. Tegul, dalmrtėst

230 W. Centre str.,
Shenandoah; Pa.,

viestu-me savą ir pasiliktu kiszeniuje ne vienas atliekamas

draugu, ir įtosmertii®
N EDE 1.1Mb 1, A1 K R ASZT 1S
siiu aut $200, o gahr|||
užpraszomi visi tie kurie nori
„Garsas Amerikos Lietu win-*
prisi raszyt i in tą draugystę. doreliu, o paskiausUI Į
ant $500,
Iszeina kas utarninkas,
me, bet perskaitiniu pasitaisy
Shenandoah, Pa.,
tume doriszkai ir geriau stove
tume tautiszkai.
jimų.
bant,
kad
iitefr-"1
naujei draugyst&|«|p
AMERIKOJE .
turi mokėti už„dietl
1.\ i Z.M.aRE ...................... $3.00 t is ar gal jo korespoi
apjuodina mus garbės
Kam mokat I Noįr
L zwvizdetojas ,|. Rama na nekas.
gulėt prie Si'sivM
laiszkni turi būti adresu wot i ant szio nusigaskite broliai ir seseris, po tris dienas ant nedėlios ir vyriausybė Susivif«®
j-‘igu kas nori suardyti jus pra tai tik po tris czvertisdienos.
dėtą darbą, bet varikite jį iki
da puikesni, ne kaip®
,.Garsas Amerikos Lietusiu“
K-?

Publishing Co.,
230 \V. Centre sir.

8 d. szio menesio trys angle

k liucziu.
raszo, jog

mi anglekasiklose Glen

Piningai turi būti siun'-ti per Money
toje ant ranku.
J. RAMANAl'CKO.
230 \V. Centre str.
Shenandoah. Pa..

Sheiinndoali. Pa

Elementorių. nersville‘8 tapo užmuszti pėr
puolimą augliu i.šz pilerio. Kū
nai da nebuvo atrasti ir nėra
( i vvenimo
I estamentą Raszto szv. (lie- žinios ar jie yra sutrinti ant
draiczio. Dieve jam padėk to smert ar ne.
kiuose puikiuose užmanymuo
se ir tokeme szvontame darbe.

ant visokiu kliucziu. kii’-ios
paeina nuo tu, kurie nori ken
kti geram užmanimui. Nekarta lietuviai pradėję ką nors

ju geram užmanimui. pameta

tverenczios, draiigy.4!®

ir

Atsiszaukimas

— :o:—•

Kad pradedam kokį nors
gera darbą varykime mes jį ir

(’ar

m

so,u Lai ryno Ivinsko D ra ūgy

ima. Per du paskui '>
n (‘sius jau trims dnė t
cberterius, dėkui Die$
vem : viena in \Vilkf8fįf
tą in Pit t.s burgą, tre^ *

du szį mėnesį iszduotPirm i aus szfiekėjo

del ko jie buvo
tai nė m (‘s, nė jie patH
nežino), sznekėjo ant L
nviimu v\ riausvbė8W
Atsiszaukiusziuomi laiszke- svLė tok i a,kad vyriaus
Paduodame czion broliams liti in Szenandorio, Mahano
žinią, kad Prusnose iszėjo nau- jaus ir apygardžiu Lietuvius 1 >artės į- ask atiuisseimb
abelnai, o ypatingai in j u by bę jau permainė ir

te s u k a k o turi būti s u k a k s

V

Rll’S su daugybe abrozėliu,
isz kurio maži ir dideli labai

t u m ė t ė8 i

<•

V

■sigirsiu kenopuikiaii<A
|w.
Pirm in us visi vi8sknw|
k n įgti, k n rias Susieta

ir raszyt. 15 centu.
buvo pradėtas. Taip tankiai
RALI )N OS 10, n ei sz pasaky *
dedasi uždedant parapijas.

Sziais paskutiniais metais tagystės Plymoutlre, Chieago‘je
ir pas mus Shenandome. Ro-

ga ii t 'pirkti rt’nišu spaustuvėje.

r.

■■■'!'»

U.-

mNieg’Wis’FiNEg. -

m o m i e r i u s i r j a n a u d ą. o jei tik dauginus p®
Broliai, girdėjau jau asz ne sąnariu, jei tik Susinę
syk ir ne no vieno isz jus, jog
skundžiatės, kad per sunk n
jums yra mokėti, po kiekvie
nam isz mirusiu susaidės drau- resniu isxlygn f

bąrtėa ant gero stovi kelio, o
jei kas duosis pagerint, tai da
pagerinsim. Kas pagerins?—
mes visi prigulintiejie prie
Seimo, delegatai draugyscziu
ant ateinanezio Seimo, jei kas
yra da netobulais, permainys,
jei kas duosis dądėt, dadės,
trumpai, padarys taip, kaip
patys geis, kaip patys norės.
Dabartės jei kas nori prie
Susivienyjimo
prisiraszytie,
yra geriausias laikas, nes užsi
mok ėjus dartės 50 centu me
tinės, iki kitu nauju metu jau
mokėt nereikia, o kas prisiraszo ir užsimoka paskiau?, tai
ponauju metu in mėnesį vėl
turi metinės 50 centu užsimokėtie, nes konstitucija liepia
tuoj pradžioj kiekvienu metu
užd mokėt in Susi vieny j imą
metinę mokestį.
Mieli Broliai! ne praszau ir
ne maldauju asz jusu, kad prie
Susivienyjimo r a s z y t u m e t ė s i
ne, nepadarysite prisiraszyda
mi nė mą jokios myliotos, nė
kam kitam nė paaziam Susivienyjimui, ir p a ž i a m i n imas t i k d ide1 is b u tu
del vis o S u s i v i e n y j i m o , j e i g u j o virs z i n y •
k a i , jei g u j o d r a u g a i ,
t u r ė tu n a u j u s s ą n a r i u s
k < l prigulėtu p r a s z y t e
p r a s z y tie, m e l s t e m e 1
tie, nesulauktu m e t t o.
Kaipo perdėti uis vienog Susi
vienyjimo, laikau sav už priderystę czion apie Suvienyjimą visiems
jumis
prane.szt.ie ir nors trumpai iszpasakotiejo naudą. Perskaitykit
szitą mano laiszkelį, apdumokit, a ps varstyki t, apsznekekit,
jei da ko nesuprasit, jei da ko
Iiežinosit, pas mane per laiszką atsiszaukit, o asz prisiusiu,
jums Susivienyjimo konstitu
ciją, tisz jums d a kiek galėsiu
iszaiszkysiu, o paskui, kad pa
matysi I Susivienyjimo naudą,
jei norėsit prisiraszykit. .. . o
ne mums, tik jums tada bus
garbė (o su syk ir nauda), ka
da jus iu savo draugiją priim
sime ir kada auksini ženkleli,
prikabysite ji prie savo krūti
niu.

ISZ A1ĮKRIKOS.

Diena 21 Sausio Irus puikus
balius, Rabiusono. salėje, kurį
iszkelia Szenadorio jaunumėnė. Nauda bus aut padabini
mo lietuviszkos bažnyczios.
Lžpraszomc visus vyrus mote
rėles ir mergeles pribūti ant
to puikaus baliaus, kokio da
Szenadorij“ niekad nebuvo.
Grajis lietuviszki muzikantai
lietuviszkiis szokius.
1TK I L P AS..............25 centai.

I žpereita nedėlią pasimirė
\\ asldngtom- Dr. Kaluszauckas. Lietu vys, gimęs Kauno
gubernioje, o mokslus baigęs
da Vilniaus universitete, kuri*
po pirmam lenku maisztui
Maskoliai uždarė, o kurs kitą
syk buvo labai visame sviete
■ pagarsėjęs
Szv. a. Dr. Kaluszaiickas
atėjo in Amerika isz Prancū
zijos. Isz pradžių czion užsėme mokinimu, mokino lotyniszkos ir prancuziszkos kal
bos; paskiau* buvo gavęs net
urėdą.
Kada 1863 metuose
lenkai pakėlė antru kartu
maisztą, Kaluszanckas, sykiu
su kitais sa\o draugais, kuriu
czion A marike buvo net kele
tas, pargrvžo in tėvynę, kad
musztis su Maskolium.
Po
maisztui jis vėl siigryžo iu Ameriką

Kada Suvienytos Valstijos
pirko iinog Maskolių Aleskės
žeme. Dr. Kaluszauckfts visus
dokumentus del Amerikonu
isz Maskoliszkos in Augliszką
kalba vertė.
Dr. Kaluszauckas
buvo
Lietuviu senoviszkos dvasios.
Nors nebuvo jis taip garsus
kaip jo draugai Lelevelis arba
Odinczius, ką svetimose kal
bose, vienok daug apie Lietu
Su guodone
vius paraszė, bet paduodant
K n. Jonas Žilinskas
czion žinią apie jo smertį, nes,
Susivienyjimo Prezidentas.
turbūt, jis bus paskutiniu ar
ba vienu isz paskutiniu Vil
niaus universd'-to mokytiniu.
v

v *

G. J.

ra szokio taip ka£> ne lui »
tuouj grajuui ju žga n< d i t i, . Laplka rėžė su alų n ia bonk .
DIDELES PAVANDENYS.
m m kantui in galvą. Žmogži Pittsburg, Pa. 8 Sausio. Di dys pabėgo ir da vis slapstos
deles pavandenys pakilo ap
linkinėje Pittsburgo.
Sako,
jog tai buvęs didžiausias pa
vandenį?, kokis kada nors
czion atsitiko. Du atsitikimai
buvo smerties ir in pusę mili
jono dolieriu bledies buvo pa
daryta.
z\nt 9-tos valandos
isz ryto vanduo buvo pakilęs
ant *25 pėdu ir 9 coliu. Nežiū
rint ant tokio didelio pavan
denio bledis buvo maža suly
ginant su kitais pavandeniais.
Daugeli pažeidė dirbtuvių ir
užsėmė kasyklas.
Daugiausia nukentėjo mies
tas Allegheny; visa žemutinė
jo dalis l»uvo užsemta ir žmo
nės turėjo ulycziomis važinėti
ant valcziu. ( zionai atsitiko
expliozija gazo, kuri padidino
žmonių iszgastį.
Vandenio
priėjo iu namą kuriame buvo
ofisas, taipogi priėjo gazo isz
inlužusiu anglekasiklu, ir kada sargas inėjo su deganezia
liktumą iu namą, Laisi expliozija atsitiko. Namassuvisu ta
po suardytas ir jo griuvėsius
apėmė liepsna. Sargas buvo
rastas lauko, baisiai sudegęs.
Daugybė geležiniu dirbtuviii nukentėjo digeziai bledies
nuo pavandenio, turėjo ant lai
ko sustoti darbas. \\ illiamport‘e vanduo yra pakilęs per de
szimtį miliu aplinkui miestą.
Digeziai prisidėjo susigrūdęs
ledas prieiszsiliejimo vandenio.
Dau gy I )ėj e k i tose v i e t* >se
vanduo baisiai patvinęs pridir
bo daug bledies uždedamas
aplinkines.

Su y irs z u m szimtas pra- '
žuvo.
A teina žinia isz Rio Jonei r< .
jog ant vieno garlaivio važevo
daugelis žmonių ant pasiva#
nėjinio. Tame laike užsideg
garlaivis ir žmonės pradėj »
szokti in vandenį, sako jo •
120 prigėrė.

Kitas laikrasztis danesz
jog valtis, pervežant žinom <
isz Rio in Nichtheory, užsid< •
gė. Szimtas penkcsdeszimts j< <
pasažieru pražuvo.

INPUCLE IX VERDANCZIUS
TALKUS.

Drebėjimas žemės.

Lancaster, Pa. 8 Sausio,
Win I lamp, sūnus buczeriaiis,
pjaustidamas taukus, paslido
ir inpuolė in katilą pilna ver
daneziu tauku. Jojo tėvas ir
brolis b ivo liudinįkais to bai
saus atsitikimo ir gelbėjo jį
isz tos nelaimės. Jo padėjimas
yra pavojui.

Rymas, 7 Sausio. Smarkus/. mės drebėjimas atsitinka szev
rinėje daliję Sicilijos. Stoge’
bažnycziu ir ligonbueziu Spcdaforoje
ir San Martinoje,
provincijoje Messi uos, tapo at
ardyti. Danesza, jog ir kituose
miestuose buvo padaryta dar •
gelis bledies.

GZMUSZTAS L'Z NEGERA GRA
1J1MA.

Užpustė miestą.

- •

Ateina žinios, jog pietinėje
Hazleton, Pa., T S. J. Vaszkoviez numirė ligonbutije nuo tu- Vengrijoje buvo didelės pus
trupinimo pakauszio.Priesz ke nys. Mažas miestelis Abar’
lias dienas jis graijo ant nuga Szanto buvo suvis užpustytas

ąugsztį 30 pe<lu ir ploczio in

per 30 valandų ir apie kelioli-

it“ in Kadiksa,iszien nr

kaltas.“
Kapitonas Dreyfus kada bu- turėjo

Kapitonas Dreyfus apsu
ktas ant viso gyveninio
in kalini.

1 ('0.000,000 kubiszkti

detojui: „Mano nekaliszsiaiszkys kada nors. niszką darbą, kokio
toji siena. Bet nere

(’iecorius
buvo patai pytas kalini je de la

ta tiesos karei viszkos, ir pasi- drutvietę, Abelnai visos asa- szimts viens amžis adgal. Ta
bos kurios esti taip iszniekina- milžiniszka siena kasztavo tiek
mos verkia kaip maži vaikai o gyvaseziu žmonių ir turto, kaiPasirodė, jog tas visas mažiau
sia padarė ant jo intekmę,
kariummėnės. Jojo iszžiura la- kaip ant kokios kitos asabos
tukstancziu žmonių
ten buvusios.

isz pastovus Kolumbo, 1&
lės katalykiszkos, bz k
szvėnto Ferdynahdo, h!
j n rankrnszezin taiMMn.Įl
niu ir ant galo isz shiii
astranomiszku ir laiviniu p
kiu nuo ano laiko. Komei!
dantas amerikiszko laivo,i
ge
su afiderais, drai^
paminklams iki Madra
deru iszsi ustu dėl tonii
Kodiksa. Ispaniszkflw

pražuvo suotini akivuma
ir
t *•
szai priimti. Visok
prieszais
rižiaus raszo in angliszkus laik žasezia
* •
aralienes Izabelės, MH . .
, \.
. .
k
raszczius: „Paslaptysiszdnotos
JBiin neperiszkadinu ? Noreczia
minczia ju kankynimo.
priesz porą menesiu, pas®
,
,
. .

kalinio

w

... .
ne
tikrais.
Daugelis rasztinįku raszė a-

į

f

1

'

* * l

<

I

11 U L

Iv U <4 n. l ' 7

fcpu tamsta pakalbėti apie vie- f g
. , , 1
1

vna dalyka.
pie
tą
sieną,
kaipo
tikrą
naiki

no ir keikė jį.
Redaktorius raszydamas tonimą
žmonių
en-grijos.
Tas
Kalinis buvo iszvestas 9-ta mo ne Naumea‘joje, isz kur jo
yra klaida. Yra a’szku, jog i
fc — J ik sakyk tamsta, nieko
toji
siena
buvo
verta
senovės
ant salos Guiana, kur jis bu*
republikoniszkos
°jme kenkia; asz viena ausin
saugiai laikomas. Gali būti ti- Kinams, daug daugiau* nė jos „Moderne
P^jklausau o kita raszau.
kaip
kada
nors
jie
paneszė
skaitinio
mislį p s e, u d o-e k o im|į — Apskustasis,;
s z k a s t u. d i u m
(advokatą)?
užkaito, vienok suvis neparo- ja apie kelis kartus bandė isz11 ės, j < >gd ei M o n go 1 i j os k a r e i v i 11 tinybę žmogaus darbo: AS — Man apginčjas nereikaerskaiczius, jenerolas pertikrina manę, jog Drevfus toji siena buvo uždanga laike szkas poetas Tennyson |iai^Kalingas ponas teisdari.
yra kaltu, nežiūrint ant to jog
vo neturintį jokios rertiflig __ Q tai delko?
daugiau, kaip tik didele drut- arkuszą po pi eros ir panf
jis gana teisinosi!,,
mieri sakvti
ant jo poemą, uždirbdavolg
,,Dreyfus, tu esi nevertas
tas kada matė, vienok buvo už
neszioti
ginklus.
VaiDidelė siena kinuose. lėktinai Kinu kareiviu apstoti 000 markiu - tai yra pG
szas. Amerikoniszkas Mb
dan žmonių Prancūzijos mes
laike ?
ją. Iszsiskirstę ant virszausšie nierius Vanderbilt gali |g Mokytojas iii mokytinius:
uos lygiam tolume vienas nuo Kiekvieno sz mot u ko pora! — Mokykitės, vaikai, nes
ir lliungu proseniai kito būdavo sargai ir prisiarti naraszyti .udis žodžius iri mokslas duoda žmoguli visnūs neprieteliui, tuojau* pas
neprieteliai. Toji didelė siena klisdavo žinia po visa druGie- markiu — tai yra k»piW
nuo
<

no ir numetė juos ant

rėjo savo garisoną ir ant kiek-

žemės.

, paėmę IĮ un-tni skylėtus?

ve la France“
>»•

mas yra istorijoje, kad groni- sta nedideleme atstojime nuo
sienos, idant dastatyti reikalin
butu uženklita akmeninia sie
esu nena. (iruvešiai tos sienos da ir
dar gali būti užtėmiti nuo
isz nieky t as
Gulfo Liaotunge iki szeuri n io ketnriolika amžių toji siena
vaikszczioti tvirtais kraszto Geltonojo Mariu.
saugojo Kinus nuo jos szeuriBuvo tai milžiniszkas dar- niu neprieteliu. Bet eu laiku
avisai

ranciizi-

ju Kanalu Kinu ir su pyrami-

džiausiais padariniais žmonių.
Jis turėjo in ylgį su virszum
2000 imliu, daiktais buvo vi-

tais žodžiais, bet tuojau* atsi- eilės sienos, labiausia szeuriuo
s,i nu<> provincijų Pechili ir
Shanti. Toji siena turėjo in

m kas paėmęs materijowW. ° 1
i
•ir daro
,
• jo
• ilaur*
;..r,Jt»ant už Jją4 užstotu,
markes
isz
lį, vertumo 100 markiu
yra gab”inas. krekėjus p?? 8u
tavoro už 25 fenigins ir
<l*

kystė. Neviena merginu
daryti taip?
tu nusipirkti sav priueww—- ousibarėm ... . ir asz
siena suvis isznykus milijonai skribelę už 3 markes ir •'‘glebiau jam tiesiog in burną
tonu jos materijolo tapo stiliau nigiu, vienok ak\atniaui!;su puoduku kavos.... O jis
su
... u ... . i
ra paikumas. I)arbinįk^lazda viena ir.
landų, J—
ger}U niusze tavęi
Paminklas Kelininko. tidamasjris arbavaketiir!8tg
uszė mano (|upre]ę! Palauk!
žemės arba augliu ir uty
už tai 4 markes — tai
atvežė priesz kelias nedėlias b as.

