
‘‘Garso Amerikos Lietuviu
Drukarnej e

•drukorisžkus darbus-: Drukuoja
Watigyszcziu konstitucijas, Plakatus, Tikletus, 

. Gi-omatas, Užpi'aszimus ant vcseilijujr t. t.
-Adresas drukarnes:

‘‘GftRSftS ftMeRIKOS fcrčTHtflU" PUB. CO
280 W. Centre Str. 'Shenandoah, Pa.

Puikiausia v isam S11 e n a n<l oa b

PEST/tupAGJJA
Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus

(MUTliVEJE
20 pigiatKiui. Priegtam kož'ias lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinigus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visa 
-iali< svieto.

121 ir 117 E,Centre str,
ŠHEN’ANDOAH, PA

-ISAUJES > I.IETUW1SZKAS S3 O E
SALŲ NAS

'202 S. Main iStr., Shenandoah Pa.
S ANCEREAVIfe'ZEGS,

Aznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o uepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

ra nei jos

Naujas ©zcoras

Parduodu drapanas kepures, czeba 
tus ir 1.1, viskas po cziene ko-

ry. Atikit o pamatysit.
COOPER & SCHILLER,

25 E. CENTRE STREET,

MAINIERIU SALIU-
NAS

nykų pas KANCIERIU ant

ADVOKATAS - LAZERIS.
Offisas: ant Kampo ®Main ir

Vincą Minkevicziu

ant I3l S. Main, Siienaiidoali

JL.uKSiaiiti svarų plunksnų p<> i o centų . 
Tuks’tRuti svarų ųdiin ksnų po 25 centus

Užlaiko goriausius arklius ir ri- 
ginus dėl szermenu, veseiliu ir 1.1.

R. Barger & So
^Reading, Pa-

agentas du.'

Alaus vr Porterio.

269W. Coal str. Sb e nandoil

I

Žinote, jog lai puikiausias ialiuJ 
visame mieste Slienadorio.

Kaulintu K. ('enter ir Jioirem Str j

Suia?i:iusi;i už«-ig:i. kaip <!<•! vletinh ' 
lietuviu, taip ir pakeievingu. m-s notflž: 
Leigh Valle’s dlpo. Tonai randas! bŠ 
skaniausias alus, visados j-vicžes, oh|| 
kitu gorimu tai m-i girti neioikia. n^spC 
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pfrll 
ežios Turkijos. Taipgi J. K .-peziusk* I 
ir brolis yra labai piietollngi žinoti**.^ 
Kiekviena gidbsti bėdojo ir duoda reh 
koznam reikale. nei'amiiiszkit

201, E. Center Str.
L

j.

Parduodu visokius žalius valgomus 
k'.us: Nulotas Kopusius, Cibulius, M«r 
kvas, bulve> h žuvį h, ,<iu v.|!|inku.

pigi, ateikite o gausite ka lik nore

neuž.mikszkit

Shenandoah, Pn

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietusiai kad C1IRYS- 

1IAN SHMID'IO vra geras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda. Fts 
Uh. Shiiiith‘a guli kas nori gauti if 
baczkut'a in namus parsigabenti

Rates I of ? advertising
6i:e inch once
0::c inch one month
4»:m inch, one year

K Preke apgarsiniiim^
$ 0,50.
$ 1,00.i io.

Vienas colis viena kurta 
Vienas colis per menesi 
Vienas colis ant metu

$ o, .*>•?.
$ l'oo.

$ 10.-

■JlLnjieir ilfcos Isictuwiii
a, d. 10 Balandžio Metas II!

mži ka.na »ukt.nsztnoiiiu paru., miisza pusę ir adymas veltas £ f J 
Tejankos nėra geresnes visam Amerike!
tGer'ausi tavora už pigia usia cienia pas 
iSzipkortCS parduodam hut visit kelių mariomis.

PinigUS kuogreieziausie tic>ok in nan.us n

mus.

WHhiackasiSunus
105 S. įVIaip Stf. Shepapdoah

.Shenandoah. Pa

Tikras amerikoniszkas laikrodėlis.
Lzkfrpk -7i apgiir-ini- 
tvį ir urishibk inuin« su 
mivo pilnu <• iiu*m

WIND
& StT
LAOlLS Pr|siu*nii<- Liv už dyka.
!R CENT
. SIZE

pl'd p:Oli;Himo, •ji-riMU-l 
tikra ;<iii<-rik<>tii'-/kti hii- 
kr.Mh li. \r»« mi tikrxt 
HUk*a». v:i<!iti:onn« 11 k 
i*zro<lo tsiip, ksiip tikra, 
nuk.inU hiikroih-ll-. ku- 
rift'-kiti pnrdfid* įkj į-40- 
yra irv;ira titn votn* >mt 20 
metu. Apžlur> k e<Tni »«x 
pr«-><><>(!•-«• ir jt iiru tu ma 
ttlsl. j<>k- yrn pigu, užmo 
kek il.gO. t) Ji’jjru nori 
puikittK Ivnciu^olic, ‘t n i 
Ht.oiisk fįO centu pnozti- 
nymi« markom!* ogau 
si auksini lenciūgui! 
vertumo ?3.x0H k. Arba 
prisiusk 7.gQ, o lenoluge- 
li gauwl dykai.w įt

ADRESAS:
s * Royal mfg. Co. DepL

Scientific American 
Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS, 

Design patents* 
COPYRIGHTS, etcJ

r or information and free Handbook write to 
ML XX & CO.. 361 UnoADWAT. New York.

too public by a notice given freu <X cborwo la

world. hpUndkllr Iliu.traUJ. No !OfcUU<*t 
toaa ■bould bo without lt. VVo-ikly, 63.00* 
■MLr; BIJO jda month*. Ad4r>». MUXM* CD*O 
FWH*MJKtĄ SOI Dru»xlw vf, YwU GU7- **

DU BROLIAI 
Lietuviai.

Fa baiga.

UI.

rūpinosi >ziuom tuom ją. palink
Onutė ifez džiaugsmo tik pa

buvo
finu kariumenėj lenkų: ežia 
susitinka Ūė\as su sūnum, kuri 
jau nesitikėjo dlangiaiis painu-

brolio ir jau buvo vėl nosimi- 
nęs, nes mislijo, jog brolį gal 
turkai su savim vėl iiusigabe- 
no, Betsztai koks turkas su

iszeina

i

nio.
a t

i uos i r pa m a t ė r.i ii us du v yrus

vai nuvyti turkus.

dėka vedamas jiem už pagelbą

plotų žemes
Po tokiam nepasisekimui 

turkai ant nekui io laiko liovėsi

Namuose girios sargo visi o o

Onutė, pirmiaus tokia szneki, 
linksma, dabar jau antras me-

Niekad ji nenusijuokia, su nio j 
k u nenori kalbėt. Sergstisi J 

nuo susitikimo su savo tavor j 
ezkom. Tėvai matydami!

I mo negalėjo st 
palinksmyti ja

<o 1111.v
Smagiausia Imdavo Onutei,

dama t
.'o sau:

pagonys gaudo užmusz
— O gal bau užmirszo ma-

m?. l>et ne — jis to 
jis neužmir^zo manęs

nuodą’- <> savo mylimą d« 
,,Pas.-i 1; y kie motinėlia“ 
bet jau ne teip linksmai

Onutė nnbė 
ryti namo I

C

Ein žaunieriai aut nakvynės

Boba rėkia: „paskutinė!“
- Szalin boba! „Pirmutinė!“

Stigryžo boba nuo vado, 
Bet žąsies tik kaulus rado.

Czia szaltis ir badas,

t ’

Abudu tu

i pamuczius mergi

i tankumynus.
— OiHit-d Onute mano!

sakyti, bet rodos žodžių nett-J 1 *

ko, teip jai linksma toj valan-

atėmė nuo turkų.

tėvam, o resztą purve 
\ ui, kuriam ir Jonas 11 r

Namuose Uivuno buvo neisz

pamali1. sugrvžu

itsitikimus, tai levai

. . . į ’ < < ’ H n I w į ; < 4 i į

liai tuoj nusėdo nuo arklių ir siiramvli tėv

vas ir motina Onutės

vainos aficie
rais, nes ir J omas < 
cieru.

— Dievas niurni

o mes

neužmirszaii •

vinim

l labai

ir czionai,

i kam ir

vesiailm Sz m<» su < >1» ’ (e. 
mus >av<> ka-ztu iszkėlė \

Io\ anojo j iiiuą porą, 
m visi gy\ eiio laim iu 
'H v o gyvenimą.
<ia yra istoriaj apie

(iula

bu va u pro\ izoi i um

'pin, o tuoj gausit liekarstas

s'eiįžnurszkit mano adreso.

Uitas5 Famski:
28 E. Centre st. Shenandoah I'a



MB

MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS

I) I.-J

voczium Kz.au

mo

nit

Hallali

jie man 1 
nont. Du

protingas derviszius 
da vo
(tijii-U:

mi paežiam 
kundoj per

gaiK'ijos rmvo 
Adolf Stein (Stei

KIIEĮ ‘ I 
rant bausmės ne .užsit

Hadu moteriszkč yra 
na?

Klinįgaiksztis Vitautas iszleidžia pasiuntinius i Kom 
Stapcia.

ivoju szimtais Kartu u 
tai yra m adžiau 
1 eilei n

dėjo tycziotis isz senio.
1 bn Jlallali tylėjo...

Iszsid rasines v ienas i 
tinginių vardu Ei. Zorid sn.szu

imąsis ir iyeziotlamas»s | Z< 
d, paantrino savo klausymus 
1 nekart galvoczius na-dlen

gal Kęst pekloj kanczias, m 
pagal kojai n ą (szventasraszta 
muzulm.’inų) kūnas jo suside

inuszio.
Pabaigus apskundikiii. Da 

Ilallah paglostė savo ilgą 
tą barzdą ir jtuo.lwlatf.nas

yra Dievas? Juk nė asz, nė 
tu, ne kas kitas jo nematė, o 
ko nematau į tą ir netikiu. 
Antras: del ko žmogų kaltini 
už i o Uoifus

J iiolanezios žvaigždes lekia su 
greitumu 40,000 metrų į sekim 
<lą. Szviesa 31 1 milijonų me 
trų. Kas netiki, tai gal persi

mislijau užrustyt guodotiną L 
Zoridą., arba jį maiszt. Reik 
lava.) v.ien-ok to, ir daviau jau 
tik atsakymą ant io klausymų

metu, leidos į Žemaitiją ir kunigams padedant, 30,000 žmonių apkrik- 
sztijo. Paskiaus liepė iszstatyti kataliką bažnyczias: Viduklėj, Kalti 
nėnuose, Kelmėj, Raseiniuose, Luokėj, Kražiuose, Eivagaloj ir Vėliu-

laryti maldavimui Žemi 
i r Pe t r u i i sz K udi» 

et u vos valdonus, tai ynu p* 
nesant) pats susirinkimas 
ta apie savo p-irėdynia pm 

irsanezio Konstancijoj smili 
utija važiuoti, o tuotarpukai 

pasiuntinius į Konstancija KuneiusĮ^ 
idant lieptu kryžiokams KzkKti iszb 

dozių vyskunvst&l

Teip Zemaicziai nuo karaliaus ir didžio kunįgaikszezio vereziami, gir
dėjo daug pamokslą ir sakymą; pradėjo diena nuo dienos tikėti i Krislą 
ir kriksztytis pagal paprotį Rymo kataliku bažnyczios. Darė tai kone 
visi per nenorą; vieni bijodami vaidiną žemės, kiti kriksztijosi, szirdy 
se savo būtinai to nejausdami, jog tikėjimas kataliką yra geresnis už se
nąjį; kiti kad dovanas gautu ar įgytu nenustotu, kiti ant galo, kad savo 
vieszpacziui įtiktu ir pamėgtu. Buvo dar lokiu, kurią niekaip negalė 
jo priversti kriksztytis; ncstokavo ir lokiu, kurie atsitolinus karaliui su 
Vitautu, ketino per kraujo praliejimą sugrąžyti seną garbe dievams sa
vo. Numanė apie tai karalius, nenorėdamas vienok nė vieno priversti 
nai vių-sti, ir isz priežasties keno tikėjimo kraujolaszinti, pradėtą iszga 
ningą dih-bą kunigams pavedė. Ant Birutes kalno pas Palangą, paliko 
dar ant trijų metą altorių, Praurimės dievės ugnį neiszgriauta, dėlto, 
jog Birutė, pati kunigaikszczio Keisluezio, o motina Vitauto tuokart 
•senatvėj ežia gyveno ir lyg pat smereziui dievaiezią garbyti neliovė. 
Lygiai dėlto, idant žemaieziams pasirodytu, jog ir seną tikėjimą lamt 
sziek tiek szėnavoja arba guodoja- Ant galo karalius padaręs pirmuo 

■j u Storasta Keizgalį ir vyresnybe jam suteikęs pradžioj 1414 m. nuvy
ko i Trakus.

ivusrstebeję visi .žiurijo | jį- 
Slidžia! — traukė toliau;

galvoczius— kaipgi EI Zoii 
d‘m galvą gal skaudei'? Ar 
matai tą skausmą-? Asz teipgi 
to skau.smo.nematau ! ko ne
matau ą tą teipgi netikiu. (J 
to 1 i a u s.: o kokiu <1 u rIu ga 1 i imi

Skubiai 1xj prideranezio mokslo apkriksztyu Zcinaieziai, veikiai bu 
galėję sugryžti prie seno savo tikėjimo, jei ne but kas tolinus juos ruob| 
nęs ir dirbęs apie iszganinga darbą. Jausdami tai Lietuvos valdonai dj 
simanė įsteigti žemaieziams vyskupystę * 
Instatymai Szv. bažnyezios gynė ta dary 
Tėvo, Jonas XXIII buvo tuokart popieži 
nauja vyskupystę įkurti teiktus

Isz to ką lyg sziol pasakiau aiszkiai matom, jog Žcmaicziai stubmel- 
•diszkasavo tikėjimą sumainė ant katabkiszko. Apie ka ir senovės rasz 
tinykai liudija tardami. „Jogella savo žygius atlikęs su karaliene į 
Lietuvą pargryžo ir žemaiezius szviesa kataliką tikėjimo apszvietė: nes 
Žemaicziai nuo sutvėrimo svieto arba pasaulės, b idanri stabmeldžiais, 
tarsi apjakę klaidžiojo tamsybėse įvairią ir juokingą burtą, o tikros 
spinduliu szviesybės lyg pat sziam laikui nežinojo (Jodocus lud. 1. 2. 
de Jagiellon famil).

Ta patį (1414) meta Vitautas liepė kriksztyti pagonus ir visa Žemaiti* 
jąapkriksztijęs pastatė daug bažnyezią; del to pramintas yra Vitautas 
antru apasztalu Dievo, nes jis isz teip baisios pagonystės, tiek žmonių 
atvertė ant krikszczioniszko tikėjimo.

ropos jaunas merginas, kaipo 
del emigrant*įjos j Buenos-Ay 
res, o paskui parduodavo jais 

U u vyszcziiĮ. Vi 
•gontu kdravoio

apskundė ponia Davenport l 
suda. Sudas nusprendė uždą 
ryt narna. Ponia Davenport

Nors per apskritus 1414 ir 1415 metus palikti nuo Vitauto kunįgai 
skelbė žemaieziams ©vangeliu karaliui vienok su didžiu kunįgaikszcziu 
daneszė, jog daugybėZemaiczią tebgarbina dievus savo. Žinodami isz

sėdėdavo 
ir m o k y- 

stojusius apie jį mokiu 
urie klausinėdami io

1 a i k rasz tie isz e in antis 
iszsiuntiuojo virsz m i 
insymą ir spaudo ant 
•mus. Nekurtuos isz 
įto j am: Mo to r isz k ė į

yra sena, kada neatbini 
nai n or but jauna: Moteriszl 
kė ><ysta, kada pradeda mislyt j 
apie tai, kaip snysta moteriszkč. 
Kiekviena moteriszkč tu r tiek 
metu, ant kiek iszrodo. Kai 4- l
<Ia moteriszkč ne tiki jau sau, 
netiki, idant ją kasmylėlii, 
arba patikt galėtu. sęsta 
.moteriszkč. Niekad ne>ę 
sta, nelaiminga jier anksti o i 
iszmintiuga savo laike. Bet ’• G |
k/uda (as ateina ..tas savo lai

manę Kaityk; -1 tiriu elgtis 
teip ikaip ejgiuosiu ir nieks 
manę už lai baust lieti ir tieses. 
O ant galo: ar nesutvėrė mus 
visus Allah (Dievas) ant že
mės.? Juk lik grumstu me-

Kas link klausymo, rots klausė žmonės pamokslą, liet kriksztytis ne 
biskio ne nenorėjo nes jiems rodėsi 1 imą jog apsikrikszliję nustos liuo 
sybės ir turės vergauti, 2 jog nauju tikėjimu kunigai privers juos 
pamesti savo kalbą o lieps mokytis vokiszkai ir lenkiszkai. 3 jog 
reiks jiems iszsižadėjus seną praboezią paproezią, sekti paproezius sve 
timą žemiu. 4 jog motcriszkės ne galė> dėvėti skepetom nė drobėm 
paežiu austom bet viską turės pirkti nuo vokieczią. Ko viso buvo da 
tyrę vereziami į kataliką tikėjimą per kryžiokus. Karalius su kunįgaik 
szcziu tai iszgirdę. aiszkiai kaip kaltais kalė: jog bereikalo Zemaicziai 
baido* kataliką tikėjimo jog ap-dkriks/lijus, vokjccziai but nai nieko prie 
ją neturės, jog liu<>sybės, seni paproeziai, viresnybė ir žemaitiszka kai 
ba bus jiems Indiktą jog drobės dėvėti nieks moteiiszkėms ne gins. 
O kad gerinusiam viskam tikėtu, karalius liepė daug plonos drobės su 
rėžyti ir apsikriksztijusioms mergaitėms iszdalyti, įsakydamas kad jo 
dovanom is pasipuoszlu.

greitasis trukvs 
Paeztinis karvelis ( 
laike, t.y. vienoj su 
lekia y 7 metrus; 
krekždė (>7; viešu 1 
<as ore 290 metrą. Kulka isz 
azandvklės 530. Orei t urnas

lyginant 
< kuinu

'l'eip raszo visi lietuviai, k.-d. 
rir no m ilsu daiktus perka, jei
gu da neturi b’et'iviszka k itaip 

prisiusiąs.

Pasiusti nuo Konstancijos susirinkimo vyskupai, gavę valdžią pad? 
ti viską ką Kristaus naujojaviryczioj už reikalingą paskaitys, 1417^ 
tuj>s atvyko į Medininkus arba Varnius. Czia radę da labai daugsl^ 
meldžiu, pirma mokino juos szvento tikėjuno, paskui griebėsi už dark 
del kurio pasiusti buvo. Viena tuokart Varniuose tebuvo szv. Aid 
Sandro bažnycz a; todėl nebuvo bažnyezios, kurioj vyskupai turėtu 
savo ir kuri but motina kitą visu bažnyezią.
Tą matydamas kunįgaiksztis Vitautas paliepė dadydėms statyti, os^ 
mas vyskupas paszventinęskampinį akmenį, patalpino pamate. T* 
tarpu atvažiavo į Varnius kunigas Motiejus isz Vilniaus ir parodė 
rasztą nuo didžio kunįgaikszczio, kuriam tas iszreiszkė norą kad AK 
jus but pirmutiniu Zemaiczią vyskupu. Ta rasztą perskaitę pasiek 
niai, minavotą kunigą ha/.nyczioj szv. ^Aleksandro paszveutino antf i 
kupo ii įsakė, kad ne tik jis. l>et ir jo įpėdiniai gyvętu Varniuose L 
maieziai nauja vyskupystę pavedė Gniezno arcivyskupnms. Pasijų 
szeszis lenkus kunigus atvykusius į Žemaitija del apsakinėjimo 
Dievo pakėlė į kanaunykus ir teip - pat įsakė kad visuomet Vanilė 
gyventu.

igu 
Dievas žmogų nutvėrė, tai žmo 
gus tur tHi|> elgsis, kąip 
si ii nieks jį už tai baust ne 
tm* ti<»sos. 1 reeziast iszaisz- 

bmlu

o agentai j o 
M. Weinb:ii 
nary.

.Jie pradėjo vešli s;iv<> darbą Tar- 
nopoliuj, kur su pagelba Mordkaus 
Boraho jiem pasi-ekė privilioki dvi 

1 merginas! M. Bedrola ir Brouii.sk> 
vą Kurkovskiutę. Bombas pasako 
jo tom mergiszcziom. jog Galicijoj 

, jos nieko neguli uždirbti, o Buenos 
Ayrese mergom labai ge.ai. Tos 
mergiszczios paklausė apgaviko ir 
sutiko važ uoti. Boralias nuvedė 
jais pas Šteiną, kuris labai gyrė tą 
szalį ir paėmė nuo merginą po 5D ( 
auksiniu del padėjimo, kad kitą i 

Įsvk jos paezios nepamestu. Baskui 
nukebavo su jom į Paryžių o isz ten 
i Liverpoolį. kur pridavė savo tavo 
rą V einbnrbui.

Czia merginos suprato del ko jais 
czia atgabeno, i r pasisekė jom pa 
siskąsti kam. Policija dažinojufi 
kokį tavom pardavinėja Wcin bai lias 
tuoj jį aresztavojo, o kitam agentu

f jeigu tu esi IOK6 gajvoezius 
Ubu Ha 11ah, tai mą atsakyk 
į ąnt mano tr.'jų klausymų. Isz 
pradžių, kaip gali mokvt. ioo-

Pirm trijų metų Davenport 
anglinė netoli Gardies Franci 
joj pastatė tam tikrą namą 
prieglaudos dd szunų. Yp.a 
tingi tarnai rupinosi apie gero 
vę ir pasielgimą keturkojų. 
Nežiūrint Tint priežuros, tan|irJ° 
kini iszbėgdavo isz to namo ii O 
kandžioja vo žmones

paėmęs grumstą nn-tč 
EI .ZoruPui teip smai 

>g kepurė iii iširi (o. I>

Merginos pasiliko Liverpoolij 
iki mėneduj Kovui, o jais atvežė 
czia pereitą rudenį. iena uiergi- 
na pasakė, jog jai Wei n burbas paša 
k<>jo. jog pirmiaus ją jis iszgabcno 
isz Tarnopolio dukterį rieznyko i 
Bucuos - Ayres, kur jai labai gemi 
sekasi. Isz teis\ bin duktė rieznvko *• * » 
Adck (tapo isjiveszla isz Tarnopo- 
liaus 5 mėnesiais pirmiaus, bet iki 
sziaudieu nieks isz jos giminią nie
ko apie ją nežino.

Gal but kad neužilgo iszgir*ime 
kitas aukas Markuso Lezaro 

gontu.

nuo pirmos dienos lapkr | 
ežio 1414 mete isz visos pasaulės susirinkusiejie vyskupai mieste Kon-| 
stancijuj, kalbėjosi apie reikalus szv. bažnyezios nes - gi kas apie auh« 
cziausia vyriausybę bažnyczioj, lokio susirinkimo abejoti galėjo; tod® 
karalius Jagella su kunįgaikszcziu Vitautu iszlcido pasiuntinius įKos-L 
stancija. i’asiunt’mią bu\o į szeszesdesaimbs, kone visi -- 'cinaiczaB 
didžiūnai, augaloti, o terp i j paezios lietos vyrai buvo: Jurgis 
goldis, Jurgis Boliminis, Nadibaviczia ir Mikalojus Sepinskis s; EndrimĮ 
ju Laschavisu abudu lenkai. Atvykusiejie į Konstancija28 dionaUr' * « e • t • W
kriezio 1415 metuose, priimti buvo nuo vyskupą dideliai žmoniszkai, afe# 
davę guodonę susirinkimo tėvams, skundėsi ant savo kraujageną kryb|| 
ką; apsakė kiek prispaudimą, neteisybių ir visko pikto datyrė Zeinaitijig 
nuo bedieviu. Raskiaus darodė jog kryžiokai norėdami be galo žcmiE 
ežius apgaudinėt ir lupti, tyczia nemokydami ją kataliką tikėjime- J(m| 
tikrai isz ją priežasties buvo pametę priimta jau krikszezioniszka tikėji^ 
m’- ...................................................................... I

Meldė per tai susirinkimą, idant susimylėtu ir iszlmosuotu juos 
nagą baisią vokieczią. Ant galo girdami isz visos szirdies Karalių Rife 
dislova Jagella ir didį kunįgaiksztį Vitauta, meldė, kad susirinkimus L 
teiktu jiems vyskupą ir katalikiszkus kunigus, kuriu sakės dideliai 
žai teturi. Visas susirinkimas su didžia tdyda ir įtempimu klausėm 
žodžiu Zemaiczią Kardinolas Raguzas szirdingai sukrutintas, puts non 
jo keliauti į žemaiezius del apsakinėjimo žodžiu Dievo; vienok to ncM| 
darė, nes nemokėjo žcmaitiszkai. Ant pabaigos vyskiųmi to susirin® 
mo aiszkiai apsėmė kiekviena iszreikszta nuo ją dalyka gerai perkratS 
ti, 1 diena Kovo 1416 m. iszleido namo pasiuntinius.

Susirinkusiejie vyskupai norėdami užgan 
ežią, Jonui isz Rzeszovos Lvovo arcivysk 
Vilniaus vyskupui įsakė važiuoti pas 1 
karalių ir Vitnulą; katrnedu (popiežiaus 
laiszka 3 dienoj Regpjuczio 1416 m. ras 
szė. Pasiusti vyskupai isz priežasties u 
kimo, negalėjo tuoj uis į Lietuva irZem: 
gaiksztis A i tautas, iszle’do kit u 
k ė melsti vyskupus >us: riti kimo 
linjo visus žemaiezius pagautus aarėse o naujos 
nepavestu Rygos arcivyskupam. Susirinkimas iszklausęs to meldi®- 
prispyrė kryžiokus tmąaus iszliuosuoti nekaltus žemaiezius o naujau 
kupystę pavedė pop:ežiui ir Vokieczią ciecorim Zygmuntui.

nepaklausė vakHi< 
<‘ėjo pavelijimą id 
narna kitur, kur mažiau y 
feiitojip PriMar-tinus pušku jauni turtingi tingini 
tiniam ferjuinitu, valdžia p 
siuntė j narna 
teruiorių, kuris su Į'agelba 1 
bai smarkių nuodų isztrucij 
visus szu-nis, skaitliu j 25-O,

Brouii.sk
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Antrą dieną Velykų buvo 
paki-1 us ugnis. Sudegė dirbtu 
vėpomnykų, kurią kaip paša 
koj$- uždegė vaikai. x Gerai

„lkinįkas‘‘ paduoda 
jog rusų vyriausybė paleg 
pabėgusiems s u g ry ži mi
1 O O J •

A menkos. K urie- vra i

Velykas szimet rodos nela *- *
ha i szlektai perleido nes laku 
•pas buvo kuone tuszczins. Vil
mą dieną Velykų tiktai 12ypa

ir t rusuose ir apriaiks® 
savo reikalą; tada kulisu 
duoda jiems :..»m tikrą r 
su kuriom galima drąsi! 
per kozua kamara i Rual 
sa tasai rasztas giliuoju! 
tikras praszpartas. Už I 
szta koiisiHiui reikia užjį

etinis i Lalkraszllsj- £,‘ 
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tusiszm^d aut tacos, parody ' 
damas tokiu bildu savo krik 
szcžioniszkuš jausmus.

O ir pats Kristaus nepriete 
liai - žyd’diuijszkentėir suvėję 
su atidengtomis- galvomis ne
drąsiai prisistebėjo isz tolo ka 
reiviams saugojanezianis gra

sa vo atminėsiu, tik savo, koaėrę ir 
asabiszkais iszdergunais, prasiver
ti/.javiniais, galėtumėme suversti at. 
gal visus tuos „sznipukųs“ „caro 
tarnus“ ir.trt , nes, kas be jokio pa 
ffalto užmeta • kitiems nedorybes5 ir

U Knų K as isz ZeinatM 
dial. gm. Starp. pavJ 
Kalvaitis, nakties laike 
laukuose*kaimo Szaulu1 
gio Juods.iukio 27. tf* O 

žiaus ir užmuszė jį.
Zapiszkije, Starp. p 

lei szpitolę stoviueziaf* 
bažnyczia rado pamesta 
dviejų nedelių seniui^ 
motinai.

ugnies sudegė Julius i 
52 melų amžiaus, kuris 
atėjęs isz Prosu.

Belui įlinkuose Vilkų 
po užmnsztas vaikas 12 
Vincas Žilinskas. Ji oaį hr 
ratas akselinės maszuKMd

J o k e m i s z k ė.> d a r u k i j 
pa v. nuo parai ižiaus d 
numirė todvaruko dor 
do

Czia dabar susia?ganizai 
aikų draugystė- po ' va: 
Altoriaus tarnai“. • San

l7atiil < s Niy ). „Garso“ pi J. I) 
dynsko projektas ,,praszy mo pas 
ehrn iszszaukė.baisu trukšzma tarpe 
liet u vii], ypaez gi tie atsižymėjo sa 
vo įmrszinm, apįc kurių patriotiz 
ma galima butų abejoti.

Lietuva raszo, jog d r. Rodis ir 
luti ka su lietuviais mažai turi suvei 
gos net angliszkuose laikraszcziftse 
kėlė protestą priesz p. J. Didynsko 
užmanymą. P. J. 1). padavė tik 
projektą praszy mo; (jarsaš užkvietė 
visus iszrcikszti savo nuomonę 
apie ta dalyką. Kam purvais drab- 
stvtis ant svetini? kiemo.? kam rė
kauti po angliszkus arba' ienkiszkus 
laikraszezius, kaip tai padarė tūli 
nnujalenkįai?’ Ne dyvai, jeigu kas 
isz svetimtauezių atsiras kurs nu
slys, jogiszties tūla Amerikos lietu 
vių dalis ląislija gerįtis carui ir’ ji 
szioje szalijo garbįti.

Bet da navatniau jog ir tūli lie— 
tčviszki litęratąi nenorėjo . suprasti 
kitaip anį nelaiminga p, J. D. ra- 
sžta kaip tik idant; iszvadįti jį szni 
pliku. „‘GarSaVdr kitus laikrasz 
ežius, kurie t virtiną jog praszymn 
reikia siusti pas carą, prisToiitčjipic 
vyrai į caro bernų skaitlių. Gar
sės dar niekad nepasirodė nors su 
mažinusiu prielankumu, dėl cary bės- 
bet nesyk į jame galima buvo skaity 
ti suvis pfieszingus iszstearimus.

mus dienas apcuie/ 
stun ežiai balsų, pag: 
davė viens kitam ir s 
czia prisioiidė džiaugsmingais 
aida.s, kurie persiminzę per 
sienas bažnyczios atsimuszė 
aiiksztai pas trona Visojalin-

tarnaus bažnyczioje op: 
tam d a del a psi pažinime 
Lietuvos praeiga, mokysis 
tu vos- istoriją. Prezidi 
draugystės.y ra zeoeris „Gil 
Antanas Sakalauckas. I
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tasai pasirodo mažai meilės tėvynės 
tiurineziu, ir trokstancžiui tik šukei 

ž‘| ti didesnius vaidus- terp tautieczių 
idant? prleszai isz- to naudą tdrėtų. 
Bet mes to nedarysime, nes netiki
me į vartojimą bobiszkų argumentu 
raszliaVoje. Mes nepavydime pole 
m i szkoš ga r bėš t lems 1 a i k raszc zi n m s 
ir literatams, k^uie.nenori suprasti 
rasztus savo, tautieczių, 'bei Jieszko 
juose tik priekab s, idant sukelti 
yaidus'sudrumst i vandenį gal kad 
geriaas galėtų jame Žvejoti.

rtaązymą pas carą nutarė siųsti 
,, 4 • sei m as; liet pyaszy 111 as
praszymui nelygus. Galiną jug 
taip sustatyti praszymą, jog : jis cn 
hii iki gyvam kaului daėstų ir uitis 
vyrus svietui iszrodytų. P. J. D. 
neseniai dar gal isz Lietuvos atvažia 
vęs ir nepėrsiėmęs amerikiszkos 
draugijos dvasia daug netikusių mi 
slių iszreiszkė savo „praszyme4' bot 
tik lenkai ir kiti mus sziaudiniai 
p riebuliai gali užmest i mums p. J. 
D. dabartines pažiūras ir garsiti 
svietui, jog Amerikos lietuviai „reri 
gins raszyti visupadoniausia praszy 
m a pas caru.44

vieszas priėmimas lietuviszko 
b’.ano ir bažnitinio choro isztai 
svtas mylista vietinio klebono 
k n. Abromaiczio pobažuyti 
nėję salėje, ant kurio terp ki
tu laikė kalbas kn. Matulaitis v
klierikas Milukas ;r Žemaitis 
o atsakė ant jų Mieldnžis ir 
V’alentinaviczius. Po tam bia 
nas iszėjo, o draugystė szv* Ce 
cilijos bovijosi dar iki pusei 
vienitliktos valandos vakare.

k u na u c kas.
ik ii pal. Kuka1 

rado k u na kinįko* 
mo Treenu. Juozo M

v

Ant laukų kaimo 
ijravo Natini pav. rattų 
Ji ozo K iželio.

; '""h ■■■■ I 
i

ijų’liet u viii,; tai nega 
kyt. Beveik nu 
mbatvakario susi

rinkę jie neapleido bažnyczios 
iki paežiam prisikėlimui t. yra 
iki ‘.^valandai nedėlioj budė
dami ir giedodami griaudi il
gas giesmes.

Resurekcija arba prikėlimas 
isz grabo prasidėjo anksti 5 va 
landą, po tam procesija; ■ prie 
kurios ėmė dalyvuiną naujai 
su <»r ga^i z u o t a v ai k ų d r a u gys tė 
po vardu*. „Altoriaus tarnai44 
iri D murgatezių baltuose ru 
buosė. Keturios isz jų su vai 
nikais aut galvos ėjo. prieszai 
kvietkomis ir žolynais bursty 
damos kelią, kuriuomi ėjo kn 
nigas su Szvencziausiu. Ka
da kunigas užgiedo: „Links-

i'iausybės, o norėtu sugini 
b<- sunkenybės isz Prusą 
rubežiu pereiti, tie iw!

Pdziosios 
kai eiviai 
kosti u mū 

se. Trumpos žvinuotos man- 
diei os, baltos kepurės, mėlynos 
kelinaitės, prie szono blizgan 
tis kardas, o rankose ilgi plie 
triniai bardisziai, darė isz jų 
puikę regyklą. Pertai ir svic 
to buvo galybės. Jau nuo pėt 
nyczios minios svetimtauezių: 
airių, vokiecziti lenkų, apgulė 
grabą, neszdami gausingas 
apieras prie kojų mirusio Iszga 
•nytojaus. o didžiosios sukatos 
vakarą svieto priėjo tokia dali 
gybė, jog nekuriu ture laukt 
po valandą ir dauginus pakol 
prisigrūdo. Graudinga ; cere
monija pasiklioniojimo grabe 
guli ncziam V ieszpaežiui t ra u 
kėši nuo 6; iki 11 valandai va 
kare, p.a,koi visi perėjo. Tą 
syk.galima buvo matyt žmones 
visokių iszpažinimų ir tautų: 
rusinai,? arabai,; evtinge'įkai, 
baptistą i -. 'A, kiti; v i si ;tra ūkė 
rėdu, kuris-, kad ir n e pa s iki b 

j inojo grabui tąijiors kelis cm.

v e tykų szveule atsiprovinc 
jo szįmet Shenandorij su liepa 
prastu iszkilmingtimu. Prie 
grabo Vieszpalies kuris rupesz 
czia metinio v a rga mist ros p. 
Z.emaiczio buvo įtaisytas su 
dyvinu skoniu irartizmu, prn 
dedant nuo nakties 
p e t n y cz i os s t o v ėjo 
įrengti rymiszkuosc



------ ^~.'L:.7rr-,.::.;i*-- ‘i • -IpA.' ■ •■ . -ifc-.i-w.’-i7>—'
a.w i Ttn.rii di'timm-ct*

Žinios isz Amerikos.

/ — Scranton, Pa. Lenkisz 
ki laikraszcziai raszo,jog czia 
susitvėrė politikos draugystė, 
į kurią priguli lietuviai lenkai 
ir rusinai. Vardas jos yra 

.,In tern ation a 1 Protecti ve
Ass:n“.

— Rawline, Wyoming. Czia 
buvo jaucziamas- drebėjimas 
žemės-ir. girdėt užimąs pana- 
szus- an t griausmo.

—•• New - York. 1- u mą die
ną Balandžio czia buvo didelė 
ugnis; ant ulyczios Union su 
degė namas ant ketin iu gvvc 
nimų. Priėgtam da rado savo 
grabą liepsnoje 10 ypatų kurio 
nespėjo iszbėgti isz irimu.

— St. Louis. Expresinis 
trūkis einantis isz Lebanon j* 
St Louis apie pirmą valandą 
n ak ežią tapo sustabdytus per 3 
perrengusius vyrus ir apvog 
tas per juos. Pleszikai.suardė 
banką dinamitu ir iezėmė isz 
jos apie * 30,000. Paėmę pi 
nįgus užsisėdo ant arkliui ir nu 
jojo. Iksziol d a jų nesugavo.

— Chattaonoga, Tenn. Szai 
ka susidedanti isz 30 vyrų uz' 
puolė pusiauaaktij ant dzėlos 
mieste Hunstville, iszsineszė 
A\ illiamą Murphy, kurį pako 
rė po medžiu. Murphy buvo 
apskųstas už nužudymą Billo 
Bowlino, kalnakasio isz Pio
neer.. i

— Sayre. 1 r. Smith darbi 
nįkas geležinkelio Lehigh Vėl 
ley, atėmė sau gyvastį; persi“ 
skaudamas isz levorvelio. Prie 
žastis, kuri patraukė tą žmoge 
]į prie tokio pasielgimo, ikszio 
Iki k da nežinoma.

— Pittsburg. Panedėlio rv

P’ lėtinė A m e r i k a . 
Sostą pilė j repub] ikos Peru 
.mieste Lima buvo jaueziamas 
didelis drebėjimas žemės, ku- 
;i is nemažai blėdies padarė te 
nykszeziam g\ ventojam.

II a v a. n n . 30 d. Kovu. 
Danesza, jog Maximo Gomez 
vyi iausias vadas kubieczių la 
bai Serga ir nori apleisti Ku
bą pakol pasveiks. Bet gene 
rolas Maceo prieszinosi tam da 
rodydamas jog iszvaževimas 
mezo sumažįtu dvasią revoliu 
cionierių.

’•■) A ngbszkas garlaivis 
„Bermuda“ atvežė labai daug 
crinklu de] kubieczių. Susto o * *
jes ;is buvo terpų Santiago de 
Cuba ir M ay si. 1

*) Apygardoje vadinamoje 
San ’as A\ras 400 akvatuykų 
ir ‘ 0 kareiviu susimuszė su re b
voliucioniei iais, kinių vadu 
buvo Zayas. Iszpanai taipo 
czia su\isai sumuszti 30 iszpa 
nu liko ant vietos užmusz 
tais.

*) Provincijoj Matanzas isz 
panai snmiiszė ir iszvaikė ku 
bieczins.

Prie miesto G tinsimai kulne 
ežiai labai gynėsi nuo užpuoli 
mo iszpanųs bet kada paskui’ 
niai szoko ant kubieczių su 
bagnietais, tai szie pradėjo 
bėgti’, ūo kubiecziai tapo už 
muszti.

ir tupi džėloj. Sykiu su jūm 
džėloįsėdi, kaipo, jo pusinįkai: 
J. Slapo-viczic, Andrius Bod 
nar^^A. Flocinskas, M. liūs 
lanka i.r J. Michalskis.. Visi 
jie yra sužeisti nuo mnsztynės.

Žinios isz psvieczio.

nerolas Baldisera sako 
tegul ginklas parodys ar italai 
turės mokėt, ar kas da grei 
cziaus gal atsitikti, Meneiikas 
turės praszytis kad valdžia Ita 
lijos priimtu nuo jo tuos pinį 
gus.

Konstantino p o 1 i s. 
Amerikoniszkas komitetas Konstan 
tinopolije vėl gavo isz Amerikos 
$ 10,000 del padalinimo nuvargb 
tiem gy ventojam Armėnijos.

S e r b i j a. Serbijoj daugeli] 
vietą prasidėjo dideli suniiszimai. 
Žmonės vienu balsu szaukia: ,,Sza 
lin karalių Aleksandra!

Gal i c i j a. Lenkiszki lai knisa 
ežiai paduoda szioka bjaurią žinią 
apie žydus. Bialoj, mieste Galici 
jos žydai pradėjo pardavinėti mėsą. 
Sklodas mėsos buvo užslėptas ant 
žvdu kapiniu, kur laiko kunus žy
liu priesz palaidojimą ją. Palicija 
atidengė szį skloda ir rado visokios 
mėsos, kuri sudėta ant tą stalą, kur 
prausia numirusius žydus. Isz ten 
jie atveždavo mėsą i miestą ir par
davinėjo. Bet dabar nabagus su- 
aresztavojo.

P e t e r b u r g a s. Laike sztur 
mo ant Bailiuku mariu atitruko mi 
kraszto labai didelis kavalkas ledo, 
ant kinio buvo 25 žuvinįkai. Pa
kol jie pamatė kokiam baisiam ran 
dasi padėjime, jau juos vilnys buvo 
nuneszę toli nuo kraszto, teip jog 
apie isz.sigelbėjimą negalėjo nė pa
liudyt. Vilnys neszė juos prie sa 
los (lotlandijo', į kur tucjaus buvo 
paleistas garlaivis jiem del pagcl 
(ĮOS.

Dalis darbu

— Gerardsvillėj Rūdingo 
kompanija ketina atidaryti vėl 
sena brokerį ..Girard“ kurio 
pilioriuje da liko netoli treczia 
dalis anglių. Kompanija ra 
dud būdą kad tas anglis gali 
mn busę išbrinkti.

Pažvalga
k i i ti k a voj i moig projek to 

i praszy mo.
JTekurie lietvviszki laikn • 

szcziai baisiai kritikavojo pr«« 
jektą praszymo pas carą, para, 
szyt.ą p. J. D. ir patilpusį,,Gai
se“. Bet perskaiezius tas vi- 
sas kritikas nežinia ko tie lai k 
raszcziai reikalauja. Tie lai k 
raszcziai kaipo bu idy d am i esi 
idant randas maskolių Lietu- 
voj nepavelytu spaudįti lietu- 
viszkas knįgas ir iszlaidmėti 
laikraszczius, užsi puldinėja
ant p. J. Didynsko, buk jis m« 
rys parduoti visus Lietuvius 
gy venancziiis Amerikoje. Bet 
autoriai tų krikti kų tegu i pa
žiūri ant to jog p. J. D - nesi u n 
czia tą praszymą Maskolijos 
carui, bet tik paduoda projek
tą ir praszo, idant ji apsvarstė 
tu. nulodamas szį tą gero pa
daryti <1<4 savo brolių gyve- 
naiicziii Lietuvoje.

Padekime tam projektu 
daug yra klaidų bet tegu butu 
tie laikraszcziai atitaisę jo kląi 
das, o m1 drėbtu kaip purvais 
i akis nekaltam žmogui.

Priegtam da matyl i, jog pat* 
autoriai kritika vojimo Įiaicd 
neįrodė klaidų projekto, pakol 
neperskaitė kritikas klierike 
A. Miluko, patilpudos ,,Gai 
se“ , kuri niszkiai iszrodė klai 
das projekto. Perskaitę — gi 
szį kritikavojimą laikraszcziai 
\ i<ms paskui kitą pradėjo už 
puldinėti ant to žmogelio.

J. M.

Didžiausias sklodas d ra bu* • zių.
Geriausios drapanos, mar 

szkiniai naktaizes. . . . pas Re 
fovieziu 10—11 S. Main str. 
Shenandoah, Pa.

Į

tų rado vienoj lovoj tris Javo 
nūs ant No 607 \V\-bster uly 
«z.ios. Buvo visi trys valnkaii 
Buriu numirė nuo gazo.

— Exeter - Borough. Czia- 
per Velykas buvo didelė lenkų 
pesztynū saliune Berdėrmano.. 
Susirinkę daugelis žmonių isz 
pradžių da dailiai sau szneku 
cziavosvprie stiklo alaus, bet 
paskui susibarė ir iszsiviję vie 
ni’k-itiis- isz sali uno pradėjo 
musztis-akmenimis ir bilėms. 
Nekokiam Mikui Haika teio 
smarkiai kirto į galvą kitas, 
jog szis puolė ir už kelių minu 
tų numirė. Jonas Josek, k u 
lis yra apskųstas kaipo vžmu 
szėjas Haikos,. suaresztavotas,

AI a s k b 1 i’j a . Isz czia 
danesza i Beilvna buk Varsza v **
vo generolas - gubernatorius o o
J^zuvaiovas apleis savo vietą 
ir nesiduos į Peterburgą prie 
dvaro,.

Charkove direktorius 
bankos-paėmęs isz Lankos mi 
1 ioną-rublių, iszbėgo į uzi ube 
žį. .

R y m a s . Generolas Bal •/ 
disera, komendantas valakisz 
kos kariumenės Abessinijoj su 
visai atsisakė gadįtis su k a ra 
bum Abessinijos Meneliku nes 
tas perdaug reikalauja nuo Ita 
lijos. Jis nori, kad jam butu 
užmokėta 25 milionai lyrų auk 
su, kaipo už kasztus-karės. Ge

k ' •

— Mt. Carmel Pa Lehigh 
Aalh-s kompanija kutina in 
sti'igti visą eilę krekerių ap 
link Alt Carinius. ^Apleistus 
Troaihmano krekeri A? pas Mt. 
(’arinius ir Centralia nupirko 
i»- pradės dirbti pavasari]’.

Terpti Aszlandu ir Alt. Car 
miu pradėjo jau statyti naują 
krekerį.

— Carkondelio kump. per 
statytojai buvo ežia pereitą ne 
deliair apžiurėjo vietą in rytus 
nog Alt. Carinių, kur teipgi ir 
kompanija mislina krekerį

Lietuvos kankles.
Iszleistos V. Kalvaiczio, jo

se randasi per To rikiai tėvyni * • 
szkų giesmelių, jog yra kož- 
nam Lietuvnvkui didini vėliti %
uos. Piekė Sc.su prisiuntimu 
lo. Paaiszkinama dar ant da 
bar padidinto kat diogo kuria 
me irgi naujausios knygos bei 

į knygelės paminavotos randa' 
si. Vieno kataliogo praszar.t 
reikia 5 c. ; O Lietuvos kauk 
lės užpraszant reikia 10 c. į 
gromatą įdėti, tada dykai po
draug ir kataliogas prisiun 
ežiam as. A d esąs V. Kalvaitis 
Tilsit. Germany.

Sc.su


Korespondencijos

szios knįgo

C. M. BOKDNKB D

žino

ma
IHtSZltl man

šernai

įminus

niu

I ! U IIm<>\dolfui
mm
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8.19
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gus ins mos

mumis
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me.
2*8,7G metuose

lUU 
40c 
20c

15c
35c

20c
35c
50c

10c
20c

124N, Main str Slienan.
P1GIAUSE VIETA visam mieste 
pataiso czevorikus kū. nepigiausia

Promptly •ccurod. TraUe-Marki 
and l.nbola feKistvrrMl. r 
M-rionco.
Mcn-ed or not,

O*n>. U. X Fu C

Kapitonas Į savo draugą:
— Mann pati iszkelia. ežiam 

baliuką. Laukiame daug sv« 
Sveczią ir isz toliau ketino pril 
Ar ta mist a x?s i ucdužinilas szir.

10 c. 
bažnyczios 

100

232 E. Third Str.
SOUTH BETHLEHEM, FATw«uty-fivo y<ULrn ex- 

o re iki r t whether patent can be 
vol doe 
rrer, 

art Lew, «d.o.

vaisto nut mus ronų ims jau 
patys rodos duot negalime.

Su guodone Para pi jonai

gen. agentas
Philadelpdla. Pa.

W. NONEMACHER, Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

Kunigas klausia vyro:
— Kiek vra sakramentu!*■ *
— Septyni.
— Prasz.au juos paskaity
— 1. Mutervstė. - 2.

Apie Daugu. Saule, Menasi, Žvaigždes
Pilančias ir Kometas “ 5 c

virimitini ir < 
k<>i kitvgvna

’es pats parapijom.! turine 
ytis ir akis kaityt už tokius 
elgiimis musų klebono k u 
jau idiszrodo turya tikra

vardziimjasi terp sflvęs; Pa 
broliai, tą blogą j)a 

įpratimą, nes isz szalies žiwbnt 
pas labai nedailiai isz>ižiu.rL

i

iBu gfldoue AI. J)..

PLIKUS SAI 1 LINAS

J0N0 JtfiHbDtfŽie
Tciposgi gers kriauezius ir teisiu 

g»s agentas, laiwakorvziu ir siunti 
tuo piningu. 122 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Prnszome jūsų mieli Tauli 
ežiai epgarsyt tai savo 
sztvie, gal kas suteik

J AG U NORITE P1GEI PI] KTr 

Czcweriku ir czebatu 
.... Ejkite visi psm....

DANTŲ DAKTARAS 
Ofisas buna atidarius 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 vakare

34 Oak str. Shenantloid

T E JI I N KIT!
Ras prabaszcziu Szenando- 

rio parapijos galima gauti visokią 
SzkaplieriiĮ ir Rožanczių

Levą 1 olstoi laikrasz 
duoda sziokią žinia. v c

Grovasant vienos
Makavoj pamatė, jog j 
nas nelabai mandagiai O
su girtu žmogeliu, kur 
pest u n go. l’žiivkos

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

Lietuviai n.južmirszkite atsilank vii 
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
yra ne pa uotu, tai yra teisinga 
vyras, nes uereikalauja daug uždari 
bio. Visad.,s užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szdta altų visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Isz to pakilo baisus ermyde 
ris. Žmonės pradėjo krikt vi 
sai neit n-ė į bažnyczią nė į spa 

ms su

308 W. Centre str. NLhanoy City, 
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir 
aut geriausiu szipu važiuot. I’rieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogoi in 
Liotuwa, Russija, Lenkija ir kitas 
wisasazalis Europos.

Teipgi laikau saliuna, kur viso 
g&ro galima gauti isigori. Lietuvei 
pui *awe wienie mi.

Garsus fabrikas Mei^ 
pradėjo dirbt del vnrgonąl* 
pelenines dudutes. Iki szit 
laikui dudutės buvo dmv# 
isz medžio arba cino, kuriui 
sas gailiuosi su per>inū»n»jR

Artrnan'ties Velykinei iszpa 
žineziai -klebonas musu užsakė v 

jog kiekvienas kuris norės at 
likti velykinę turi užsimokėt
10 doleriu ant bažnyczios.

Pavergelė (P. Felverimos
Ir kaip gyvena Kyn.ii ‘

Vapplcrio A. kun. Istorija 
kataliku “ ‘

Kristijonas 1‘onil.iltis Pavasario links
mybes “ “ ‘ 5 c.

Musu Pasakos, K) pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15 c.

Andersono p įsakus, su abrozehais, 30

kias ten pnvatiszKas sko 
kad tikt biskį but papuo 
žėla. Girdėt dar apie bi

Lietuviai amžių gludumuos®
MaskolIJos politika

Vaiką kningelė
Vesolija'pagireną -
Terp skausmu i garbe poema
Vistorla. Zanavyko
Juokingas pasakojimas
Naujas elementui ius su apdarai
Lietuvos gaspadlnė
Amoryka pirtyje
Tamoszius besotis
Apie Kražius

Ka darytHda nUvcikibutunio ♦ *
Long v as Mdas paežiam per aavj pra

tuokiirMla Kte

— Žinai, tamista Guldenkrak, 
jog tas tamistos kasimus y ra labai 
užimantis žmogus.

O toip! jis yra teip užiman
tis. kad vakar užėmė dvideszimte 
tukstaneziu rubliu isz ka^os ir iszdu

oro. naisas porcelei 
ežių pasilieka tas p: 
rintantto jir oras 
szaltas.

\\rm. A. Davis.
Gali iszczlsiiti ir nukvarbuoti visokia: 

drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsz 
tinęs, vilnones ir szilklnes. Po iszczlstii 
mc . arba nukvarbavimo drabužiai isz- 
rodo kaip suvisu naujai pūdanti.

Darba atlieka greitai, pigiai ir koge- 
riausei.

Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas drapanas.

NEUŽMIKSZKITE

H6 E. Centre Str. Netoli L. Valės 
dipo SHENANDOAH PA.

Ziponas bol Žlpouė
Žirgas ir vaikas
birutės dainos - - - - ioc
Petro Armino raszt&l - - 10c
Pours ir mužikai, drama - 15c
Kas tafsybo tai ne melas, AlszB. 15c 

Pajudinkim vyrai žeme apysaka 15 c. 
Am Nakvynes “ “ 5 c.
Pasakojimas apie viena valia ir jo ra-

sztlnika “ " “ 5 c,
Kaukazo balalsvls “ “ 5 c.
Kur meile ten ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ “ “ 5 c.
denis Makrlckas “ “ 5 c.
Vakaras Tilviko plrkteleje ‘ 5c.

Gyvenimas Stepo Kaudnosio (ketvirta 
dalis „Szauleniszklo senelio”) 15 c

migi hroimi, Kurie nor bis 
Ikį bu pra u tam ė, j ūdykime savo 
brolius, gundykime juos prie

— Kas tai' daktaru neiszrinko 
mus draugvstė sąnariu komiteto.

— Et, ne. Mes gydytojai turi
me tiek daug neprieteliu sziam svic

— Eisiu su panaite ir in krasztą 
svieto! - sako jaunikaitis savo my
limai.

— Ne, nepadarysi tamista to.
— Kodėl ne? - vėl klausia jauni 

kaltis.
— Nes asz lenui neisiu.

imi jų 
vertės, o teipgi nežino naudos 
to musų vainiko ,, Susi vieniji
mo L. K. L.“

paežiui verbliu 
ledeliu dirbti ir 

desio ir gė’y :no.
— Tas tat nieko — ątsakė pa 

ti asz pažystu verldiuda, kuris 
visa nedėli-t \

— 1 ai privalai žinot, jog « 
artymu teip negali apsieit. |

1 ’a 1 y e m o n a s pasz n a i ra vo m 
grovo ii isz savo pusės teife 
užklausė:
— O tu ar moki skaityt!

— Tai ką - gi. ponas, galiu dary 
ti? Asz neturiu t ek pinigu kad ga 
lėcziau vyną gerti.

Teip pavogė, bet .... SZUiltą 
penkesdeszimts tukstanezin dolic- 

Jis vra unaristas vagis.

apijuj mvtsiĮ jau nu 
kreivai -ėjo, o tai 

pažasties netikusio valdo 
mų bet dabar jau su visu szva

Shenandoah, Pa.
Visada kopigiausini parduoda 

mėsa’ jautiena, vcrsziena, aviena 
kiauliena ir visokio skyriaus rukvta 
mesa.

Geria use mesa 
visados pigiausia.

iiivenimni Szveutujii Dievo l,’3, Ir 3 
70 centu viena

Giveniinas Vieszpatles - 80c
Givenimai Szvcniaju Dievo [mažesnis] 

ii II! zokonas <lrange - - 20;-.
Garsas apie haisvbes dienos sūdo 25c 
Gvdvklos nu baimės smerties 
Jstoria Szventa su abrozeliais 
Menuo Marijos 
Fllotea arba 

m a
Novc-nos
Prisiga tavoj Imas ant smerezio 50c 
Istorija seno įstatinio - 25c
Kanczhi Vlcszpatlefi - - 30c
Pokylis szventuju arba tanki komu

nija - - - - 15c
Szkala - - - - 25c
Stebuklai Dievo Sz. Sak»amentn 30c 
Mokslas Rymo kataliką - - 35c
Szlovinimas Sz. Panos Marijos 20c 
Ražanezius amžinas - - 10c
Zyvatai szventuju - - - 20c
Kalba dvieju žmogą - - 10c
Vadovas in dangti - - - 50c
Vadovas aplankanezią atinininlma knn 

ežios IszganilojaiLSmusu - 18c
Girta be,baisibe irrustibe to grieke 15c 
Kas yra grlekas.kalba 2 m-ergaieziu 15 
Didžioji ncaielia - 5c
G» ieszninkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c 
Trumpi pamokinimai ir rodos Isz knj- 

gą kun. Antanai težinus
Kasdienines maldos
Graudus verksmai
Apie malda kaip* rakta į dangų
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven 

ežią ir didžiuosios nedelos - 75c
Szauksinas Balandčlio - 25c

— Eik szalm žiiug.iu: tu teip 
smirdi sznapsu, kad negali palei ta 
ve nė stovėt i.

(ickLikkelis kiiigli - A'alioy 
y>r /r.‘74/z/.7 Lapkrichio m.

r r dual brclnu las Bheoaderlo !n Peno lUvao 
JunetioD. Hauch Chunk, Lohijhton, Slatington 
White Hall, CatAKauqut, Allentown, Bethlehem, 
Bitten Ir Weatherly 6.04, 7.38,9.16 ryta 12.43, 2.57
1.37, po p*..tu.

In Ne*v \orn k Philadelphia, 6.04, 7. 33, 9.15 ry
ta 12.43, 2.57, popiet. In Qnanann, Svritchbaca 
JJarhird* ir Iludsondalo, 6.(>4 0.15 ryt* 2.57 po piet

In Wlk-s-Barro, White Haven, Pittston, La- 
Geyrilk. Towauda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.04, 
•.15 rytu 2.57, 5.27 po piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Fails ir in We- 
•tus 6 01, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet.

In Belvidere, Delaware Water Gap Ir Strouds
burg C.04 ryta 2.57 po piet.

1 Lambertville ir Trenton 9.15 ryt*
Tunhan..u)C 6.01. 9.1 ryta 2.57, 5.27 po p|< t 

a thaca ir Geneva 6.01, 9.15 ryta 5.27 po piet.
in Auburn 9.15 ryt* 5.27 po piet.
In JtanesviUo, Lcvistou ir Bcaw«>r Mranow 

7.38 ryta 12.43 po piet.
. la Stocton ir Lumber Yard 6.01, 7.38. 9.15 ryui 
12.43, 2.57, 5.27 po piclti.

In Silver Brook Jukction, Audenrled ir Hazle
ton 6.04. 7.38, 9. 15 rytu, 12,43, 2.57. 5 27 ir 8W po 
pietų.

In Scranton 6.OI, 0.15 ryla. 2 57 ir 5.27 po pietų.
In Hazlebrook Jeddo, Drifton ir Ereebnul 6 01.

7.38, 9.15 ryta. 12.43, 2 57. 5. 27 po pictu.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7. 46. 

9.13, 10.20 ryta, 1.00, 1 40. 4.10, 6.35 po plelu.
In Raven Run. Centralia. Moun* Carine] ir 

Shamokin 9.13, 11.14, rytu, 1.32. 4 20. 8 22. 9. 15 po 
pietų.

In Yatesville, Park Place, Mabanoy City ir 
Delano, 6.04, 7 33, 0.15. 11 05 ryt* 12.43, 2.57, 5.27 
305.10.53 po pictu.

Treinai iszeina.

1)1 wu 3 lia 
kandžio ul
V 'Guodėtbias „tforeo“ lleda'k- 
tonftw teiksis in an dovanoti jo 
gini teip ilgai nerasčiau pas Ju 
mis, nors turėjau tą seniai pa 
daryti Imdamas artbniausiu 
Jnsų kaimynu. Kaltu vis tin 
gimimas -su k ūmiom tuno gris O 'O
turi baisiai kovot pakol jo ne 
apguli:

'dirbttą nuo seniai apleistą du 
Aą. Nors daugumas jai; jiabr 
•dę, bet ikiek du yra musų br<- 
lių miegairczhk, kurie suvisa 

u.Ia negird i szaubsino”. ./Kelki! 
*brol to 'tamsaus 

bukas, jau 
saulelės aąi 

szvietė musų langelį’?*
Taigi daugelis yra tokrų 

‘tamsunėIkp Iknrie klaidžioja 
Įpo svdthu'is‘kambarius ir ne- 
pameta savo bjaurių paprati- 
Unų, nenori atsiskirti mm tų 
ponu leiikų, kūne nėr Dek lai- 
iko.mns vadžiojo, kaipo paL-jy 
•dusias a veles, | »o tamsias gi 
rias. Daugelis yu tokių, ką 
neskaito nė vieno lietuviszko 
laikraszczio

— Tai praszyezia laimstos nžis 
mano vietą kazaiinėse, nesas&al 
galiu atsitraukti, o norėcziapriba 
ant to baliuko.

‘Džiaugsmas ima matant vi- 
sur savo brolius krutanezius 
•ant liėtuviszkos dirvos; kruta 
baip bitelės aplink kv’etkeles 
•kad tik daugiams prineszti mai 
sto į savo gusz/.telę. Teip ir 
nnusTį 'taut’u’cziai 
•tiek sn'pTa iiu.anti 
kiek galėdami, kad tik pabi 
•d-it eavo brolius isz letargiszl •r O
‘iniegn, idant paskui ir tie u

Pirmutinis Eglines varytojas, komedi
ja “ “ “ 10 c.

Naujus oleinentorius (1895 m ) apdarytas 
su puikiais paveikslais ” 15 c.

Žodynas km;. Miežinio keturose kalbose: 
lietnviszkni, latvij.z.kal, lenkiszkai ir 
ruskai - “ g 2.00

Basauavicziaus Dr. Ettrologiszkos smulk
menos (su \ iena mana) “ 25 c.

InzSharuok 6.15.8.15,1145 rytu, 155, 4 30.9 
30 po pivtu, ir a te na In Szcnadori ant 6 01, 9.15 
ryta. 12 27. 11.15 p< pietų

lazein* Įfc_ dorlo j I’olt-o III.-, 6 01. 7.38
• •3. U 03, 11 3vj2.43.2 57. 4.10, 5 27, 8.08 po 
pietų.

lazclna isz P*tt4vil|<> j SzAjsuori 6.00, 7.50, 9 05 
10.15. 11.40 rytu, 12.82. 3 00. 4.40 5.20, 7.15,7 55,
9.40 po pidu.

Užeina iaz Szenadorio į lUzk-ton, 6.01. 7.40. 9 
)6 rytn, 12.33, 2.57. 5.27. 8 08 po pietų.

Ixzaina i<7. Hazleton į Szcnadori, 7.3. 10.00 
II 06 ryla. 12.15, 2.58. 6.30, 7 -g. 7 ^ po putu.

N E1) E L1N i S T K E1N A S.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Maunt Carmel ir Shamokin C.45 ryta 2. 
40 po plotu, ir atiena In Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.

Iszeina isz Shamokin In Shenadori 7, 
ii ryta ir 4.00 po Įlieti,, ir ateina in She 
aadori ant 8.19 ryta ir 4.58 po pietų.

Iszeina in .Ashland, Girardville ir 
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20 po pietų.

In Hazleton, Blach Creel) June!ion. 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 8.49. ryta I?.??, " ’>5 po [Het.

Tn Philadelphia 12.50, 2.55 po pletu.
In Yatesville. Park Place, Mahinoy 

City ir Delano. 8.49, 11.35 ryta 12.30, 2 
65, 4,f8, 6.03 po pictu
Iszeina isz Hazleton l.i Szenadorl 8.30 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietų

Isz Szenadork in Pottsville
11,32 ryta 2.40 po [detu

Isz Pottsville In Szenadorl 8.30, 10.40 
ryta 1.35, 5.15 po pictu.

koi.LIN it. wilbue gcneralnas superin 
teridentas South Bethlehem, Pa.

OH AS S

Negana to pats klebonas pa 
ielgiimi ;>avo teip piktina žino 

la'trotijo jau pas juos 
visą garbę, .Pereitam panedė

Aukso altorius arba Szaltinis dangisz 
ku skarbu ” “

a) Skuriniuose apdaruo 
b Į Szagrino
c) Krlsztolo
d) Sn kauleliais 3,oo ir dauginus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skuriniuose - 9uc.
b) Szagrino - l.oo
c) Krisztole - - - 2.oo
d) Su kauleliais 2.75 ir dauginus

3) Mažas At'KSO A LTOK H’S. 75c.
4) KANTICZKOS - 70

Prasz.au

