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>ao pražūti
b e gėd i szk 11 pasielgimu

Bet Tavo ranka neyra sutrumpinta. 
Tu gali atidaryt duris mano kalėjimo. 
O susimilk ant manęs geriausia Tėve!—

Botam, vėl1 atsisėdo isz gailesczio visa 
nutirpusi, tylėdama ir aszavas liedama. 
,,O-kaipgi kilmingais“ tarė y,yra pavar- 
gingiausi žmonės sulyginant si: manimi Genavaite kelis mėnesius, — sėdėjo- 

kalėjime. Per tą ilgą laiką nieks pas ją 
neateidavo apart Gulo, kuris savo bėgė 
diszkus geidulius bepaliovos kartojo; o 
vienatiniai po ta tiktai iszlyga pagraži
nimą garbės ir pavalnyjima isz kalėjimo 
žadėto. Bet Genavaitė atsiliepdavo i ii!

Plakatus, TiKietus 
aut veseiliju'ir t. t
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Po tai i-iom drėgnom ]ii 
vandū bepaliovus varva 

nuo szlapumos ir szalczio neatbūtinai 
turi pražūti. O akmens, ką virszui esa
te, kam mano numylėtą kūdiki tais puo 
lancziaiš biszais suvilgote? Ar ir jus esą 
te toki kaip tie nemeilingi žmonės? Bet
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— bebisz tų visų tavo kentėjimų Viesz 
pats tavę iszgelbės! Ypatingai žmonių 
akyse esi paleistuve — bet tavo nekalty 
bė dar kadaaiszkiau nekaip saulė szvies“ 
Tad pastiprinantis miegas jos akis užve

> Jwb J * ■*
n am JLietuvnykui didiai vėliti 
nos. Prekė 8 c. su prisiuntimu 
10. Paaiszkinama dar ant da 
bar padidinto k at d logo kuria 
me irgi naujausios knygos bei 
knygelės paminavotos raudasi. 
Vieno kataliogo praszant rei 

O lietuves kankles už

Boksztas, kurs buvo paskirtas dėl ka 
Įėjimo piktadarių, ir kurį žmones lieki- 
taip kaip boksztu nelaimingų vadino, 
buvo baisiausias isz v-isivrumu boksztu 
Genavaite niekados be paslaptinio su j u 
dėjimo ir szirdingo dėl vaigszų kalinių 
pasigailėjimo pro ji praeiti negalėjo. 
0 dabar pati giliausiai tam boksztu ra
dosi!’Jos kalėjimas taip buvo szaltas, 
uriplėkes ir baisus, kaip kad grabai gi-
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Ikrtziviti. taip ir pakHcvingu, nes ueldl 
I.t'.gn Va'Ae's <!ipn. Tenai randasi M 
skaniausias alus, visados sviežes, 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, nes® 
ri-sniii niekur nerasi, o cigarai iss w 
ežios Turkijos. Taipgi .1. Kuprzinsl® 
ir brolis yra laimi prielelingi žinonB 
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda 
kožnam reikale. nei-amikszkit

201 K. (’enter Sir.

a bito savyje didelį 
ii buvo, kaip kad 

butų isz gilumos szirdies atsiszaukęs 
balsas „Buk geros mislies Genavaite! 
isztikro dar daug pasilieka tav nukentėti

Puikiausia visam Shenandoah

restauracija
uirszti užkandžiai o teip visada szalti už 
ausi pietus, viskas sz vieži a: cigarai alus

ne, atleiskit man. jus nenyuai 
daugiau jausmo turite. Jus neg 
ginu žiūrėt ant mano ir kūdikio mano 
nelaimes užtaigi kuštate ir verkaite po
draug su manim.“ 
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Kaip greit nu pirmutinio persigandi 
mo ir skaudėjimo parėjo į sava, sudėjus 
su didžiausiu karsztumu savo rankas, ir 
pakėlusį dangti meldėsi:■O’geras Tė- 
vė dangūse! czionai sėdžiu- giliai žemėj 
ir prisižiūru Tav, dabar esmių suvis ap
leista.— Apart Tavę nieko daugiau ne 
turiu. Jokia maloninga akis nemato ma 
no suspaudimų. Mano balso negirdi jo 
kio žmogaus ausis. Ak tu matai aszaras 
mano — Tu girdi mano dūsavimas, 
Juk esi visurėsantis. Tu ir ežia raudiesi
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ADRESAS:
Ro». almhr.Cu. Dent.

Ui Inity Bhljr.----- Chicano. Ill,

liai mūryti. Sienos buvo judai pilkos, 
o 11A drėgnumo daigiais žaliais maurais 
aptraukti — Grmdvs buvo iszklotos rau 
donom plytom 
Liudo spind ui;
mėnulio, tiktai szykszti dienine szviesa 
įgispręsdavo per plyszius geležinio užtva 
ro. Czionai dieną ir naktį sėdėjo ant 
mestų kampe biskio sziau 
stovėjo molinis uzbonėlis 
o biskis j ūdos d Anos visa 
Aasczia. Jai akis ir veidus nu i 
kimo; pamažu suvis skaudėti

nosį. i\( 
ro pažino 
taipogi \ 
motina. „O mielas kūdiki“ tarė spa 
dama prie savęs drebaneziomis ran 
mis, taigi ežia! Ir taip baisioje viet 
pamatei svietą! O prisiglausi; prie s; 
dies mano, kad tavę atszyJdyrziau. 
vąrkszė tavo motina net'.ir nei vieno 
stiklelio, kad galėtu tave suvystvt. ? 
vienas žmogus nepadūda jai nei vieno 
szaukszto karszto viralo 
tavo serganti, *: 
tavę iszmaityti!
nime nėra kitokios viet .s, ku 
tavę paguldyt kaij> tikt tos 
kietos grindy 
bom, nuo k ui

105 S* JV! aip Stf. Shepapdoah 
Shenandoah. Pa

j žaliūjanezias lankas. 0 kadgi vietoj, ku 
.nįgaikszcziutės vargszia piemens dukte
rų, arbą vietoj grafienės elgeta bu ežia u 
kaip gerai man pasivestų! Ak viskas 
nū manę atimta, ir daugiau suvis nieko 
neturiu. Dagi saulutė, kuri del visų yra 
man tiktai vienai daugiau nėra. Vie- 

} nok sakė tolinus, o asz^ros vėl rydėjo.
, Tu jukgi esi dar mano o Dieve! o buk 
gi ta mano saule. Jukgi kaip tiktai at
menu Tavę, vėl aiszku duszioje mano 
o mano užszalus szirdis nū suspaudimo 
kaip nil smertelno szalczio pasileidžia isz 
naujo asžarose.“

Dabar jai atėjo ant mislių garbingo 
vyskupo žodžiai. „Taigi szitas,“ sznu 
kė prisižiūrėdama kalėjimui aplinkui, 
— ,,szitas yra ta mano laimė, kurią 
man dievotas vyre prižadi 
aptaisytų kvietkomis lauke manę szits 
tamsus kalėjimas! Vienok, tarė tolinus 
kad man Tur o Dieve! į sziti> kalėjimą 
ateiti d*aVeidai,, tikrai dėl manę taip ge
rai turi'būti. Taip yra, Tu 
vienatinai isz meilės daleidi. 
tai perkeistos geradėjystės. 
pati laimė ir palaiminimas kavoiasi ly
ginai kaip Tavo ranka karezioje neku
riu vaisių lupynoje saldžius uždaru brau 
dūlius. — Taigi noriu tą bausmę isz Ta 
vo tūviszkos rankos mielai priimti. Vie 
nintėl'iai ant Tavęs atkreipsiu akis, o ant 
savo persekiotojų rugoti nenoriu. Tu 
taip nori, taigi esiu pasirengus Pone! 
ant visko. Bet remk manę mylista savo. 
Juk.be Tavo noro nei vienas plaukas nū 
galvos nenupuls.“

Taip pasimeldus, } 
ramuma. Nekitaip ii

--JUR. * ANCERE-WI6ZEUS, -
Nagi vyrai įkiš savo broli liebivnjka ant sza’.to alaus! hz Praneijos 
Aznapso ir tm kiszkii cigaru! t žeikil. o nepasigailėsiu

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

■ ’V-W8«!



i

—y

Žemaiezių Vyskupyste

—F

šiam Hidėtaii-b s t ri Kanale. Negalėdamas iszsisukti- pavedęs vyskupy
i

KN. MOTIEJUS VOLONCZEVSKIS.
Tasa.v

T

Vaclovo Vieszbickio vyskupo darbai.

isz važia v o i Vilnių.
E* Kaip ten elgėsi apraszo Rozijuszas sziais žodžiais- ,,Dėl Iszmintiea 
ir’žinoma įstatų Jono Domanievskio Medinykų vyskupo ir Stanislovo 
Marku skio draugo mano, rodos jog terp žmonių negreit atrasti tobute 
snįarba daskonalesnį. Nes nieką greit, bile kaip, be didžios atydos 
ne darė. Žinodami gerai tiesas, buvo visame isztikami ir teisingi sudžios 
su dideliu atyda perkratinėjo reikalus, o paskui žiurėjo kuriuose daly
kuose nesutinka su tiesomis arba provomis. Tokiu savo pasielgimu 
tribinolui didžiausią aruma (dažnose) o sau amžinai garsinga varda užsi

• Karalienė Bona dažinojus nuo savo urėdnyko Martyno Podsenkov- 
skio, jog Jurburgo klebonas Martynas Ilcrmanavyczia neturiszko 
misti jam ir jo įpėdiniams dovanojo kainui Strožc. Jonuszas Nacevyczia 
du sodžius užraszė klebonui Kaltiniem). Pats vyskupas matydamas apie

Kasparas Bileviezia. l’žventės eyvunas tai bažnycziai užraszė szmota 
žemės su keletą gyventojų. Nudžiugęs isz to vyskupas, Mosiedės ku

n vėžiai Varniuose, pasimirė; jo įpėdiniai

nors turėjo pinigų

ša v o

sutikdamas negalėjo būti kitokiu ir savo vie

turėjo žyme arba herbą, kuriuo buvo raktas szvento Petro ir kalavijas 
Szv. Povylo, bet lygszioi neturėjo jokių įstatų, lodei elgėsi kaip jiems 
patiko. Iszvydęs tai vyskupas Jonas, pavadino į Alsiedžius mokyta

ežios ir paproezius kitų kapitulų, paraszytų į-taius ir Varnių kapitulai. 
Rozijuszas neilgai laukos ton pat Alsėdžiuose 1561 m. paraszė įstatus, 
kuriuos teip užvadino: .;Constitutiones Ecclcsiae Mednicensis.“ Po 
metų, pagal liepimą to paežio vyskupo, Rozijuszas da nekuriuos Matus 
dailiai lotynjszkai suraszęs tokį jiems davė varda „Noveline Con.ditu- 
tionesEcclesiae Mcdnieensis.“ Tuojau s po pra-zymui susirinkudejie

Petro ir Povylo. Sienas papuoszė senų pranokėjų savo, žemaiezių vy
skupų portretais ir keliais brangiais paveikslais parvežtais isz r'1 i audri 
jos. Trip daug gero vyskupas Vaclovas bedarydamas visai vyskupy 
stei ir savo pelno uenžmirszo. Nuosavo Zomaie>.iuose įsikūrimo lyg 
pat myriui su didžiu įtempimu vedė nkę. važinėjo po savo valszezius. pa 
taisė Varniuose daug namų, pastatė valszeziuose nemaž triobų ir dVa-

Jauto pusė ežero I-ukszlo ir p i a" Birzul priderėjo žemaiezių vysku
pams, o antra pusė starostai Jeronimui Volovyeziai. Isz priežasties to 
kio perdnlinimo lankiai kilo barniai terp žveju vyskupo ir starostos. 

sumainė; nes sunku bin o atrasti jų rtd -ežių.

i Tuos mainus karalius / 
m. patvirtino.

Tam paežiam md * vy?

d "t u kada norint

kupui senatvėj maldaujant, važinėjo į Lietuva del pa

gyrė ir priėmė o pasiuntinys Povylo IV popiežiaus, tuokart Petrikave 
Lenkijoj būdamas pat virtino. Nuo tos gadynė* lyg szioliai visa Varnių 
kapitaletebklauso tų įstatų. Karalius Zygmuntas uorė lamas tikrai ži

ha LaskauskįKalisziuj gimusį, kati visa žemaiezių žemę iszurieruotu. 
Tam i žemaiezius atvykus, didžiūnai su bajor us ir vyskupas ne miego
jo- (ireit su juom pasipažluęs. ncikdeido skriaust i kunigu, neva rvljus 
vedant mažinti žemų nuo karaliaus kunigams duota. Tas pats lokiui 
skis karaliszkamo miestelije Platėjuose įsteigė medine bažnyezia, h.iriai 
paved“- 8 valakus ir 30 su virsze.m margų žemės. Ta jo dauba karalius 
Zygmuntas Augustas 1564 m. patvirtino, l okiu bodu žmonės Pilaič
iui vah'zczia”s 1 virszioliai szventonr-s dienomis vaikszcziodami i Akė.

gų Vilniaus vyskupyst ės. Ne ilgai ten trukęs parvyko vėl įŽemaiezius 
isz kur keliavo su reikalais į Ryga; ežia nesitikėtai staiga numirė 1555 
m. Mirdamas paliko didžius turtus ir pinįgus, kuriuos, kolgyvas bu
vo ketino apversi ant gero szv. bažnyvziai. Tuotarpu greit jambe jokių 

. užrnszų mirus, viską įvairi žmonės pagriebė ir iszmetė o iszganingi jo Į Įrs sen; tY<

džius ir Mosivdį ypatinga sau įgijo ba/nyczia. kuriai vy-kupas klebeni 
su plaezia parapija įsteikė. Peik žinoti jog visos parapijos I i ga-Anėj 
buvo dideliai placzios, be jokių žinomų rybų todėl nekuria kie’. u-i ir 
patys nežinodami kur jų parapija baigiasi, toli gyvenanezių kataliku 
būtinai ne žiurėjo, o kariais labai toli ir pas ligonį važiuot” ne norėjo. 
Pažines priežastį to pikto vyskupą*, visa žemužių vyskupyste padalino 
ant 38 parapijų, nes tuokart tiek tik te buvo parapinių bažnycziu: iszrė 
žė rylws kiek vienai parapijai ir Lake klebonams idant su didesne no 
kaip lygszioliai atyda pr'gulinezius sau darbus atliktu. Laoai ffvnė ku 
nįgams apsigerti. tankiai į svcezius važinėti per dienas ir naktis su sve* 
ežiais ūžti ir dideliai puosztL, nes pats to visko niekad ne d nė. Žo

ddė kunigus ir visa

Prancūzių
m e irs

gyvi nepadaronu to likusieji^ nepadarys.

Jonas ihnnanievskis musų vyskupu.
mirė. Tam vyskupui mirus viskas pradėjo eiti blogyn, kaip tai tolinus

Perskyrimas 8.
tnojaus gerai sau pažystama Vilniaus pralota prabaszczių Joną isz Do
minavo arba Domauievskį praminė žemaiezių vyskupu. Iszgirdus apie 

, tai Lietuvos diduomenė, dideliai pradėjo i ngot t ant karaliaus už tai jog 
nelietuvį bet lenką Durname vsk į praminė žemaiezių vyskupu. Karalienei 

, vienok užsispyrus, diduomenė nesipriesz.ino ir sutiko. Atėjusisz Bymo 
nuo Pijuszo IV popiežiaus rasztui, pralotus Domamevskis 1556 m.

ZeinaiczniONO katalikų tikėjimas nyksta.

mėnesi
jo nikeliavo į Varnius.

. . . ... I
iszkilmmgat nuo susirinkusiųjų kunigų ,

nu užtrukęs Varniuose, kaip ir kiti vyskupai pradedant nuo Motiejaus

Yieszbickis užima jo vieta. j
H

Domunevskiui mirus kam teko vyskupystė nežinom, žinom ūktai josi

H. nuvyko į Alsiedžius. ketydamas pasilsėti po įvairių darbų Vilniuj at Narkustis, arba Narkuskis, kuris jaunystėj perėjęs mokslus įstojo į ku
liktų- Tuo tarpu greit dalyvė, jog geram vyskupui nėr pasilsiu

konu ir metuose 1551 nuo Povylo Algimuntav’eziaus Vilniaus vyskupai 
pramytas Vilniaus kanaunyku, apsigyveno tame miest**.
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(/ Trumpas aprašomas

; Susiviepijipio tjiju tautu
leukii, Lietnviii ir Slovakų, del atspiruno neteisiu- garbę ir nuopelnus icnfaj <iei civili-

J ---------- ..tfJ Xi—----------------------------------------------

kalba buvo priimta su plojimu, ran 
kų. .

Triaczias kalbėjo p. Czechovięzia 
iszriaikszdamas lenkų kareiviszka

SU apkaltinimųir užlaikymo emigrancijos.

(• Diena 30 Balandžio 1S0O m. mie[ Susirinko didelė draugystė len
kto Wilkes- Barre, Pa. ant salės 
„Germania Hali“, buvo didelis mi- 
tingas szszauktas del sustatymo ir 
padavimo pratęsto (priesztaravimo) 
priesz projektus senatorių: Lodge.
-Johnson ir pasiuntinio Stone, padu

t zacijos tautų ir isznaikinimo despo
tų tronų Europoje. Pertai Rossija

darodė, jog lenkai nėra girtuokliais

nigo nebuvo nei vieno). f rajs krikszczioniinis ir dorinis žmo
Pirmiau mitingas atidavė garbę Į n6nijs. Apie tai liudija ju draiiff

butu visiszkai sustabdyta emigrancj b”

na isz kunigų iszrinktu prezidentu J užvedimi 

Kada kunigai atsisakė nuo tos gar- mo didži:
, tai susirinkusiejie iszrinko už jos__Sz

stijas, <> labjausiai dvi Lenku Lietu p. Wl. (’zcchoviczių i
/v n x ... oi.....i... " ■ i \

n dideles iszkadas nuo emigrantu 
visu tautų. Pagal jų nuomonę vi 
si emigrantai yra tai putos nugricb

ir tris se
rius, po viena isz kožnos tautos

už sekretorių

Pirmas laikė prakalba Wilke

;.prtkripia ant visokį > nedorybių ir 
bjauriai, nemo’-aliszkų darbų tamsu

■ nai, ncsztukai. tinginiai girtuokliai; krikszczioniszl
; su savo apsiėjimu ir iszsižadėjimu 
krikszezionystcs. daro gėda Suvie-

fiiytoms Valstijoms. At<t< jimu nog
Dievo ir priėmimu užmanęs, niekur 
ncvartojcmos, garint nejausminga 
..gamta“ už dievą sutaiko ir slab-

Į). Lynch, d.-irodydamas, jog užma
nymas senatoriaus Lodge ir kitu nu 
žemit akyse svieto tris darbszczias 

tautas, nuskriau-
< ir nukunku tas lx? micros per de-

nijo.-ir .A irt rijos yra neteisingas

teisinga-: m s viso*. minėtos tauto

jų tautų, dirbanczių del naudos 
Amerikos u kėši i, kaipo prieszingas 
prim ipui teisybes tur pats per save

ivczios, mokslainės ir kiti 
ai del apszvietimo ir at spiri 
iausio neprietcJiaus žmoni-

-u jų draugais, už kūrins

ėkavonę iszt rėmimo.

kalbėt A. Maslauckas isz Nanticoke 
bet nepribuvo: tada kalbėjo p. Juo 
zas Didynskas (lamdydamas giiuiny 
stę (riju susivienijanczių tautų.

laite Jad\ vga, ir pertai priėmė lon 
k-; karūna; jis suvienijo dvi stipriau 
sias ir iszkihniugiausias tautas; nuo 
to laiko visa istorija lenkų, yra sy 
kiu ir istorija lietuviu. Garbingi 
karciviszki darbai prie Grinualdo. 
atspyrimns mabometoniszko turkų 
islamo padarė didžiausia nauda del 
visų Luitų Europos. () tai darbai 
lietuvių ir lenkų. Dėlto duota pa

niu užlaiko ir gi.odoje iszimant ke- 
. lis bęproezius szliuptarnius h sami 
rius Idraugystės L. Al^ pusi re ilgų

dovakai. kaipo biedui žmonės mėg deiigė Lietuva niekad
p-

sius keliaut į Durna’aiti atnaujit gi įpuola i lakupą. 
vuliszkus sniegeli is. . kaij» 'daria voki

nijos, <
Dievo t’

džių.
Lietu- tina.7

gamta“ i vieta

renę: nes svetimtaueziai už

pramones, niekur nevarfoii-nia'

W krikszczioniszkų taut u ir atimt 
paskut.nį kąsniui i duonos, kurį su n

< kaito gauname.
Ar nonnudingiau butu del miu. 

idant kitos- iszkilmingė nė- fanto- 
pripnžįtų sau ..gamta“.

’už savo dievą, ir po jo silpna ve 
jopnpucziame apieka pergi' •nlų. 
aimingai nors tris metus i e prali. ji 
mo kraujo. - Pamatę laimę paskuj 
ir mes galėt ume sekt jų pėdom-. (Q

Dėlto tirinėjima ajjic tikėjimą 
„niekniekius“ palikime apszvies- £
tesnėms <aut< m- o savo oszkaganiu 
namie užpeczki aiigytų neklausvki 
mo idant neuž-iirauktume aid saves 
Histybia Vicszpat ies Dievo 
dal Palestine j ir neapikanta 
tu.

Pagal užpraszima ant

8

visu tau

mitingo

ir pa-

airmi
ir. I erp [u fcjpgi yra 
oklių. vagių ir žmogžu-

Lietuvos, o prie szv. krikszto \ il- 
nuije. visų myĮimti Jadvyga buvo 
kurna— dvasiszka molina lietuviu,

iz>- \ ra gi.-oi 
m<>, nes pa)

Pulaski-.

prando Anglijos 1 irom

J1.'

savo

į be guodonės ir atmintie- ir bud'ja 
jog jų patamkai atėję p i* niu-jie

uos, Kuria j.ems isz; ie-Zf despotai 
Europos, verti yra gimdom“> ir tur 
but priimti kaipo svecziai.. .. (P’o

Te gyvuoja lietuviai, k ukai ir šio

Visos kalbos negabu atmįti. < z'a 
tikt pavirsziu aprašiau. Po tam

kas pat virt it.
Antra byla kalbėjo p. Rcbinson

pribuvo: Prezidentas Teisdarys isz Wilkes Barrio. Jis trumpai isz 
Luzornes pavieto p Lynch Szerifas riaiszkė dorybes ir darbsztuma tri 

Nikitos auksztos kilties asabos. I jų apkaitytų ir apskustų tautų. Jo
i•

broly-tę >u lietiivnyka 
plojimą-1.

miiigus gtneziiH

lė broly.4 “s i-zin ko, o jų 
ėmė 2Jid\n’s nedoi

Vieni

j } » IK III**- ‘ ' t ! *» » «■ ’ f ii VC*

tautos leip žemai nupuolė, prilipo

,l.-mgi ia ir 
erarbim. i v.«i kur ju< dingot? 

i liu:>*'. sziandien 
neszioj t pam-zms nc!-i tarnau 
ja už dyka ,-vrl;mom- t in'om*;; negu
na to, da nužudyt i imi i 
trėmimo isz savo t"v' nė

Dėlto gi, broliai, nuo -žios dieinx 
užmirszkim nevaisingus vaidus, ku

likai j vienu kuopa nežiūrint ant tau 
tiszkų skyrių, stokime po vėliava
vyskupų, dvasiszkų mus vadų, tada 
atskalūnai mus nepergalės. (Ban 
kų plojimas).

Po. tam kalbėjo p. J. Sienkeviei&i 
isz.Plymouth į jaunuomenę, idaxt( 
labjaua už viską mylėtu tėvynę.

Slovakų kunjgas guod. M. Jau 
kolas „ukvatino greko - katalikus

su lietuviais ir lenkais.

Ant galo buvo svarbiausias piane 
szimas guod. kn. Fr. Ilodur isz Nan 
ticokc. Kalbėtojas prilygino nu 
vargįtas tris tautas prie stirnos, ku 
ria inedincziai su szunimis užpuolė. 
Szunes kanda, drasko, medžiotojai

nes, kiti medžiotojai r.or sudraskyt

moka, žmogaus kalbos nesupranta

bos, tikt dreba ir laukia smertics! 
Baisios smcrties isz ranku neteisiu o
gų indi jonų nuo asztrių dantų kieta 
c'/i v/1 /1/■* cz'ntd/Huuiic^ / firm c nln

l žlai meskime baimingos stirnos 
būda, o bukime „gervėms“. Viena 
isz didžiausių su ilgu kuklu pastaty 
< i i ne auk- sz toj vi e t o j ant sa rgy I jos . 

idant pamaczius prisiartinant ncprie 
telins - incdinczius su -zu.uimis per 
sergėtu savo brolius ir seseris apie 
ateinantį paojų....

mums jog reikia uždėt draugystę, 
kuri sergėtu ir gintu mus nuo pr’-i 
artinnnczio paojaus isz szaliei sve- 
timtautiszkų krividingų neprietc
lių. t /.manymas buvo priimtas -u 
džiaugsmu ir ilgu plojimu rankų.

ti.-zka komitetą del suraszymo k<m 
stitucijos su inieriu ajginimo ir jų 
brolis/.kn tautų nuo priespaudą il
ne t ei -i ngų a pka 11 i n i m ų.

Komitol.-is -u-ideda 1 isz lenku 
nusės: kn. Fr. Ilodur, kn. B. I\a-

viii: Ju
i-

Barrio,
< z ii; isz

‘ 11*. i. J 

kas
ir

I )<•! t<» visi, broliai lietuviai.’

mintingus ir naudinga 
stistaivino koii>tilucij<»-

nusiustai

ne-

. kn 
idant

i 1o meldžiu ir jiraszau idant 
.ienas lietuves nepatingėtu pa

rot' -te priėmė<lalyvuma lietu- 
Ltizčniės Ir Lackaw'innos pavie

ir M-dmnojaus neprivalo 
piktžodžiauti, jeigu jiems 
jimas nepatiktų.

sii'i vieni

Szis apraszvmas \ ra tik maža 
szesz"liu visų kalbų ir isztar niu.

J. Tutiis*

-c* --------
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„Netikėk žmogui kurs daug rėkia 
nes paskui jį seka avinai ir avys“ 
sako senas lietuviszkas priežodis, 
apie kurį vienok nežinojo musų po 
litikieriai isz Plymouth ir Chieagos. 
bet musų politikieriai netiki ta vie 
na klaida padarė, kad nežino tei
singumo seno lietuviszko priežo
džio.— jie nemokėjo nežmogaus 
halso atskirt nuo gvvuliszko, nes 
užbliovė Serantų ožys (su savo pus
broliais isz Mahanojaus ir Baltinio 
rėš) ir visi užsimerkę puolėsi paskui 
jį. Pakelė tokį riksmą, jog net ir 
tūlos Susi v. bailios avelės iszsigan 
do ir ėmė bliaut drauge. Bet kas isz 
to viskoisz"? rėk sniai pasiliko avi 
mis, jų bliovimas ore paskendo, o 
naudingas užmanymas ėmė viražų 
drauge su jo autorium ir užtarė
jais. Sziandien jau politikieriai no 
retu grįžt atgal — iszsižadėt savo 
bliovi mų - tacziausczia juos patiko 
kits nemilaszirdingai teisus loty- 
niszkas isztarimas: Seripta ma
nant“ (kas paraszyta - pasilieka ant 
visados); ir mus galvocziai nuo Lie 
lavos ir Vienybės liekasi nė pakar 
ti, nė papjauti. Taigi gerai jums! 
norit but redaktoriais Uetuviszku 
laikraszezių, žinokit ir Ijetuvisz- 
kus priežodžius.>

Sziamė No „Garso“ pat tipo p. T. 
apraszymas protesto suvienytų len
kų ir slovakų priesz senatorius 
Lodge ir Johnson padavusius Įneszi 
ma kongreso prieszai immigracija. 
Kaip pranešta p. Tptlis mieste W11 
kės Barre ant miltingo tame reika
le ėmė daly vuma ir tūli lietuviai isz 
Luzcrnes pavieto,

Nekurie iszjy kajp sz*ai p. J. Di 
din ska s karszt-ad ėjo už .atnaujinima 
dniugiszkų ryszių su lenkais ir kvio 
ežia visuki^ų paviątų lietuvius prij 
si dėt prie to„

Musu •nuomone yra tokia kad ne- 
v v »

lyst ten kur neveik, kam mums pro 
testavot kad mus nė Lodge nė John 
son dar neužkabino.. Ant galo ar 
lietuviams pridera kisztis ar ne į ta 
reikalą tai y ra klausymas kurio isz- 
riszimas nepriguli nuo vienos 
Lūžesnės pavieto bet visiems lietu-, 
viums. —

Vienybė Lietuvnįkų“ pasku- 
tikiame No talpina savyje ilgą 
korrespondencijų isz Lietuvos, 
ape triukszinų koks pakilo Ma 
kolijoje isz priežasties nuspren 
dimo Susiv. L. Am. užtarti sa 
vo brolius Lietuvoje atgavime 

spaudos.
Kaip gražiai ji iszrodo tai py 

dama tą Jaiszkų po visų riksmų 
darytų prieszai Seimo nutari
mų, tegul skųity tojai pats dasi 
misi imi.

—.......... -

Vietines Žinios.

Pas mumis szįmet lietuviams 
nesiseka kelt vesiailias. Sztąi 
anuosyk 18 vešiai linykų nu ve 
dė į lakupą, o dabar 15 d. Ge 
gūžio net 21. Mat kaip buvo:

Jonas Kasperaviczius vedė 
sau už paežių zigotų Bubniu- 
tų. Jaunikis priesz vesiailių 
norėjo eiti pas gaspadorių mie 
sto idant pavelytų kelti vesiai
lių, bet kiti jį sudraudė. Ka 
da susirinko ant vakarynų ir 
sau dailiai jaunimas linksmino 
si, kokis tai judoszius (teip gi 
lietuvys) apskundė, kad jie ke 
lia vesiailių be pasivelinimo^ 
Tada susirinko palycmonai ir 
visus vesiailinykus nugabeno o O
į lakupą, o suvisai nekaltai, 
nes jaunimus sau be jokio rik 
smo ir barnio apsiėjo. Palici 
ja matyt tikt per godumų tai 
padarė. Taigi kas nori dairu 
kelt vesiailių, tai szitie atsitiki 
mai tegu būna jutui pamokint 
m u., kad dangums palici ja ne 
luptu isz jus pinjgu.

Kazys Dadųrka pardavė sa 
vo saliunųaut W. Coal street 
o dabar nusipirko kitų nū Ori 
ii o, kur seniau laikė Ražas.

* . **

„Som.h.ng wrong” t«rp mus 
.miesto progresisstų. Kasierius Vitau 
to draugystės p. Szimaiislos apskun 
,dė uoliausiąjį isz Perkūno garbinto 
jų p. J. .Nitujunu už užnuplėszima 
szlovės. Pro.va bus szia nedūlia.

Kitas vėl p. Glaviackas patraukė 
į coiu'ta draugbrolį savo gamtisz- 
karne apszvietimo p. J. Petriką už 
priverstina apavima jo į bobiszkas 
kelnes.........

įf- • «

Vakar .buvo Slienandorio 
pėdė,‘O pertai ir lakupas buvo 
pilnas svetelių. Dailu! Slie
nandorio palicijftugali pasigyrt 
kad geriausią biznį daro.

Motiejus Kupczinskas kurs 
pirma laikė saliunų su broliu 
nusipirko dabar isz pusės su 
Paskeviczium restauraciją ant 
Malu ulyežios, namuose Fra- 
noyks.

ISZ LIETUVOS
„’Lietuva“ paduodu akyva stati s 

tika, kiek kasztuos Kaunui apvaini 
kavinius caro. Raszo kad ant savo 
susirinkimo miesto rodą nusprendė 
paskirti 1,000 rublių ant keliones 
bulmistrui Kauno į Maskvą ant ap
vainikavimo caro; kitą 1,000 mb. 
ant pavaiszinimo tą dieną tarnau- 
jan<’zių miesto urėduose; visu labu 
Kaunui kaszttios 2.1000 rublių. 
Bet kokią Kaunas isz to turės nau
dą, tai nežinia.

.... ....

Mieste Naujam Aleksandra ve, 
Kauno rėd. sziaucziaus pati Rimzie 
nė nužudė savo 5 metų mergaitę. 
Nors nieks nematė tos žudystos, bet 
ji pati atkreipė ant savęs bėdą, nes 
kada jieszkojo mergaitės kurią *.iu 
žudžius motina nuneszė ant ežero 
krentu, ji pasakojo vieniem jog isz 
siuntė mergaitę gazo, kitiem gi kad 
mergaitė iszlicgo su vaikais Iki vy
tis. Tana tėvas numanvdamas, kad 
pati meluoja, paklausė savo da su
vis mažo vaiko, kur mergaitė. Tas 
kūdikis, led da tikt pradėjęs kalbė
ti, papasakojo, jog motyna jąiszrė- 
dė, suvyniojo į ką tai ir iszneszė. Pa 
licija suaresztavojo motina, kuri ty 
rinėtojui klausiant, prisipažino jog 
ji nužudė mergaitę. Tai teipgi ino 
tina!

Dalis darbu.

Terre Haute Ind. Dieną 1 tzio 
mėnesio sustraikavo 4000 darhinįkų 
dirbanezių aplinkinėse anglekasyk- 
loso. Pirmiaus kampanijos mokėjo 
darbinįkam po 60c už tonų iszvežtųi 
anglių bet paskui suąimislijo suma-* 

zy t ir pradėjo mokA po ba teik
tųsi Darbinįkai visų mainui nustojo 
dirbę.

JShenandoah Fa. Pas mumis dar
bai da vis nelabai kaip eina; dirba pc 
4 dienas ant nedėlios ir nepilną laika 
Szneka buk nuo pradžios menesio 
Birželio pradės dirbti.pilną laiką ir 
visas dienas.

Nebark, N. J. Straikas dailydžių 
jau pasibaigė Czia darbinykai laimė 
jo Darbdaviai pristojo ant kad dirb 
ti tikt po 8 valandas ant dienos it 
mokėt po §2.50 iki mėnesiu pjutės. 
o paskui mokės tikt po§ 1.75.

Kansas City .Mo Czia sustraikavo 
44 peczkuriai; ikszioi jie dirbo po 12 
valandų ant dienos ir gaudavo mokėt 
po § 2. 25 dabar gi pareikalavo kad 
darbas but sutrumpytas. už8adynas 
novi gaut mokėt 82. 00. Jeigu kam
panija nepristos ant jų reikalavimo 
tai sustraikuos ir kiti darbinykai ku- 
rių yra į 2500 ypatų.

Žinios isz pasvieczio.
H a v a n a. Karėje kabio- 

ežių su iszpanais vokuojant 25 
d. Vasario 1-895 metų abidvi 
pusės patrotijo daugelį kariu- 
menės.

Kubiecziai neteko 26 vadų 
ir 1 190 žmonių; 358 sužeisti, o 
4 vadai ir 218 žmonių paimt 
į nelaisvę..

Iszpanai neteko 3 generolų, 
29 kapitonų, 272 aficierų, ir 
4892 kareivių. Szits skaitlius 
da buvo darytas priesz m. Ba 
laiidį. Dabar yra pražuvusių 
kur kas daugiaus.

S h a n h a j u i. Kyliuose 
buvo musztynė angliszkų ma
trosų su amerikoni.szkais. Bet 
amerikoniecziai stipresni, nes 
anglikus bematant sumuszė.

M a s k o 1 i j a. K aru naci 
ja caro bus 2G dienų -Gegužio 
Maskvoje. Ant tos iszkilmės 
pribus daugelis sveczių isz Ber 
lyno, kurie kaip tiksutips į 15 
karų.

K u b a Iszpanai suėmė 
ant Kubos terp revoliucionie 
rių kelis ukėsus Suvienytų 
Valstijų ir apsudi jo juossuszau 
dvti. Amerikoniszkas konsu- 
lis protestavojo priesz tokį pa 
steigimų iszpanų ir sako jeigu 
nepaleistu Amerikos ukėsų lai 
Suv, Valstijos* bemat iszsiųs 
kelis garlaivius su kariumene., 
idant pamokyti iszpanus, kaip 
reik apsieiti su Amerikos ūkė- 
sais.

Prezidentas Clevelandas įsa.* .• kė idant kariumeniszki gailai 
v’.ai, kurie dabar stovi prie 
New-Yark®, butu pasirengę 
kas minuta iszkeliauti ant Ku 
bos del apginimo savo ūkė- 
sų.



a. kn. Rodaviczius atsižymė 
nSiszpasdkytu milaszirdingu 
mu. Daugelis biednų vaikinų 
kuriuos paėmė tiesiok nuo uly 
ežios, sziandien pasidėkavo 
jant jo apiekai turi auksztas, 
pelningas vietas.

Pagrabasa.a. kn. Rodavi 
cziaus atsilaikė pereitoj sere 
doj su nepaprasta iszkilme. 
Antszermenų susirinko į 50 
kunįgiĮ isz visų apielinkių terp 
tų į 20 lenkų ir 2 lietuviai. 
Visos lenkiszkos draugystės 

.„in corpora*; ėmė jame dalyvų 
mą ir vietinė lietuviszka szv. 
Kazimiero draugyste. Laike 
pagrabo žėlabnas miszias at'iai 
kė kn. Misickis isz Mt. ( arinei. 
Pamokslai buvo sakyti trys. 
Bažiryczioj sakė kn. Barabo 
szius isz Baltimorės lenkiszką 
o kn.-Pautienius lietuviszkų. 
Ant kapinių lenkiszką pamok 
slą sakė kn. Szmigiel isz Sco‘ 
dell (didelis prietelis senuko 
irabelnai lietuvių). A.a. kn. 
Rodaviczius pasimirė G7 metu 

■se amžiaus, kunįg.ystės 32 Ame 
rike iszevveno 25 metus. K- J

Pakajus jo -kaulams!(

Žinios isz Amerikos.!

— Omaha. Neb. » d. Gogu 
žio isz priežasties daugumo ly 
taus, vanduo užsėmė krasztą 
m. Liberty, Nei). Trūkis 
įėjęs į miestą nupuolu nuo re
lių ir įpuolė į vandenį. SJaszi 
nistas Brennan prigėrė, o kon 
d liktorius Wilcox tapo baisiai 
sužeistu, t

— Plymouth, Pa. Main use. 
„Nothingham“ isz priežasties 
ekspliozijos guzo tapo baisiai 
sudegytas nckokis (liliakau- 
•ckas.

— Detroit, Mieli. Stritka 
ris suvažinėjo mergaitę 4 metų 
Kuczinsko. Jei nulaužė visai 
vitiią ranką.

— New ■ York. Lenkisz- 
ka szv. Stanislovo bažnyczia 
tapo -uždaryte. Kunigas Strze 
leckis iszneszdamas Szv. Sa 
kramentus, pasakė jog ta baž 
nyczia jau ne yra Dievo na 
mais.

— ’Narfolk, O. 6 d. Gegu
žio nakezia ant geležinkelio 
Baltimore <fcd?hio netoli nuo

V9 d. Gegužės mieste Balti- 
■morėj pasimirė seniausias isz 
lietuviszkų kunįgų Amerikoj 
kn. Jonas Rodaviczius, pro- 
baszczius lenkiszkos szv. St a 
Eislovo parapijos.

‘ A. a. kn. Rodaviczius paei
na isz Kauno vedybos. Pabai 
gęs kliassas Kaune įstojo į se 
minariją Varniuose, isz kur 
kaipo gabus mokytinis buvo 
iszsiustas del užbaigimo teolio 
giszku mokslų į užrubežį. Te 
nai atlankė garsiausius univer 
sitetus įMonachium ir Pribur 
-go. Laike pakylimo -63 me 
tuose už ėmimą dalywmo 
maiszte nuo maskolių buvo ap 
sūdytas aatsniert, dvlei kurios 
priežasties atėjo į užmarį (Ame 
J’iką) ir ežia užde pirmutinę 
lenkiszką parapiją mieste Mil 
•waukee po vardu szv. .Jadvy 
gos. Drauge buvo professo. 
•ritini prie vietinės seminarijos. 
Priverstas isz ten iszsitraukt 
atvyko į Baltimore koki S me 
tai atgal ir ežia pabaigė -savo 
amžių.

Senelis per visą savo gyveni1, 
iną atsižymė ndszpasakytu 
darbsztumu ir rūpestingumu 
kas link iszganymo žmonių sa 
vo aptekai pavestų, už ką ne 
kartą nukentoskaudžius perse 
klojimus nuo szv. tikėjimo 
prieszų. Paskutiniuose metu 
se didei apsilpęs ant kojų, tu 
rė atsisakyt nuo reikalų para 
pijos, kurių vedimą priėmė 
ant savęs kn. Skrętny, kurs, 
nors svetimtautis, mylėjo sene 
lį kaip tėvą ir laike ligos tik 
Tai s .niszkai juomi apiekavo 
josi. Nors visą savo Ameriko 
je gyvenimą perleido tarpe sve 
timtauezių lenkų, prie kurni 
jį aplinkinybės pririszo, ta 
-cziaus niekad neužmirszo savo 
paėjimo ir lietuviszkas klausy
mas visada giliai jį interesavo 
jo-

Bet kaipo tikras Dievo tar 
nas nepripažino ir n etike į jokį 
mokslą ar progressą,, prirengtą 
le ant krikszczioniszko paina 
to. Užtaigi valnamaniai visa 
da buvo pas jį didžiausiame pa 
niekinime ir neapykantoj. A. 

miesto New Haven inžinas nu
puolė nuo relių. Karai -užėjo 
ant i n žiu o ir susini uszė* Isz 
12 žmonių, kuine-buvo karose 
6 rado baisiai sužeistus,-o kiti 
szeszi turbut liko ant vietos už 
musztais.

— Bay City, Mieli. Czia 
įvyko baisi pesztynū terpu len 
kų už kunįgus Vyskupas at 
važevo jų gadyt, bet įszėlę 
lenkiukai parmuszė ir-jį. Len 
kų vardas dar baisiai sužeistas 
ak vse am e r i k i ecz i n. V i

LiBtUYiszkos žinios.
* Baltimore, Md. Pereitoj 

su bato j (9 Gegužio) pasimirė 
czia kn. Jonas Rodaviczius, 
seniausias isz lietuviszkų kunį 
gų Amerikoj. Senukas skai
tė jauį 67 metus ir nuo perei- 
tų metų beveik nepaė, teip bu 
vo nupuolęs ant sveikatos. 
Amžiną atsilsį.

* Philadelphia, Pa. Muši 
korespondentas .isz Pliiladel- 
phijos teip raszcr

Darbai .pasmiiimis szįmet 
menkai-eina, ypaezJlel ’krinti- 
ežiu menki metai. Lietuvisz-

* v

kų kareivių draugystė po vai
du „Algirdo ‘Gvardija“ pui
kiai isz rod o, nes rinkti vyrai o 
gražus szarvai dar juoslabjaus 
papuoszia. Draugystė ypacz 
atsižymėjo ant Velykų, stove 
dama prie grabo fs^ganyto
jaus.

(P.TI.) (Kaip «matyt Phila 
delphijos lietuvnykai nesnau
džia tautiszkuo.se reikaluose už 
ką garbė jiems.

Hazleton, Pa. ’Daeina ži 
nia jog Scrantų vyskupas atė 
mė miszias vietiniu lietuviszkų 
kunigui. Labai butu liūdna, 
jei ta žinia teisinga jpasirody- 
tu.

Elizabeth Port. Lietuviszka 
szv. Jurgio draugystė paauka 
vo del savo bažny ežios puikų 
varpa, už kuri užmokėjo 139 
dolerius. Paszventinimas bus 
per Sekmines.

Newark, N. J. Newark o 
lietuviai nori, kad kunįgas Žiu 
džius isz Elizabeth Port, atva 

žinėtu atlaikyti pas j uos miszias 
o užtatai Jie prisidės prie už 
laikymo kunįgo, ir aniems pa
dės apmokėti bažnyczia.

Tikietu knyga ateis pas ju- 
mis,į kelias dienas. Naudok?} 
tęs isz jos, o turėsit lietuviszka 
laikraszti už dyka.

J urgis Valaitis.
I žsidejo dabar szviesziai szapa 

kriaueziu ir viską padaro kuonoge- 
riausia ir puikiausia už pigiausia 
prekia. Kas nori puikiai pasirodyt 
praszom ateiti ^pas mane ant

131 South Main Street, 
Shenandoah Ra

Promptly socorod. Trado-Marku, Copyrights 
and Labels registered. Twonty-Ovo years e>- 
perienco. Wo report whether patent can bo 
secured or not, freoof charge. Our feo not dnu 
until patent la allowed. IWptigo Book Free. 
N. B. WILLSON &. CO.. Attorneys at La* 
Upp. V.3. m. OflUv. WASHINGTON. D. O,

R. F. Gill.
Parduoda marszkinius, kaldras 

ir visoius daiktus isz drobes bei )>er 
kalu. Teiposgi kartūnus gazas ir 
gelumbes, o viskas Įireinamoj <-i«- 
nioj.

Neužmirszkit atsilankvt ant: v
700 N. Main Str.

Shenandoah, Pa.

1 Manta.
"Nusipirko da tikt dabar saliimn 

o pertai pas ji kuonogeriausia už- v
eiga. Žinote vyrueziai kad seni s.-i 
liunykai neupstoja apie žmogų, alc 
naąjas priima kuonogerLusia. l»i 
ta’eikit visi pas ji paragaut sal - 
idanį, a hr zio aut

311 E. Centre Street.
Shenandoah, Pa.

Geriausia ir szviežiausia 
mėsa pas.

Juozą Judicką
19 W. Oak Str. Shenandoah
Lietuviszki kumpiai ir deszros 

kuonopigiausin.

Wanted-fin Idea SB 
Protect your Idea*: tlmy may bring you wealth. 
Write JOHN WEVDERUURN A CO.. At£L 
noya, Washington. D. C.. for their SL8» Pr.llc oBrr 
and UjI of two hundred invention! wanted.

tautiszkuo.se
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Iszaiszltinimas
f

Projekto Praszymo in ca 
ra ir atsakymas priesz kri 
tika Gnodotino p. Antano 

Miluko.

----------------------- ... ------^•wdHar'p--

Pabaiga.
O

. “2 Ant galo, guod. A. Mi- 
Inkas giresi radęs praszyme isz 
tarmes apie teologija ir socio 
logija iszmctinėja mano nepri 
lankoma prie tų mokslų.

( Jeigu perkratytoj as projvk- 
to praszymo. misi i j a apie „Nau 

‘ jos Gadynės“ teologija ir socio 
logija, tai teisybe, asz apie jas 
nesuprantu.

Kas gal suprast, žinot, no 
ret iszpildit, iF.privest štabmel 
diszką tikėjimą, kada tai, die 
vobaiminguslietuvius, apie teo 
rija: „Oro, vandens, dumblo 
ugnies ir szviesos*' — tai yra 
velnio iszm išlyta gamtiszka 
ir lietuviszka teologija vąlna- 
mblių.—

Mano teologija ir visti, lietu 
vių, prasideda žodžiais: Tikiu 
in Dieva Tęva Visogalinti ir 
t. t. o baigėsi: tikiu in gyveni

O O v

m a Amžina Amen. — 

stam ir nenorim pažįt, kaip tik

paraszė: ,.Mylėk aidimi savo

i

pasi Įirieszis tai už- 
Mes tokios sociologi d?muszt.

jos ne norim, Dieve' mus isz- 
gelbėk nuo pramonių lietu v isz 
kų valkatų valnumislių!!

Jeigu guod. A. Miluk e jus 
pripažįsta už sreradėbis ir va 

liais gyvuoja. — i

visuomene! Buvote užnraszyti i v
per laikrasztį „Garsas“ idant 
kožnas savo pramone praszy 
mo in cara i numatymus nau
dingus paduotnmet. In vieta 
iszm i ui ingo apsvarstymo, visų 
prispaudų, del apturėjimo liti- 
sybės; ant altoriaus Tėvynės 
sudėjo- aukas isz keptu Judo- 
szių ir szutytu sznipuku caro, 
ir t. t. —- Dūmai keiksmu-pikt 
zodžiavimu, niekur neavrtoja 
mų spaudoj kyla. į padanges j 
* r Įrūdija apie politikiszka ap,ii 

M 

jakima mus nepraszįtu vadovu 
bei Karvvedžiu be kardo.

Ant galo, pridedu: jog Ima 
S projektą praszymo vertėtu da 
pildit, idant caras daleistu par 
sigabęt isz uzrtibežio, laikrasz 
ežius ir visokias knįgas. (Pri 
dėt 8 punktą) Idant politiki- 
szkai apkaitytus žmones, esan 
ežius nuotartij pas virszinį 
kus palicijos, už skaitymu diev 
maldystės knygų arba laikra
sz ežiu. gubernatoriai, neturėtu 
tiesos, sūdyt ant isztrėmimo į 
tolimą guberniją. Idant kož- 
na toki prasikaltusi atiduotu 
pa sudu ir daleistu, publieznai 
teisyties pagal šyla 1 art. isa 
kio (ustavos) apie apeiga ko 
vojanezio sūdo: „Nė viens, ne 
gal but kerotas be sodo.“ —

Baigdama tuos žodžius vi 
siems Broliams Lietuviukams 
Katulikiszkos partijos siuneziu 
szirdinga pasveikinimu ir mei 
liai; trokszdamas krikszczioni 
szkos ir tautiszkos vienybės; 
su kuria, ateitėje, galėtume 
pergalei savo naminius nepri e 
tebus, garbintojus proto ir su 
traukit saitus nelaisvės.

’ J. Didynskas isz Mcr 
budžio. —

Maskolių pedagogika

Isz pedagogiszkos maskolių 
praktikos Ilumaniui, laikrasz 
t is „Zizn i Iskustvo“ (Gyveni 
mas ir Dailė) paduoda mums 
tokį atsakymą. Viena isz ge 
l iausiu mokytiniu vietinės mok 
slainės, 14 metų Olga L, kas 
mots gaunanti dovanas už gerą 
pasielgimą ir da.rbszturną mok j 
sle, tapo' apskųsta perdėtiniui 
už prisisaviuimą sve.iimu kalio 
szų. - Perdėtinis mokslaiuės p. 
M. po isztyrimui dalyko, persi 
tikrino, jog tikrai Olga L. pri 
sisavino svetimus kaiioszus ir 
įsakė nubaust tokiu budu. Vai 
k-ims liepė su-tot į dvi glitas 
aut mokslaiuės kiemo, pervert 
terp jų glitą minėtą kaltiuykę 
ir spjaut aut jos kiek' ienam 
mokytiniui. Priežiūra ant atli 
kūno to įsakymo pavedė tūlam 
p. B. kandidatui aiit kaimo

* v _

mokytojaus. Olga prieszinosi 
ir vis szaiikė: „meluojate visi, 
estu nekalta!“ ir stengėsi isz 
trukt isz rhnkų vaikų, kurie ją 
laikė.

Tuokart p. B. pasinaudojo 
prie tokios aperacijos tyres 
niais ir drute.sniais mokyti 
niais. Szitie sudraskė ant jos 
drabužius, ir aut galo isz vii ko 
ją ant kiemo. Spiaudė ant jos 
teip kaip buvo įsakyta perdė 
tinio. Svetimi žmonės nuo uly v 
ežios žiurėjo ant los bnrbarisz 
kos scenos. In pykęs tėvas pa 
unites už tokį pasielgimą ap 
skundė perdėtinį mokslaiuės į 
sūdą. Valdžia nubausdamas jį 
perkėlė isz Ilumaniaus į Kija 
va. Toki tai eivilizatoriai ran c
dasi sziądien i krainoj—

—.—4. ---------

■ Egipto pimmydose.

Seniausiu ranku darbu ant v
pasaulės, kuris užsilaikė iki 
sziam laikui yra Egipto kepu 
rėš, neseniai atidengtos szale 
mumijų piram ydose. Jos tin
tą ypatybę jog visai yra pana 
szios ant kepurių kokias da 
bar neszioja nukurmse vieto 
se Maskolijos burliokai vilui- 
nes susidedanezios isz dviejų 
maisziuku, nupintų tam pat 
laike. Jau ne kartą patėmijo 
didelį panasziimą .Maskolių 
kaimo apvalkalų su seno Isgip 
to.

Kareivis kareivi spa- 
viedojo.

In Marsiliją Prancūzijoj pa 
rėjo sužeisti kareiviai isz M a 
dagaskaro. V ienas isz jų bu 

Jeigu nori pirkt tikrai gei*

Negaliu jums atidekavoti už 
aikrodeli katra apturėjau: 
gražesni ir geresni nei vienas 
neturi. J. Karbonaviezia, 
box 75 Barre Plains, Mass.

Padekavoju szimtais kart u už 
visus daiktus, tai yra maszinu- %-
kę. kompasą, leuciugeli ir do 
vanas, nes jie man labai patin
ka J'Ar. Eismont, Dmpiesm*, Fa *

Teip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, jei
gu da m’tu’ri lietuviszka katulo 
ga, atraszj’ko bus prisius tas.

r daikta tai pirk: pas
KEEI’STl NOREIKO .£.<00 35(5 W.,12th St. Chicago Uis

vo mirtinai sužeistas ir pareiki 
lavo kunįgo. • - Jenerohs pa 
siuntė tuojaus pas kunįgą, bet 
tas lydėjo numirėlį ant kopi 
nių. Teip kaip kunįgas nentė 
jo, o kareivis buvo jau ką tik 
gyvas, pribėgo priėjo kitas ka 
reivis ir atsiklaupęs pas jį aut 
žemės tarė:

— Brolau asz esiu katalikų 
kunigu kariumenėj. Gali mą 
iszpažyt savo nusidėjimus.

Pagalios iszklausė is: pažin 
ties mirsztanczio ir iszriszo. 
Po tam tuejaus kareivis n u nu 
rė.

Paveizdas vertas patemijimo 
istorija j kutai ik iszkos Franci 
jos, jog laikuose treczios re 
publikos, iszszventyti katalikų 
kunigai, turėjo nesziot karabi 
ną ir durkle. w v

“• ■ "O - •

Zenybos TransvalniL
Boerai veda paežiu 20 taniu 

mete amžiaus. Farmeris su 
laukęs tų metų pradeda jiesz 
kot sau prietelkos gyvenimo,

Seda ant arklio ir jodinėja 
nuo vienos farmos iki kitai jie 
szkoda<iias sau paezios. Jau 
isztolo tokį pamaezius gali nu 
manyt jaunikis pažysta tai isz 
ilgumo žvakes; juo ilgesne at 
nesze žvakę tuo ilginu gal pa 
ilikt drauge.

Ant rytojaus anksti Boeras 
sėda ant arklio ir joja į sekau 
ežią farmą ir toliai jodinėja 
ko! neiszsirenka.

Tuokart gryžta pas savo isz 
rinktą, perleidžia su jai vėl va 
kara prie žvakes ir trumpai pri 
si pažysta jai visame. .\rty 
m ausioj nedcl oj buna szliuba? 
ir svodba. —

.v i ' * \ ’v, :
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Musų spaustuvėj a randasi

szios knigos

Maldų knįgos 6 c
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Andersono pasakos,
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Darba atlieka greitai.

aiezin 15

imti. 10.10
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JONO JxIiKIil)Ai/40

• A G E N T A S S Z11 ’ K 011C 7.1 L'
nio piningu.

Size of top,

mokti raszyt

l’ilutea arba kėlės i maldinga
m:i -

Lie u via i amžių” gitui omuose 
Marko’.ljos politika

Terp skausmų į garbe poema

10c
Nh-

įneša

Vieszpaties 
>z,veuiuju arba tanki kerno

ta 1.35, 5.15 popietu.
uoli.in n. wn.nvn s'-nėra Inas suneria 

teridentas South Brthlehe ,i. La.

versziomi, aviena
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvc:i 

ežiu ir didžiuosius nodeb
Szauksmas Balandėlio

Philadi Ipdia. Pa.
*A. W. NONEMACHER. A -s G. F. A.

South Bethlehem. Pa

ateina in She 
po pietų.

Combination Kitchen Table and Cabinet.
It Isas one flour bin that holds zoo lbs. ; two meal 

rawers in end tb.it hold about as lbs. each : li;» 
-ur drawers in front: a zinc-lined bread cabinet ; 

kneading-board and rolling-pin. Size of top. 
Ąi inches. Ask your furniture dealer for it.

MADE BY THE
AMERICAN FOLDING BED C0>

Write fw catalogs. Sheboygan, W*#»

Musu Pasakos, lOpasaku 10 e
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai

<> ypatingai K razinose 1893 metuose

Prisigutnvojimus ant snu-rezlo 
Istorija stuo Įstatinio 
Ka n ežiu

V\ 111. A. Davis.
Gali iszezistiii ir nukvarbuoti x Kokias 

drapanas kaip tai: kotu-, kelines, pirsz- 
tines, vilnones ir szilkines. Po Iszczlslli
mo , arba nukvarbavimo drabužiai isz-

Ir kaip gyvena Kynai •* 10 c.
Vapplerio A. kun. Istorija baž-nyczios 

kataliku “ “ 100
Kristijonas Donaluiiis Pavasario links

mybes “ ’’ * •’» v.

Stebuklai Dievo Sz. Sakramente 3oc 
Mokslas Rymo kataliku 
Szloviniinas Sz. Panos Marijos 
Kažanczius amžinas 
Zvvatai szventuju ■-

ir
I Shamokin 9.13. II ! I, n ui. 1.32, t.20, 8 g?. 9. 15 po 
Į pietų.

In Yatesville, Park Pire-*-, Mabnnoy City ir 
.ft-lano,6.01, 7.38. P. 15, ] 1.05 ryta 12.13, 2.57, 5.27 
HS.10.53 j-o pietu.

Trcinai iszeinn.

slezinkelis Lehigh ■,Valley Katalogas Kningu
r(uidcjo nuo 18 Lapkričio i8Q4 m, 
retail Užeinu Isz Shenadorio in Penn ITaven ‘ 
jCUOIi, Mauch Chunk. Lehighton, Slatington 
llteBall, Catasauquu, Allentown, Betbh-hcin, 
JtWi IrAVculberly 6.01, 7.38,9.15 ryta 12.43,2.57

Promptly secured. Trude-Mn»ki«, Cvpyrtghtu 
r.nd Isabela roKlstcred. Twonty-flvo yeur.-> ex
perience. Wo rotxirL whether pntonv enn l>o 
secured or not, frvoofebuxes Our See noiduo 
until; alant U nlk.wed. 3j2priKO Book Free. 
H. B. WILLSON & CO.. Attoruejs at Law, 
Opp.T.B.Pat.Omw. WASHINGTON, D.C.

• rytu, 12.33. 2.37. 3.27. 8 *S j><> pietu.
I'Z.dmi Isz Hnzletou i Sz. andori, 7.8. 10.00 
.01 ryta. 12.15, 2.58. /J.SO. 7. :g. 7.^6 į •> pi< 'u.

IszSiiAawk 5.15. 8.15. 11.45 rytn, 1.55. 130.9
I 40po pietu. ir ate mi in Sz< iri lori :nit 60J. 9.15
I »>ta. 12 27. 11.15 j r ph-tu
I hzeiini ,s <!<>rlo i 1‘ott \ ilh-, 6 01, 7.38
Į S.08, 1105. I15v-l ,._ 2 43.2 57, 1.10, 5.27, 8.08 po 
| pietu.

Tszeitin !>/. I‘n' I xv i I ! ’-z laoor: <* 60,7.50, 9.05 
10.15. 11.40 rytu. 12 : : no. 1 jQ 5.20, 7.15,7.5.x,
9.10 po pietu.

■iNew Yorn Ir Philadelphia, 0.01,7. 38.0.15 ry- 
112-43,2.57, po piet. In Quaimuc, Switchbuea 
lahirds ir Iludsondale, O.q-1 9.15 ryta 2.57 po piet 
lib Wile*-Barre, White Haven, Pittston, La- 
Ijrllle, Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira,6.01, 
■15 ryta 2.57, 5.27 po pk-t.
■ Id Rochester, Buffalo, Niagara I-’alls ir in We-
■W6.CH, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po piet. i .1
Ik Belvidere, Delaware Water Gap ir Strouds- . 
■tfg&OI ryta 2.57 po piet. .
Il I^ml>ertvlllo ir Trenton 9.15 r\la \
I b Tunhaou.xj 6.01, 0.1 ryta 2 57. 5.27 po piet 
i u tbaca Ir Geneva 6.01,9.T5 rytu 5.27 po pi»t.
■ In Auburn 9.15 ry'u 5.27 po piet,
| In JfuncsvLUe, Leviston ir Beaxver Meanow 
IfJ?ryta<!2.4E įsj i>i<-’..
I In Stocton ir Lumber Yard 6.01. 7.38, 9.13 ryta 
EH3,2.67. 5.27 po piet u.
I In Silver Brook Jukction, Aiidenricd ir Hazlc- 
IIon 6.01. 7.38, 9. 15 rytu, 12.13, 2.37. 5.27 ir 8.08 |>o 
Lietu. |
I In Scrnnton 6.05. 9.15 ryta, 2.57 ir 5.27 |>o pietų .1 
r In llazlvbrook Jeddo. Drifton ir I'reeland 6.01. ( 
Į 7.3S. 9.15 ryta. 12.13. 2.57. 5. 27 po pietų.
I In Ashland, Girardville ir Lost <‘r>-<-, i 59. 7.
113,10.20 ryta, 1.00, 1.10. I 10. 6.35 ;><> pietu.

I In Raven Run. Centralia, Moon' Carmel

ISZ&tna in Rav«-n Run. Centralia 
Haunt Carmel ir Shamokin G. 15 ryta 2. 
40 po plotu, iratlonaiu Shamokin ant 
7.10 ryta ir 3.-15 |>> pi.-t.

Iszeir.a isz Shamokin in Shmiadori 7, 
S5 ryla ir 1 .no po piet n.
nadori ant S. 19 ryta ir

Iszoinn iii A''hl:in<l.
Lost Crock. 9. io ryta (2.20 po pietu.

In Hazleton. Blach f’reoli Junction 
Penn Haven .Diction, Mauch' < hunk 
Allentown. Bcthh’lu-m. Easton ir Nev 
York, 8,49, ryta “ 15 po pi-t.

In IXH’.adelphia 1 :.'.*>■> po pietu.
In Yatesville, 1’ark Place. Mahano; 

City ir Delano, <.19, 11.35 ryta P.’.JO, 
55, -1.58, 6.03 pop.ietn
Iszolna isz Tlazu-ton In Szeiiaduri s.?>f 
11.30 ryta 1.05, 5.30 po pietu

Isz Szenadorir in ’.’uttsvilh- 5.< li:

308 W. Centro str. M.thanoy City, 
Pa. Galima pirkti© konopigiausei ir 
.ant geriausiu szipu važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu pin ingus tiesiogei in 
Lietuwa, Russija, Lenkij ir kitas

Teipgi laikau saliuna, kur wiso 
gero galima gauti isigert. Lietuwei 
jpas jnwo wionžemi.

10c 
10c

15c
15 c.

Aukso altorius arba Szaltinis dangisz 
ku skarbu “ “

a) Sk upiniuose apdaruose

c) Krisztolo - - 2,50
d) Su kauleliais 3.oo ir dauginus

2) BALSAS BALANDĖLĖS.
a) Skuriniuose 90c. 

Lou
Krisztolo - - 2,oo
Su kauleliais 2.75 ir danginus 
ažas AI'KSO ALTORIUS. 75c. 
ANT1CZKOS - 70

Givenimai Szventuju Dievo 1. 2, ir3 
70 centu viena

Giveniinas Vieszpaties - 80c
Givenimai Szventajn Dievo Į mažesnis]

ir III z.okonas drauge - - 20c
Garsas apie baisybes dienos sūdo 
Gydyklos nū baimės sniertle-- 
1 storiu Sz.venla su abrozeliais

iveni- 
50C 
30c 
50c 
25c 
30c

20c 
10c 
20c 
10c 
5Oc 

Vadovas apkiiiKancziu a’mininima kan 
los Iszganitojau* it.ilsu - 18c

Didžioji urduliu - 5c
Griesz.ninkits priverstas meta . uties ICc 
Pejsp< jimas apie szv. tikcji’i’ i Ne 
Trumpi pamokinimai ir redv- isz br i

gu kun. '.’itanavieziaus
Kasdicniii'-s m;-ld<>s
11 raudus x <-iksn

Juokingas pasakojimas
Nauja* elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadinė
Amery k a pirtyje
Tamoszins besotis

„Apie Kražius
Ka darvtiidantsvcikibutume*

m
40c
20c

Ziponas bei Žlponė
Žirgas Ir vaikas 
Birutės dainos - 
Petro Armino raitai 
Ponas ir mužikai, drama
Kas talsybe tai ne melas, AiszIJ 

Pajudinkim vyrai žeme apysaka 
Ant Nakvynes
Pasakojimas apie viena vaita ir jo ra 

szlinika “
Kaukazo balaisvis “ 
Kur meile ten ir Dievas 
Kas kaltas “ “
Senis Makrickas “ 
Vakaras Tilviko pirkteleje

Gyvenimas Stepo Randuosi© (ketvirta 
dalis ..Szauh-niszkio lenelio") 15 c
Apie Dangti. Saule, Monasį. Žvaigždes.

Pilančias ir Kometas " 5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi

ja - - ' “ 10 c.

Naujas element orius (1895 m ) apdarytas

Žodvnas kun. Miežinio keturose kalbose: 
lietuviszkai, latvis/.kai. lenkiszkai ir 

raškai “ “ S 2.00
Basanaviczi.ius Dr. Et nologiszkos smulk

menos (su viena mapa) “ 25 c.
Tavergelė (1‘. Peiverliitos Apysakėle)

IIS E. Centre Str. Netoli L. Vales 
dipo SHENANDOAH PA,

MESINYCZIA
i. L Rohland’o

»C. M. BORDNER D. D. S.
DANTŲ DAKTARAS 

Ofisas buna atidaritas 
nuo' 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, Rfe.

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, f*<a 

Lietuviai neužjnirszkite atsilankyti 
pas’M. Slavicką. Žinokite, jog ji* 
yra ne paeziuotu, tai yra teisinga 

bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų, visokia arit 
ka koJ<ios kas lik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Pas prabaszcziti Szeiiondo 
rio parapijos galima gauti visokir 
Szkaplicriu ir Rožanczh’

Asldand’c. Gyvena V ater Uompti 
nv, Building,

JUST WHAT I’VE BEEN
ZXVXZ\Z\/V/\Z\/X> LOOKING FOR

Is what everybody says when they sec oiw


