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Metas III

' dė Kuncas su savo draugu, kad kūnoat kuinu. Tu manę matai: kur nieko nėra
sargiausiai! pasielgti, dar toliau per gi- ten Tu, Tu niekados neapleidi tuos, ku

tą, kur niekados dar nenzžengė jokia ką mano — nepabaigta Tav už tai dėkažmogaus koja — ežia pagalinus be galės
ir jausmų grit vo Genavaitė po egle. Tu

*#■
■A

Tavyje noriu turėt viltį

Skyrius
VII.
*

medžiu:

mis apsidairant aplinkui tarė:

(ieuavaitv ant nuzudvmo vėda.

„Ji turi numirt“ tarė Kuncas. ('zia vaiku laiko jis savo globoje*, kadangi jis
nebūtu my lestingas del žmonių, tada bu
nieks nepagelbės, mano mielas, prislegiu
kad ir man prisieina sunku žudyti ją — tu labai szlektai.
’bet, jeigu paliksime gy'ą, abu numirt
turėsime.“
„Jukgi ją n.eužmnsz: uė“ atsiliepė Gin ranka erdva. „Atnesząm irkis“ ‘ tarė Kun
cas stovėdamas duryse ir sztms akis ro4m< 1 < <i rgd
. t mp '
|*r d a y y t i.
■ r-.y- ■*. -■
dydamas
ant
delno,
„.isz jrt nentžrin
Liepsime jai,, kad ueGzdutu, pridegti,
jog visados szitoj- g : oje pasiliks— o i matyti, riktelėjo baisiai Golas ir pa
Golui-gi parneszim aki> szuiis tavo. Ei
ežia u i laižybas, jog ’ J i sąžinė neda dai- sykį man atmin< \ardą tos nelaimin
leis jam taip tinkamai < apžiūrėti,- kad gosios, pagriebsiu kardą ir padėsiu ant
vietos, szubn ttijaus man isz akių — ir
fiatėmylų apgavystę — juk ar net* isybė
t-ygul neivienas dauginus nesirodo man į
kad t a V sunkiai prisieina, savo szunį tižakis.“ ,,!patinga* tai dalykas, tarė vie
iniiszii
bettėmvk: :jrg' numylėta mu
nas sav< priesz tai atkerszinimas Genavai
Hį grafienė ir mu*ą jaunas grafaitis ar
tei rodėsi taip man saldus —o dabar
gi szi nelaiminga motina ir nekaltas kū
stojosi taip kartus, o duoeziau ką blan
dikis neturėtu but brangesniais
ne
kiausią ant svieto už tai, kadangi tą pakaip— Dif/ve man atleisk-—- tavo szu?
sielgima <ralėcziau atszaukti! Ak kas
— nebūk tižsikiebliu !“
(’imi paskui
jjTuomi fteesrfii u,“ atsakė. Pmvas ži
lio, dar uiėkado’s neturėjau taip sunkaus
Iszpildymb; ale Gedas pasius kaip. . .
Skyrius 1111
■Eik sav svi savo Gobi!“ atsiliepė Gin
l:as, nekaltam dovanot gyvasiį, aiszkiu Genavaitc ir jos vaiką lanė iszgclbsti nuo Gido
ilnigtu, kad kas yra gero, o žmogus tu
ir smerties.
iantis szh'dį tegul nesibijo nieko gerai
Genavaitė ilgai apalpusi gulėjo po eg
UaVyti,ale turi but drąsus. Kad ir da
le, ant galo atsipeikėjo — ir iszvydo
bar mes užtrauktume ant savę tokį atsiti
esant vienatinia su savo vaiku dykoje gi
kimą — ii- kas isž to? Aifkszėžiau ar vė
rioje; visas tūni laik dangus debesiais bu
linti tas viėilok ątalesž mums gerus vaiMus.“ Suminksztt'ia.s :Val galo Kuncas vo apdegtas, mėnulis seniai jau buvo nu
tarė: „Tegulgi ir taip bus pabandysim,“ >ileidęs/buvo labai tamsu, baisus vėjas
ir ant tų pėdų prisiegdino Genavaitę, szvilpė per medžius, medijo ties jai ežer! szkė pelėda — o netoli jos užslaugė viikad per visą savo gyvenimą isz szilos pu
stynės'neiszeis, podraug ir Ginčas turė į kas. sudrebėjo isz baimejo -jam prislėgti po kalaviju, kad niekam • „O Dieve’, suszuko: kokia baimė ma
fcpicjją nei žodžio nesakys nei ją nieką- nę apima! — Vienok — 111 < zln Pns
d 0'S Neaplankys pustynėje. Dabar ją ve manę raudiesi, priesz davę naktis aisz
*
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y to oras su p
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n urną, buvo tai apsiniaukęs rrnglotas ru
dens rytas, visa aplinkė isz pažiūros bu

runa ncziu
y

ti. visur
kiu (

klos ligos nėra k>, tada su savo gludniais
dali katu iais uirszteliais iszk i-nns'/f o
iižmirusios žemės nekuria*
imtė ir d a

1 o tam nors labai buvo nuvargus ir
siisilpnus, su savo vaikeliu ant i an ko
ėjo sniegaut ir lyjant per baisias pusz
>zias tolyn nežinodama kur. l’žlipusvėl
ant vienos ulos, pamatė žemai tarp pakra
szežių mažą ir siau:ą lankelę, nuėjo žc
myn, vienoje liloje, kuri »mvo tirsztai
apaugus eglėmis po aplėpusiom szakom
patėmiįo ant galo mažą skyle, jigi \ ed«į landynę, kuri buvo buvo gana ruimin
ga, reikale del gyvenimo dviem ar trim
ypatom — netoli jos lipdukas czyslakaip kriksztolas tekėjo isz kaino. Ko
kio tai skyriaus dymių krūmas stovėjo o
jo pusiau supuvę vaisiai gulėjo ant že
mės ir negalima buvo jau valgyli.
Tolinus bus,.
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niti isz įvairių tikėjimų vėl katalikais padarė. Naujų tų Kristaus te
negalėdamas vyskupas Iki piemenų palikti, maldavo didžiūnus, idast

Zeni ai ežiu V y sknpy ste
O. MOTIEJUS -VOLONCZEA SKIS.

jinės pradėjo dygli. Kaipogi Jeronimas Valaviczia 1611 metuose paš
,tė Triszkiuosc bažnyczia, kuriai Zygman-as III turtus davė.

Tėvūnas Dirvonų Endrins Valaviczia Tirk<zliuo<e įsteigė 1kizdv«
r
jkuriai, tam paežiam karaliui liepiant. La dkanskis 46 valakus žemės j
00..
vedė, l’žveizdėtojai karaliszkų valszczių Lulu’szius (ireczyna su Vi
Vyskupystės padai) nimas.
HigraŽino turtus F
tiekum Rapzimmskiu su žinia savo vicszj a1:c.
jliii br.žnvcziai, kuriuos netikėliai buvo atėm
N’uo į-teigimo Zenmiczių vyskupystes, lyg put kuone galui szeszictingį, suteikė)
Akio amžiaus, valdė ja be jokių padalinimų. Pirmutinis vyskupas Mer
kleboną.
kelis turėdamas' daug kunįgų ir bažnyczių ir idant gerinus galėtų valdyti
padalino visa Zemaiczių vyskuyste ant trijų dzekonyszczių: Vierzbolavo
:rba Ižncnuines. Viduklės ir Linkus. Ant kiekvienos uždėjo x y resni j y
i
nba, taip vadinamą, dzekona.
Vėl A 1 i
Zygmantas 111 daginius, jog daug klebonų netur kuom mį-ti dėlto .
tag karnliszku turiu valdimicriai. laikydami savo namuse kalvinus kiminieko neduoda kataliku kunigams 2^ d. gegužės 1593 m. liepė Žemai*
t
bažuvezia
’.vinis V
dės bažnyczia tur žemės ir žmonių. Mažai teturinczioins lie)
a kanaui-i
Pacui žemaiezių vyskupu
’auti
T>
da girdę
f
teviezia ir padarė nebe bažnyczių pelno;
i u sudaro
(iruženskio Kelmės p
iPg kunigams mirus tankiai svetimi žmonų
: .i Lieti
kuriuose t irnžcnskiin
] augszc
V.ll
Ae
*)«)
2
m.
iszduota,
už
4taip įmanydami turtus jųjų suglemžta; per
na rugpji
vossud i i ilniir. T
i
jog visas lobis (mnjątek) ariimiausiems gimibažnyce
D
•»»
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nu ir pa luru

i
lant is/i
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jo smertfs

•m jos sodai m u alina
gamta si i trenėjm i us
ku skatiku, ai-ikr.il1 n io ka

mėgdiim
lĮgi-zkus poterius. Alsca tiems giesminv kams isz pradžių pats mokėjoĮpaikinus, iszmeldęs del jų n io karaliaus Stepono Papilę ir Luokį. sūrin
io didelį buri giesminykų, kuriuos iszmokytus kaip reik giedot’, važiojo
•m savim visur, kur lik miszias giėdoti kelmo.
ė karaliui Steponui ka
i
lyk^pure .nuo popiež,iims lirigjdiau.s XIJ at-iųM^-v ah'Uio
jo i Rvg'i'dol nupirkimo bažnytinių daiktų ir sutaikyti vo
aliknis; ka per savoiszmintį ir padarė. Ant galo pusėti
nai nusenęs padarė uzras-zus savo įpėdiniams vyskupam^ ir jėzuitams me
gi IBOb numirė. Kuua jo n *be gulo-czii' «r asznrų palaidojo \ ar
mmse.

}l i kalėjus P icas
Met uose 1 Gi M pūgaI
iltims ir Kijavo povysku
maic/>u vyskupu sosto,

muitais, jo vyskupo!
lė, idant senu savo į
nogi būdami ne samd
hvu raudonu k°pnriu

lu,
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Pasiklojus vienui vietoj baž.-iyc
pabandė ir antr i -- P-ijut- jog k;
ežia uuvaževo i Raseinius jieszko
rn. Ilgai bejieszkodamas pamatė
riuo> perski ei (,k‘s sziuos žudžius a
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darbszfumn ir mei
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t sargas

oketi GCteU
užmokėti, pe • i-irpinvkv
Krisztupu K
dhr nrimokejo vyskupui
Udikai kalvinams dovam

— Del ko sziądien teip smar
Belgijos Bundas kaip gale
damas stengiasi praplatyti sa kiai skambina.
vo szalij važinėjimą ant bid k
— Isztikro. koks nor kur
liti.v Perlamentc dabar nutarė ežias numirė.
net kulius padaryti del važinė
• - ■——-♦------ —
janezių ant biciklių. Pirmuti
— Sakau tau jog turi nil ma
nis toks kelias ous nuvestas
nes
isz Brukselės vi Osiendy.
v atsitraukt,
%— Bet dulko?.. . jug asz nie

f('!i<uad

I-Ii
•

s -u kimi-

' ’ ;r. bažnjo . ki’.-iuosiu)
y j szka sude

klebonui pu'?-

t z>u i-zlikusį.
de visa zem ’lažnyezios ir viena vurpf
pirniuu’no
: o' ž\ dinti erįsu pmascu: t) fbn<ms rusa, M3‘ler Dui
Vėla /.einaiozin apszvi< pino..
buvo kunig:-" Į’i|S
jszkotro/aų Motinu Dievo sknistijo kuom misi.
nytėle naujai per vyskupą Merkelį pa
Uto. ‘
Vyskrųias Pacas lankydamas vj'sknpjste dasiž.inojo io<r sodžius 1:v5
diuvdė
Tikėjimo skelbimus ir bažnyczių statymas.
bažnyczios toko t’. Lidnicui katalikui, kuri pavadinęs pas
veli i nu gci‘a
Keletas jėzuitų nein<tengė visur apeiti ta vi>iuin dVasiszkiom*- žemai jo neteisybe ir linkėjo, idant be jokio s
•#ių reikalams u/gana padarėli: todėl vyskupas i$zsiunlė vėl burįszeip
Poliaus bus.

Seni luotai.
Kubiecziui perka senus luotus St
vienytojo Valstijose ir nevat tokius
kurie kasztavo nuo 1 doL iki 5, da
bar moka nuo 25 iki 30 dolieriu.
v
Jie yra vartojami del pervežimo
amunicijos, ginklų ir t. t. isz akru
tų, kurių isz Suvienytu Valstijų mai
sztinykains veža pagelba. Jauna na
szle, ponia Lee Vili a rd Hill Hava
na ir kansuliaus Suvienytų Valstijų
giminės keliauja į Havaną idant
neszt palengvinim.-i sužeistomis. Yra
ji duktė anos garsios moteriszkės
Mrs Hill, kuri laike paskutinės na
minės katės, veždania depesza gene
rolo Beaurogando, ne buvo sugau
ta prieszų, nors ant jos labai tyko-

Pagal įsakymą mie-to prezi
Nautilus yra suvis panaszus ko m-padariau.
j°drnto, apkirpo ir gerai apren
— Taigi užtai turi iratsitrau
gė jį. Dabar gi minios žmo į luotą; turėdamas \ isą sudėji
nių renkasi prisižiūrėti tai me mą kaip žn viny ko ozaika, turi i<ti, jog niekad nieko ne da
teipgi ir irklą su pagelba ku rai.
szkai.
rio plaukioja aut vandens.
----
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1.

ževo į 1 raneuzija. Tėvas pa
sinaudojo isz to irkaukino jį,
gasdydamas, jog jeigu neklau
sytu, tai tuoj pranesz \ aidžiai
Vienok dasižiaojo apie tai vv
rintisybg ir parodė svietui tą
inc-szką.
Isz tikro jis teip
iszrodė. Per 20 metų nesilyp
stė jo galvos ir barzdos nei žir
klės nei britva.

Gyvas
n u mirei is.
c

uu

baznyczms yra
upsirciszkė.

jurgj apie savo Kinų
Uup jie pats raszo: „1G.13 metuose 33 atkak-H kalsimi - atvertom: mo
iliose |G14 bjauriu- stabincldi-zk.is p»pro< zius : ai įsi kerėjusius k< h toj
.Ve-tų. isznaikinoim Kirminus žemiu* <iai >t*-bcj -i del ko mes i u uu pra
*it?Į būda, garbinti pe krūmus dievus, labai pedu m: bei paskiau; KIBO
Minami, pažino-avė paklvdima džiaugės nauju tikėjimu ir mums
UŽ apszviet’nui. Ketose vielose dar mums teko stabmeldiszkus
ųuo sodiszkiu vnidclbtu arba kunįgų fipltestvr. griautiDeginimu gyvuliu; kuriuo, sakės, gausiai mm dievų būna tipui) vano
tj. būtinai užgynėm. 'Luos ir kitus gerus darbus skalbėjų tik ėjimo viskopas Mikalojus luatvdamas- dr. ugc su ku u* diilžiunais, isle gė fli’zui-

Meszka.

T.

s

11

i Zygnmnto ID ir popiežiaus Pov;
loinylistn Mikalojus Pacas jitKisėil

Ant galų galo gyvędamas
Juokai.
be praszparto pasibijojau ir
sugryžau. Gyvą numirėlį nu
vedė į jo kaimą kur jį visi pa
— Tamista mokytojau, isz
Ypatingas daigias pasirodė žino. Viskas iszsi.iiszkino ir
kur tai yra, jog pucziantant
neseniai I-zĮianijoj. TūlasFon TimochiiFas vėl tapo įraszytas
žvakės, szvieša d’ngsta o du
dradon, norėdamas iszbėgt nil į skaitlių gyvųjų.
m ai pasirodo?
kariumenės pirm 20 metu už
------------- o------------- - — 'Lai.... tai.... ne pusk
sidarė vienam kambaryj savo
asile.
tėvo ir liepė garsyt, jog iszvaSzis tas.

1 įlas nia>koli>zka< laikraszi
tis prancsza apie s» kaįji atsiti i
kimų. Pas popą kaimo Bo^’a •
rodzkoje nusuniai atsdankė ūki '
nykas Jonas Timodiin'as kuri
kaipo numirėlį pakavojo pirm
5 motų. Smertis ir laidotii\ės|
1 imouhiuo buvo įtrauktos įį
gniiuo kiisgas, pals-gi jisai
teip pasakoja tą atsitikimą.
;
•
Net i kėlu į apsirgau ir po d vie į
jų dienų uumiri.au Atsiim nu ’
labai ger .i kaip manę mazgojo •
apmigo ir įduio i tyrabą. Zi į
nujau, jog manę nor )»akavot j
bet neg iicį.iu nu pa.-ijud’, t nė;
riklelt. Ant galo nunozė ma į
nę ant kapiniu, bei tdp kaip
antras grabas dn m* buvo pa
Imdavotės palike visi nuvėjo’
namon pietuit, tikėdami, jog:
po piet L'ilėsę tądarbą atlik j

Ant lekcijos geografijos.

Nemeter mariu žvėris, vadi

Mokyti nė: Nesuprantu kaip
namas visur vand' n in i u žvejoto tai tokioj mažoj Szvuicarijoj
jum, nes turi tinklą. Dyvinas oal tilpt tiek kalnų ?
Mokytoje (didelė mylėtoja
tas sutvėrimas yra platus ir la
t):)’ ilgas nes auga iki 90 pėdų tvarkos) Matai, mano vaik“,
jog kiekvienas guli savo viu
aukszczio.
toj.
--------------- c-.---------------- ------- -

Vanduiiind uodas turi du irk
lu, ir plaukia visados auksztie

dėlia dirbt ir nieko Liegert.i;

pasakoja tūlas tami>ta savo pa
Afrikai vra skruzdėlės, ku

uziai.

r os padaro kabanti tiltą nuui

\ leno skruzdėlyno ant kito.

(Tiria \ ra labai naudinga del žmo
gaus- Kur yra girios, ten žemu daug
derlinigesnė. nes gi Ja prilaiko drėg
numų \ ietose kuriose iszkirto gi
rias, žmonas tuoj pradeda nustoti
turtu ir myris nžponavoja la szali
Kiek sveikatom priduoda giria žmo
nėm, galima matyti isz datvrimo.
prancuziszkų mok} tų vyrų. Toj -zi.Ii j Prancūzijos, kur baisiai kerta gii iar. ir kur jan jų galima sakyti su
vis n"r per penkis melus skaitliu?
m\ riu pervirszino skaitliu gimimo
aut 82.i>>2; tnom (arpu, kaip tę,
kur giriu nekerta, skaitlius girnų-:ą
pervirv.ino skaitlių myrio ant 2'3,
920. Dabar Prancūzijoj yra u/Juė
jus draugyste po vardu: „Priclelini
augmenų,kmios užduoezia yra
prižiūrėti girias.

Vi<ką gali nupirkti už auksą

bet laimės nenupirksi.

\ ienai senai bobai Leginoj
Pranuūžii<• j. vaidu Milte, nu
tu Pasilikęs pats vienas ant ka ; rus vjos u-iminei tuko dideli tur
ptnių alsipuikėjau ir stengiau tai. Alsumus pinigus pasiren
si at<ikuk. Silpnai piikaltas gė mirti Padarė tvarką rui
grabo oangtas pasikėlė bet bi į kalingi) laidotuvėms ir nusinu
jojau gryžt namon, idant nej>a dijo. Pasamdyta jos muzika
laikytu manęs už bnrtinyka. laike laidotuvių graijo szokius
^^engmu grabą ir ir nubėgau j ir marszus, o m-kurio.se vietose
į g'u ią, kur perlddau naktį, o sustojo, idant žmonės galėtu
auszi ai i-zauszus ėjau km akys biskį paszokt. Leidžiant gra
ncszė. Buvau kuliuose kaimuo bą į duobę muzika graijo link
smiausias ineliodijas. Nieko
se per (uos metus, dirbau, vi
ypatingo, jog boba ant senai
saip ėjosi gerai ir blogai, bet
v. s neteko proto.
'i^.ąda nerimavau ir geidžia’

BUgryžt pas savuosius.

Naturali-zka istorija.
,.\ urbliudas gal per visą ne

Isz kirtima s girios.

.
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Nugaliu ji ms atidukavoti už
aikrodeli katra aptiirojau;
gražesni ir geresni nei vieniu/
neturi. .L Karboną viezia
box 75 Barre Plains, Mass.

Padckavojti szimtais kartu už*
visus daiktus, lai yra masziuu
kę, kompasu, leuuiugeb ir do
valias, nes jie man labai patin
ka Fr. Kismont. Dmpiusne. Piu
Teip raszo visi lietusiai, kat
rie no musu daiktus perku, jei
gu da nuturi lietuviszka katalo*
git. atraszyk o bus prisiųstas.

Antanui Milukui ilgu anizidiH
idant ilgus metus galėtu dari
buotis ant savo tautieczių labo.
VM'
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užsiėmimo lietuviszka kalba
irvaževes gi

bažnyczioj į 100 vaikų ir uiti
gaieziu priė vrie pirmos sp

Kiekvienas isz ju ture hi
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arsas Amerikos Lictuwiu
Pl BiJsiilNt; uo.,

Agnus Der
•ie tėvynės vienos mergaitės užsidegė mW
a 1)08, kuri

3. JftRDIN STI?
Shruandoab, l*(r.

Trecziū jos motina iszsigandus suliko;

i nu tuose jo buvimo
niii a rijoje uin.
i rėl o a p’ cist sc m i 11 a ri j ų o < i ra u

L a i Ii r t» es z 11 *9.

• d e I i n is I

Amerikos Lietuviu
ia kas petnicziii n-

9 d. Birže

Slu auntloah, i’a.

m:

jei pasibaigus Caro karūnacijai

ta metė bombų į vidurį žmonių
kurios expliozijos auka buvo
asztuoni negyvi, 21 sunkiai ir Verszis vienok tur dvi ausi
Yra linksmas ir geria abiem
---------- , iv<* 1• .i.
daugiausia moferiszkiu ir vai- snukiais. Ypatingas-tai dam
kų. A patų gi kuri metė tą
Lo n d o n as .
bombą da
nesugavo. Yra
abelnas persitikrinimas, jog ežia atėjo žinia, joo

ik OJE

ML
Ai. A l

11UE

-

-

ežius.

■ »

o’k' ■

i nužudė.

už

liel

m > te ia įsi ’

> s. JARDIN SD

ig1 1

■det ant savo
'ICllH'

: už<fO

gi m n.

Greinmener, buvo baisus at

vo

no
Entered ns seonel <•!:!« mail. matter
tin* Post •Office af Shenandoah, l’a.

— Nanticoke, Pa. pancdėlij apie
11 valanda naktij, užsidegė lenk isz

riėžastis to yra, jog
nagesau atb’ge spejo uzgeyy
mokytiniai
ne
labai
im:iida<dai
**
— Shemokin Pa. J. Ka
igsieina su savo mokytojais, dirbantis majnuoso Evans 3
eip kad du isz jų gerai šuniu Co.” tapo ant vi *tosu zrnusz

ude’is sumiszimas

va

n<zrziai Huirespoiulrnrijo'j iri
tari Imli siusti ant -zio anl-.

eseiiiai

j ii paežiu nutarimą.

ežiu akmeniu Andriu-

$

uose.

Gerai nors tiek; bet be

nors

vyži tuos pini
ir apart Į o pa pdė ant G mėn
Į)c>timgc,
1 )orinco, Pa
ka padėvės savo mus niiMszo

lle-

lis

v< .

ežioj K u n.
u

miltines
Nežiūrint ant savo

szio paskerstojo brolį, užmuszė
pagavę ’’agent laszinius.
::

Nelaimingus, rengės už
nu pacziuotis.
— A Vilkes Barre
tas ant smert
tūla l’rboną,
104 dolierius. Tvirtino jog tuos ;
nįgus sudėjo j
ureszl ivt'io. i

e

v

tine buvo Skinkys, žinomas a-

Žinios isz
s mo

tuoju ant nietu
<

Senapilėj, kaip pranesza Vie
uybė, buvo karsztos pesztynės
kurios visai neiaimingaipnsibai

lio. Laike Dievo Kūno, proee ka Kerberą Troli u j (Prusto)
npsiversziavo karvė, kurios ver

vai o v,> 1/ 14 I ‘ <

Žmonės nežinodami kasto
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priėmė

ziau-

t

2S \

launumo

t i.

ir .> sunn— Dot roil
žinos

įima* si
ami

itu\ lai

< im>Uu

melu amžiai

pa 1 i i m i n I m> >

-msirinko s

<o
vėmis.
ir uzmuszc

sn važinėji)

n ii,

lem

ieijų diakonu bu

11!

niaus \

MetamVo atrasi o
’Jose s p

sir<fo ant fuh

tolu mihono d<
briežiuku.
u

letc
Tuoiaus i»O tam

užklausė afien
ur mai
Jog ne

na\iezius buvo i d-ziuriii^ll
3000 dolieriq, bet d

J Ciba r

pas mumis dari

numirė Ju
amžiaus

otl
’> Inu.

gim na airių k mi. I ’rmidt
v i e u u hnnoy Plane, o cervu.'on i<>ri ii m
isz pirmutinių mokytinių. Mo vietinis kon. Matulaitis.
Iš
moksią sake kun. Abromaitis
girtu, o draugu mylimu, nes su

A 1.

f

tam d a afniiisza
Pmtai ir biznier

rs

H i i ‘MII

uoli s

v o sėbrais, r

kimo pi

imas
kaip

Tyrinėjimas parodo

hidnmas da jaunu

es ten bnnancziii kiaušiu eina, kai
'iriu ten neina-

gimnazi

Be darbo m ra žmonių

Ir

Y

' lėtinių trip lygia
niu mo

vargonų

es ir ten jau buvo ži

jų susu m k imas

susi-

W. BanieckK
. ('zerniaur ka-

ciecoi lene

e

N-

“ Prie altoriaus
sustoję 40 suvirszum porų mer
gaieziu.V kurios baltuose rublio

16 N. Main str.
u ui III.

V^-

aukso ir si

se labai dailiai iszrodė.

v

Ei liek K lei1.

kaktuv .ų

na nau

menei iv oriu

ir

reikale Kubos, nes Iszp.anai ne A. ♦ B c her.
t v a
ri e f» ė S z v e n c?z i a u s i n S a k ra n i e «I u.
tekęv Kubos turėtu visai susi pPrieža
lis nežinoma. Žemaitis sako
bankruiyti ir tokiu bildu P ra n turbūt pradeda ‘■/rgt ant smogom;.
szimet pripuolė
Baltimore, Md. Czionvksztis
euzų pinįgai teipgi prapultu. icnkiszkas laiknisztb „Poloniu” iau
n ta buvo faunu*

Buna palei d ei

Wanted-fin Idea

bažnv--

Pr »’*ct your Idea*: thi'v n ;»v
wealth.
Wrtto JOHN WEDDEIUJUHN 7
rM. nt Aitorne'-c. WMbfogton. D. C..for ti ... •
priso
at
Ut 'j( t'oo LuuurM lavenu.;- •> vvoattxir

Sukczius

lis ir saulė tai brolis ir sesuo,
kurie viens kita gaudo. Laike
j užtemimo abelnas viszpatauja
»

viai, neužkąsdami didžturezų,
kapitalistų, kunįgų ir visų
didžiūnų, niekina juos, o varg
dienius, teisingus nusižeminau jos rankas koks tai sukczius

B I

I

Kaip tai žmonės kitus sudy
darni, patys savą apsudiįa, C daro, jie tų visai neužkenczia.

pasikavoju, idant atimt nuoįiĮ

<is szim

tus.

Metuose 1895 ant praneszi

j

buvau liudinįku. Terp viso
vystės, bet tikt platinimas tar kili bedicviszkit pliov mių, nie
ne savo tautieczių bedievystes, kydamas vi*as luomas žmogi

to Pranciszkaus,' ano ogarbingo
o
j

Afrikoj murinai yra persitikri
sei miliono. Patubdė nal >agą nę, jog iižtemus mėnuliui lau
į peštu n gę ir ketina atimti tą f
kia i uos didelė nelaimė, nes
pusę miliono rublių.
Tai ne p:.rin»ena musų žyde
nulį baisi ugnis nupuls ant že
liams’
mes. Karaibai mano, jog me
nulio užtemimas paeina iszprie
žasties jo liggos. Turkai tvirti

-peikia kunigus, vyskupus ir
popiežių, įpėdinį Jėzaus Kri- bus.
Nors bedieviai ir giriasi buk
Sius, gy venancziiis ant anosvie
to. Sako jog ir szventiejie ne

Ina, jog meninis Kaip Kada ai
Į skolina, idant npsimastyt ir pa

simelst.

1900 metuose

1,...,

dienų ir kasztuos tik nuo 1,800
iki 2000 frankų.
v Iszvažiaves
i.

Tolinus keikia turtingus ir
visav
i

-

Kelione apie visa svie !

rec
1. K
klausyt

■ neklius ir paleistuvius, vagis,
skriaudikus, teisingus nusižeminanczius, pasiputusius, iszdi

4!

pervažiuos 10,000
H'1‘

Kamerūno neseniai vienas ni
uit to
susirinkusius žmones teip: V o
kiu žmonių kurie viską nieki"•a galingiau
ausias žmo

važiuos

nu
Taigi bedieviui nei vienai iii lūžiniai d rat ’d ir
pini žmonių nedovanoja, ir kaip

gi m is neaplenkia. O tai ė
vis ant nenaudo* savo, nes

ta.v
-t

• rainai) Jisai fur akintus, ką

a krutu ir po
,,

‘

siimk, idant ne bulum pana&tf
pinam ..mente captus“ pe. .ai kuris
užsižiūrėjęs i žvaigždes, ai-irėmė no
, se i purvyną.

4. Ae savų net arrvinu* savofflit
■ byk. nes jei įu garbes vertus,
i gryž ji pas tave ir be užv\dėjimo.
5. Kada apie kilų dorybes kalta
su »tyda klausyk, ir U-ip įmesi tk
’ sa reikalauti, idant ir apie lasę kis*
u. Ilaigtm kurą* vra brausaisit
į tinkami ant dovanų niekam ne
j dyk, idant ne bulum auka >;tvo pi
sigyre.
7. .Jei tavy kas prie k< kio 1WH?
daikto kalbina, žiūrėk idant ir jis 11

Laukiniai žmonės tur žing«-i
džius supratimus apie mėnulį
nužemina ir ga per unę, tai tuoj a is daro g
Mano jie, jog mėnulis yra tai
gyva esybe, o jo užtemimą ai
nes neturi tokio prieplio.kuris u
tis, kaip szven tingiausias, bet nežiūrint ant szkiua užstojimn daugelio
valandos ne galėtu būti tavo prt
•ežius neturtui to turi tik vieną pauzių. Nors
t). Niekam nė paežio-- nė
j ° pati gražinusia, vienok už
nio mėnulio, žmonės szaudo vi
v atris ir t. t
virsziĮ, norėdami tuom nu va dulka ant paežius ir tarnaitės JI
ryt anais baidyklas. Afrikoj katinu maisze.
Radinys
10. Buk gausus akyse tų, kur
atsitikus užtemimui, iszeimi vi
niek<> nuo tavęs ne reikalauja, k
daugiausiai prie
link gi tų.kuriuose matai paliol
ana
darni stengiasi
nia prie to, gausi nguma savo £
t jame

rasztis nuo szeszto ar septinto
amžiaus. Kaip pašakniu, tai
Maskolija jį nupirko už 25,00’*

Wanted-An Idea ™

užtemimo menulio, koks tai
žvėris prarijo jį. Grendlandi
jog menu

Protect yoiir Idea*: tliov n> >.y brlue- you "
Write JOHN WEDDK’tnUK. & CO.. Patent
noys. Washington. D. C.. for their 31.8Ū0 prin
and list of two hundred Inventions « anted.

I

-

I

o'ekzinkelis Leliigli -,Valley Katalogas Kunigu

10c
Ziponas bei Ziponė

Prasidėjo nuo id Lapkrir/da iSgj m.

i*
Hnv » <

Trclnnl is'zcin.i l»z Shena k.rto ln l\nn
Junction. Mnuch Chunk. !.• hiul ■ 1.. slauncton
While liuli, CntaMuquii, Alb ntown, Ih'thhli'-n)
Euston ir We.tUn rJy 0.01 7.3s, 9 15 ryta 12 13. 2.57
5.27. j»n j lutu.
In New Yorn ir rht!:i<l« Ip!
O ru 7. js, 9 17, r> Ui 12 43.2.57. ęo ph t. tn Qu s; hk'. Sivn.'hbac t
Gcrhardr* ir n»i,U. u>l •!«•. b.ol 9 15 r;, r, 2.*7 po pb't
In Wiies-Burro. White H i'.'cu. Pittston LneeyvlHe. Tmv:>n 1n Snyre \\..i riy ir E!n,;ra.fi.<i|,
9.15 ry tu 2.57. 5 27 ;,, ph-t.
Iii Ke<'ho«f...,!<>. Mur ini
ir iu Werlii- (I.W. 9 1.5 rym 2 75. 5 27 ’-o
In B* lvi'ler.n • Wdt'T <: tp ir Strouds*
bury 0 01 ry tu 2 .7 ■’u • ■ t
I LujHluTtv.L'i r » .įloti 15 ryt i
Tim h«
■ <• H. 9 1 ryt , 2.57. 5,27 pn pb
n t h. v r i • iį"i t G 01 f) 15 ryt i 5 2” į o p|< t
Iri Aul.tirn i'.15ryt:i 5 27 pc j.lot.
Iii ■I'.n; ii •■, I.; ;*ti
ir Ib'mvi-r Memoiv

Birutės dainos

MaldnV knigos
k -*■

9.0S, U O.. H

! T .ti~villi'. «M. 7.38
>; I.in. 5.27, 8.08 jX>

h;- 'lllh I'.* J'-,
iu.13 D >fi

idori r 01. 7 .Vi, p 05
I. to 5
7 15, 7 ■ >,

r./

u C iU. 7 1.1, P

arba Szaltlnh danglsz“
Į1,5U
;• i Nkurinim se apdaruose

mi l -I 7 3. 10.00
;5- 7 [>r> ;■ ■ pt. in.

&6

Iszelna in Raven Run, Centra
Mauni (.‘.mo l it S
m »k n 1 15 ryta

4' popintu. Ir ativna
7.tu ry'
’
;.

Sham kin a

•m
i: in Slien.idiiri 7.
j m pJ'Ui. Ir ateina In She
!i i v* • ir 4.58 po pietų
ir
Ashlam

s..

L <

Penu r.
Alien1 s.

10 Įlietu,
s Junction,
eh ( hnnk
'>>!■ ir New

l-r:
1n y

i po plotu.
'.L:! ’UOV

t

c.

ten ir Dieva.

c.

Kas kaltas
• “
seids Makrkkas

-

d) Su kauleliais

2,00
2.50

-

F 339 W.

!>Uc.

c

Ai. i Daugu, Saule, Aleu.isį.

ka kokios kas tik nori,

Pli ri etas ir Kometas

“

ja

30<

-

arii.i ke|«s į maldinga, g
iiiii

-

“

10 c.

“

T E 31 IV K i T!'

i

Zūdyiuis kun. .Miežinio lo'turose kalbose:
lietuviszkai. )atvi-.zkni.
rinkai
••
“

lenkiszkai ir
$2.00

D 7s '< T K H 7T S

ir kaip 2 \' ei • Lynai
kinu

Istorija

“

kataliku

10 e.

Y. JI. HUIILTOY, Jl.K

bažnyczios

“

100

mybes

5 c.

‘

Musu Pasukos, lOpasaku
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje .ibclnai
o ypatinp'ai Kražiuose 1SJ»3 metuose
del Lletuviszko teatro
“
15 c.
Andersono pas i'kos. sn abraz II ils.
30

Poky Js -xvi-ntuju arba tanki komn15c

S.-.k aki

-

-

25c

•

jaigu nori turi t sau nauda
l-k.te^lo* Jii'>t;.i

(Hill iszezi'tiil ir nuiv . arbuoti visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelini';. pii>z.-

Vadovas in dangų

-

-

-

■

-

-

- 50c

-

*

1*"
20c
JOe

V 'liovus aplanku neziu atmlnlnima kt»n
I.-zganibijnus mušti
- 18c

(■’.y

i^f/»|.,O",

okiu, giesmių,
gyvenimus
zvenliiiu maldakniiri’i r.nszy

\ irinutini ir didziausi.i

jau palaiky -

I fclSį

ha n; nas.

iM

n:

tun l. vaies
Č90AH PA

i A>Ie <(r..
L (te)
ILL.

i
.y*

l't

saku dainų vi

tlncs, vilnones ir szflkines. Po iszczistiimu . arba nukvarbavbno drabužiui isz-

S1 •’ •■’■ii Dievo Sz. Sakrumente 3bv.
>!■ > : I’vino kataliku*
- 35c
•
■z. Panos Mai Įjos 1

K ižanczius amžinas
Zy vatai szventuju Kuiliu dvieju žmogų

H

OZNA' > mokantis lenkiszk.ii ■

50c
30e

«W*il
Sįj- ,
rį
1- "i

buvęs prie Minors
Ilospitf
Ashland'c. Gy vena Water Comp
ny, Building,

50c
al)(

i‘ri>i_.i' ivojimt'.s ant smerczlo
1
r.son<> I - atiino
K ill ■:•. Vie- Įi.tlleų
-

ir kuo pui

l a' prabnszcziii Szcnando
I rio parapijos galima gauti vijoki;

Oc

btor;a Szvfiitii su abrozclials
Menuo Marijos

yra teisinga

komedi

Kristijonas Donalaitls Pavasario links

30c

I

kiausius cigarus

P> tu! :n:< degtines varytojas,

Vnpplerio A.

Gai is a
ha
bos dienos sūdo
Gydyklos t u balthės smcrlies

Shenandoah, Ka

vyras, nes nereikalauja daug uždar«
bio. \ isados užlaiko puikius gery-

incnos (su viena mapa)

ir III zokunas draugo

str.

Lietuviai neužmirszkite atšiltinkvti
pas M. Slavicką, žinokite, jog j «

<!;lli.i

1.00

K risztolo
*
2.00
2.75 Ir daimians
d) Su kauleliais
3) Mažas \PKSO ALTORIUS.
4] KANTK’ZKOS
()

M. Slavicko
Coal

yra ne paeziactn, tai

J.no ir dauglaus

ai Skitriniuo<o
b)

Ofisas buna atidaritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
31 Oak str. Shenandoah, Pa*.
I. I ETŲ V1SZKAS SA LI U NAS

Ktj -karbu

IS n

IIJ, - r

hum Jo

Kur

SOc

e . ..

ir jo ra-

vaitu

Kaukazo balnisvls

70 centu viena
11 i> .•v! >. I '15. 4.30.9
.1 nut 0.61, '.1.15

15c

szliuika

ir :

l-z si • n, <
JX.t p
i tu, i,
ryta. 12

10c

Ponas ir mužikai, drama

Pasakojimas apie viena

lenried jr Unzli

I n 11 e .a
• i >. j
n r ! r ■' i .i I *’ U i.
X-,15 : ■ t•
i3.
5
r > h'tu.
In A>!i e; I. i ir rd-, ii
t <’ne, | 59, 7. 4*}.
9.13. 10.2er; '. ,. ] hi ’ id, 1 ) . ':5 j>i; pį<-m.
In
t.iiu, ('• u*.- i'ie., 5!<>uu' Carine! ir
8ti:> !.'>k ; 9 ' " !U t ryt - 1.32 t 20. U22. 9. 13 į o
pul 11
It) Y:ll> .
r.t. e, M:th:mey City ir
Ir. 11.05 ryt i 12 43. 2.57, 5.27
SO.10,5 ' į ■ i

Petro Armino raitai

Pajudink im vyrui žeme apysaka
Ant Nakwncs
“
“

: 57, n 27 ir KUs

J-.’,!'

>, |5r.

10c |

*

Kas taisybe lai ne melas, Aisz B.

I n Suk ; m ., i.uh; i; r Y ...; rt.ei, 7.3S 9.15 ry 1 1
1‘2 43. 2 57, 5 27 o į j, • 1

In Silver Un k Jul non

DANTŲ DAKTARAS,

20C

c) Kri-ztolo

lonOOl.7-;
pe tu.

C, M. BORDNER D. D. S.

40c

1
W 1'
M'-. V’1
te š

priverk is inetavoties luc

55.

'kr

y

ipieszv. tikėjimu
8«’
i.tin ikinimai ir rodcs isz kilį-

11.30
zia ii
•umt
ve r;.’> nut!

®,3Ir ta
hz ’ u

-

-

J
r •

10C

Hilda kaipo rakta į dangų 15c
- ai nt didžių jų metiniu s"vi u

s

nv iena

it atsilankyt an

y-. -

158*- *

Lietuviai amžių-pin lumneso

H»C

T<■:p skausmu Į garbe poema

20
351
50c

*

JONO J;D I-ILimžlt-)
ir siunti
m

o

p'fiitiqni.

i

Lietuwa,

piningi:*

Russija.

tiesi-’gei in

I enki

ir kitas

wisasszalis Europos.

Teipgi

laikau

snliuną, kur \viso

gero galima gauti isigert. Lklnwei

pas sa*vo vviehžetni.

-

- 15c

Ka dnrytiidnntsveikibutun e
Longv as Hudas j.aczlamper s;

mokti raszyt

■ e. *

10c

Ameryka pirtyje
Tamoszins liesutis
_A)>le Kražks
•

,W- .

iunvkni Uv.i]>>1 <>ji apie žmGgt
naujas priima kuui* goriausia.

15e

Jiaidžiu

pert ai

tikt dabar salmns t
kn< moheri ausin 1 -

Sh •nnirh b.

Juokingas pasakojimus
tam

IlA’J.

k’.auiiciiii ir' i-mkni
mesti.
Gerittuso mėsa
visados D.ū-intįsia.

DalaiidėliU

I z (Iro!
i karltiiyis

10c

m

I

t’.’v.

• .1. • •

1 r• rJut, t

. 1.

*

ftnd j Ulei, resist'' '5. 'J w ’ v-tlvi? yowra «.
ut h. i.-. Wo report wbotucr paxont can o
s. in • -net,"- . *•
<>sir Sir n>,t th:u
ffluMuftti at UuiU w. .
BookFroo.
M H
rLL‘
CQ.« ''
,C''.'rw»
11.
q, '.V.
, .LL^O.
V^I.)
:4CTO
ft al U«r,

AA V A .

v •

.

.. .

.

: -

■orv •;

John Baltom

Garso taikos Lietuviu”
Gerikuisia ir

Druk^rnej e

R. Barbey & SoiP

mėsa pas.

I

drukoriszktū darinis:- I)

,

llhitigyšzcžiii koiistitiu i.Įaš, Pli
Uroniatas,') Czpraszimiis ai

agentus tie)

n Kietus

OakStv. SlmiiHloali

Ad resas d rukarnes:

^ftRSftŠ fV-ieRlKOS LieTUVIU"' FlJB, CO

ausin.

S'lcnandeah, Pa.

2510 W. Centre Str.

‘Reading’, Pa.

I

PAS
mis iv kelias'dienas'
Is.

PESTAUPAGHA
■ *

■

■

_____________ ■

■

■ ••

~

-

visame miesto Shonndorio.

and Ulbėta registered. Twenty-five years ex*
pericnee. Wo report whether patent can bo
secured or not, free of charge. Oar fee not due
ijatll patent is allowed. 3*2 page Book Free.

=•■________

■sfflmmjE

H. B. WILLSON ii. CO.. Attorneys' at Law,’
WASHINGTON ,‘D.O»

Opp. U.S. I'.'L Qfflce
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ek v i ena rii re i k a I e.
O ir pinįgus maino ir siunczla iu
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Smagia tįsia užeiga, kaip del* vietiniu"
lietuviu, taip ir pftkelevhigu. nes netoli
Leigh Valle's- din?}.- Tenai randasi ka
skaniausius ahis; Visados šviežos, o k»
kitu gorimu tai nei girti nereikia, ncsge
resniu niekur noras!', o e garai isz pa
ežius Turkijos. Taipgi .1. KupczinskO
ir brolis yra labai prioteliugi žmonos
Ku'kviena gi lbsii bedoie ir dncdn rmltv
kož.nam reikale.

ADVOKATAS - L A I EK IS.

<>1 tisus? ant Kampb Main ir

-------------------------- ?
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SIIENAXDO.UI. PA

UJAUJES H.IETUWISZKAS U ® 6

iii's- kokio- dot i ioįVmitOy iru#

>i SALUNAS K
; JUF

niki ai n n t ran k i a i r nebtafl

iNCERBWISZEUS, >
. Jietuvnika <»nt szalto alinis'. isz Francuos
/ su kiekvienu gražiai apsieinu.

Ch.

Vliiea Minkėvicziu
11

i

>••

ant tol S. llain, Siiniani'-Oidi

v

shmidto

TfAN SHM1DTO via geMs alus ir
gahva nu.') j<> niekuti neskauda. Pu*

tžlaiko gefia^įk?ns arklins ir ri
tinus dėl szGnnenių- vešeilhi ir £t.

Įniksianti svarų plunksnų po 10 eėntiį ant sVai-6
Tūkstanti svarų plunksnų- po 25 centus . . .

tbczkutia in namus parsigabenti,
Oj W . C > ii < c r. S i • i i i l > t i

•’1

Tikrit* amerikonlszkas Iu71r?t>delis.
TEw
Iszklrpk <zi .npgjifsiniv/iNlJ nu| ir nris'm-it mums sti
■Ml. o III’'-1*
pri iu-imi t:. uz dygti,
geriausi
T^xor ceni:a’"' ...... •"“,
tikru »OnerVkonl>Zk;i Inikroddl, t ra faj ilk:;it
siuks:»>, ViidAmina*-, 11 k
i'zrode l.-tip, kiiip tikras
A tiuk-inis hiikroddi*. kuritiski.l patdtnlu p > *40'
. yra gv'arjiiitsn'iilas aril 20
ifi metu. Apžiufek gefjil ex
U pre-octi.-e ir*jeigu tu tun
ifi ttisi j» gj ra pigu, užm.c
lyj kilk £7.50. <) jvlgii nori
yįl puiknus ly.neiugelio lai
XJ at>in*k jjOeeiiiu pąeztjįd hernia markėmis Agnu
V »' an stni l'-l'vi'‘-'-H
?
; ko W.5011 k. Arba
'e.
, u xk. gtl. o U*litiuge, g n usi ilykai.

kurna ant aSztuoniu parų,,:

SOAį* I

size-

(Geriausi tavora v,7/'pigia Ūkia ciėnia pas nius.

PilligUS

kuogreicziaiikia

Scientific American
Agency' ^°r

tiesėk id1 liiimus

nuleidziuni

ilauckasrSunus
■
105 S. P aip Stp Shepapdoh
,

ShenandoA< Pa.

(61

zVDlkESAS:'
cT Ihfyiil nifg.ro. Deiit.
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Trade

marks*
patents.
COPYRIGHTS, dtp
For Information nnd f r • HamllKeac wrttpW
Jll'.X.X A: CO., Mil Uijoai»"aY. hew »0BX.
Oldest bureau for securing patents In Anjcnc*.
Every patunt taken out by v -1» 1 ronght I* ‘■'"
the public by u notice gl'eii tree vtclmTHOh*

Design

fdeMiCw
Largest clixmfntl >if of r.nv . ■ lentUlc pnpc’’.^$f
world. 8pl< ndUliv Ulti u-aicJ. No InF’*1,^
man Ffsouhl !m» without it. Weekly. t*3AW’
veju’; 8L>> six im ti >«s. A •ūkę >.

