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Perįkurtuvės kapitula vienkart su kitais turtais1'pavedus A bromui'
vyskupui irDbkszycus,- meldė idhnt'pagal vyskupo Kiszkos užraszus
atiduot# Kaltinėnus pavyskupei. Vyskupas nenorėdamas kad kapitm
ia per ncužlaikyma nžraszų nustotu’ Dbkszycų; pavedė Kaltinėnus pa
vyskupei o isz Dokszycų apsėmė’mokėti kas kam-priguli. Bet bi.skį»
paskiaus susigriebęs pažino, jog Dbkszycais valdydamas bus tik akamo-

*

Irai^ziuii vyslhtpir,. Geiszas tarnavo::Mikalojui Pacui, Stanislovui KidzIksi ir Abromui Voiniiię žemaiozių vyskupams. Savo-gad} nėj dideliai į-įsakydavo pamokslu^ mokino žmones ne-tik Kražių bažnyczioj, bet ir po*
įkitas baz^Gziai? ir sodžius,, ne^ norėjo* artojus ap&zviesti ir per tai .juos1
lankydavo.
Todėl Po-vylas V popiežius apie*tokį Geiszb’ darbsztuma i&zgirdcs,.t
l'daleidb jam ir szeipjnu namuose miszias laikytii Pramytas Varnių pralo

tu, o paikiaus pavyskupe, popiežiui liepiant iszvažinėjo po visa -Varnių*
vy-sknpystė ir parvažiavo kaipo popiežiaus pasiuntinys* Nuo visų dide
liai buvo guodojamas ir seniai už verta žemai ežių vyskupystės skaitomas;:
tos-vienok ilgai įgyti negalėjo; nes nenorėdamas bažnyczios įstatymų per
žengti, kas uevert nesibruko į ta vieta.
Todėl Vilniaus kunigai tame*
dalyko'guvesni ir szarpesni keli lygiai jį pranoko ir savo užpakalij piil’n
ko.
Ant galo*Abromui Vilniaus vyskupu pastojus, Karalius Zygmantas ITI iszgirdo baisa žemaiezių, žvilktėrėjo ant Geiszo maloninga akia*
ir nors jau pasenusį praminė musų?vyskupu, o Urbonas \ III popiežių#
greit, jį. užtvirtino;

so:.

nu kailaunykų’, o pelno nė jokio neturės, sugražino juos kapitulai ir lie
pė už Kaltinėnus mokėti sau kas mets 4'00 auksinių. Abromo vyskupo
gadynėj. Varnių kanaunykas Jonas Kazakoviczia, pradėjo jieszkoti Lo
bu kataliko bažnveziosy tiekusios kalvinams.
Po ilgam teiravimui aukszcziausias Lietuvos stulas 8 d. Rugpiuczio 1:62S m. įsakė Okolskiui Lo

.1
nt

bų ponui,- tuojaus sugražinti.
Pasiųstas nuo sūdo Billeviczia 1629 m.
atidavė Kazakevicziai bevirstanezių jau bnžnyczia su jos daržais.
Ne
greit potani tas- pats kanaunykas* atgavo ir bažnyczios turtų Balmiszkiais vadinamų^ Tiek kartų minavot-as Kazakoviczia, matydamas, jog
apie Szidlava dideliai daug yra kalvinų, pastalė tame nnestebj mažų me
dinų bažnyczfų. Mažai katalikų teesant, tikėjosi jog ir ta szmėksos pustusztė.
Da tyrimas vienok ką kita parodė. Apskelbtas apsireiszkimas szvencziausios Marijes ant akmens iv įstatytas įbiidijį altorių stebuklingas pa
veikslas* Motinos Dievo, patraukė* isz visos Žemaitijos daugybę žmonių,
tteip jog 1526' metuose per atlaidus arba atpuska užgimimo Marijos Pa

nuo Radzivillo,
Merkeliui Geiszui Žemaiežių vyskupu pastojus 1630 m. Mikalojus1
Passanauekis jo myliotos karaliaus arklinykas (Koniuszy) pastatęs Ski
landžiuose arba Salatuose medinę bažnyczia, užraszėranui sodžius Albigar
Laigars ir Ližins:
Vyskupas pagyręs- už tokį darba P. Passannuckį,.
naujiems Dievo namams suteikė parapija.
Nuo gadynės vyskupo Petkevieziaus lyg pat sziol, bažnyczia Saloczių tebibuvo rankose kalvinų^
nes žcmakizių vyskupai atiminėdami paglemžtas ba/.nyczias nuo puspo
nių, ilgai neiszdryso užkabyti kunįgaikszczio Radzivillo, koriam buvo’

kliuvus ta bažnyczia. Vyskupas Geiszas mažai ant to* žiūrėdamas ar pasi
seks ar ne; liepė Jurgiui Liepaczinskiui Varnių pralotu r apskųsti Janusz®
nos 11,000 katalikų priėmė Szveneziauria Sakramentu. Kazakeviczin įs Radzi villa; kaipo neteisingai sugriovusį Saloczių katalikų bažnycziair
iteigė du Szidlavaj mokslainę,- kurioj mokino vaikus raszyt’ be jokios jos-turtelį tebtnrintį.
K* Lcpaczinskas 1632*, metuose ir padarė. Po1
UžmokeSties.- Tokiu budo kalvinai Szidlavos parapijoj greit gaiEzti ilgam tąsymui ir mekferavimui isz szaliesJt įmigai kszczio, aukszcziausiaui’

(vedai 'Acfnaicziuosc.
Abroimrs Voina tampa Vilniaus vysVyskupas Abromas matydamas, žuvėdų kareivius arba Žalnie
rius po visa vyskupystę,- ba>Cnyrzk^-lupant, ir žirnines žudant, 27 d', ko
vo 1626 nr. iszleidęs raszta įsakė mefetis, idant Dievas atitolintu neprieftelius, norinezins ne tik karalystę boti ir tikėjimą iszplėszti. Zemaicziai
paklausę to balso piemens savo, per kiauras dienas ir naktis meldėsi, ga
lio- vienok nelaimių negreit sulaukė. Gegužės 27 d. 1626 m. po iszkeikinmi įsakė visiems kunigams-dvi klelxmijas valdantiems, vienos iszsižadlėti^ Vos vienam tik Mateuszui Kobylinskui, dėl didžių jovyskupys
Uėj uždarbių, lokio būti vienkart kanatmyku ir klobonu Jasvainių.

senatve ir mirimas

vysKi'PO

merkeijo

T,000 auksinių, idant už tuos pinigus Varniuose pastatytu murinų bnž- į Susipratęs, jog mirs, padarė apsczius-užraszus niokslinyoziai kuria k:inycziaz T a i yra t i k ra teis y b ū, kas pridera n o z r & r ž e- naunjkai jam mirus Varniuose įsteigti ketino. Pajutę apie vyskupo li
ga jo giminės, tuojaus atvažiavo į Virszuvėnus ir į visa ligonio turtą go
nvai e.'z i:fts p a ž i no, t ai s- t u r juos m y 1 ė t l
džiai žiurėjo.
Nors vyskupas kasdien silįmyn ėjo, turėdamas vienok
7
dar visa supratima, mislijo pasveikti.
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Merkelis Geiszas Elįjaszericzia.
Vos Abromus Voina vyskupas paketino apleisti musų sziilį, visi,
Menu balsu suszuko, jog kunigas Geiszas Elijaszeviczia tur jo būti įpė
diniu.
Todėl reik žinoti kas toks* buvo Elijuszoviczia.
Merkelis Gei3®a« Elijnszeviczia žemaitis,, kilęs isz dideliai senos Gedygoldų giminės,
mokinosi raszyti pas kunįgaiksztj vyskupą MerkelĮ Giedraitį-tas Geisza
Ihbni pamylėjęs 29 d. Kovo 1595 m. iszszventino į kunigus ir padarė sa
vo rasztinyku arba sekretorium*. Paskiaus Kražių ponui Krisztupvi
Mulzivilhii. norint, padarė jį Kražių klebonu.ir altoristm. Minis Gied-

t*; U*vD

j

tikėti, kunįgaiksztis padėjo ta dalyka ant raszfco. Ant ga’o už valdvin®
per daugel metų bažnycziai pridėranezios-žemės, gyvais- pinigais užmo
kėjo 5,000’auksinių.Tuokart Lopaczinskis varde vyskupo, po visaiw
fszsižadėjo žemės,, bažnycziai senovėj prigulėjusios.

pj’stės1 iSaŽnyczioms suteikė atlaidus arba atpuskus. 1627 metuose nrinaKftrurunykffi nusennsį ir silpna jau vyskupą Gcisza, kaip galėdami
Votampopiežiui leidžiant, visoj Žemaitijoj buvo laikomi didžiausi atlai
dai fubilejum vadinami'. Tam paežiam laike pasimirė* Eustakijuszas \ a- apgavinėjo. Iszkaulino nuo jo dėl savęs Mosėdi su vnlsczium o jam įbruko’
Dokszycus, isz kurių priežasties kas dien dauginus kilo nerimaszczių. Ap
liiviezia’, Vilniaus vyskupas. Musų A bromas buvo nors jau senos ir
dievobaimingas, panorėjo vienok turtingesnės vyskupystės ir pradėjo sėmė kas mets mokėti pavyskupei* po 100 auksinių ir alga katedros baž
nyczios skelbėjui Dievo žodžio. Antrusinetus nuo įgijimo vyskupystės1
smelktis į numirusiojo vieta, ko 1-626’metuose dagiojo ir iszkeliavo isz
baigdams, persenęs Geiszas iszgirdo, jogniirė Zygmuatas III ir jo sūnus
Vyskupas kaipo senntoNors vyskupas A bromas* kunti ir apleido ženi‘nesiūs, szirdžia vie Vladislovas IV atsisėdo ant karaliszko sosto.
nok visada su jais buvo. Par visa savo amžį, gerai apie jos atsiszauk- i rius ketino važiuoti į Krokava, dėl pasveikinimo ir apkarunavojimo nau
davn— o keletą metu1 Vilniuj patrukęs atleido savo įpėdiniui Geiszui jo karaliaus, tuotarpu besirengdamas Virszuvėnuose smagiai susirgoi

I
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Lietuvos sudui liepiant, Radzivillas sugražino katalikams galai a arija
szmota žemės, ant kurios senovėj stovėjo bažnyczia su klebonija pavedė1
klebonui valaku miszko ir szeszis margus dirvos. Davė rasztu> dėl nau
jos l>nžnyczios padirbti, prižadėjo visados klebonui Įrišti kirsti savo mis#
ke jaukurus ir kita medį dėl szilumos reikalinga. Klebonui nenorint tani*

Biskį paskiaius vyskupas apturėjo nuo l’rbono VIII popiežiaus szeszfft!? grumulas (Bulle) per kurias skvernas Tėvas 66 žema i ežių vysku-

I

■i

I

Tuo tarpu 28 d. Sausio 1633 m. pamatė Tona su Stanislovu Klijastcvieziu savo brolio sunu per akis griebiant brangiausius daiktus, dideliai,
isz tos priežasties nulindęs tarė: “Matau prie mano gyvos galvos, imant
gerybę mano, Įniks tau mirti”,
Tai pasakęs dejuodamas atsisuko ant
sienos ir atidavė Dievui tlusziaPo dviejų dienų kanauny kai parvožę
kuna į Varnius ir paszarvojo vyskupo mimuose, o 15 d. Vasario, atlikt
su didžia* iszkilme budynę ir palaidojo skiepo* katedros bažnj ežios. (Jo
das ir nepasotinti giminės mirusiojo vyskupo^ tuoj:5iis jo visai- turtais
pasidalino; Kanannykai1 buvo atskaitę pinigus mokjlainei užmszytiK
bet Elijaszeviczia suginklais rankose, ir tuos a tini ė> Teip kone visad®
myli giminės kunįgas »avo>.
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Garine SZVilDVnC.
nu
^encz^a vargus- ii-iszjuokimu
1
ir persokiojimus, dėl Laves paszvt

Giriesi, pamisliau,— gromata, iszsiuncziau asz jiems ta
gromata ir ar. leidau puse anų pini
ežia vaisius savo prakaito, dėl ta- \ kambaryj4 iszties buvo pri! rauta gų prižadėdamas tolinus dauginus
laikraszczių ir sziaiį)
C pilna kuįgų.
mieloji tėviszkėle, mylintiems tave visokių raszytų ir spauditu popie
man airaszė — laimino mane, dėka
tankiai gana gausiai užmoki užslepi ru.
*
užmuszi isznaikiniszirdysepersėmu
..Tai tamsta nuolat skaitai ir ra
szai“ —•• nusijuokiau, o ne mėgda ir vėl raszė, asz jiems ant jų groma
kimus silpnybes O užarta voj i tas
tų neatsakiau ir dauginus pinigų
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perskaityti?

klausė vienas niano pažystamas
dldydaniasis prie pecziaus.
Frimena jis rnau juokinga atsi
tikima, „Papasakok!“ suszu
kom visi vienu balsu.
užvedžiau jau jiems nesiuneziau.
\ ienas mano sėbras tu r na . nis o plieną nžartavoja. Anė prisima netolimam nuo czion mieste , riszimo prie szio svieto niekniekių, jau ar dung yni apie juos lietuvių,
raianė netikusių gėdingų palinkimų. ar gerai užsilaiko, ar sutaikoj terp dorų lietuvių, užsidėjo isz anų ,.la
p

pe|anė nj>svaiginanczių troszkimų jau savęs gyvena....
B- •
•
•
•
Szneku('ziavomė< gana ilgai: jis
maus, bet pirm kelių nedėlių ' daugiau neatjauezia. nes užimtos
įyraaugsztesno meile, meile tėvy- davė parneszt pora bonkų alaus,
j nes.
pripylė man stiklą ir praszo kad
Ne mano tai mieli broliai mislis gereziam
brike, mano sėbras ir jo kaimy ir no mano nuomonė ir ne mano zo „Tapusia pats negeri?“ vėl už
Bill

uai’neteko ramumu, nes isz an
kuris patsai anos tėvyniszkos mei-

Susi ta
syk A
nusiuntė
i y 1

)

gyventojai

pernai apgarsinau viename isz lie
tuviszkn Amerikos laikraszczių.
•

pystės“ knigos paraszytos vysku
s nė klau po Volonezaia ko. kuri sziandien y ra
labai reta knįga. o kurios man rei
kėjo dėl tūlų palyginimų.
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1

I fabriko. A aid
r syt nenorėjo a p i
!»-■
m as, jog r.J

trų pulkas“ kaip jie patys save va
dino.

Prigulėjo prie jo ir vienas

isz tų mano drangų: pritraukė ir
manę, ir ten tai pas juos liko mano

visos pėdės, liko mano jaunystė* ir
vstata, ir garbė ir viskas.
Vadu mus buvo toks Gcibuks isz
Jis nieko neatsakė, tik pakratė*
prūsės. Asz su tuoni labjausiai
augnvau ir daugiausiai.gėriau. —
„Gana ypatingas dalykas“,
ir girtuoklyste pnskiaus jau man
riau.
ir durim buvo sunku gauti.
Nuei
nu. būdavo, girtus dirbti, bosas ntė
kaip ir t vežinoj uosi isz jojo — visi jęs atstato. Einu kur kitur, o ga
manę už ypatinga žmogų laiko ir ves užmokesti vėl geriu. Retai bu
davo iszsimiegu. retai atsilsiu, prie
galo net valgyti jau nieko nebegalė

isztarė. manę laimi sujudino, prade
1\> koletai dienu po apsigarsinijau už ka gerti vogiau mm savo
mo
gavau
lai-zką
isz
nrtymo
mieste
mano
ežia d
man visa savo Amerikoj gyvenimą draugų, o gėriam
lio, nuog t tilo lietuvio, kuriame jis
Macziau pats, kad man jau bloga
sėbrui
tikrai ypatinga, kurio skaitytojai
prancūzė, jog minėtą knign turys,
tikiuosi suatyda paklausysite.
padavė man savo adresą ir laukė,
Lyg asztuoniolikos metu — teip mis pradėjo purti — ėmiau tinti.
meBuvo valandos, kad verkiau kaip
Filmus
ž iaiM-zir.ii.
ižas vaikas, prisižadėjau po keh
niau, jokio mokslo jokio augsztesnio
šoną garini
kartu d.mginus negerti, bet aus
pajautimo anė supratimo neini ėjau.
Ant rytojaus, pamenu. buvo su
kęs ėjau ir vėl gėriau.
Tėvai buvo diedui, apie urme vir
kata
fabrikai
nedirbo
ir
asz
nuvat nusamd’’ prižiuretojų u* 1b
rog dideliai bojo ir nenorėdami ati
ževau.
inm kas diėu isz rv*o aut
duoti i vaisku, i zieido mane i Ame
Suradau ulączią. -uradmi narna, rika.
priėjau ir bnrszkimi į duris. Stora
radau
i -imki moteriszl
namu gaspadinė pora pu/y

Moteriuke

< mm

m.

n at v

i--e, kur mam draugai buvo ptap
lirbo luom kart neblogai, užmoki
l’o dviejų n<
vary murino .'i; buvo nv'/lekla-

Kam gi jus arklini ūži i<zor
is?

.Juozuk, szia

Idant nežinotu kiek

lieiiu u/moke- tit

t a v-

sigimima

mikro

vii nemonkė

ileido manu i
iki liemeniui mo-

liuog'ikos

delio ir
z

Rėdosi uiotoriszkai

o.i u • pi ie m.-uii -, pa-veik i no. oda<ižinoje>
ko ai važevau. pra-zė sėsli- ir prmv
jo mt iliai su manim -znokui ziuo-

ns a tuk kuvoI i už
<atrn apturėjau;

O-’?—

MB'

on-mi nei

viena-’

ne r uri.
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jo buvo
gani, paminą

mes livi
■;
manėme nuveikti: užmanėme prikel
tj isz miego savo lautiszkai snau
Bdžianczius broliusSunkų darbą
Užsiėmėme atlikti : užsiėmėme ulbu
davoti savo sunaikytą tėvą ne
o

1

•

i,.::

......

man

štai, apie orą. pa-kiaus perėjome
j prie blogų rzė-ų,. prie (Lai bo.
.,0 inin-ta, kur di» b’?
užklausiau.

asz jo

p i.is/.o . :,.i lietuviai,
rie no mm u tmiIrtus p< i ka

gu

Avk-.,L-

fabrike— tarė biski palūkėjęs
karta at tai dirihi nnmiej' kad lik tiek turo
QJUUVV JUO ui aviniu
.................... ..........................
cziau laiko, kiek galėeziau dirbti:
kur kitur svicti'zkos linksmą lx*s, matai kiek czion pas man? visokių
kniga, kad tikt jais visas galėeziau

tikrai geras daiktu tai pirk uas
LllxO Al C O 35b \V.l-2th St. Chicago Illū’
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gaitės iei MMianoy'aus- lietu
frnoks-lkuiaės ^lesubytino‘ Szena*

jdoriszkių ir giesminjkai Szena«
dono gali pasnvyimoti su MA1
hanoytocziais, bet Mabanoy“
’aus- parapijpnai pasirodė l‘aIbįaus rūpestingais apie savo
hnoks-lainės
reikalus.
Ant isz
I
: kilmingo užbaigimo mokslo

metų Szanadorije pernai nebu
.v© per 300 žmonių, Mahanoy'
glszeinM kas £ slibata-$ £
:ij.e gi pabažnytinė salė prigrus
Shenanduali,-Pa^
<♦>
ta* buvo s v ik tell o.-

|‘Grsa& Amerikos liotuviii’|
I

Užbaigimas mokfclo metų
Mahanoybius lietuvių parapiji
nėję mokslainėje- parodė,, jog
Alahanoyaus lietu viszka liaudis
'IgaTi ir brzenadorį apltenkto
J Teisybė,- v»ikucziwi’ir mer

MARIKOJE

^laiszkrri turi būti shisti ant siio’imto
3rtis2o:;
J

Ant- bažiiycziofc didelė daugy
bė mus tautiecadų negali užsi

mokėti mėnesinės- mokesties
Pereitame' Gar so* nume-*
kelių de^zisn tų. sentų. Neknrie
riję dėl stokos- vietos tik ti’unf
isz tų ricierių nenori duoti nei
pai užsiminėme apie nelaimę
deszimtuko ir parapijos komite
įvykusiu Newton* Goal Co<
mainose (Pittstone)'.
lektavoti
nuo uemokanezių
Paskesnės- žinios isz Pittstoant bažnyezios po 10 c. kas
no paduoda skaitlių Užgriūtų
;syk, kitsy kart labai kartu pa
požeme d'arbinįkų ant 58, tarp
sidaro,- pildant savo užduotę.
Ar nebūtu kokios rodos,
kad anie nevidonai, peštukai,
’ką dergia mus vardą pas sre
Ant.. Covcolesliie — gal* Kavaliancka:
timtouczius, į mus pulkelį ne Ant. Mohinsky.
E.Gildea
— -’priguli, butų žinomi ir svetini Juoz.
Zorlnda, apjdpazziavr?.
įt-aueziams* kaipo neprigulinti Andr Slavinskas.
Andr. Zuioldin — gal Zimudina.
Pr, Sheoskl — 8zijaacha-> ar Kljaucku
-prie mus.
apsfpaczlavos.
— 30 birželio mainose Ellen PeSr. Nukauekas.
.Ton. Cadanins— Redianfns.
i govan buvo sužeistas Jannas Ant. TcfeskJ— Teleckas.
Mot. Telocka*
Petr. Za vaiski*, apslpacziavcs.

i“Garsas‘e Publishing Cb;, <

|119 E. CENTRE Str.J

w

(d. 9 isz mokesties- dienia • pay
day)1 Szenadorije. Lietuviams
fį,
SHENANDOAH, DA.
AU. Redakcijos
įgavus savo kruvinai uždirbtus
centus.-tautystė ir Retu viszkas,Spurga, Baltimore
Tanii
Entered aw second class mail matte
vardas pakilo augsztai. aiigszthe Post-Onic^ at Shenandoah, Pa.
tai, nes mat kapitalas, (turtai) stos straipsnys patilįie sekansustiprina žmogų pavienį ir cziam numeri j.
Atkreipiame savo skaityto
— Nienins, Forest City. Isz
ji1! atydą ant apysakos, “Tikdorije ir jo- apielinkėse galė siuntėm ta mis tai už oOe. knįgu
juis atsitikimas,“ patilpusiosjai pamatyti siubuojanezius
ant treczio puslapio sziame
kaip karklus, muši] broli m
(Garso numerije. Perspaulietuvius.
diname ją isz Tėvynė sr
Tasai* siūbavimas ir garsus
$usivienyjimo organo, kuris
lietu v isz k os kalbos skambėji
ihz ties užtarnavo pagyrą nuo*
mas ant ulyezių, atbalsis giliau
visų už savo originnliszkas, su
mi a
tkdentu paraižytas apysakėles szkimų ir nelabai gražių dainų
h* straipsnius. Tėvynės red ak isz tūlų Karczemų, pranaszavo
o 11
dorins, kt»i. J. Žilinskas yra jog Lietuvystė pakils. (r te i tinėj salėj buvo laikyta
vienu isz gabiausiu musų pt>- sybė pakilo, Panedėlije visi eertas ant naudos baži
y> u 1 i a r i sz k ų rasz ti n į k ų.
angliszki laikraszeziai pirui bu Apart vietinio choro p<
Velytumėme idant .visi lie- v o apraazymų, kaip “Litbua vyste vargamistro Betz erne ja
tuviai,- ne vien Susivienyjimo*
niaus, Polanders and Hunga me dalyviiiną ir ueknrios gar
įkviestų, skaitytų
sius artistkos, kaip p, Julia Šie
szim-teriopai a p rians1* ten ir ten bliovė ir ro
gel, Elžbieta Mosbruch ir ki
ms iszleisti ant vėsi, kaip kruvinusi tarp savęs
Isz priežasties lietaus
ir su r am i na n ežiais i uos pa-lie tos,
to laikraszczio
prisi<’.ė-ti kiek
monais pasivyravo
>118 žmonių negalė susirinkt tiek,
nimo lietu viii su tuomigarbin (cypė) pilnas bu
kaip buvo laukiama, tacziaus
gu la’kraszeziu nice laik a* nuo
vienok ir tol p bažnytėlė buvo
tolio
nedėlioję;
laiko perspaudįsime nekuriuos
mažai buvo žmonių, nes lyno pilna.
straipsnius isz jo*.
žri’o ;
jo. Daugumas mus vyrų turėj
Ii cm o
‘ ‘ F on r th of July,“' szau k i a perskeltas
Amerikietis ir garbįdamas sa na i
kurie susiraiszioję gal
vo žemės laisvės dieną iszreisz v as
kszczioja po nedėlios
llia ^avo džiaugsmą įvairiais bu
nhKzciai.. i\ pit* daugybę bylų
dais. Irim snaudodamiesi isz szv
htisvės, kurią, nuo manko (provų) isz priežasties touž!]iui< ateinanezio Susiv. Seimo
mi
rių pabėgę, czi.i radome, parų sipyliiuo akių galim
dlykime, jog mokame guodoti isz. to,, jog tik vienas
i oomey i viena parą persmlijo, CZ1OS
Lt a r s a s velija sąvo sKai’ “32’ p r o v n s “
Skaitant
tJytvjams ir visiems lietuviams mažiausiai po 5 dol. “p r o v ą“
idino Susi v. sąnariams nepri
idant per “Džulajų“ nesuteptų
pa-s tą tik vaitelį musų tautie imta isz inh-žasties stokos ant
,*meriki>zkos “Declaration of
abi
Independence“ (neprigul’inės ežias užsimokėjo apie pusantro j jų numerių
szaukt tame reikale pas Susiv.
apgarsinimo), pesztynėnis- ir
wgrazum apsėjau tu

PRIEŽASTIS NELAIMES.
Pereitą nedėlią anglekasyklos
prižiūrėtojai užtėmijo, jog niai
uos ima lenkti ramsczitis (ura

sieinęs geriausius darbinjkus
pats superintendentas Langan
su visu atsargumu ėmėsi statv
laikyti griūvantį akmenį. Apie 3 valandą (nedėlios ryti]
28 d. Birželio) isztiko trys eks
pliozijos tuoj aus viena po ki
tai; žemes drebėjimas ir u kas
buvo girdėti už kelių mylių,
miesto gyventojai paszoko isz
miegų ir neužilgio daugybe
svieto buvo pas siuntą.
lik
du vyrai ir viens vaikinasisz
ėjo isz po žemės.
Jie dirbo
netoli shafto; iszgirdę eksplio
zijos uka tuojaus ėmė iiėgt po
tamsa, nes vejas užgesino jų
liampas, dasigavo prie szafto
ir iszkelti buvo i virszų.

žinia, gabesni d.irbi’.ukni misileido žemyn, atjicj-zkoti neini
mingus. Ne/lėlioje, pnnedėlij
,r utaruįke dar tikėjosi atrasti
juos gyvus.
Sako jog vieta,
kur užgriūti turėtų Imti, buvo
gi-rai iszrainscziuotą (isz pra
plikta),

taigi

kni <x
mariui.

VĖPLIU DRAUGYSTES.
Isz tos baisios nelaimes kiti
turi nemažu nauda, beje dek

m
Be j/jtaloną. No rniekonegajelo publikonų praneszimo komitetas,
jie matytų bet kuoue per visa d ie po kiekviena sąnarį isz kožnos val
nų vieta ties szaftu anos anglė stijos, urėdiszkai praneszė MęKinley’ui apie jo kandidatūrų ant pre
kasyklos buvo pilna žmonių.
zidėnto. McKinley dėkavodams už
Pastovėję kiek ant tos vietos, garbe patvirtino viską, kas nutarta
nieko neparegėję žingeidaus, repul&konų bosųper seimą St Lou
tie sveeziai traukė į saliunus, is‘e;. 1 ■
— Demokratai teipogi rengiasi
kur nors szventų dien, biznis
ant savo seimo į Chicago. Nekurie
ėjo prabėgusiai.
isz jų reikalauja laisvo muszimo si
Nelaimingų]ų gyvu palaidotų,
C dabrinių pinįgų, kiti eina prieszais.
dar bin į kų paežius, vaikucziai, gimi ! Bus Chicagoje pasiusimų nemaža.
nės ir pažįstami aimanuoja namieje
arba ties anglekasyklos szaftu, o
kiti eina skambina stiklais karczeniose tauzija ir pliauszkia kas ant
seilių užeina.
Tokios tai tokelės
tarp tų žmonių!!
Paskutinis “Vienybės” numeris
talpina vardus lietuvių užgriūtų
mamose Pittstonc. Atspaudiname
Guodbtinas Redaktoriau
c-zion juos.
Vardai žinomu sekanti:
o

ISZ LIETUVOS

iszkeldavo vakarienes augsz
cziaus minėtiems savo drau
gamsVienų kartų atsitiko, kad
Budajauekas, ptisiliuosavęs ant
mėnesio, iszvaževo į Gudiją, o
tuomsyk padavė kas tai skun
dų ant sekretoriaus, kad nėra
pinigų ka*oj tiesdarinės. Kaip
dažinojo apie tai Archimavi
ežius ir
Samocliockis tuo
jaus, nelaukus parkeliaujant
Budajaucko, padarė kiatų ak
tuose, apskaitė kiek tu r but ka
soje piiųgų, o sugryžus sekre
toriui, pareikalavo, kad iszim
tus pinįgus sugražįtų; o isz
kurgi paimt tiek pinįgų, jug
juos visi trys seniai per gerkles

— Vokieczių Reichstage dabar
eina, kavszti ginezai apie įvedima civiliszkc szliubo, t-y. jog pirai nei
kunįgas; duoda szliuba, jaunavedžiai
turėtų stoti priesz valdžia ir nuo josapturėti pavelijimą susituokti (apsiženyti), o taipogi kad szliubas pas
kokį vaita- arba urėdhyka butu pripažįtas už tikra.
Katalikai Vokiccziai l’abar pricszi
naši tokiam užvedimui, bet proto
stonai ir soeijalistai gal* gaus vir
smų-

X Turkams ima nesisekti.Buvo-jie-pasmaukę kelis pulkus ka
reivių,. kad trauktų į Kreta priesz
sukilusius krikszczionis, bet karei
viai, negaudami nuo poros metų su
vomokesties, ir patys sumiszo, atsi
sakė klausyti..
Dalfcir sultonas-paskyrė salos Kre
tos gubernatoriui krikszczionį Jur-

v

monas — kaip priežodis sako ežiais, luųsų meni v
kusiems urėdnįkams

kūdikiai

kad netiktai
rėd, Seinų pa v. ir par., kaimo Radziuezių.
Metų 31. Bali liko ir
du kūdikiai.
4) Petras Bukauckas, Su v. rėd..

Turkų kariumenės dalį ant salo?
holies..

nustoja czionai

t 3' a p o ir i j tu Garlaivis Kakasų, o dauginus, teip trumpam
vanura Maru*susimuszė su kitu lai
laike sugriebti negalėdamas po vu. Ilozni Maru, ir paskandino szi
vienai nakeziai isznyko, lyg paskutinį. 175 žmonių prigėrė.

turi nuleidę nosis
ibežį. Taip tai ne
m vienu pradžioje

niech, plaukdama isz Sunkini į
Suez užėjo ant povandeninių akute
nų ir paskendo. GO'žnionių prigė
rė:

szio

nenorom o nustojo vietų..
ir par., kaimo Ba. Liko ixiti ir vai-

7) Antanas

L

susivaže\ lino tiesdarių (Slidžių)

Vilniaus
VI >

valsz.cz., kaimo Lclionių.
Liko puti ir vienas vaiku
8) Vladas Talaszka \
Aleksandravo va

••

Budajau-

cka% buvusi
bos kariumenės, intaisęs daug

1 ari nes su

9) Ant.

av., Aleksaadravo
kaimo ( ava. Motu 24. Ne-

užslepi m u

Žinios isz pasvieczio
M a /. y t e Szveicarijos szalis
gali iszstalj ii 509.000 kareivių. Isz
to skaitliuos 233,000 gali stoti ant

goriausiai

ž\doalaikius.
Visas ežioms t. y. nuolat
t
buvo teip: pirmsėdis moms armijoms.

1 ’azapsiu

•

Mr. T. MORGAN, Treasurer,
Pitlsbm, Pa,

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
pridirbęs skolų dikto I neapsiloidžia

Pittston ? <1. Liepos.
I /.griūti dar
binikai jau S diena po žemr. Idant pasz.elpėti ju naszios ir na>zluic/iti.su>idar>komitetą, kuris Jau surinko kelis tuksL-.nczius doleri p
Aukas galima siųsti:

A XT PA RDA VI MO. Už $6,000 akcijų
pirmo morglcziaiis ant 10 metų Iszdavė
Visu Szvotitų I’rot< stonųEpiskcipiiiu pa
rapija Shunandorije.
Akcijos po $5 ir
SūO. atnesz.auczios.nauda nuo 1d. Liepos.
1S96. galima gauti ant tszmok<>stics ka3 įnėin-sirti.
Už dvieju metų leistu par
duoti jus. Akcijas ganinu gaut pas l)r.
C. M. Bordncr. 34 IS. Oak. st r., Shenan
doah, l*a.

stovin-

muszlravoja-

do naują enciklika (aplinkrasztį) į
niVxte niek'»iiiszmanaiitis, visą t iso svieto krikszczionis, ragįdamas
vedimą rasztinyczioje
visus prie vienybės, idant butų, vie

!JIT

ir nuo 8 \.tkar iki 12.

puiki salė i.iiiioį stovi m-t !• biliaruui.
ITu-gtam Ua kiekvkm dailiai priimi-. ir
rodą Kdkal** dumia.

Budajniickiii; norint
nu kaimenė ir vienas gain iojas".
; Kampus Main ir <lak iiliczin,
kulinis imdavo algų nemaža,
i
SllEX’AXDOAJI,
— l ’iėdirzkns Suvienytų Valstiiždo rapartas. iszduotas 1 d. Lie I,ef <>i snsisėbraA us si
u!h)s szimtus j
P’ununs; ne
dinamų ..dobavoeznu“ miesto
• vi) jie niogi- j
d.-i in*’ įo nuo visokių mokėsiu $326. tit-sdarium Arcliimaviezium ir
5’10.000 už 1SHG jžd<> melus (t.y. nu
U''<)5 m. 1 Liepos iki 1 Liepos szių
ncpeszė. Dabar vėl, noi
el.’i). Iszdimta gi $352.OO0.0o0.
jam iiHztv'Udaio, nes iszoigcrt
ugi pasidaro deficitas $25.5000.
ežiu, kurie paskolilų 10O milijonų
i
visi irvs perai mėgdavo;isz kur dėl pavergimo kui>iee.zių. Rengia
• tar
12 OOti.tK'O. 1894 pi 70.000.000. Tai
si i l\ul»a atleisti dat* 411,000 karčia nu
gi paskuiinius 3 melus Suvienytos
viu.
\ alstijos Įiasidarė 137.500.000 sko- rmę, gu<i'SZ(K:u \muiituui ,,p«*
[

Vokieti .j m

Wanted-Rn Idea “S

,l,ZinZ'
sz.liuv.., laimi parankiu paimt Bort Moselle, Lemtine provincijų
,
‘
,
Pr >tect your tdew. they may briun' t' p
Canton :e, Ohio Valstijoje, nes iki kuriam laikui tiktai Die JO, u/.&megi- iro
ak is .
Koturesdo
Write JOHN WEliPERBUFta A CO..
p.ii.m.i
tt.ittattu
My», WaxhlnKton. D. C., for thdr
J
hundwd
‘* —
vas ir j'^’d, sekretorius žinos. szimts du žmonė. užmuszti ir >uvir- į aud ”« °r
uų kandidatas ant prezidento, di Teip ir bd\o. pasiimda> o-ir • ^ahu szinitas sužeistų.

dės Uzkitmės per. visųnedėiią, Rt-

i

<
L

ft

•

wu_uju.jii—m

-iri ■iwrmrrlit,tElrm i

"-ar

iiw» t,—-

■g

If

!, A zia aug taigiuosegražios vo.sUKu^

Linksmos naujienos
V

dabar jis, palakstęs ore, n u kr i
arba ilgiausia už dviejų galime
to S. Elizabeth's.
Puikiai užbaigta
v;iu <<
O mokslo metas
Szventos Lietuvos visa grožybę
Maliau oj aus parapijinėj’ lietu-.
Tuokart atsistojo jaunas zo
Kynai.
viszkoj mokslai nėj 39 birželio

paklausė a
ida jam pa
Nedel Pie k:l kfl,bn
jog kardiuola Pecci isz
dasi tai visuose Kyliuose, atsi
randa ir tokių vietų, kur bjau
jisai gyvensęs nes laimi suny
risi mėsa szunuv ir žiurkitu
*• kęs, atsakė: ,,Asz sakau, jog
diją. Klebonui kun. S. Pau
Giežia lakszting:d‘s, tviumpavo.
tienių! iszvažiavue pas ligoni,
papratę juos valgyt, nes isz tas naujas popiežius gyvę* ma
stokos kito maisto, tnr užsiga žiausia da 20 metų?4 „Dvide
vod:un<?
szimts metų pranaszavo man
..Kur, mano mielas, eini dusauląinės susirinkimą trumpa
szun ienos kepsnis, laikoma yra
dam*?'
pakalba kwi labai užėmė
•niolik
už geriausia ir per tai tik retta meta.44
PėvaB.
Kukuo gegutė, skamba o-irelė

IS

si

n>

į

i
S
8

Spaud* mane smuikai, plvs

vakarą> nevieno tėvo ir
\ isi paųk'Zteiiai teidimAmai cziulb.

gsmo, žiūrint ant savo Kūdikių,

!

1 ugi n a,, kaip Prancūzijoj4 k ra
likus. Primusza iu ant syk

lietuviszkos kalbas.
Gražiai
dainavo vietiniai Malianojaus
b i u a už uodegos,
gesminįkai ir vaik’icziai isz
marių kyniecziai nevi
mokslainės.
szunienos nė zuikienos
Jbdianojnus vargamista. kun.
S. Pautienius, vietinis klebo
nas ir kun. A. M. Milukas.

t

Senovės

Girios medeliai ten linksmai

jie vietiniu gunigu Į)oi.ią L.
Kožnam keleiviui
K. Miller, kuri nuo d\ tejii me
ne tu isz liuoso noro pildė ta urėK įlipo norėt n lenkt g
dą prie tos bažnyczio

v

’i*.

<*

<■

'*

O kad priėjau iubcžiti Prusi

m

v m uis ftaoo'ii sivo gvonv<-zr .
Ir turi drauge visu nuimca.
Sargei da bodams nak' ir lien-!

Nerandu vieto? nusiraminti.
Smuikus įmog savęs ats/kr:
ir dengti O dar liudnesRėana dienelė.

be kaminu
is.
Tasvk vežimu ne
v

yra ,
ir

mutinį
o

Švmijp tą navatną iiotį ( atsiti

•;o viso miestelio

bueziuo
dams
broliai" atsisveikid'ims,
is atsiskirdamas:
ir v* su Diev1 mano bro
Oi,
leliai.
,.Su Diev4 segelės, usz si rate I
broliai susied.ai. kaip nusiminę.

'Variau

l!

szmpnkn ru

k

Už kelių minu tų X 111, susirinkus

Ju Diev* tėveli ir motinėle

i žemvn

•dinim nesibleiiUHiii!

‘ Lietuva mano mieliau
1.

,.Gal dauginus czioiiai

pusėj
lietus

'ž

Norint nevalu;. keleivi szanfi,
Laro trevoga: nori pagauti-

Vieni ramina, kili graudina,
Kicks mano likimo tikrai nežino
Ilgoj kelionėj galiu numirti,
duriu giivbėi* smerti datirli.

Leona XIIi.

szieua

Raiti ir Įlėksti nori parauti

W

Iki 1220 >».

ye didelius dyvm

p: tu
lžiai

ionai nebus matv

^AJ.NA
4

Sztenhiis lietu?.

rus

\ ima"

ūkai.

lodavo ant

■**

st ik

•lova, buvo

rune, k u r i u of> v a f
\ iai dieną ir n

m <in.

ui, ežios. Tas mtvatnm
tiesėsi per 1 Ominiu u; nustoju?

i-

gurnas tvirtino, jog neilgai gy
vensiu irasz pats buvau tokio1
pat nuomonės. Dienoj mano

Inriu

per pieva <

ieit r minėLis s
žinoma- :ik mri
part I i ’irtu v . -mr.- pa • .. m
-AA
Su Diev4 ai to,.m, mus upele une!
mens. G i nžiaa-ias ir brangiau
Kodėl apleidi savo tėvynę?
,«Czionni Žiedeliu rožių, aguonų sias isz visų daigių ten sudėtų
i

ežiu,
verkencziu:

*

'į

zium

isz

via.

..Krinta i raukas jie savo ponų.

v
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10c
40c

Uekzinkiis Idiigli ■ .Valley
Prasid^v nuo 18 La/kricwo 1894 m. i

i

Treinai Iszcina Isz Shen»dcrto In Penn Haven t
Junction. Mauch Chunk. Lehighton. Slatington WhitV Hall, CntaMtuqun. Allentown, IJethlchciB.
Kasten Ir Weatherly 6.»», 7.38,9.15 ryla 12.43, 2.57
5<2*. po ptelu.
Now Yorn Ir Philadelphia, 0.04. 7. 3$. 9.15 rytti 12.43.2 57. popiet. In Quananc, Swltcbbaca
Serhnrd* ir lludsjmlnlc. 6.()4 9.15 ryta 2.57 po plot
In Wiles-jjnrse, White Hitren. Pittston, Laeeyvllle, Towanda, Sa> re, Waverly ir Elniirn,6.01.
il5 rytu 2.57<> 5.27 po piet.
In Roehe*,>>r. Kutfalo. Niagara Falls ir in We- •
fUjs O.Gf. 9.15 ryla 2.75. 5.27 po piet.
In BeJvi<l<>r«, Delaware Water Gap ir Strouds
burg 8.01 ryta 2.57 p<> plet
I Lambertville ir 'i'r. nton 9.15 ryt'i
Tun han. o fl.Ol. 9.1 ryt a ,s«7. 5.27 po pie
n thaea ir Geneva s.oi, 9.15 n ta 5.27 po pint.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po plet.
In .L-anv-vii’.', LevSton ir Beawer Meauow
$38 ryta i2.43 p-> pin*.
In St«>< t>>u ir u unb -y Y.ird 5.01. 7.38. 9.13 ryta
it.43. 2.57. 5.27 po j i^tu.
In Silver Brook Jukcllon. Autlenried ir Hazle
ton 6.01. 7.38, 9. 15 rytu, 12.13, 2.57. 5 27 ir 8.C«S po
jjiatu.
In Scruqfnn 6 0«. 9 L> rytu, 2.57 ir 5.27 po pietų
In Ha'lebrook .1rd«l<>, Driftnn ir Fr<-ehuiil 6 04.
7:38. 9.15 ryta, 12 J.- 1 .■>. 5. 27 po pi.-tu.
9.13. 10.20 ryt'i, I JO. 1J0. I 10. 6.35 po pietų.
In Raven Run.
t raliu. M<mn* ('arinei ir
Shiunokiii 9.13, 11.14, rvta. I.S«. 1.20. 8S2. 9 15 po
pietų.
Iii Vate*-vi!Ie Purk Plane. Mnlinnoy City ir
Delano. 6.01. 7.3* . 9 15. 11 (•* ryt'i I?2.57, 5:27
808.10.53 po j i< (u.

Treinai iszeina

plotu.
10.15, 11.10 9.40 po pintu.

szios knįgos
Maldų knįgos

3t>0. 4.40 5.20. 7.15, 7 55,

. IR ryla. 12 .‘t
Ivzatnu i- ’, nuzlefon j Sz"n;elori. 7 3. hZOO
11.06 rytu, 12 L* 2 3* 5.0O. 7.3g. 7.$6 po putu.

aalis ..Szauleniszkio senelio”)

b]
-

2.50
3.oo Ir dauginus

Allentown, Bethlehem. Easton ir New
>5 po plot.
York. 8.49, ry!

In Plilkidc'phhi 1 .”.30. 2 55 po pietų.
In Yni sviTle, Park Pin ce, Mahanoy
City ir Delano. 8. JO. 11.35 ryta, 12.30. 2
85. 4.58. 6.03 po pieta
TO
fl.30 ryta 1.05. 5.30 no pietų
Isz Nzenadori • In Pottsville
8.49,

9,32 ryta 2. M po pietų

Plianctas ir Kometas

“

5 c.

Pirmutinis degtines varytojas,

komedi

ja
a) Skariniuose
b) Szagrino
c) Krisztole
d) Su kauleliais

“

“

“

10 c.

90c. i Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
Loo
su puikiais paveikslais
“
15 c.
2,oo
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
2.75- Ir dauginus
-

3> Mažas AUKSO ALTORIUS.

“

raškai

4] KANTIOŽKOS

70

“

Given imas Vieszpa ties
80c
Glvenimai Szveirtaju Dievo [mažesnis]
ir III zokonas drauge
2Or
Garsas apie baisybes dienos s.ido
Gydyklos nt’i bahnės smertles

25c
30c

Menuo Marijos
30c
Eilotea arini kolas į maldinga given!m a.
5Oc
30c
Pri'igatavojirnns aut. smerczio
50c
Istorija seno įstatinio
30c
ko m il

iac
Szkala

Vapplcrio A.
kataliku

kun.

“

ins amžinas

10c

-

Kalba d\ieju žmogių

20c
10c

Vadovas In dangų
V adovas a plunka n ežiu at ml n In Ima kan

Istorija bažnyczlos
“
“
lot)

Kristijonas Donalaitis Pavasario

links

mybes
“
"
*
5 c.
Musn Pasakos, lOpasaku
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose

del Llettivlszko teatro
“
15 c.
Andersono pasakos, su abrozellais, 30-

Y. .11. HBIILTH M.
laives prie Abners
Hospital
Ashland’e. Gyvena Water Coin pa
ny, Building,
S h c n a n d o a h,

KOZNAS mokantis lenkiszkai.
Gali iszezistiti ir nukvarbuoti visokias
drapanas kaip tai: kotus, kelines, pirsz-

lines, vilnones ir szilkines. Po iszczisiiimo . arba nukvarbavimo drabužiai iszrodo kaip suvisu naujai padaryti.

tas drapanas.

jaigu nori turėt sau ‘nauda te
parsigabena knįgu istoriszkių
moksliszkn, ?t py saku dainų vi
šokiu, giesmių, gyvenimus
szventuju maldaknigiu raszy
tegul prisiiuiezi.’i kataloga i u
viriu utini ir didžiausia Ameri

NEFŽMIŲSZKITE

115 E. Centre Str. Netoli L. Vales
(lipo SHENANDOAH PA,

Girtyl>e.l»aisib(» ir rustibe togrleke l.'c
Kits yra g*riekas.kalba 2 mergaieziu 15

Perspejhnas apiv szv. tikėjimą
Sc
'I t !>mpi pamokinimai ir rodos isz knp

rio parapijos gulima gauti visokiu

10 c.

30c

- 35c
20c

T Ė M INK I T!

S 2.00

Darba atlieka greitai, pigiai ir koge-

uj
Marijos

yra ne pacziuotu, tai yra teisinga
vyras, nes nereikalauja daug sždars
bio. Visados užlaiko puikius gerymus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Basanavlczfans Dr. Etnologlszkos sniulk
menos (su viena mapa)
“
25 c.
Ir kaip gyvenu Kynai

i

Lost Creek. 9.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton, Mlach Crci’h .FnnctFon.
Penu lla\ en .Inetion. Mauch ’ Chunk

Žvaigždes.

2,00

Krisztolo
d) Sn kauleliais

15 c

S 1,150

S k 11 r in i u ose a pd a ruoš o

ak ramente

fi5 ryta ir 4.<»'» po pietii. ir ateina in She
nadori amt ^.49 ryta ir 1.58 po plotu.
Iszcina in Ashland. Girardville Ir

5c.

Gyvenimas Stepo Randuosiu (ketvirta

Fszeinn- At Raven Run, Centralia
STaunt Carmel ;r Shamokin 6.15 ryf.-» 2.

40 po pieta, ir atiena in Shamokin ant
7.40 ryt» ir
š» po pmt.

*

% amaras i iiviko pirktojoje

<>ivenimai Szventuju Dievo 1. 2, ir 3
7(> centu viena

Isz Sint įliek M" S.lfn 11 40 ryla. 155, 4,:». P
JO pn jiietii. ir ;i •: nn in Sz.enmlori nnt tj l»t, P.15
■ ryta. 12
27, 11.15 pt pidu
Iszeinn hx
dorio ; Fotl.vllle, rtm, 7.38
9.08, 11 (W. ir.5or .v_ 3 I3.2.5F. i-. 10. 5 27. 8.08 po

I

Musų spaustuvėja randasi

a M. BORDNER D. D. S.
Ziponas bei Žipoaė
Žirgas fr vaikas
•
•
20>
DANTŲ DAKTARAS
Birutės dainos .
. 10c
Ofisas buna, atidaritas
Petro Armino rasztai
10c
nuo 9 iki 12 (pietų)
Ponas ir mužikai, drama
15c
po piet nuo 1 iki 3
Kas talsybc tai ne melas, A isz B. 15c
ir nuo 7 iki 8 wakare
Pajndinkhn vyrai žeme apysaka
34 Oak str. Shenandoah, Pa.
Ant Nakvynes
“
“
5 c.
Pasakojimas apie viena valta irjora' LIET U VI'SZ K AS S AI.lUNAS."
sztlnfka
“
5 C
Kaukazo balaIsvis
c,
M. Slavicko
f Kur meile ten Ir Dievas
5
339 W. Coal str. Shenandoah, Pa
' Kas kaltas
“
5 c.
Lietuviai neužinirszkite atsilankyti
• senis Makriekas
‘
c. pas M. Slavicką. Žinokite, jog jig

MESINYCZIA

Mr.WL Dyniewicz

532 Noble str
ILL.
CHICAGO

J. J. Rohland’o
Parduoda marszkinins,

Kusdivnines maldos
TO. 40

ryta 1.35. 5.i5 po pietų.
rolei x k. wir.Ki R genera Inas superin
tendentas South Bethlehem, l’a.

Gramlns verksmai
10c
Apie mahla kaipo rakta į dangų 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szven
5c

CHA S S. LEE. g >n. agentas

įneša

liuobos, o viskas preinamoj uievctszicna, aviena moj.

nie-a.
Gerinusia mėsa Szcnadorije ir vi-

Neužmirszkit atsilankyt ant:

A. W. NON EM AC HER- A>s G. P. A.
South Bethlehem, Pa

Knigos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių* gludumuose
Maskolijos politika

A G E N T AS SZIP K O RCZIU
Pa. Galima pirklio konopigiausei ir
ant geriausiu szipu wažiu©t. Priegtam linidžiu piningus tiesiogei in
Lietuwa, Russiju, Lenki k ir kitas

Valka kningclė
Veselija pagirrmj

gero galima gauti isigert. Lietuwai
j-as sa-vo wienže

w

30c
20c
35c
50c
7C

JONO MIELD/1ZI0
Teipos«ji gers kriauezius ir teisin
gas agentas, laiwakorcziu ir siunti
mo piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,

16 N. Main sti
'henandoali, Pa.
ziegorius naujus

Naujas elementorius su apdarais
35c
10c

Tamoszius besotis
Teipgi laikau saliuna, kur wiso _Api> Kražius
f■

-

10C

- 15c

Lengva? Sudas paezlamper su prft
okti rassyt

aukso ir sidabro, kaip tai: žie
wroiity-flvo y«axs cxatont e*n bo
i not due
k Free.
■ <rt Lav-.
N> D.Q.

★ Drukarneje 4c
czienia) iszpildo visokius
Dru kuoja

agentas de;

Ura ugyszczin k oust itncijas, Plakatus
TlKietuS
UžpraszinHMs ant veseiliju ir t. t
Adresas drukarnes:

GARSAS AMERIKOS blCTMUlU
230 W. Centre Str.,

Shenandoah, J

Smaginusia užeiga. kaip dvf viutinlu
H.'tuviu, taip ir pakelevingu, nes netolS
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi, ko
Šliaukiusias alus,, visados svii Žes. o k&
kitu gorimu tai nei girti nereikia, nes ge
rcsnlu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos. Taipgi J. Kupczinska*.
ir brolis yra labai prictelingi žmones.
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rodut
kožmim reikale..
nepa.miuszkix

non ton n

nuo

NAUJSS • KgBTUWlSZKAS a q q

SALUNAS
K
S02 S. Main Str.,
Shcnandoab Pa
2,agi vy rai pas
Aznapso ir turki

Ar žinote lietu win
JAN SUM JOTO y
nlwa nuo jo nieką I
h. .■Slnuith‘51 if.’iii k.

ri ausi us

rinenu

Jszktrpk $,zi apgarsiniSTEJS
WIND nif Ir yrtahn>k nuims m

pihui . dn-'ll.o 'lie

LADIES pi t du n nv už dyka
gerinus
an CENTS «<•.' pamatui
tikra KĮuarik
SIZE
t.t tai tikrai
ntik-r
iinnmns M k

MM

t. kaip nknr.
i. kili i, ’.'ik.r..|.ku
ri I- k Ui p; r-iiulll po $jt>yra , v::r.i; tit\*<>tn.x ant 20
ui' ' i i pžiurek gerai <
pieM»oH.-«! :r jeigu >u um
pisi, joj- v vi pigu, u/.irto
X O jeigu nori
puikau k*nclugvll», tai
ii’-iiiok £0c«ut.u paczti
_____ 1n* n'
arkuibis agau
arkoit.is
»cau

Aį-

CA^EATGi

TPa.HE MARIC9,

OESICM PATENTS,
COPVrtlCHTB, etc.
,r tnfnra>at!ou an<l
H.vviIm^Uc -.vr *<■> t<»
...•p
'š *•’<*>
J: ■ '-am, -.'. . N"-v \ ':r
bureau R r re iirl" : ]
-In \uni r»,
£w ; it.r.t ta a n ovt o •' e.s i- i rouniit h-. r»
<!»<• pi dicA/uu t. xjgivui'
Ulu tuc
<<•', V

ADRESAS:
Royal iufg^Co» Bent

'k*

A V-v'/•»/

v/

z '/

&V

•’ lUl
-I.a*»»
f.: I.’,.

