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“SUSIVIENIJIMO“
4JUBILEJ1MS SEIMAS

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI, KOKIAS NORI KN1NGAS.

Vargingi laikai dabar užstojo, pinigą žmogui sunku suga .ii. Taigi
idant palengvįli savo tautieczius, kad ir dabartės jie nebūtų be knįgn.
mes per sziuos tris mėnesius numažįsime preke musų knįgyne esaneziu
knįgų ant vienos ketvirtos dalios, 1. y. nuo kiekvieno dolierio atmu- PROGA PAK0DYTI SVIETU LIETU
VI t TAUTOS GYVYBE.
I
szime, PIRK1KL INI LEISIME 25 c e n t u s.
Maldaknįges gi perkantiems dar labinus numažisime preke —
TAUTISZKA AMERIKOS LIETUVIU
už knįgas vertas VIENA DOLERI imsime

Kim. Burbos iimesziiiiai.

DEMONSTRAt IJA TURI AT
KREIPTI SVIETO AKIS
ANT MUS TĖVYNĖS
PADĖJIMO.

TIK 65 CENTUS ir t. t.

taMite isz Progos!

Szį metą laikysime
ny.jimo4* seimą XI.
sivienyjimas“
kaip gyvuoja,
sukanka 10 metų.
Užtat ant

Pamįkit, jog tik

PER 3 MENESIUS
pirkdami nuo mus maldakuĮgcs,

užsiezėdysit po

35 CENTUS ant KIEKVIENO DOLERIO.
l'žprnszydarni (užsiorderiuodami) kokias knįgas atmuszkite nuo preke

komas seimas. Ant kiek nu
manau bus laikomas Brookly
ne, kur visų apielinkių kuopos

taucziams parodyti, j^g mes
Lietuviai autiszkai gyvuoja
ir ta suma prisiuskite mums su vardai" reikalaujamų knįgų ant szio adreso: me ir savo Tėvynės neiszsi?a
dame.

Gaysas publishipg Co.,

me susirinkti ant salės, kur bu

Gricszninkas priverstas metas uties 10c
Prrspcjimas apie szv. tikcji’ra
«c
Trumpi pamokinimai ir roth.s isz knigų kun. Antauavieziaus
- -5e
Kasdienines maldos
Sc

szios knįgos:
Maldų knistos:
v

Iszvažinvęs isz Wilkes Btirrių su
stojau Pittstonc, ežia radau dauge
li lietuvių, net biznierių dikeziai,
ypatingai saliunykų liet visi skun
džiasi, jog blogi laikai. Daugelis
brokerių apie Pittstoną nedirba, o
pertai žmonės ne tik ką neturi už
ką gerti, bet dar į sztorus nevisi tu
ri kuom iszsimokėti.
Czia neilgai užtrukęs nuvykau į
Skrantus, mislydamas ten nors sziek
tiek geresnių naujienų iszgirsti. Bet
kur tau. Czia viskas dar blogiau ei-

Szauksmas Balandėlio

2Oc

s i v i e n v j i m «>
Birute

sandrau

10c

ponas ii mužikai, drama

15C

15c

70c
Pajudi ūkini vyrai Zenu*
80c

\ydyk\oa
...

nA o

baimes

Die-

smer-

■

aĄovųa szv.
abroz:
»■ Trtėnuo Nbuūy
U Ootea arba
į

25c.

dingą gyvenimą

50c

va i t a

ir jo ra-

szt inik a

\ akavus Tilviko pirkt<‘h-į<!
Gyvenimus Slopo laimiu
dalis ..Szauivnisz.kio snnrl,

Pirm utini
komedijn
10 c.
Naujas elementorius (įsa.-, „i ) apdarytas
su puikiais paveikslais
“
ir, c.

Kaip juos malė GAUSO agentas.
- -kliudžiusi ant bedarbė

pins I-uzernės pavieto klausinėjau
kur užtikdamas savo tautiecz.us, ar
neiszjxirsiu ką gero. Bet kur tu ra>i livrai. Gerai sako lietuviszkas
priežodi^. ,,ten gerai, kur mus nė
ra. “Ir iszties czia darbinikai skun-

Novonos • .
\
skundžiasi, jog neturi kuom ir ranPrisigatavojimas antj smerczio
50c Žodynas kun Miežinio keturo
tikt nusileisi ton bloga.
Isterija seno įstatymo
25c
30c
Graudus verksmai
Apie malda kaipo rakta i dangų
1
% k >

enczių
Moksląs Rymo katalikų
Szkala

(P.

riumenės divizija ir atimti dange-

Vietines žinios.

— Londoniszkis laikrasztis D a i-

/ „Nauja Gadynė“, kurių Szliupas apraudojo,ir kuriai raszėjai Kro
nikų ant kapo paraszus raszė.........
vėla atgijo.......... Szenadorije. Al
gijo ir žada dauginus nemirti, nės
turintį kelis diktus Szanadorio ver
telgas, kurie szelpsią jąpinįgiszkai,
o raszliaviszką medegą pagamjsią
pp. Lialis, buvęs Saulės zece
ris ir Robertas Kuncmanas, buvęs
p. Tabaro buezeris (mėsinįkas).*
Isz syk girdi neraszysią „nei po
tai, nei po tai pusei“. '

Gy kizlaitis

Vokiecziai sriime atsitiki

YtjĮ cjicrgiju»

nekam li

JVI. f. JVIaley,

tos kalvos nuo kaimo Lososna 16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.
vandens paplauta ir todėl nu
slinko. Nuplovus žemę,atsiden
gė krūvos žmonių kaulų.
. . Kūnai
__ _ r Datąi«q. -isokiii^.^%lykui
milto Kaproytro mivo visi vieUftU|(g, wsiaaEroWiijitai:
naip laidojami: galvos numirė- dus, špilkas ir k

ki m)s sutarItPg ajisigy kasti ne giliai, vos į mastą
ujĮlos jiems luino. Szale vieno numirėlio
Qlii]a ir Ma rado ir 2 vinistokias, kokiom

ir

10e

arba su tautoms
ariszkoa kilmės. Kokiai tau
tai priguli tas kapinynas, neži
u iiu A rj is] yra
J-p,
kraszto gyventojiį pn?*®“"*"
mą czia lietuvių, ar draugia
czia su lietuviais gyvenusių,
nežinia. Viename kape atrado
su irith'.iv.bA

galėtų mus kada szo’įĮsu savo ka
riumrne aut Reino;
bus, kad
kilus karei tarp TrigiJs Sandoros
ir-Maskolijos su I ramzija, pran
cūzai turės palikt i dal :ivo kareivijos ties Italijos rylKUi:
) nuo italų
o-alės vėla pasėkimi g
ti.“/
tos nuonionėė. jog Italija dar g: butie kiek
naudinga vokiecziam? dėlto jos ne
reikiąiszmesti isz Tris x)s Sudoros-

n'e, ir sutikęs vieną lietuvi, pralie
Dabartine Anglijo , /aidžia ima
jau klausinėti jo, kaip jiem ten einai. Žmogelis skundžiasi, jog jau nfi-! szvelniaus apsieiti su riais. Vaiseniai sėdi be darbo. Dabar buvo mis džia rėmė taip vadi ma „Irish

PtHVIT.hl

Minei
Wa<

m i jos klaidas po jo Viii,„vyste jr jH1 į

mą su prancūzais.

K m meile b n ir I >ivv:i
Kas k a'■ lt'

ir Kometas

Pokylis szventnjų arba tanki kom iinija
....
i.5

(Lietuva)

kapinyną senovės Lietuvos gy
ventojų. Kapinynas tasai ant
kairiojo Nemuno kranto, netoli
pliantonuo Grodno į Augusta yni niijs agentu Mt. CARMELIJE
vą. Nemunu krantas czia gana ir APIELINKESE.
Užraszo Garsą ir apgarsini
toli Ątiitraukęs nuo paezios
ITALIJA..
u p ės, i sz k asi n ėtas gi 1 i o m is 1 a b a i mus priima.
Italijos nepasekmė-Abisinijoj4 la senoms grabėmis; iszrodo jis

das, nes mus apeina jos leip pat,
Tegul
kaip mus paežių klaidu
tQi’i narsų
ir kas žin kaip giri
aha (AbiItalijos kariumenė
:tu, jog Ita

10c

. i,T \z|<<inas draugo
-ik
o \V 111
aV\ey> bailybes dienos su
o
\
-5c.

Pakilę krikszczionys ant salos
Kretos szią nedėlią laimingesni.

arklius kaustydami patkavas
Hi. ai.
primusza. Dalis kaulų visa buvęs prie
turėtų
Ylunicbo laikras į
Neuston
iszpurpėjęjyra ir gerai užsilai Ashlaitd’e.
Nachricbten“ taip a> į u raszo:
ekysiu. Galvos trumpos (brachy ny, Buildin,
gerai pamena ir t odė* begalima gn- cefalai ), mažos, suaugusios į
užpakalį ir labai siaurps kak
inesziinas, rolo BaratierCo, kaipti vado. Kriti- tos. Taigi czia laidojamų ti

Trumim senovės Liūtu

kmo/ Szvuntuju

nyczios.

Keleivis.

gerai atncsztų karėj su 1

mano

Ka dai vt idant s\eiki imtume

'

betureziams ir jiems tai pri
reiks daug žudyti. 150 beturczių szeimynų likosi be stogo.
Ugnis užsikrėtė nuo suodžių

pasirungti. > JTegiam
ny.hmo“
vvriausvbė

iuose apdaruose 90c
l‘00
ino
2,00
Tamos/iiis besotis
2,75 ir
dangiąus
save pramokti raszyt

1

v.... -.

rapija Shenandorlje. Akcijos po 85 ir
850, atneszanczioa naudą nuo 1d. Liepos,
visokiomis melagystėmis nrzina lie
1896. galima gauti ant‘iszmokestles kas
3 mėnesiai. Už dviejų metų leista par
tuvius ir kursto juos priesz kun. Be
duoti jas. Akcijas galima gaut pas Dr.
SENAS KAPINYNAS.
žą. Ir dar nežinia kuom pasibaigs
C. M. Bordner, 34 E. Oak str., Shenan
Netoli nuo Grndno rado seną doah, Pa. ,
visi tie pjovimaisi.

ir tautiszkas pasilinksminimas me, t. y. jog puslaukinė abisinieant S n s i v i e n y j i m o nau czių kariumenė pergulėjo italus, ma
dos Bei pi idtMirrimo tolu kaszt*

i r>c

Naujas elementorlii" «u

• u1W!ia (

.

yra pripažįta už tikrą teisybę, kad
už turkų neteisybes A meni joj rei
kia kaltįti patį sultoną.
Anos ar
mėnų skerdynės prasidėjo Y i 1 d i z
K i o s k‘ e sultono rezidencijoje
ir su sultono žinia.
mas szį ta žingeidausiszgirsti. Ir isz
Turkų vieszpats norėjo tuomi
girdau daugiausiai apie tenyksztės
parapijos reikalus. Vieni kaltina ri reikalauja tūlų atmainų (reformų).
vietini kleboną, kiti j į tiesina. Norė
musztųjų armėnų skaitlius sieksiąs
silankiau pas kelis prakilnesnius lie 100,000.
tuvius, kuriais manding galima uŽANT PARDAVIMO. Už 86,000 akcijų
sitikėti. Tie visi papasakojo, jog tą
pirmo morglczlaus ant 10 metų lazdavę
visa ermvderi
•
v daro ten sėdintis dak
Visų Szventų Protestonų Episkopalų pa

’ 1t osii a p dj u-u use K»S liiiK kalT>Vt0]U tnrdfil 14
pamena
$1,50
»
20c tie užkviesti pigimo aukštį
l
{
.
lLUV
’
rkus.
.
Nenurmtiv
2,00 Tery skausmu; į garbe
10
1 ) kad žmones žinotų, jog ti n,.is,rapt6 it4iln is«
35c
ma
2 *.50
mės/'<Vokiccziai r
vaikszcziojama, 2) kad kulbė nimo Italija daugiu
u lia

t.nimai

TURKIJA.

keti, nes ežia darbai dar szlekcziau
eina, kaip kitose vietose Luzernių
pavieto. ^Szneknežinodamas apie
darbus ir sžeip kasdieninias jų ap
siėjimus nukreipiau kalba ant sto

doroj'.

*-

Maskolijos polltika
Vaikų kningelė ..

jk.

ir eina prieszais tuos domonstratorius. Isz panaszios priežasties mie
ste Belfaste pakilomaisztasdr smar
kios musztynės, kad ir policija nie
ko negalėjo isz syk įveikti.

bos, aiszkinanczios „Si siviena•h.mo“ vargus bėi .priesžus irgi
,.Si >I\ ienyj^io“ . .augimą bei
džinu gs511 :į
p a r t 1 i e tu v i sz k ii
kalbų turėtų but nors viena bai atsilicĮiė aut jos paėjimo tautų
rodoj‘. Be aliejonės bis permainė
svetimtautiszka, beje: angli- jos rolę, kaipo sąnario Triguboj4 są yra senovės kapinynu. Sząlis

altorius

<r

........

Žinios isz pasvieczio.

Radžiuviezinus name.
T

..

į.

ISZ LIETUVOS

pu 25 g. uno kiekvieno dolerio

K’

Metas III.

Shepapdoah, pa., 22 d. Pugpjuczio [August] |896pi..

No 34

10 c. Brėkcrys Stoktono (jis pirmines ne žirnius palengviniim
ventojams. Dabar vėl jseniai palei25c- \ aĮiplerio A. kun.
sta isz kalėjimo kelis ,irius, kurie
Szlovinimai* Sz. l‘ano> Marij<
I»až 11 y cz i < >s kataliku
1 .00 darbą, sudegė
luc
. Ražanezius amžinas
Kristijono Donabiiczio Pavasa Daugelis žmonių nustojo vilties anuos metus |>er sint uas agitaci20c
rio linksmvbes
5< gauti darbą.
10c
Kalba dvieju žmogų
Toliau nusilM-ld/.iau į Wilkes-Bar mitu, idant pagąįidįtj lv° prieszus.
Vadovas in dangų
re. Czia viskas butų nieko, tikt
Dabar daugel i jc etų Airijoje
bais .
:
30c
Vadovas aplankancziųatmininima kan
ant bedarbės skundžiasi kiekvienas. didis sujudėjimas,
jeni daro de •
Musu Pasakos, 10 pasakų
to e
Ant siibatos 15 d. Rugpjuezio vie monstracijas ir reika
idant vi"
Girtybe.baisibe ir rustibr to grieko l’c Kankinimas kataliku Lietuvoje abclnai
tinė
lietuviszka
parapija
surengė
o
ypatingai
Kražiuose
1SP3
meduose
fli butų paKas \ ra grli'kas.kalba 2 meraairzlu 15
del Lietuvlszko teiltro
Didžio nedwlla
5c
leisti isz nevalios; k i

Geriausia ir sz t i ežiusją___
m6i
i

. .......

Juozą Juaiuan
c

15 W. Oak Str. Slienanjloali

isz sulenkto bet ne sunituoto
drato. Apart to, indo ežia ir

iszki Kumpiai ir deszroo

iszdeginti, be palivos, matomai

kuonopigiausia.
[97 ir 38]

M

turi 150 žingsnių ilgio ir 60
žingsnių ploczio; seninus turė
jo but didesnis, nes Nemuno
vanduo dalį jo iszgriovė.
11 dieną Liepos szių metų
Grodno užgimė gaisras, kuris

C. M. BORDNKR D. D. S

DANTŲ DAKTARAS
Ofisas buna aiidariias

po pi«t nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 vrąkare
34 O»k 4tr. Shanandoa.li, pa.
'

♦* *

*

Sdontlflo Anerfaųi

Aflenoy fer

ugnis greitai iszsiplatino, nes

«>.)(•

Mimu? M H %

M

f

ligonbutį. Iszdegė 60 namų, o
tame ir žydų sinagoga. Blėdį
skaito ant 70,000 rublių- Su
degusios triobos nebuvo asekuruotos, iszėmus 4 asokuruo
tas ant 2000 rublių isz viso,
namai nri erulėj o

AVBAT®t

B
Tor Inronnatto&nMKf

1i

_

J

.
• 1

įdvieiiyjimiii jau suvei
g

Tilo Lithuanii

szimtis metų.
Ateiuan
< seimas bus“jubilojinis“.
' j >tkzki jo sąnariai be abe
atsižįmės n u veikimu svar

I Garsas
Aiuerl
|
PUBLISHED

išgavo puses paraszytų apie tą atSitikiiuą.
Gal mes reikalaudami
nuo kun. Jakszczio iszaiszkinimo
fSATUE
p^ydsztriai iszsitarėino, 1x4 svarbus
ado taszėjoapkaltinimas reikalavo
Executes all kind of
* nut Ing
ifivarbios, asztrios kalbos.
and translating in all modern lan
niszkos dirvos.
guages.
Tėvynainiams gi vertėtų ką I® tą tarpą ,,Rytas“, hiikrasztis
išeinantis \\ orcester‘io susiedijoje
gero dėl Susivienyjinio pa paliovė pnaiszkinimą. isz ko paėjo
»A11 communications must be adresscdg daryti, beje skubįtis į jo eiles, L# korespondencijja ir joje patilpv
*j Garsas Publishing Co” £ ka<l
kad ‘“Ssuvienytomis pajiegomis apUnniai. Pašinai

I

J

l ž padarytą dide blėdi dide .ir
bausmę, asztrią papciką nuo visuo
menės jie užsitarnauja. Tegul to- ‘
kis žmogus butų ir geru mus susiedu, pažįstamu, bet už tai jo nedory
bę negali lengviai’s nubausti kaip
kitų; krikszczioniszka meilė liepia
mirxs m\lėti kienviena žmogų
artymą, l)et teisybė taipojau liepia
nenpukęsti ir prigulincziai nubausti
neteisybę.
Sapient 1 sat.

1119 e eeNTRe str i ir proce be pelno“ padaryti ką Iszty-S- ragįdamas ■/
•j
Shenandoah, Pu.
' g tikrai naudingo visai (ne vien tioju'ie bažnyczios ir pripuolanczias
e...... .... .
§ Amerikos) lietuviszkai vieno u^<F^es v’s‘(‘n“s lygiai pildyti,
•5
menei.
iwiorTii, i’A.,
® -* N c delf nis i JLaikrasztish-.^

Korespondencijos.
iu (;i’.irczio 1*2 i>.
189(» m.

|‘G rsas Amerikos Lietuviu’^

Kun. Jaksztys
Sziume “Garso“ numeri je į
i ftlszeinaJ kas J subata$
paunp'nome aname “U a r s o nu
f "
Shenandoah, Pn.
g vietą “ZemaiczuĮ vyskupystės“ merĮK
tvirtina, jog anie rasztai yra
talpįti garsaus vi
S Kasztnojll nnt metu §:lĮ pradedame talpjti
tyczia siuntinėjami į laikrnszcz.ius.

^AMERIKOJE
P
$ A2,00^ s°j e Europoje maskoliszko ja idant suerzįti žmones priesz kunįRanknwzcziai (korespondencijos)ir| I S5Stinįko naujausią veikaląapie g«| ■■
5 ^
būti siusti aut szio ant-^ 1
i musų tautos padėjimą Masko
Apsvarstę tą viską. me.- išsitarė

-

mc, jog pagal mus nuomom- anas

Publishing Co., £

tūli p. Lelivos ’szsireiszkimai,
VANDOAH, PA.
fe gal nevienoje vietoje jį klys
tant pamatysime, bet atminki ta vien tik, idant suerziti svietą. Ta
sa vo U tioinon ę i szre i sz. k ė m e p: i.-i re m
me. jog tai raszė maskolių czi daini ant 1) paezios “Lietuvos’'
Entered as second class mail matter
novnikas, ne lietuvys.
Abel redakcijos pasielgimo link ano ko
at the Fost-OHlce at Shenandoah, Pa.
nai bet sakant, jokis lietuvys respondento. 2) “Ryto“ redakcijos
a •
A • • i : I negali nebūti kantantn isz p. aiszkaus prancszimo, jog tas ra-zta»
bzį “Garso“ numerį iszlet- _ 7.
...
.
B
iarne padidėtoje formoje. Lellvos, ve,kalo,: >,Palodo bjauri melagystė. perkreipimas ku- - -J mums daug maskoliszkų netei
Idant gi apmokėti kasztus, k u
laiszko.
sybių mus tėvynėje, kurių mes
rie sujungti yra su tokia laik .
.
... .
Tuliems tautiecziains nepatiko k u
raszczio permaina užkvieczia PHPr8t« J1"4^ v,lktl- nel »«"ž nįgo Jakszczio laiszkas, kuriame
1
*V
Į./vi UICJAlJCLy
II lt IV V 1 <3
I<1 Į
w
,
• t
%
tėmijome, ir jo veikalą skai I jis užgauna kun. Burbą: jiems pasi
me savo skaitytojus, idant pra
tant nevienam toptels gera Į rodė, jog Garsas pritaria tam
platinimu musų laikraszczio
mislis, kaip greieziaus galima Į visom, ^as kun. Jakszczio laiszke
palengvįtų mums daryti ir toliaus pagerinimus musų iszda
bieziuoliąapsirikimą ir pamirszimą.
priespaudą.
«j y s' "4. N atidos tame patys
jog laikrnsztis talpįdamas apkaltini
“Padėjimo Lietuvi
.t k ■ s i
d rauu vieszpatystėje“
ą e su paties I szczio ir jį apkalbancziu jo prieszu
szk
•H
rei kale mes
ilk.
”i“nas norint is leisvbe
n

c CENTRE Str.,8

/

. -1<

am :

pei
Hur.

• Beskaitydamas **Garsą Lietin ių
Amerikoje", iszleistą Rugpjuczio
s d., užtikau korespondtmeiją km
J. .Jakszczio, kurs po teisybei nu
rodo neteisingumą tūlo laikra-zezių. mielai priimanezių i savo skil
tis korcspondtmcijas tūlų pašle
mėkų bei szliupinių.
Po tei.-y
bei taip yra. ir beveik sziądien ne
rasinio Amerikoje tokios lictuviszkos parapijos, kurioje nesirastų to
kių paszlemcku bei <zliupinių. ncprigulinczių prie szventn\ežios ka
talikiszkps. o raszanczių korespon
dencijas vardan parūpi jono bei pa
rapijoms į antikataiikiszkus laik
raszczius. Kaip kur tokių paszle
mcku yra parapijoje apie kolos de
sznnts, arba ir daugiau, kurie po
korespondencijomis pasiraszo kai
po parapijonai, o vienok po teisy
bei yra didžiausi prieszinįkai lictu\ i^zkų parapijų b<-i katalikiszko ti
kėjimo.
Apart to ramias! tankiai
terp musų tautieczių ir tokiu, kurie
nors priguli pilnai prie parapijos,
esti daugiau liuke prie bc<li(‘v\ sles.
kuri jiems žadu žemiszką rojų su
teikti ant szios aszarų pakalnes.
I’erp sziųjų esti ir lictuviszkų ver
telgų, kuriems no tiek rupi tikėji
mas kiek biznis.
Taigi toki ver
telgos daugiausei rūpinasi įgriebti
'■* malcrialiszkai. o jeigu'tas
• :s(*ka, tai ant
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raszcziuose
rn-z.
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Sliezia >.:> g...na* melas, kadangi
kožnas tėvynainis supranta rašinį
kaip mano teip ir kitų taukiaus
raszanczių. Žinoma kum Jaksz.tys
sanprotauja. buk ir isz Worcesterio vra mano ranka rasz\ tos kores
pondencijos ant jo. kuriame tai
kampe savo gyvastyje neesu apsi; i
lankos. Kas link anų kun. Murzo
to korespondcncijii isz dalies yra
ir daug tcis\ bes. nesu kum Aluszotas už netikusį kunigystes pildymą
lapo isz Scranton'o \ yskupystės
praszalintas. o priegtam vyskupas]
\V. O'Hara, kaip pats kum Maszota-' man pasakojo, nei lo dol. jam
Maszotui] duxes ant keliones kai
po biednam. kad greieziau iszvažiuotu is/. Scranton'o vyskupystės.
l>z virš.mmctų žodžių kun. J. Jak
>z.czio gulima sanprotauli. Imk
u>z esu taipgi kumpanti p. J. Bank
szcziui prie *‘\ ienybes . Lis yra
grynas melas. Teisybe kadais bu
vo tas dalvkas, tikt ne del mano
naudos, bet lietuvystės labo.
To
dal\ ko sziądien neaiszkinu, bet jei
gu bus reikalas kitame sykyje paaiszkinsiu.
Asz kaip prie “Vie
nybes". nepriguliu bus arti dvejų
metų. **\ ienybe" eina savo keliu.
Kokis jos yra kelias irgi ncaiszki
nu. nesą tą dalyką ganu gerai su
pranta daugelis lictuviszkų apszviesunu. Atsiradus reikalui irta
dalvka paaiszkisiu. Jeigu mano
raszinelis patilpo
ienybes N 31.
apie Susivienijimo begi, tai uoga
linui spręst i kad. asz esu kompanu.
bei užtarėju “\ ienybes" teip lygi
nai ir kum Jakszti negalima kaity
ti. kuris “Lietuvoje talpino savi
straipsnius nors p>eudonimiszkai,
o sziądien szi ant jo raszo. Ka
link “Vienybes", sziądien ji įžengė
i bcdieviszkas vežė-. Ar tikt neis
t
pėdomis “Naujos (ia<l\nes"Bei
mili iratsikclti. Ir nedyvas. nesą
:-js \ ra žmogus it nen' . t
‘"c- i kuria*
veja 1
.
inkstą.
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kitaip rodo “\ icn\ Ik ".
Po pra-zaliniinui -zio netiku-io. užėmė
ienybes" redakturyslę p. Jonas
Kauna-, žmogų- be augsztesnio
mok-lo. ir supratimo, o kuri-, ko
kiu- tik korespondencijas gauna.
\isa- talpina į “\ ionybę . ba pats
neistengia ko gero paraszvli.
Aut pnxeikdo apie Bo-tono lie
tus i-zką parapiją, pirm kiek laiko
iki-ziol beveik kožnam “\ ienvbės”
numerv į skaitome tai koresponden
cijas. tai alsiszaukimus, tai paaiszkiniimi-. tai protestus ir t. t., o
paeziame dalyke, kas yra kaltas,
tai negalime -iipra-ti isz tų visų
rasztų: ar kunigą- ar parapijonai?
Taigi prie tokių “Vienybes" re
daktorių asz nieko neturiu su “Vie
nybe", jau beveik du metu. Kum
J. Jaksztys \ irszminetliose žodžiuo
-c duoda suprasti, kad jis tik vie
na- yra bjaurojama- lietuviszkuose
laikraszcziuose. Bot jeigu giliaus
i-igilinsime. tai ir visi lietuviszki
kunigai tokius pat y\airius užpuo
limu- turi. Ant paveizdo paim
kime szi dalvka: Edwardsville,
Pa 17 Gegužio laike savo ypatingą
susirinkimą -zv. Antano draugys••
• 1.
**'
te del padauginimo skaitinius savo
-anariu.
Ant tokio su-irinkimo
4. •
buvo užpraszyti: kum A. Burba,
M. Szedvydi- ir A. Kaupas.
Ta.
diena i-zp iole ncdeldicnyjo. todėl
kunigai atlikdami savo parapijose
dvasiszkus reikalu- bei pareigas
negalėjo priimti ir po teisybei
-znekant nebuvo reikalo.
Užtat
nepaprasti szneketojai buvo: Syl.
Pauksztys. P. Mikolainis. P. Staske\ vėžius ir J. Pauk-ztys. kurs
gana drą-ei sznekejo apie apszvieą ūmi - ir liet u v i-zkos duonos odcjiis
kunigus), nepribuvusius ant to
kio- draugv-tes susirinkimo. Kada
ant tokiu -u-irinkimo kalbų. aĮjgar
-intii **\ ien\beje", jokis apszv iestuna- (kunigas) neatsiliepė, lai
“\'ici
' '*
ros] oi
vardų
iszva<
riems
“Viei
pamo
kini,
pa ra p
“Viei
“Vici
klalis
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1 ūmo
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ISSSIva ite^TWnirrias.
Lietuviszkai paraszyta

—•>>»>»»»» L, § IVINSKO, <««««««—----- [Tąsa.]----Nors tas Bandytojas nuaiunezia ant mus fiemą vienok neušmirszta mus

prieszai ją visokiais budais apsaugoti — ežia ant pusezios davė mums
samanas, sziuog gyvulėlių kailius, lanę—bet ir ką daugiau. Czia ro\ dydama piraztu, cziaguli tavo pilvas; jis dikeziai turi szilumos, ir jo
galė viską perdirba ant šoko, ką suvalgai ir iszskleidžia sziltapo visą kū
ną — ypatingai per gyslas, kurios ežia ant rankų visados matosi” Da
bar pridedant jam pirsztu prie szirdies, liepa tėmyti ant plakimo jos ir
ant pulso rankoje ir tarė: ,,Matai, kiek sykių czia musza, tiek sykių
sziltas kraujas pereina nuo kojų iki galvai, o is» czia žemyn ir taip szi
Iūma mumyse paežiuose atsiranda. Kadangi Vieszpats Dievas nebūtu
taip surėdęs, tai būtume dabar tikrai suszalę kaip molis ir prapuolę,
kada szilumos isz niekur, kibą nno vienos lands biskutį dagautume.”
’’Apart to Dievas po skūra po visą kūną baltas gyslutes, kaip siūlelius,
, i ‘ J*
-kurias jaucziameszaltį ir szilumą .... kad to jausmo ne
ikė szalczio nesirengtume ir taipgi suszaltume............. o
/tume ant karszczių, ir lygiai mums tas kenktu.“— Ma1
rdies graibstė, ir savo nusistebėjimą iszreiszkė kraipymu
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•
: ic ,
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apė iszmintingus ir gerdaringus Dleviszkus surėdymus
.ėjau pasakoti, pasakysiu tav dar ką daugiau. Musų gal
egenys panamos 1 tais, ką tav seniau rodžiau isz avies
giauswo daigtas, bet labai dalikatrias, — kad smegenys
utu užgaunamos, Dievas uždarė kietame kaušze, kurį
is dėlto, kad karsztis prie smegenų taip greit nedasi-

i tucjaus galvutę paeziupinėjo norėdamas persiliudyti
’’Arba“ sakė Genavaitė toliau: ,,kaip stebuklingai Die, kaip iszmintingai patalpino! jos taipgi labai ^lalikat-

i:

V

wme-zviigtapr j g«’vą supuolė.
T
W: JĮj
l°ngray Jpėtu būti užkenktos, kad nuo lietaus, sniego, dulkių -... bu
lą mažiukas pa tėinyjęs, tarė su ašaromis akyse: „Myiin^teW|
tu apsakytos, kada užmerkiamo; pagalinus antakiai virsz jų yra, kad tinėle! kaipgi iszrodai! veik jau tavę nepažįstu. O
prakalti <• • • kaip pilasi nuo kaktos, ant jų užsilaikytų ir nodaaigautu kia ?”
‘
‘
f .
Ui
į akis, kris jom kenktu — jos vartosi tose duobutėse į visas puses, isz
.ęMaiio mydimiausias.’" atsakė Geiutvaifė; ,,asz
czia turlb tą naudą, kad norėdami žiūrėti į nugsztį ir žemyn, tan ra i numirsiu." „Numirsiu'' atsiliepė mažasis, „kaštai toki/
kiai be ^kreipimo galvos padaryti tą galime.“
migsiu,“ tarė Genavaitė silpnu balsu — ir daugiau neJ>ubu^
,,ArluSiosį“, tarė traukiant toliau kalbą, „kaip iszmintingai Dievas jau mano akys neregės saulės, o, mano ausys tada neii^41’1'8 1 ’ ji
■
pritaisė,nt paežio vidurio burnos, kad tuojous czystą ir sausą orą dėl so, szisgi kūnas tada atszals ir sustingęs ant žemės is<-drikas
P»/
■ j
sveikaliitaip reikalingą, pajaustume; podraug ir drėgną, supuvusį, giau jau nepasijudįs, ant galo suvis supus ir visas į
Vaikas, tą girdint, su didžiu verksmu metėsi m<unai
smirdan kibai kenkiantį, o szalintumė.-i nuo tokio, sznirpszly^ randa
mama,l4
J
si tuojaiįant lupų, kad tuojaus pntėmyuime. kada ką smirdanezio, ar spaudžiant ją. bepaliovus kartojo tuos žodžius:
Genavaitė tarė: „neverk i ,c^rtS ki.diR^
ba supipio imtume į burna ir tą nevartotume, kati ką nekenktu.“ meldžiu tavą- neini:’
,, Dievas i šliuzu
Žingeidpn vaikeliui meldžiant molinos, kati jam dar ką dailaus ir nau no tai galėję mirti arba nemirti. Dievas taip noh
dingo pasakotu — pasiskyrė apraszymą geradėjysezių. kurios isz akių ko vaiksis didei nusistebėjęs, „jukgi tu man visn<Ls kalbėjai, kad Dievas
liežiuvioi ausų plaukia ant musų. "Kiek tai,“ tarė, ,,matei jau<l:iiglų>a taip geras. Kaipgi .lis dabar to galėtu dasile^i* ^z.tai asz pauksztuko
vo akimiijau tai melsvumą dangaus, debesius, saulę, mė:.c ;r z\aigž- nenorėcziau pragaiszyti, — t’.* m labjau tave!
Genovaitė aG:d
. ( 3 ;;.imano vaikeli-' K«d tu man neduotum pra
des, ausį laumės juostą, kvietkas, viigas, vaisiu.-, aii'. ;.uis, žolę me
džius, pikszczius, gyvulius, didumą. a;s: i > mą. -kaislumą daugelio žūti. arba ne.,,4b u i” v'vasti, tai Dievas tudm labjau ta padarys.»Jis, ku
\ \mki, n : m dūda amžiną gyvenimą, vienok tav tai pirmą
daigiu sp ir mano ką naudingo ’rat.-: 1.Miežio dėl musų, i.-z to pažinai ris amžb
;2- ...i turiu. Yra ‘-:i žinoma, kad asz netiktai isz kūno, ką matai su
visgalyl. gražybę, iszmir'į. ;< . liną 1 ėvoylangujo ir džiaugies; i.-z to ’
visko. Įžagei bos akių ix/>noium nickoant svieto: nors gyventum ant rukai u kaipo ir tu: g) vi na sziume kūne kas prakilnesnio už saulę, mėne
svieto, bn;a n “.lės isz jų jokios neturėtum1: nei žinotum kur *cng«.. .ot mi sj ir žvaigždės. Yra tai duszia taip nematoma, kaip pats Dievas, pra
ti, kada tįjli.*''— „Tai teisybė mama!“atsiliepė džiaugti: masis. ,.() nui kilniausia dalis ir brangiausia dovana .Jo, kuri kūną gaivina, bet po
draug su juom nepranyks. A r atsimeni, mielas sunau! kokį seną rūbą nu
no Dieve lėkavoju Tav. už akis.”
,,Su įgelba lifžiuvlo .... kalbame, -zm kamėsi, giedam—per ką sivilkau ir numeeziau, kad; 1.gi jau niekam netiko, o Dievas man geres
mokinami visokių naudingų da’gAi; ti.om pedeidžiam laiką — be to nį dovanojo! Sztai panaszei -zį sudarkytą kūną dabar nuimsiu nii sa
kaip mm liūdna butu ant pu. c..ios. Bet sztai be ausų, tai mes neiszsi- vęs ir pamesiu. Jis supus, kaip anas senasis rūbas, asz gi pati, kas link
Diokytumsznoki A, nei girdėtmne malonius balsus paukszczių, kalbų ir duszios, eisiu pas Dievą musų m\'Įminusią 'Tėvą, į dangų, Jis tada ma
apsakymtžmonių, nei sznabždėjimožalczių arba staugimo nuožmių žvė nę apvilkskitu dailesniu už szilą. (> ten danguose—ten man gerai bus, ten
rių — galu nežiniom piisiartint ir mus suplė.-zyt. Kaip tai szlektai daugiau nuoszalczio drebėti arba ka votis nereikės, ten niekados daugiau ne
butų! Ditas iszmintingiausias duodamas mum liežiuvį. ir ausis tam vis verksiu ir nedejuosiu ir vietojekentėjimų gausiu vienas linksmybes, kaip
pavasaris už žiemą yra linksmesnis, taip ir dangus už žemę gražesnis, pa
kam pritepė.“
Toki amokinimai szildė duszją Bcnuko, bet peršalusią motiną dar galinus gražiausią ir giedriausią pavasario diena prieszai gražumą iraiszdaugiau spnino, — jos skaisti ir maloni iszžiura persimainė — raudo kumą dangaus yra tiktai szalta ir tamsia žiemos nakezia. Kas gyvena
numas, tip jau menkas, nuo veidų kassyk is labjau prapuolė; o smurti gerai ir dievuotai, tas kadanors tenai pateks“
nis iszbly;kimas ant galo ją apdengė. Jos dėkingumo pilnos akys pra„Mama!“ tarė Benukas, „asz eisiu su tavim, aszczia tarp dykų gyvu
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kad kun. Jaksztys. kas link mano
lėtų savo nuomonę iszreikszt
ypatos kunigą prieszginvsteje, iszsavo reikaluose.
rodytą taktais.nesą kožnas žmogus
Prasidėjo nuo id Lapkričiu 1894 m.
Italijoj
bado
baisybė
gazdi
galiant ko nori rėkti bei raszyti,
dar toks žmogus, kurs rėeziu veją Iki sziftin ląikui Masko]i ja pa
Trelnsd Užeina Isz Shonadorlt In Penn Haven
Junction. Mauch Chunk, Lehighton, Slatington
ailikotikra
savo
pasiuntinystei,
gaudo. Jei kun. Jaksztys to neWhite Hall. Catasauqua, Allen town, Bethlehem.
iėzrodys tai bus tikru melagiu ir
savo užniany- ardo draugystes — ir tai yra Euston ir Weatherly 6.04, 7.38,9.11 ryta 12.43. 2.57

Geležinkelis Lehigh - .Valley

liuosa Italija.
O tie
ką
ir stengiasi re sėdi kalėjimuose, tie, kuriuos

Kun. Jaksztys baigi lamas savo
korespondenciją ragina visą lietu.
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mis pajėgomis naikintu usnis ir 1.1.

Kuo yra n u si

jau turi tokią įrėdnę, prie kurios
didesnė dalis lietuviszku kunigu
priguli*, o kun. Jaksztys gal ir nemisliia prie jos prigulėti. Del ko

žmonių gyvenimų, kūmaujant
ųuo, nuolataisavo akis ntkroi priesz militarizing, kuris Itali
pia į pusę carato. Neva! Pran joj iszcziulbia paskutinį krau
euzija, ta republikoiiiszka

kai cika.sti. Mano tikru geidaviniu
bei troszkimu buvo ir yra. kad vi
si lietuviszki kunigai, pastumę

daigias!
Tas Molochais atitraukia
milijonus žmonių nuo darbo,
atima sveikatą, energiją ir kiek

liuose, guli po caro kojom.

nytusi ir dirbtu iszvien kaip tikėjimiszkuose teip ir tautiszkuose prancūzu
dalvkuosc dėl savo tcvvnes labo ir
dėl apszvietinio tamsesniųjų broliu
Kun. A. Burba.

Mahanoy Plane, Pa. Susi vieny
jimo kuopa isz Mahanoy Plane ant
paskutinio susirinkimo nutarė už
szaukti mass-mitingą, kuris bus lai
komas 23 d. Augusto 3 valanda po
pietą ant Boil i no salės. Ant mitin

nebūnant

masko

O

Ir ant ko tai? kam tai ? Idant
tuose žmonėse užmuszt dvasią,

stoką patrijotizmo ir parsidavi
111a vokiecziams.
kietijos ciecorius: „man lie
pianttnrit szantį savo motinas,
seseris, brolius, paezias ir vai
Prancuziioj, tankiai atsitin kus.jei asz teip užsimanysiu!“
ka sumiszimai, kurie pasibai
Europos randas nemislija
apie palengvinimą gyventojų
būvio

did’na,
tiszki reikalai. Dėlto užkvieeziame
savo brolius lietuvius netik isz Ma
Plane, bet ir isz aplinkiniu Planeuzija, persiėmė kazokų
ą, kaip tai. isz Gilbortono. dvasia ir labjatisin bijosi ano žmonės
to mitingo, nes ir isz Szeuadorio
pribus keli kalbėto jai, kurie nurodys
naudingumą Susivienyjimo.
4
r.

baisaus žandaro.

Pažiūrėkim

\ is žmonių ir
al

nor Karės? Ką; ten su
žmonėmis! Kasiu klaus, ar
jie not ir ne? Tai ant jų gal
armijos, anuotos stovi,
— a11^ j1! galvos lavina jų
suims.

sim, jog ir ten ne gerinus. J en
žmogus su žemu ap
iris tik atsižvmi
•■
Vienatiniu iszsikalbėjimu yra na
ir K-garbinimu sa
minė karė, todėl tiek kariumenės

5.27. po pietų.
In New Yorn ir Philadelphia, 6.04. 7. 38. 9.15 ry
ta 12.43, 2.57, po plet. Id Quanane, Switchbaca
Gerhardą ir Hudsondale. 6.q4 115 ryta 2.57 po plet
In Wllca-Barre, White Haven, Pittston, La
ceyville. Towanda, Sayre, Waverly ir Elmira. 6.04,
0.15 rytu 2.57, 5.27 po plot.
In Rochester. Buffalo, Niagara Falls ir in Westus 6.M, 9.15 ryta 2.75, 5.27 po plet.
In Belvidere, Delaware Water Gup ir Strouds
burg 6.01 ryta 2.57 po plet
I Lambertville ir Trento 9.15ryta
Tun ban...x: 6.04. 9.1 ryta .57,6.27 po pic
n thaca ir Geneva 6.(M, 9.15 ryla 5.27 po piet.
In Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
In Jeunesville, Leviston Ir Beawer Meadow
7.38 ryla 12.43 po piet.
In Stooton Ir Lumber Yard 6.04. 7.38. 9.15 ryta
12.43, 2.57, 5.27 po pietų.
In Silver Brook Jukction, Audenriod ir Hazle
ton 6.01, 7 38. 9. 15 ryta, 12,43, 2.57, g.27 Ir 8.08 po
pietų.
In Scranton 6.04, 9.15 ryta. 2.57 Ir 5.27
pietų
In Hnzlebrook Jeddo, Drlfton ir Freeland 6.04,
7.38. 9.15 ryta, 12.43. 2.57. 5. 27 po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Cree, 4 59, 7. 46.
9.13. 10.20 ry tn, 1.00, 1.40, 4.10. 6.35 po plctu.
In Raven Run. Centralia, Moun* Carmel Ir
Shamokin 9.13, 11.14, ryta, 1,32. <20. 8.22. 9. 16 po
pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy City ir
Delano. 6.04, 7.38. 9.15, 11.05 ryta 12 43, 2.57, 5.27
808.10.53 po pietų.

Treinai iszeina.

spaustuve

preke [czienia] iszpildo®
visokius drukoriszkus
$
s
darbus:
DrukuoiaS

DRUKARNES ADRESAS:

“GAUSAS” PUBLISHING Co,
119 E. CENTRE, STR.,

ItzShamok 5.15.8.15.11.45 ryla. 1 55. 4.30.9
30 po pietų, Ir ate na In Szenndorl ant 6.OI, 9 15
ryta, 12
27, 11.15 pc pielu
Iszeina
dorio } Pottsville. 6 04. 7.38
9.08, Il 05. U.3uryu_ 2.43.2.57, 4.10. 5.27, 8.08 po
pietų.
Iszeina Isz Patlsvllle ( Szeaadori 6 00, 7 50. 9.05
10.15, 11.40 ryta. 12.32, 3.00. 4.40 5.20. 7.15.7.55,
9.40 po plctu.
Iszeina isz Szeuadorlo j Buzleton. 6 04 , 7.40. 9
15 ryta, 12.33, 2.57. 5.27, 8.08 po pletu.
Iszoinu isz Hazleton | Szenadorl. 7.3, 10 00
11.06 ryta, 12.15, 2A8, g.30, 7.ig, 7.|6 po pietų.

Draugyszcziu konstitucijas,
Plakatus, Tikietus, Groma
tas, Užpraszymus antveseiliju ir t. t.

GERIAUSIAS

SHENANDOAH, PA.

—

Lictuviszkfts {3 KRIAUCZIUS

Ithinas Itiijanckas
----- —Perai kraustė į savo naujus namus anti^^rrrr

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia
Maunt Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2.
Insisziurikite (apsisergekite) pas
40 po pletu, Ir atlena In Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Iszeina isz Shamokin in Sltenadorl 7, TT^
• 1
4
120 South Jardin Str Shenandoah,
DaVldL JD ailSti,
Ties Fetuviszka bajnyczla
55 ryta ir 4.00 po pletn. ir ateina in She
nadorl ant 8.49 ryta Ir 4.58 po pletu.
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje kp’auIszeina in Ashland, Girardville ir
gojimo (Insurance) kompanljoas.
Insziurlnn nuo ugnėies jau daugelis n ■ u
Lost Creek, 9.40 ryta 12.20po pietų.
In Tlazleton, Blach Creeli Junction,
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk
i
Allentown, Bethlehem, Easton ir New

randas užlaiko, idant sutrint žmo
nių m
dvasia ano valdi už liu
t
tikra kariumenisz karei
>i

ii f v.

Eui
da. ro
bu JOl

aezios Marės, kuivus į .Ameriką pa
u Stanislovu Kois jie buvo Miner1 augalotas su gal
iukais, tur apie 30 nenorėt
nti ūgio vidutinio
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kadangi jie man neatsako, kada su jais szneku, noriu

ūmo-4, tarė Genavaitč, ..tu dar ilgiam ant žeim"-'pasilik- ape tuvi
inu, jei grąžei gyvensi, be abejonės dasigausi pas mane ir turi u
“T<
*»vki turi mb'H- Dabaigi klar.'-sk. ką ta\ tolinu pasu
urnų lupos daugiau n^alCiiieps, kada mano k\ėpa
ula mano ak vs užges mano veidas nublanks, rankos ma įiematon
KELPSH AOKBIK
S°
tina, ..tu ji matysi--ir suj juom sznekėt. ^lėSL’’ ^7 gu J
ji mutysin ir su juom 8alė’lu’“°* lilW
b, kodėlgi
k
an numirus irszi landynė prisipildys neszvankmn
ruvo isz džiaugsmo.
Bet; w
s2-ios cziu p’i sios palie>s noat.ina ir dėlko mus vienus a
.-niiė “jis yra do žmogus, i
ant kurios daug kaP‘
ir mielą lygumą pries: ai
“Ne, mylimas vaikeli!“ tarė («enn
’cZp)S, Jis aliaus nežmonių gv vomi-*’
Jis apė tai nežino, kad ant szios randamo
yti. Su
”
....
žino, ar mes esame gyvi. Jj. mislyja,
kokin tik mi svieto
inomą!“ auszuko Bcnuka> misidy vijc
ktul
ętn\»zia tiktai du, bet dėlko.tu man tą jau senei nepasakei ?
dyja, jog asz viena isz mekvcroziam’Hi
;
\wvatl5 um vaikszczioti, tuojau* uit ūmo P“s juos.”
gali būti. Žmonės ta jam tumelavo. “
h
^^vaikelil“ tarę Genavuitė, “ keli isz tų tai žmonių mus į szią
“Ka tai roiszkia melavo? pertarė vaik^,
ne >uPnin,a
“
Meluoti
tarė
motina,
reiszkia
kitaip
sznfckeli
nekaip nlija. Žmo
Ui mama,
apus žvėris iszvarG. Manę ir U»vq užmušti norėjo.“ ,,J ai
tė. ..kaip Ad ’’ utsiliepė vaikas, asz roislijau, jog jio yra taip gori kaip nės kaip sztai suko apė sav^, jog labai nayl’si vienas kitą, o jok viens
'■
. .
>-ūe žmonės numirti turi?“ „Nokitaip“ atsako Cietmvni- kito neapkenezia. Tada tai vadinasi moloofi.“
Hlll nmilllti,
- i;„,_
tlmnn/iudPl nii’inntnnifKiiuoilPmCK
Parsiduoda geriausi ta vorai už pigiausia ciene.
klausė yni k as, “tas inaolkados ne
butu puolęs į galvą,
„ i ai gal jie ne
v
O žmonės, žmonės’/4 — bin' linginį ls garbiSzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
(4
„taigi eisiu pas iuo8 *no apl° ui’ kaip a8Z ikl 8^‘am hūkui“, tarė vaikas, niuota gal vilto — “
mirt?. Kadangi t ikini PaBak>'t}ia
uPie tni- Žmonės’ jus visi turite nu
Ęill|gUS ko greičiausia tiesink in namus nuliaio’žiam.
.
„ ture- Geluvai t ė, “taipgi su o.“ Po
orėtu man įtikėti.”
y»»ii apipasakojo šuneliui savo atsitikimus, Unt kiek juos
-?Ar(’en8V!Vit6:K1*0110'1
bot vienok ne visi pa
" -avo kalba toliau taip traukė: , “Prisižiūrėk sziaat „n ui žiedui
sitaiso
Z( inje. Žemė gražiausius jiem vai>iu.s iszduoda ir* ;mt mano iui>zto - apturėjau jį nuotuvo tCy0><«
A
l'eruiudus vakrius ir
-Nuo mano tėvo f sttszuko nualinksmines vaikas d.
gervinu*, turi. Kubus visokią kvietku, >
man ge■s
sižiurėti. Nuo tėvo savo langttjo j„u
’
nesnius įlinkiai tokiais dar apsiim ti ,į;i
gtą maezaau
bet
nuo
tėvo
savo
ant
žetnfe.
nieko
dar
savory
onzęa. .iu jrvvenmastaip jra pa.kus, k.d tay to „ė apipasakoti nrislen cziau!“
e nemagam. Ztemosdmko pagulta,,s savo gyvenimuose taip kaip saule 1, ,-i
msszpnžistu szulezm. o gyvenimą s«vo ir nakties luike taip i'rulnro ,vie
tai dailus
henandoah
f37iri2J
augiau da igty, ir
nei n<*pndėkavoja,
pibuus npr- ji mislyti nenori, ir ueupkenezia.
smaugiasi ir kankina
TSTAUJES LIETUWISZKAS
5 ižsimo'k kasdien liekuzto szia ir gyvenu sav, ta
kaip kad amžinai ant szios žemės pasilikti turėtu.“
k.idnug.
nenuL./usn, jį, i,., i|(i sim.r(i()ų
siu —
kaip
iszhiikiau
meilę
ir
iJlikimum.i
li
n
|
4
Shenandoah Pa.
•■Ilaliurjausuvia pasjuosneeisiu,“ tarė Beimk.-ts, ..juk ti„lle CZIUI.
smer- 202 S. Main Str.,
tiktai kaip Vilkai yra piktais, liet ir veikiame nesupranta
valgią tą žinonią nenoriu ragauti, velyju su žvėrimis vul^i
— iszėmus viena vilku
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka <mt szalto alaus! isz Prancijos
augalėliais. Pasiliksiu
"din ir
eenapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o uepasigailesik '
pas žmones
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražini apsieina.
[37 ir 19]
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Padėjimas«Lietuviu t tautos
Rusų Vieszpatystėje.

GR.4KO LELIVOS
— SoCIJOfXXJISZKAS

Paiszinys. —

[Autorizuotas vertimas. ]

ass K. Katoiciiis.
PESTAUPAGIJA

ma kad ir visai abelnais ipisziniais.
Savo — 4-tas perijodas — yra parijodu sąlygų
menką darbą paskirtu peniausiai Rusijos terp rusiszkos \ ieszpatystės isz vienos
valdancziai sferai ir krūmines (korennoi) Rusi pusės ir lietuviszkos tautos isz antros.
jos rusiszkai draugijai. Prie jų, tų rusiszko
Penktas ant galo perijodas, prasidėjęs
visuomeniszko proto, rusiszko visuomeniszkos
Puikiausia visam Shenandoah
nuo
1863
m.
ir
tęsiantis
iki
sziam
laikui,
sąmonės ir rusiszkos visuomeniszkos sąžinės
reprezentantams asz antrą kart kreipiuosi u būdamas kaip ir pirmesnis peri jodu są
svarbiausiame valsti jiszkamc ir visuomenisz- lygų terp rusiszkos vieszpatystės ir lietu
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
kame reikalo; ir jeigu n«m<> silpnas balsas _ viszkos tautos, perstatų podraug eilę
bus taip pat iszgirstas, kaip jis buvo iszgira apsireiezkimų teip supainiotų, sudėtų ir lyka. Gerinusi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
tas reikale „Rusiszkai lenkiukų sąlygų“, jei
istorijoje draugijos nebuvusių, kad trum jii mos k basos.
gu isz sziąpus gilaus Did mario, įsz lais
vos Amerikiszkos respublikos tas balsas pai jų nė apriboti nė pagaliau pavadin
teip pat pasieks rusiszką ausį, kaip jis t i negalima.
pasiekė isz vokiszkojo Leipcigo ir taip pat pa
Pianas virszminėtų perijodų, prasi
sieks sveiką rusiszką protą ir jautrią sąžinių. I dėjęs pradžioje XIII amžiaus o teisiu
tai asz busiu atlygįtas neiBZnmtuojamai ir lai giau pabaigoje XIII ir pasibaigęs pra Peipgi mdoli nuosaliuno visokį tavom i szvieži ir pavduda ku
mė man bus už tautą, kuriai Rusija savo laike
pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szndinga ruda
džioje
XIV
buvo
perijodu
smarkios
turėjo aezių tarti už szį tą.

Valstija ir tauta savo tolydiniame sudėjime,
uorjje ir iszsigvildėjime, prie nuolatinės savytarpinėssaveikmės^ neretai iszdirba labai sudėtus
ir supainiotus apsireiszkimus, kurių iszaisz
kinimas, pats net dasilytėjimas sutinka ne
pergalimas sunkenylnjs. Kada patys tie ele
mentai to valstijiszkai-draugijiszkoapsireiszkimo su savo painėmis pasiduoda padalinimui ir
atskyrimui, draugiszko sužinojimo rutina, drau
giszko supratimo klaidingumas, vargingas ir
pavirszutinis draugijos savęs paczios isztyrinėjimas sumaiszo tuos elementus į marga ir chaotiszką mazgų, kuriame isz siduoda vien tamsos ISTORISZKAS BCGIS RUSISZKAI-— IJETUVISZKU
SULYOU.
ir prietarų siūleliai. O kad po ilgesnių visuoPirm neng pradėsiu trumpų peržval
meniszko proto pasidarbavimų, tie elementai
pradedą skyrstytis viens nuo kito ir aiszkįtis, gą, skaitau už reikalingą paaiszkiati. jo
tame draugijiszkame apsireiszkime atsiranda gei po tomis sąlygomis suplautu tik są
nauji elementai suvis nepanaszus Į pirmuosius

---- (nlsįr—
PERSKYRIMAS I.'1

KMUTWEJE

kulturiszkos veikmės Rusijos ant Lietu kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu
vos, tuomet da stabmeldiszkos.
Lietu
viszka tauta, tauta tuomet da jauna ir lai is svieto.
neaszpviesta, iszeina staiga į aiksztę isz
savo neperžengiamų girių, į įeina į su
sirėmimus, susineszimus ir artesnes sąlv racirOl
tussija, stovinezia jau ant įžy

T

enytų Amerikos Valstijų lietuviszka tisus deszimtmeczius stengėsi vis rinkti
\eik nedaoina į Europą.
(Už savo
jkome pataisyti klaidų garbaus ramą; kiek mes žinome, mus Amesibaigs da nežiną
• publikacijos gana prasiplatinę aktas unijos Lietuvos su Lenkija, teip mažai apie “fore
temažą įtekmę ten daro. red.

Ar žinote lietuwiai kad CIIRYST1AN SHMIDTO yra geras alus ir
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slunitlra gali kas nori gauti ir
bavzkutia in namus parsigabenti

. Barbey & Son
heading, Pa.

41 ir 11

ft 7

MES1NYCZIA

Pa. Galima pirkti© konopigiausei it
ant geriausiu szipu vvažiuot. Prieg
tam liaiilžiu piningus tiesiogei in
Liotuwa, Russija, Lenkija ir kitas
■vrisas ozai is Europos.
'leipu-i laikau saliuna, kur wiso
goru galima gauti isigert. T.ietuwei
pas sano w i o u žemi

J. J. Rohland’o

Shenandoah, P

Visada

kopigiausiai

kiauliena ir visokio >1
mesa.
taigų busi kada nor

/

sados pigiausia.
v pamatysi kokio gardaus aluczio gausi,
arJ«*lk«*le kaip ini-dus, o eigų ra i turk isz k i.
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/
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DIDŽIAU)

Lietuv:
«ROTE
Goriau*! (orymai, užkasi
0 ryto Iki 12, ir nuo K v ak.
rl visokiu kogeriausia pat
kopinių, oisterių Irt. t.
Smagiauiia viola d«l m
puiki nalė kurioj stori nei
Prieitam da kiekviena dali,
rodą reikale duoda.

FERAJ!

Lenkija; kaslink gi Rusijoj, tai ji buvo
sujungta su Lenkų vieszp^tystc rysziais
teip palaidais, kad reikėjo naujo iszkilmingv dcM.
auviebyj o.
J is at
siliko, kaip žinoma aut
blino seimo bus sunaudota.- ant įvedimo >z.ihimos vi mus
v
15G9 m
ALfie T*
bažn
vezia.
L, * m.
U, ,Ak
,* nL
“‘
Aktas
LinLliJ
f.Mm

a

M. K t PCZINSK
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Kampas Main ir Oak uliezię,

-

SHENAXDOAII,

norėtų eiti ant kontestu (vardniigiaus _<iika!ek<a\o < tai

kltll dalykų skelbia:

ie rusiozką
ir kunigBiksztystę K?3ft\>Aų gyvento
jais apskritai ir y pati n g -*‘Jz po virsze- mail i.
^lyginai
angliszka spauda,
—Oda sziom dviem paskutinėm prisieina kal nybės Didžios Lietuvos ^unįgaiksztj7

dėjimas, daugelije dalykų permainydamas pirmesnias tos tautos draugi j iszko gyveni
sąlygas su kitomis Europos tautystėmis, o
lyginai ir su rusiszkos valstijos faktoriais ir
iszlygomis, 0 taipogi ir su taja valdymo tvar
ka, kuri jau seniai įsigyveno taip vadinamos
4‘Vakarinės Szalies” rybosc, kurios pereina
etnografiszkos Lietuvos rubežius ir užima l>ev veik visą Baltgudiją ir žįmią Mažos Rusijos
dalį.
Tasis mažai žinomas ir suvis nesupranta
mas Lietuyių tautos padėjimas paragina ma
nę imti plunksną, idant iszaiszkįti tąjį padėji-

John Dalton

CH. SHMIDTO

1413 m.,

puses ir tautos rusiszkos iiRros. Prieg
tam yra aiszku, juogei 1)1569 m. pra
sudeda terp Lietuvos ir
sQbr&0S
grynai terptautiszkos, t.tos sąlygos,
kurios, nesusipainioja, usidarko pn
gulėjimu vienos tautos nieszpatj stes,
sutvertos ir įsteigtos kit
Liubli
no unijos prasideda tias perijodas
lietuviszkai—rusiszkų
kurs tęsia
si iki 1795 m., kuriuose getuose Lie
tu'-a įeina į kūną rusiszVeszpatystės.
Sekantis perijodas nuo *ki 1863 m.

SHENANDOAH, 1>A

iiiu. Kurio nor szį bei tą dasižinotii* ir szalto alu
ezio taure iszsrortie ar clgarėli parūks ti, ateikl-

tinka su kliūtimis, paeinančiomis isz valdžios
MT. CA11MIU
uždraudimo liuosai apkalbėti ir atvirai apsvar
styti reikalus. Uždraudimas suteikia tam dar
bui kreivą ir nesveiką pakraipą, kuri netik suMt. Carmel. Pa. Subatoj anglikucziai
viszkos
ir
rusiszkos
tauto>
bei
rusiszkos
maiszo galvą mažiaus apszviestoms draugijos
perszovė lietuvį J. Matulevyczių. kurs atvaluomoms, bet ir paežių valdžių įveda į daugy vieszpatystės ir lietuviszkos tautos. Bu ževo in Ml. (’arinius isz Luzernių priesz tris
bes apsirikimų ir jau mažesnių, jau didesnių
nedidins.
Vaikinas buvo visą die namie, pu
klaidų ir neteisybių . Prie tokių sumaiszytų
patyszczių būtinai skiriasi nuo sąlygų J. Medelio namą, o du ang
kimų drąsiai galima priskaityti Lietuvių tau
tos padėjimą Rusų vioszpatystėje.
Lenkų ir
kus pastiKe tiK lick, i<a<i jie genaus iszeilu. su
rusųpressasu menkais iizskyrimais, kalba apie
tiiom vienas isz anglikticzių muszė jį kumsz
sąlygų
yra
keli
atskiri
perijodai.
Pir
lietuviszkos draugijios gyvenimiszkus prieti
kius ir notis kaipo apie apsireiszkimus minės sąlygos terp Lietuvos ir Rosi jos, tris syk. Kulka perėjo per ranką in szoną.
N«n^iszkos draugijos gyvenimo. -Prie tani Ru
Dabar vaikinas guli ant mirtino patalo Aszsų vioszpatystėje abi tos presos, iszskiriant ne sąlygomis grynai kulturiszkai — tauti>z
kurtas Peterburgo ir Maksvos publikacijas, ką komis. Nuo laiko, kad didysis Lietuvos
iszeina be pirmesnio cenzūros peržiūrėjimo, suvisnegali laisvai ir vispusiszkaiapsznekėti lietuvejancziuosi szovė ir vienam
viszkus klausymus. Galicijos gi rusiszką span rinę ir Pietinę Rusiją prie lietuviszkos
da, atskirta nuo lietuviszkiszkos visuomenės vieszpatystės, t. y. nuo 1319 metų, pra gavo ir gerai
etnografiszkomis rybomisiristoriszkomis tradi “sidedą sąlygos terp tos Rusijos, pramin bėgę anglikai
cijomis, turi savo ypatiszkas užduotes, kurios tos Lietuviszka, ir paskiau tik įgavusius
užima visas josios pajiegas. Dėlei vidurinių vardą Mažos ir Baltos ir tos vieszpatys
priežasezių, kurios bus žeminus iszdėtoi, visos
tės, tuomet da stabmeldiszkos. Nors
bęveik o.tDOgrafiszkos Lietuvos rj bose nėra ir
Kun.
negali būti lietuviszkos spaudos, o protestoni»z_ Jagėla, vesdamas Jadvygą 138(5 m., su
\kas liettžvių pulkelis,istonszkais likimais įbruk- vienyjo Lietuvą hi Lenkija, vienog tas
..v pripažino, kad anglikai tikra žmojjfį Prūsijos vieszpatystės kūną, persilpnas, suvienyjimas isz pradžių buvo ne tikras
nt sutverti žįmią ir pajiegią lietuviszką pres- ir nestamantus. Lietuviszki ir rusiszki nįgas aną anglikuti, kurio .pravarde yra Wili-

bėti Apie lietuviszkus prietikius, szneka apie
reiklus “Katalikų Lietuvoje”, parodydamos
tokiu budu netankų, bet Europėjiszkai pressai bei liuosus įjungiame su iiais miestais,
suvis nedovanotiną paveizdą sumaiszymo tau miesteliais ir sodžiais.“ Tiu budu tik
tystės su tikėjimu.
Ant galo reik užtėmyti,
nuo 1569 m., įeina Vakiūė ir Pietinė
jog paežioje Lietuvoje nėr netik lietuviszkos
bet ir lenkiszkos ir rusiszkos spaudos, o vie Rusija, paskui praminta dta ir Maža,
natinis sziezia (Lietuvoje) maskoliszkas orga į tikrus susineszimus su Jikiį vieszpanas, urėdjszkas Vilniaus general gubernato te ir tai į susineszimo sttus betarpiriaus organas, isz priežasties savo tamsumo ir nius,’ nes virszminėtas
akt Dublino uni
s
pataikavimo, užsiima vien sumaiszymu visko
lietuviszko su lenkyste, kuomi daro tikrą Įėjimą Rusijos nuo Didžia Lietuvos
meszkos patarnavimą rusų valdžiai. Tokiu
kunįgaiksztyslės.
Isz terodo, juo
budu Lietuvių tauta atlikusi draugijos ir val
stijos istorijoj, gana žiįmą rolę ir būdama vie
na isz svarbesnių istoriszkų tautų, akyse 1 r Kusi j 08 ouvo perijoun*^ iv**/ *«■
Europejiszko svieto iszrodo kokia tai mažai 1569 m. , apimantis lygino metų ir
žinoma ir navatna tautelė, mažai žinoma ne- juog tas perijodas buvo įodu sąlygų
vien link jos praeitės, bet ir dabartinių jos
> -prietikių. Tuom tarpu jau suvirszum 30 me-

iriu visa

121 ir 117 E.Centre str,

formulas. Padėjimo to sunkumas dar labjaus su jomis surisztfts sąlygas terp vieszpaty
pasididina, jeigu tas dėl valstijos ir tautos bū stės, sutvertos vienos isz tų tautų ir an
Tokiu budu mums
tinai reikalingas visuomenės proto darbas susi tros, ir atžagariai.

ąvo iszsidirbimo perijode, ži
rugeliui kitų tautų specijalii- . ,
ha spauda negali dar dary1 dideles Įtekm.
vipnomėniszkos nuomo
nes. / Lenkų ir rusų spauda didesniuose Eu
ropos centruose, t y. London’e,. Paryžiuj’,
Genevoj’, Ciuriche, o isz dalies Viennoje ir
Berlyne, seiga ta paezia liga link pažinties
H”T,^os draugijos būvio ir gyvento, kaip
oiwtiui rom. -Jij—

LIETI

Vincą Minkeyicziti

25 DORELIAI NAORADOS

ant 131 S. Main, Shenandoah

J&N@
ir teisin

gns ngontns, laixvakor^-iu ir siuntimo pinintru.
122
Main str.
Shenandoe
Pu.,

Tam, kurs sugaus vagį Jurgį Raklckį. Paeina
Užlaiko geriausius arkliu* ir riJis isz Kauno gub., Szlaulių pavieto. Szneka suvis žomaiezinodamas. angliszkai nemoka n<% žodžio, ba da gmus del szermenu, veseiliu ir 1.1.
tik treczias mėno Amerfke.
Buvo Jis M t. Cariniuose
pas savoszvogerį Ir 13 d. Augusto pavogęs per 500 do
relių iszbėgo. Pagaut jį lengva, ba labai znaimus:
augszczio kokių 6 pėdų, storio vidutinis, plaukai jftsvi nelabai tankus, turėjo ūselius, jei nenuslskuto, ant
veido raudonas, kaip vėžys ir labai rauplėtas, uosis
liuką, akvs labai mėlynos, teip kad Iszrodo net baltos,
eisena tiesi. Sznekės labai mažai ka szneka. Jeigu
; togrnphns; ;Krrr7iuK?rUHE
jis kur pasisuks tfij arcsztavokit. o jeigu nenorėkit
sius kokię nori formato,
aresztavol, tai paraszykit nors man gromatą ant szio
tdreso: Mr. Thomas Litinis, Box 507 M t.( arinei. Pa.

1!
„xSkaitv.L

Karoiani
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To

Promptly scoured. Trade- Murks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-flvo years expcrlonce. Wo report, whether patent ran i®
secured or not, free of charge. Our foe not due
until patent Is allowed. 3‘3pKS<* Book 1 ••or.
H. B. WILLSON &
Opp. u.8.1’iu.uaico
v.r.3HIK*C.. <-u, O.O.

eiknuo

t”.

Puikiai nutraukia ir nebran

Hie
Norime dabar žmonėms
duot žinot, jog tnrlm di
dele krautuvę laikrodėliu
'^5/ i** apsėinėm per 6Ų ditr u
Jpardavlnėt savo l..ikr< ■... ■
Hus 50 proc. pini;.us. A»siųs': mums^zita apgarsinTną su savo plb u li esu, o mes tau atsiufm szlta imiku. urangiai paauksuota
Iri'rodė’i per ekspresą dykai dėl paŽiuriiiii i. is’z pažiūros laikrodėlisiszrodo už
,.i a 840,oo auksini laikrodėli. Užmokėk
talpgia preke 84,'.>9 ir kaszlus ekspreso,
o uakro(Tėli8 bus tavo, o jei nepatiks ga
lio
*ot mus kaszto atgalios. Yra tai
grriaisia». puikiausias ir pigiausias lalkiOdėls už ta prėkę. Pirmiaus pardarin jomuž $'J,do. Visi laikrodėliai yra gra
rantanti. Atsiunsk $1.99 su savo orde
riu. o tjiiaikvsi vieną paauksuota lendu
gėli dv ai. I)YKA1‘gausi vieną laikro
dėli, je?u parduosi G. Raszykltw sziandien pa ol da neiszėjo laikas. Adrcssas:

Royal Mg. Co. Star Accident Building,
Dept, lit
Chicago, I’ll.

4

Shenandoah Pa.
41 ir 24

nercik nė girt, nes jie pa s giriasi.
O žmogus meilus ir prletelis bėdoje.
Lauberij žemiau Readingo gei*'/.ūkelio.

L1 ETŲ VISZ K AS SALIU N AS.

M. Slavicko
339 W. Coal itr, Shenandoah, t'

pas M. Slavickų.

bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Gali iszczistltl ir nukvarbuoti visokias?
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pirsztines, vilnones ir szilkines. Po iszczistiiinu , arba nukvarbavimo drabužiai isz
rodo kaip suvisn naujai padaryti.
Darbu atlieka greitai, pigiai ir kogeriausei.
Taigi parduodu naujas ir jau palaiky
tas drapanas.
NEVŽMIRSZKITE

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

į

