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Shenandoah, Pa.

priežasezia sunkių laikų esą pas ministerį apszvietimo. Pa
Korespondencij os.
perdidelis užplaukimas svieto, žiūrėkim, kas isz to toliaus
ypacz svetimtauezių, nemokan- iszėjo. Pirmiau parėjo atsa
(Philadelphia, (Pa. 15 d. (Birz.
czių angliszkai, kurie negalė kymas nuo general - guberna
Sziuom praneszu apie BoczSzove ir mete bomba.
dami susisznekėti su savo per toriaus, kad jis drauge su pokaucko provą: vakar suvažia
dėtiniais (bosais, fajerbosiais peczytelium iszrado, jog gal
Prezidentas iszliko
ir 1.1.) per savo kvailumą pa but mokslinycziose iszguldoma vo 10 adyną vėl Boczkauckas
daro daug blėdies kampani lietuviszka kalba ir religija, su sumini, Žilinskas, Birsztosveikas, piktadejo
joms.
Kampanijos gi atsily bet tik ant knįgų su gudiszko- nas ir Brummas. Tuoj visi
nesugavo.
gina užtai nuo visų darbinįkų, mis raidėmis. Nuo popeczi- suvąję rodavojosi, ką daryt.
teliaus toks pats parėjo apgar Po tam rodavojosi Boczk. ap
nutraakdamos uždarbio dali.
Anglai rengia iszkelme ka
Perkuno užtrenkti.
gynėjai su Dist. Att. Beck’u.
Iszdavas savo raportą, ko sinimas dviem ukinįkams, iszralienes jubilejaus.
Mieste Wahpeton, N. D. besta misija ant galo reikalauja: 1. riūktiems dėl prižiūrėjimo szio Beck as rodavyjo, jog jiems ne
Be „Susivienyjimo“ agentas nieko
užsimoka antru syk provą pa
tant cirko szėtrą, trenkė perkūnas
Žemės drebėjimas ir tvanai aplankė
kad butų padarytas įstatymas, reikalo. O nuo apszvietimo
į augszcziausią stiebą ir du darbiIndija.
negiliuos.
ministerio da iki sziam laikui duot; „vistiek - sako: - provos
panaikinantis
knmpanicznns
nįku užmuszė, o kitus keturis pri
nelaimėsi t, o kasztai bus dvi
PRANCŪZIJA.
sztorns. 2. priverstinos dvine- nėr žinios, bet tą dalyką vėl
trenkė.
Stebėjaus nuo szalies, ar pasiseks Tamstoms įkurti Emiketa pakrutįti dėl dasižinojimo, gubi.”
dėlinės
mokesties.
3.
panaiki

Musztynė už scab’us.
Pereitą nedėlią ką tik neužPo tam vėl abu Boczk. lograntųmamus, mažai vienog pasitikėdamas del stokos szelnimo įstatymo apie angliakasių koks bus atsakymas.
muszė Prancūzijos prezidento
Kalnakasiai anglių kasyklų MiBeje nuo -general-guberna- jeriai rodavyjosi sudž’os But*
pianezių ir remianezių szitą dalyką, del to, kad pasiekimui sziegzaminus
ir
įsteigė
valstijinės
Faure’o.
Kada prezidentas nonk’e Woodford Co. Ill. straikatoriaus per gubernatorių pa lerio, sudžia taipgi rodavyjo
komisijos
egzaminatorius,
su
to reikia stoti į eiles visai tautai, kaip vienam vyrui, bet
vo
nuo
1
d.
Geg.
Ant
galo
keli
O
E3
važiavo per Boulono giraitę
kono geriausiai virokui (isztardarbinįkai
sugrįžo
prie
darbo. kurių iszduotomis popieromis rėjo cirkulorius, kad valscziai
sziandien pažvelgęs į ,,Garso“ 23 num., matau, jog Brook- ties Paryžium prisižiurėt ark
Vieną dieną superitendentas A.W. darbinįkai galėtų gauti darbą su giventojais - lietuviais tan mei) pasiduot, ant ko ir pristo
lynieczio užmanymas yra protingas ir greit pasiekiamas. Du lių lenktynėm, kasžin kas į
Morgan su J. Erbeland’u vedė valia kokioje angliakasykloje kiai per nutarimus praszo, kad jo Bocz. lojeriai. Po tam
metai atgal, asz lankiaus ant Ellis Island per isztisą menesį ir prezidentą szove ir drauge viedą muriną prie darbo.
Keli Pennsylvanijos valstijoje, 4. mokslinycziose butų mokina Bacz. lojeriai turėjo kalbas
daugiausiai lenkai,
esmių gerai patyręs szitą dalyką; per tą trumputį laiką, man metė bombą, pripildytą para angliakasiai,
O
7
7
ma lietuviszka kalba, kad ir prieszai sudžią per dvi adynas.
įsteigimo
inspektorių,
kurie
pastojo jiems kelią ir nenorėjo leis
Savo kalbose darodinėjo sli
pasisekė nevieną lietuvį iszgelbeti, bet negalėjau tenais ilgai ko ir szvino. Bet nė szuvis, nė
peržiūrėtų anglis iszimtas isz ant knįgų gudiszkomis raidė
ti,
Morgan
’
as
szove
į
juos
isz
re

trukus bomba prezidento ne
džiai, pasiremdami ant visokių
būti del to, kad kun. Strzelecki’s atidavė manę į rankas savo
po žemės ir priėmimo rezoliu mis, už tai bus atsiųstos į moksvolverio
ir
jauną
angliakasį
Joną
kliudė: jis liko sveikas.
Nuo
tiesdarystės straipsnių,
buk
agentui, garsiam sukeziui B...............
Tas pleszikas keikė szuvio arkliai jo karietos stojo Watowskį užmuszė, o kitą sužeidė. cijos, paliepianczios Pensylva linyczias lietuviszkos knįgos,
Boczk. neteisingai tapęs apsū
kon- žinoma, rusiszkomis raidėmis
lietuvius ir sykių manę, jog mažai tegalinąs uždarbio nuo lie piestu, bet vežėjas ir tuos su Inpykįti kiti kalnakasiai szoko su nijos reprezentantams
lazdomis ir taip sumuszė Morga- gresse rupįtis apie iszdavimą ir tokios gi maldaknįgės: dytas, nes — girdi — kunįgai
tuvių, bet jis ir taip nulupdavo po du, tris dol. už nakvynę, o valdė. Tuojaus po szuviui isz- n’ą, kad tas tuojaus numirė, o Er,,Senas Aukso Altorius,” ku neteisingai iszvertę taradaikas,
tiesos,
susiaurinanezios
ateikuris turėdavo graszį, tyczia nesiųsdavo jo į vietą ir 1.1. Asz, szoko isz vežimo slaptas poli- beland’ą, kurio Abvolverisneiszszorias mokįtojai galės pardavi- kad nebuvus gerai pertikryta
vystę isz Europos.
ve,
tik
lengvai
alkide.
žinoma, kiek galėdamas lietuvius persergėdavau, bet ant ga cijantas, Roustraux’as, kursai
*
*
nėt žmonėms, o taip-gi ir da- „Grand-Jure” ir t. t.
*
Siuvėją straikas.
Sudžia aiszkino taipgi nekulo patyręs, kaip reikiant, visas jo nedorybes ir suktybes, pa visados su prezidentu Faure’u
lįt dyka. Bet, žinoma, tokių
Amerikonai
paskutiniuose
drauge važinėja. Roustraux’as
New—Yorke •» siuvėjų straikos laikuose visas savo ligas ima mulkių, geidžianezių tųknįgų, riuos punktus. Ant galo tu
metęs viską Jjrasiszalinau.
gal butų ir sugriebęs tikrąjį netik nesibaigia, bet dar vis didėsrėjo kalbą per 20 minutų Dist.
mažai
randasi,
kad
ir
mokįto

gydyti
užgynimu
foreineriams
Tai-gi, dabar norint turėti tenai agentą, reikia pirmiausiai piktadėją, bet anarchistai jį ni sumiszimai kyla. Straikieriai
Att. B. Jisai darodė punktus
jai
jas
kiszinėja
žmonėms.
(svetimžemiams),
o
labjausiai
kreiptis pas airių kunįgą.
Szitas senelis suteiks visas rodąs sulaikė, pradėjo rėkti, kad tai minioms vaikszėzioja nuo vieno
isz tiesdarystės knįgų (net isz
lietuviams, lenkams ir unga- Mat kokia teisybė: žmonės
kontraktieriaus
pas
kitą
ir
atkalbi

ir gelbės kiek galėdamas. Pas jį galima viską padaryti ir pas jisai norėjęs užmuszti preziden
5 knįgų isztraukė), kuriuos
nėja ,,scab’us,” kad mestų dirbę ir rams ateiti į Ameriką.
Aki- jraszo vieno, o randas kiszte
,,Emigration Comissioner” Sinnk (jei jis tebėra). Jis yra katali tą. Apsikavailinę žmonės įti jiems tas sekasi.*;. Apie 5600 siuvė veizdoje tokios neapykantos cisza suvis kitą ir sav protau- straipsnius yra Bacz. peržen
kas ir smagus žmogus.
Agento užduotis yra sunki: reikia kėjo ir pradėjo muszti polici- jų jau sugrįžo pr[e darbo, nes darb dėl mus, mes privalome isz a, kad darąs žmonėms gerą. gęs.
jantą, ir butų į smert jį užmu- daviai jiems tiek moka, kiek jie
Sudžia prakalbėjęs kelis žo
tankių tankiausiai būti tenais per kiauras dienas, neiszimant
visų
sylų
rupįtis,
kad
nepažeį
szę, jei policija nebūtų ant ga reikalavo.
Užstojus naujam žandarų džius pasiszaukė Bacz, ir ap
mįti savo vardo akyse Ameri
nedėldienių; paskui reikia ateivius iszvadžioti ant dypų ar pas lo atėmus — o tuom tarpu ti
skaitė jam viroka: §100 koros
Ohio valstijoje szią nedėlią gavo kos ukėsų nepadoriais apsieji virszinįkui p. Vonsockiui, pas
prieplauką, jei keliauja į Naują Angliją, kaip sako; tolesniai krasis piktadėjas pabėgo. Toj
mus darosi kone sudna diena: ir sūdo kasztus. Tai ir viskas.
charter
’
į
naujas
susi
vienysimas
„dėl
mais
ir
darbais.
turi laikyti Recordą, kaip vadinas ateivys, kur važiuoja ir 1.1. vietoj, kur į prezidentą szove,
panaikimo ininii tiesos ir lynch’aus Tik pamėgįk už 10c. baksa C as ca □eveik kas dien po dvi — tris Sudžia tapo perkalbėtas BoczEmigrantų užžiurai atiduoti kas dieną, o taipgi turėtų kas mė- rado tik atskalas bombos, kin tiesos.”
kaucko lojeriu, o LaLj a tįsi ai
*
re ts, geriausią skilvio ir žarną regulia tratas daro.
Neperseniai toje valstijoje ukė- torių.
nesis prisiųsti žinias į liet, laikraszczius dėl žinios visuomenės. žalą ir pisztalietą su iszpjautu
Pažymesnės kratos buvo Se- gali pasidėkavot Boczkauckas
Brummui, ir korą gavo kaip
Bet man rodos, ežia nėra kito kelio, kaip tikt su airių kunigu: ant rankenos paraszu: ,,Mirtis sai su ginklais pergalėję urėdinįnapilės
kliosztoriuj,
kur
pas
Gerinus
dirbs.
Faure’ui! Alzacija, Liotaringi- kus atėmė isz jų prasikaltėlį ir pa
kun. J. Arnastaucką rado ka- nieko, t. y. negavo tūpt į cipę.
gali jis duoti prieglaudą musų ateiviams, nes atsieina, jog
tys
nužudė.
ja”. Policija buvo suaresztavoIsz Scranton’o pareina žinia, endorių ir kunįgą norėjo su- Sudžia duodams viroką Bocz.
ateivio tą paezią dieną negali iszsiųsti; taigi, apmokėjus kiek, jus tris pažvelgtinus jaunus Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo
jog Lackawanna Valley [ly aresztavot, bet sudėjus 500 sako: gaila man tavęs, labai
amžių.
vyrus, bet tą paezią naktį, ne Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo gumos] kumpanijos iszdavė
gailą, matau, sako, jog žmogus
rublių kaucijos, paleido.
tabako ant visados ir būti drūtas, magrint gimines, gali atsiszaukti per telegrafą, nors sykiais gali radus kaltės, juos paleido.
paliepimą dirbti po 5 dienas
Krėtė ten pat Senapilėj pas esi inteligentas ir turi savo biz
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
Tas atsitikimas buvo toj pa- liegę, gauk No-To-Bac, stebuklą dary ant nedėlios. Visos Deleware
jį palaikyti ir ,,kaslegardeje“.
Sakau, ežia reikia žmo
Feliksą Vitkaucką, valdytoją nį, bet, sako, tavo nedori straip
gaus protingo ir suprantanezio, bet ir jis turi turėti rodos ir czioj vietoj, kur priesz 30 me toją, kuris daro isz ligotą drūtos vyrus. Lackawanna & Western ka ukinįkų sudėtinės krautuvės. sniai tavę apkaltino [dar ir
Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais
pagelbos žmogų, l okiu gali ir būti minėtasis kunigas. Da tų maskolius Berezovski’s no į 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė syklos dirbs po 5 dienas, o Pas p. Vitkaucką rado kokią svietKus primine, kad turėjo
rėjo nužudyti savo carą Alek jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- Deleware ir Hudson DE. II.
bar kas link įgavimo daleidimą lankyti Ellis Islad tik ,,Susi
ten raszytą dainą, už kurią jį bedievius]. Gaila man tavę, sa
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą,
sandrav II.
[skaityti Di an Eicz] po 4 die suaresztavojo ir dabar nė už ko, pasodįt į dželą ant tavo
vienyjimo“ vyriausybe tą tegali atlikti, kitaip jokis agentas
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
nas ant nedėlios. Daugelis ir kauciją nenori isz kalėjimo pa senų dienų, taigi - sako - duo
ANGLIJA.
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
neturės menkiausios vertes dėlto, kad valdžia abejotinus atei
siu tav mažą korą, kaip tik
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- musų tautieczių tame kraszte
leisti.
Anglijos
karalienės
padonai
York.
243
vius stato ant sūdo ir sprendžia, ar įleisti, ar grąžįti atgalios,
iszgalėdams. Teisybė, slidžios
pradžiugs
sulaukė
geresniu
Dar
kratos
buvo
Sosnavos
po visą svietą rengiasi prie
milaszirdingumas dėl Boczjei už jį nieks neužtaria.
Komisorių raportas
laikų.
(Senapilės pav.) ir Bartinįkų kaucko buvo kaip tikro tėvo
iszkelmingo apvaikszcziojimo
apie angliakasyklą darbinįkus.
Taigi dabar, jei agentas nori paliuosuoti, jie teiraujas,
(Vilk, pav.) klebonijose, o dėl savo vaiko. Kasztų tikrai
deimantinio savo karalienės
ką tu gali del jo padaryti.
Sztai, jei agentas reprezentuoja Viktorijos jubilejaus, (t.y. su Reikia— girdi —neįleisti svetimžemių į
pas prakilnesniuosius ukinįkus negalėjau datirt, kiek jisai tu
rės. Boczk. gyrėsi, kad kasz
Amerika, tai busią gerinus.
organizaciją,ant kurios gali pasiremti,kad ji apie ateivį rupįsis, kaktuvių 60 metų vieszpatavipas retą katrą nebuvo.
tų esą tik 50 dol., bet man
agentas jį gauna į savo rankas. '
1110).
Po visą svietą, kur tik
Vilkaviszkio pavietas. Daug
vienas sūdo marszalas «sakė,
Visi lietuviai, dirbantie Penn
Geg.
18
d.,
kada
kunįgai
Asz daugybę lietuvių tokiu budu iszvadavau.
Klausia: Didėsės Britanijos fliagos ple sylvanijos angliniuose fabri jau buvo raszyta apie valsczių
kad kasztai mažiausi buna
V. Am.
,,What you can do for this man, can you find for him work vėsuoja, linksmi klykavimai kuose, daug prisiklausė apie nutarimus, kad mokslinycziose Duvo bažnyczioj, į Szunskų S350.
(Senap. pav.) kleboniją įsi
kyla. Karalienė Viktorija gi
Pennsylvanijos
tiesda vystės mokįtojai mokįtų ir lietuviszor will you pay his pasage, whom do you represent etc”. At
Naujas iszradimas.
musi 1819m., apėmė Anglijos komisorius, kurie pradžioje szių kai, o taipgi religiją lietuvisz- veržė vagis ir pavogė prabasz
sakius patvirtinaneziai ir pasirėmus ant organizajos, kurią reIkisziol reikalauta „kemiszka
sostą 21d. Birželio 1837m.
metų važinėjo po visą valstiją kai ant knįgų lotyniszkoms rai cziaus, kun. Natkevycziaus, kompozicija“ dėl iszėmimo plėtmų
prezentuoje (asz pasiremdavau ant dr. szv. Juozapo ,,pod
Bet Indijoje [Azijoje] pe (sztėtą) ir tyrinėjo, kas do dėmis, bet kaip tas dalykas 100 rublių.
isz drabužią tapo iszrasta per L.
opieką sw. Jozefą),atsakydavo: ,, All right,take him or them, reitą subatą įvykusios nelaimės priežastis sunkių laikų, kurie pasibaigė ir kas isz jo iszėjo,
Plėtmus vi
13 d. to paties mėnesio Ona Kazuną, aptiekorių.
permainė tas visas linksmybes kankina angliakasyklų darbinį apraszyta nebuvo. Dėlto su- Czereszkienė isz Rampavo kai sokius iszima nepalikdams jokio
out etc”.*]
ant graudžiu
O C raudojimu. Daug
o kus.
mislijau apie tai biskį paraszy- mo ( Krasniansko valscz.), jau ženklo.
*] Sudegus namui, per kurį visi emigrantai turi pereiti, (apie ką blėdies padarė ir svieto daug
Dabar tie komisoriai jau už ti. Paimu nutarimąv Ogivento- ketvirti metai naszlaujanti, pa Szenadoriecziai galit gaut Gruhlerio aptiekoj ant kampo Main ir
kitoj vietoj szio numerio raszom), agento darbas dar pasisunkįs. (Red.) pražudė toje szalije baisus že
baigė savo tyrinėjimą ir perei jų Karklinių valscziaus, kuris gimdė ant syk tris sunūs, ku
Centre str., kur dirbaiszradėjas.
mės
drebėjimas
ir
tvanai,
ku

tą
panedėlį
(14
d.
Birželio)
pa

9
Sausio
1896
m.
nutarė,
kad
rie iki sziai dienai yra visi gy (25-28)
Emigrantų namas sudegė. isz tos priežasties.
rie
beveik
sykiu
su
žemės
dre

davė Pensylvanijos senatui sa mokslinįcziose butų mokinama vi.
Dabar, kolei neparupis vie
Jei i s z g a i s z keno koks gyvulys:
vo raportą, kuriame pripažįsta, lietuviszka kalba ir religija ant
Pavasaris szįmet rodėsi sun karvė,
Pereitą utarnįką, naktį, už tos, kur pirmiausiai iszkelia isz bėjimų aplankė tą szalį.
arklys ir 1.1., duokite telefoną
jog
apielinkėse
Szenadorio
,
Ma
knįgų
lotyniszkomis
raidėmis;
kus,
iszpradžių
ilgai
paszaldap.
Ulrich.
Jis užmokės už telefoną ir
sidegė ant Ellis Island, ties laivo emigrantus, valdžios ko- Kad papuczkai tave kankina ir ne
dyką iszvežsz Istlpusį gyvulį.
New York’u, namai, per ku misoriai peržiuręs ateivius ant smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s hanoy City, Szamokin, Wil ir dėl prižiūrėjimo ir prispyri vo, o laike ėjimo į lauką pra užAdresavokit
pas: Mr. Ulrich & Son,
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, kes-Barre ir I lazleton’o isztiemo
to
reikalo
buvo
iszrinktidu
dėjo
lyti.
Kiti
tik
pabaigoj
riuos turi pereiti visi ateiviai. laivų.
Ashland, Pa. (19—6)
lokiu budu neturin 10c., 25c,
sų
sunkus
buvo
padėjimas
darukinįkai.
Kada
pavieto
virGegužio
mėn.
pradeda
į
lau

Ugnis su neapsakytu greitumu tiems pažįstamų arba pmįgų
Case a rets sudrutina skilvį, inkstus
binįkų,
ypacz
pradžioje
szių
szinįkas
dasižinojo
apie
tokį,
kus
s/i
darbais
iszeiti.
ir žarnas;
Niekad neapsilpnina nol
apėmė visas triobas ir už valan dasigavimas ant Amerikos že
skauduliu
nepadaro.
.
10c.
metų;
abelnai
imant
tose
vieto

jam nepatinkantį, nutarimą, at
Klevo Lapas.
dos visa Ellis Island (sala) mes bus dar sunkesnis. Blėdi
se darbinįkai uždirbdavo apie važiavęs į valscziaus rasztinyPadegė dinamito bombą.
buvo liepsnose.
Apie pora
szimtų Emigrantų, kurie buvo 800.000 dolerių. Sudegė taiMieste Leavenworth, Ks., kas $4 ant nedėlios ir isz tų pinįgų czią pusėtinai sav aplengvino
posgi ir daugybe svarbių do žin koksai piktadėjas, norėdamas daugumas turėjo iszgyventi krutinę, nes puikiai gavo iszsirėkt, liepė, kad dėl palaikymo
iszbegti isz užsidegusių namų kumentų, dasilytinczių ateivys- nužudyti direktorių veteranu namo su didelėms szeimynoms.
® SQ0J00.H ■
A.
J.
Smith'ą,
jo
paezią
ir
dukterį,
to
reikalo
jokių
praszymų
ne,,
Kompanijos,
sako
savo
ir nors nei vienas nesudegė nei
įmetė bombą į jo namą.
Bomba
raporte, moka darbi nįkams padavinėtų, iszvirszausapreiszGavome szviežiai isz Prūsų k n įgą po vardu:
nebuvo* sužeistas, bet daug Neturint po ranka dokumentų eksliodavojo
po
inieghucziu
ir negaunant progos į juos to Smith’ienės ir beveik visą namą pagal sutarmę 1875m. padary kė, kad isz to nieko nebus. „Pekla arba amžinas pragaras“, „Stebuklai
atvažiavę isz užmarės, apsupti lydžio pažiūrėti,
Trenksmas tą ir apsieina — girdi — tei Bet, žinoma, jo sznektos nieks
susimažįs pavertė į griuvėsius.
Dievo szventose ezyseziaus dusziose“.
liepsnomis isz visų pusių ir gir skaitlius rėksnių, kurie laikas ekspliozijos buvo toksai didelis, singai su darbinįkais; kumpa- neklausė ir iszrinktų ukinįkų
Prekė tos didelės ir puikios knįgos tik............. 80C,
dėdami vidurije naktų nesu nuo laiko laikraszcžiuose, ties- kad miest elijesaneziam už trijų niezni namai palengvina dar- varde viso valscziaus tapo pa
mylių žmones pabudo. In smertį binįkų padėjinvą. ruimingi ir duoti trys praszymai: pas Varprantamoje kalboje szukavi- davystėse (’cgislaturose) pasi
vienok ne vienas nebuvo užmusz
mus fajermonų ir cypimą ma- rodo priesz publiką su skun tas. Arsziausiai yra su Smith'iene, randa jų pigesnė, bet kumpa- szavos general-gubernatorių,
Taipgi turime ir kitokių knįgų.
Prisiųsk į GftTSO re
szinų.
Keli emigrantai, o dais, jog per daug įleidžiama į kuri nors lengvai yra sužeista, bet niezni sztorai yra ne-ameriko- popieczitelį (globėją) Varszaypacz moterys sunkiai susirgo Ameriką ateivių.
isz iszgąsczio apsirgo ir gali nu niszkas užvedimas. Didžiausia vos mokslinės apygardos ir dakciją už 2 C. markę, o gausi kataliogą.

Emigrantu nomo vietoj
geriausiai turėt savo

Norėjo nuszauti Piancnzįjos
prezidentą.

Geriausias rodąs gal suteikti airiu
lamingas.

mirti. Pats Smith’as su duktere
gulėjo ant antrų lubų, ir jie
yra labai lengvai sužeisti.
Pažvelgimas krito ant tūlo JAV.
Oliver, kad jisai mete bombą, nes
jo laike ekspliozijos nebuvo namieje, o po ekspliozijai tuojaus sugrį
žo; dagirdęs, kad Smith’ai visi liko
gyvi, gailestavo, o prieg tam jis
buvo ant direktoriaus piktas už
tai, kad tas jį pavarė isz veteranų
namo už girtuoklystę.
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Žinios isz Amerikos.
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— Asz esmi vyras tos ponios,
kaip priguli negalėjo apmąstyti
priesz
kurią tamista pasikesėjei
apie savo stovi, isz kurio tik su
szaltu krauju tegalima buvo iszsi- priklaupti.
uždėta 184S mete
gelbėti . .. Pertad mėtėsi į visas — O! nei vienam, nei kitam ne name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo
ant Brouklyno tilto, prieszai Cltj Ha
szalis, kratė kojas, rankoms mosy- užginu tą tiesą.
New-Yorke
kavo ir ant galo dar sykį szoko ant — Szaukeis tamista prie jos, pa--------- 0--------galvos.
piktinaneziu budu klūpodamas
Siuuczianie pinįgus į visas dalis svieto plgel, saugel Ir greitai.
Tuom tarpu atsidarė durys ir į priesz isztekėjusią moteriszkę.
kambarį įėjo moteriszke dar jauna,
— Blogai tamista supratai.
graži — pilnoj prasmėj to žodžio...
— Tai tamista piktumą iszliek
— Jėzus, Marija!—suriko nesa ant savo ausią, o ne ant manęs.
vu balsu: — Kas tai!?.........
— Ką tu czia sav maustai, nieMusu nelaimingas karžigis buvo kadėjį! — ir vyras pagriebė musą
taip užsiėmęs iszkratymu prakeik karžigį už kr u tą.
tą szuku, jog netik kad neužtėmijo
— Tu juom esi! — ir jaunasis
įeinanezios į kambarį moteriszkės,
bet ir negirdėjo jos riksmo.. .. ne vyrutis pagriebė ir gi už krutu.—
moksliszku laipsniu, anl pavirsz perstodamas vaikszcziojo ant gal Su isztiestoms rankoms stovėjo
viens priesz kitą, kaip susipeszę
Isz tolo prisižiūrint i Ame nežiuręs — ir pradėjo jieszkoti to vos ir ranką.........
rikos lietuvių gyvenimą rodo-1 szmotelio szuku po savo kiszenius. Moteriszke iszbėgo atgal į savo gaidžiai. Ant galo viens kitą pa
ir mėgino traukti prie sa Iszduodaine Szipkortes^laivakoi-tes) ant greieziausiųj gar
si, kad Amerikos lietuviai, Kiszeniuose,- apart poros graszių, kambarį, isz ten į kukuią ir paszau- purtino
kus tarnaite, sugrįžo abidvi į sve- vęs — bet tėmytinai spėkos buvo laivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZianiC SZipkOFtOS
turėdami daudiaus progos ap- nieko (langiaus nebuvo.
kambarį. Ir kada ant slenks- vienodos, nes po pasistumdymą
dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika,
siszviesti, isztikro yra apszvies- — Kad jau isz manęs niekai — czio
czio atsistojo — musą karžigys dė grįždavo vėl ton vieton, spausdami
tesni, kaip gyvenantiejie mas- kalbėjo į savę — neturiu kuom nei jo paskutines spėkas ant iszkraty- viens kito žiponus drueziaus i>rie Bankoje savo visados laikome daugybe pi
koliszkoj Lietuvoj. Bet suvis susiszukuoti — ir tu man užsi- mo prakeiktą szuku; Dievas žino, krutinės.
- Antanai! — atsiliepė melkur tos szukos dartės buvo.. - •
ningu del iszniainymo, kaip tai:
kitokiais pasirodo czionyksz- mirszk pasiimti szukas.
cziai lietuviai, kada atvažiavus Žvilgterėjo dar sykį aplink savę. Toje valandoje kandidatas ant džianeziu balsu graži moteriszke— Maskolijos rublių, Vokietijos marki IĮ, Austrijos guldCIUĮ etc
į szią szalį isz arti pradedi j Ant stalelio gulėjo mažiuleles mokįtojaus buvo pasirėmęs ant leisk jį, teeina sav.
Dėlei artesnės žinios raszvk į
ranku ir kojoms augsztyn purtinoKa? ir tu dar meldi už jį! Ha,
juos prisistebėti. Teisybe, ne auksines szukos.
si.
gal jis atėjo su tavo Įiavelijimu.
Bischoffs Banking House
rasi czion ne vieno, kursai sa 31 ūsą karžigis nemažai nusistebė Moteriszkės iszsyk nežinojo Palaukk, gyvas nciszliksi!
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York.
ve nelaikytų už dideliai apsz- jo, kad szukas daro isz aukso; ne ką daryti, drąsesne vienok tarnaitė
- Antanai! Antanai! ką tu da
viestą. Bet didžiuma tų apsz- turėjo vienok ilgai laiko ant masti prisiartinus prie musą vyruezio - rai! Jis dar tav ką blogo padarys!
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 ik! 12 advnai.
viestunų suvis neskaito lietu- nio, pagriebęs greit į rankas auk pasilenkė ir pagriebus už rankos — Tamista nebaimek. asz ginuo
viszkų laikraszczių (kitų kalbų sines szukas pradėjo szukuotis su truktelėjo tas puolė ant žemės, si tik. bet sąžiniszkai >akau, neturiu
kaip ilgas - bet akimirksni] atsi jokios blogos mislies— atsake jau
In Raven Run. Centralia Mt-Carmol
visai nesupranta).
Savo ap- veltus savo plaukus — szukavo peikėjo
ir paszoko ant koją, o pa- nas vyrukas.
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
szvietimą mieruojatik gražumu skubįdamas.. .. ir tu man pasitai tėmijęs priesz akis moteriszkės
6.46, 9.12 po pietų.
O, tu idealiszkas niekadėjau!
In Park Place, Mahanoy Citv, Delano
savo rūbų: pakanka gražiai kyk - aukso szukas iszleido isz ran įsitempė ant koją, kad rodosi jį kas - —ir vėl
griebėsi besistumdyti.
5.45. 6.03, 7.38, 9.14 ryta;'12.58, 353. 6.0
apsirėdyti, kad laikyti save už kų.. .. Isz pradžią jis mistino, kad prikalė prie žemės - nežinodams — O saldi szirdis Jėzaus! — at
8.42, 11.13 po plotu.
ką turi daryti.
In Yeatesvillo 5.45, 7.38, 9.14 ryla
apszviestą.
siliepė užsiglaudus tarnaitė už peprapuolė tarp jo ilgą plauką, bet
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.
—
'Pamišta
silpnas
esi
pratarė
Nesakau, kad jau czionais nemažai nusistebėjo, kada pajuto
cziaus su užlaužtoms rakoms ant
moteris balsu motiniszko gal vos.
Treinai iszeina.
nebūtų apszviestų, bet tokių ant nuogo kimo už apykakles.. .. graži
Prasidėjo nuo rj Lapkričio i8ęo m.
jautrumo.—
5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00. 5 Io
— Kas galėjo tikėtis tokio ar- Treinai iszeina isz Shenadorio į Pen n _7 50Isž|>oShnnioKin
yra pcrmažai.
pi>'t it ir itleimi in Szenadori ant 6.03, 9. It*
— Tamista - atsibudo musą mvderio,
Padėjimas musą mokslincziaus,
atsakė graži moterisz Haven .Junction, Maneli Chunk, Le ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų
Ypatingas daigtas, kad tėvai kaii) sav norit, buvo neužvydeti- Karžigis-asz turiu viską prisipaIszeinn isz. Szenatlorit į Pottsville. 6 03. 7.38
ke.
highton, Slatington, White Hall, Cata 9.05, 1105. isz ryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
turtingų tėvų neleidžia czio nas. Nė (langiaus, nė mažiaus, tik žįti, viską pasakyti, viską, viską 8.42 po piet 11.
—
Poniute!
imk
Tamistėle
savo
sauqua,
Allentown,
Bethlehem,
Easton
Iszeina isz Pottsville į Szeaatlori 6.00, 7.45
nais vaikų į augsziausius moks galėjo likti palaikytas už vagį, nes, ir sujudįtas pribėgo prie gražios poną ir traukk, o asz trauksiu szį r Weatherly 6.03.7.38, 9.14, ryta; 12.58 10.15,
12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
po pietų.
lus, jei tik i pradines mokslai- ant nelaimės, szukos buvo auksinės moteriszkės, kuri iszsigandus jo beprotį.
3.53, 6.00 po pietų.
Iszeina isz Szenndorio į Hazleton, 6.03, 7.38
nes prasimokįti tiek skaitlinių ir tikrai jos buvo branginamos, prisiartinimo suriko:
In New York ir Philadelphia G.03, 7.38 9.1-1, ryte, 12,58, 3.53. 6.(X), 8.42 po pietų.
Taip
ir
stojosi.
— Mare! eik paszaukk poną,
Iszeina isz Hazleton į Szenmlori. 7.35, 10.05
(rokundų), kad galėtų vesti kaipo papuosza, per paežių gaspa- czia
Žmona pradėjo traukti už žipono 9.14 ryta; 12.58, 3.53 po'piet.
12.52 ryte, 3.05, 5.57, 7.56 po pit tu.
koks beprotis!—
biznį. Dėlto tai czionais neisz- dinę, kuri užsimirszus paliko kam — Tamista - prisiekiu ant visą skverną savo vyrą į vieną pusę, o In Quakake, Switchback, Gerhards ir
NEDELINIS TREINAS.
3.53 po piet.
sidirba vietine lietuviszka in barį j. kuriame sveczius priiminėjo szventą, asz n’esifli jokis beprotis! tarnaite jaunąjį vaikiną į kitą pusę. Hudsondale
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
Iszeina in Raven Run, Centralia
teligencija. Atžagariai, czio- ir kurią pražuvimą greit galėjo asz tamistai viską* pasakysiu tik Tarnaite buvo tvirtesnė, visus prie ton,
Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
nykszczių turtingesnių lietuvių pajusti .... o ežia, kaip tyczioms, paklausyk manęs dar areziaus savęs patraukė - bet ir czia nelai ly ir Elmira 6.03, 9.11 ryta: 3.53, 6 oo po I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
mė: žiponas jaunojo vyruko neisz- piet.
vaikai gėdisi net kalbėti lietu- netaip lengva jas isz po apikaklės prisiartino.—
ant 10.55 ryta Ir 2.47, 8.19 po piet.
turėjo tvirtos tarnaitės rankos — In Rochester, Buffalo, Niagara Falls kin
Iszeina
isz Shamokin in Shenadori 8.15
tuviszkai ir beveik i anglus Jszimti — ypacz, kad kiekvienoje — Ha, szimts pypkią, turi ta skvernai atplyszo. . Isz vienos pu ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po piet.
pavirsta. Yra czionais, teisy valandoje pati ponia galėjo ateiti. mista gi manę siszklausyti ir taip sės Marė parpuolė ant žemės, o isz In Belvidere, Delavare, Water Gap ir II. 55 ryta ir 5.35 po pietn, ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryla ir 12.50, 6,31
prisispyrę ją, jog toj nesavu kitos pusės savo svarumu puolė
be, ir tokių lietuvių, kurie yra Visi mėginimai atsiekti su ranka urnai
Stroudsburg 6.03 ryta: 3.53 po piet.
suriko:
jaunasis vyrutis ant savo prieszo ir In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta. po pietii,
gana įsiskaitę, žino apie visą — vėltuoi pasirodė, nes szukos balsu
Iszeina in Ashland, Girardville ir
— Oi Dieve! gelbėkit manę.
visi trys gulėjo ant žemės, viens In Tukhannock 6.03. 9.14 ryta: 3.53 po Lost
lietuystes žengimą, atjauczia nupuolė dar žeminus.
Creek, 7,53 ryta 11,40 po pietn.
— Tamista, meldžiu tik vienos ant kito.
piet.
in
Hazleton, Black Creek Junction
visus naudingus lietuvystei už — O tai puiki istorija, kaip ma valandėlės kantrybės, nerėk tamis
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 rvta Penn Haven Juction, Mauch Chunk
O Dieve! O tu pagonie!
manymus, bet tas vargelis,
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
5.53. 6.00 po piet.
nę gyvą matot! — murmtelėjo pats ta - asz n'esmi jok is razbainįkas - suriko tarnaitė.
in Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6.00 po piet York, 9,lo, ryta 12.50, po pietų.
kad
tokių
czionais per sav.
susimylėk ant mapęs ! - ir nežino
— Oi! — riktelėjo ponia.
In Philadelphia 12.50, po pietn.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
damas ką turi daruti, puolė ant ke
mažai.
Didžiu m a-gi nieko
1 n Yatesville, Park Place, Mahanoy
—
Szviesybės
pekliszkos!
—
Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po piet.
Negaiszindams laiko pasilenkė lią priesz gražią moteriszkę.
City
ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
apie lietuvių reikalus nenuma
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 6.31 popietu,
žemyn ir pasirėmęs rankoms ant Toj valandoj • įbėgo ir pats murmtelėjo ponas.
no.
Kaip czionykszcziai lie grindą, sukinėjo kaklą į visas pu ponas puikiai apsirėdęs, o paskui
Szia tav! — suriko kandida 9.14 ryta: 12.58, 3.53, 6.00, 8 42 po piet, Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
In Mc’Adoo, Audonried ir Hazleton ryta 12.52, 6.24 po plotu.
tas ant mokįtojaus.
tuviai tarp savęs kalba ir ko ses, judino peczius, norėdamas to jį iszgąsdįta tarnaitė.
6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, G.00 ir
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
kius žodžius vartoja, geda ir kiu budu iszkratyti prakeiktas szu — O czia kas? - iszbalęs suri Pirmiausiai atsikėlė jaunasis vy 8.42 po piet.
9.40, ryte 3.05. po pietn,
rukas, žvilkterėjo į juos ir pasinau In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 irG.OO Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
pamislyti. Gerai, kad anglai
ko:
ant
kelią
priesz
mano
žmo

ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popietu.
dodamas isz liuosos valandos smu po piet.
isz po apikaklės.
ną?!
" 4
nesupranta lietuviszkai, nes kasToks
Ror.T.lN II. wir.nOH generulnas stTperin
ko per duris.
In Hazleboork, Jeddo, Drifton irFree
mėginimas vienok naatnetendentas South Bethlehem, Pa
jie visai paniekįtų lietuvius. szė jokio gero rezultato. Szukos — Tamista - szaukė klupodams — Laikykik! pagaukit! sugrieb land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
CHAS
S.
LEE, gen. agentas
jaunas vaikinas: - esi tokia graži, kit! — kriokė ponas, keldamasis pietn.
Yra czionais daugybe partijų, nuslinko dar giliaus.. ..
Philadelpdia, Pa.
turi but ir gera, paklausyk manęs, nuo žemės, bet jaunasis mitriai isz- In Ashland, Girardville r Lost Crock
bet siekius tų partijų supranta
6.15,
7.30,
9.10,
11.10
ryta
1.50,
4.10
A.
W
NONNEMACHER,
Asst G. P A
Vaikszcziojimas
po grindis dovanok man, asz jau nieko, nieko bėgęs per duris ant ulyczios (gat 6.50, 9.15 po pietil.
‘
South Bethlehem, Pa
tik jų keletas vadovų, o isz ki augsztyn
kojomis tik padarė jo jau nenoriu ir nieko negeidžiu, tik pa vės) prapuolė tarp žinonią.
tų pasekėjų labai retai katras taip menkoj
toaletoj didesnę ne velyk man paaiszkįti.
Už poros adyną, graži moterisz
žino, kur eina jo partija. Ma
—
O!
czia
ne
beprotis
czia
koks
ke
apturėjo per pasiuntinį užpeczėto tik pavirszutinius savo par tvarką, ir ilgi, tankus plaukai dar drąsunas meilinasi - asz jį iszmokį- tytą laiszką, kuriame buvo auksi
tijos darbus, o giliaus nieko labjaus susivėlė ir iszsiskirstė į vi siu mylėti svetimą paezią.
nės szukos su paaiszkinimu to at
sas
puses.
.
..
Nenorėjo
vienok-gi
Prisiartino
prie
klupanczio
ir
sitikimo. Paraszo vienok nebuvo
nesupranta. Žodžiu, czionais
praleisti
nė
vienos
valandos
ir
atsi

pagriebęs
jį
už
ranką
pastatė
ant
jokio.
yra didele stoka lietuviszkų in
— Dėlko-gi nieko nesakė - at
©
teligentų.
Dideliai prisitar minęs ant paeziuožų, pradėjo cziu- kojųžinėti po kambarį, pasitikėdams — Kaip tamista drįsti panasziais siliepė pasimiręs ponas.
nautų lietuvystei tas musų tau
— Argi tu davei jam ką nors
pasielgimais ardyti svetimą laimęprekę [ezienią] i8iU.il<lo|Jci Hetiki tĮ|. a(ejk jsztirti pats.
tietis, kursai galėtų prikalbki tokiu budu, kad nuslinkins szukos namus?! Ką?!
pasakyti
—
biednas
vaikinas!
— Gailiesi jo?
— Tamista pažvelgi manę, kad
turtingus lietuvius leisti savo į kojas, bet ir tai vėltuo.........
visokius drukoriszkus
Czia jau įpuolė į nerviszką susi noriu isz kelio iszvesti - atsakė
—
Na,
žinoma.
vaikus į augsztesnius mokslus.
darbus.
— Geistina butą, idant netiek
Bet ta užduote nėra lengva ir judinimą, tuom labjaus nesmagu nuolaidžiai musą karžigis. ■
— Asz tamistai parodysiu pa sąjaustum jauniems vaikėzams.
raginimai per liet, laikrasz- mas jį apėmė, jog negalimas buvo žvelgimą!
— Sunku szirdžiai paliept, mano
Savo atsilankymą atdaigtas nusirengti, nes tokiam sto
czius vargu
daug
gali
tame
brangus, — tame dalyke ir vyras
O
o o
vų jį gali užeiti namą gaspadinė ir mįsi per visą gyvenimą!
nieko
negal iszdaryti.
gelbėti.
karžigiui kraujas puo
Dievas žino, kas galėtą isz to iszei- lė Musą
GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokią kiiįgą — dvasiszkiį irsvie
į galvą, užmirszo apie savo pa Ir kaip buvo girdėtis, tai isz to tiszkiį
— smagią ir naudingą pąsiskaifinią.
Prisiusk už 2 c. marke, 1ai gaus
Ant Emigrantų namo paau ti.
dėjimą ir tarė: - Kas atsitaikė - dar ])asidarė armydelis — kas kalaliogą
už dyka.
Raszant padėkit adresą tokį:
kavo į ,,Garso” fondą p. J. Z. Ir nedyvai, jog toje valandoje persergseziu tamistą, jog nesibai mums isz to.
GALAS.
[50c. patrotijo isztikrąją taktiszkumą ir dau jokią grąsinimą.
Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa
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----- (Tąsa.) ----DAINA
Cnatlyvo (doraus R.) žmogaus, pirmiaus tszdueta lietuviszkai, o pas
kui ton naton (gaidon R.) iszguldė ant lenkiszko liežiuviu tais žodžiais;
„Chlopak cny ja, chlopak w polu wesol orze’’!.........

Esmi sav bernelis, szarpus kožnam darbe,
Vis man pagal norą klojas, Dieve buk Tav’ garbė (bis.*)

Atbuvau baudžiavą, kiek uždėjo ponas,
Mieli dabar man urėdas ir kunįgs klebonas. — (bis)

Donę užmokėjau, nors su didžia bėda,
Nebijau dabar jau Pono savo, nei urėdo. —

Turiu jungą jauezią, tris žirgus įszertus
Ir namelius neskolingus, dėl visą atvertus. —
Turiu tris sūnelius, tris skaisezias dukreles,
Kas tik anas gaus regėti, tarys, jog panelės. —

Prie tai mano laiksvei (laimei R.), kad ir pati szczyra:
Visi turtai ir karimos, dėl man’ niekais yra. —

Kas ponams po žvaigždėm, kad pati apgauna?
Vargą mano nemainycziau ant ją didžią naudą. —
Nors mažas prūdelis, beg’ vandenio miera,
Tankiai, kur yr’ didi turtai, tikros laiksvės nėra. —

Asz visados linksmas: ar ariu, ar sėju,
Praszau (Tavę) Dieve buk visados mano geradėju.,
Finis.
Priežodis.

„Katras gaspadorius neprižiūri, tas nieko neturi”.
*) Antra eilutė giedasi po du kartu.

Banka Bischoffo

Szviesiai (Dauggalis (Pone Geradejau!

ties Kristutė mokėjo nesuskaitomas daugybes giesmią ir dai
ną, o balsą parinktą — ir ta puolė po smogiu nemilaszirdingos smerties.
Bet prie tą visą nuliūdimą, Dievas mums
dovanojo dar dukterį, bet po 7 nedėlią linksmybės ir tos ne
tekome; tas tai ypacz sudrumstė mano ramumą ir užėmė daug
laiko — drąsiai galėcziau paantrįti „naktis Jungo”; bet ką
daryti? Galybė tvirto tikėjimo — „Dievas davė, Dievas atė
mė”, — duszios stipry be sudrutino mano pajiegas ir prieg tam
pusiau sumažinau savo nuliūdimos suvėjęs į sutikimą su ly
giai verta ypata Pasiskiene. Neabejoju gauti dovanojimą ir
paliuosavimą nuo papeikimo už neatbolnumą.
Dabar priei
nu prie mielo laiko praleidimo — skubinu daneszti, kad sziomis dienomis gausiu prižadėtą dainą apie „Žaltį”, taippat
priesz rugpjutę — ,,Keno rugeliai kalne karsza”, apie „Van
deninį dievaitį” ir daug kitokią, nes maeziau ir girdėjau už
baigiamas.
Kas link nusiųsto „Rugio Žiedelio”, — tik ta nepilnybė,
kad po kiekvienai eilei choras paantrina „cziuta cziutelė”, o
užbaigimas ant „nuometėlių”, tai yra ant iszsirinkimo arba
permainymo luomos.
Klausinėjau pas daugelį; sako, kad
tuomi užbaigia, o kada pailgina, tai iszjuokimu anytos ir szeszuro (arba „Szeszuras neperkalbėtas ir anyta neiszmanyta”)
ir to Tamistai užteks.

Užtėmijęs dieną meilingos Tamistos korespondencijos
6—8 mėn. užženklįtą, imu plunksną ir apimtas gėdos ir ne
drąsos, prieinu prie dabartinio papieszimo, tuom tik-savę
ramįdamas, kad Dauggalingas Dumczius, žinodamas mano
padėjimą, ir kada jau danesziu apie nesitikėtus atsitikimus —
paprastu gerumu teiksis atleisti mano neatbolnumą.
Nes
apart tarnystės priderysezių, prie taip pas mus bausmingo
pavasario: pradedant nuo szienpjutės mano pavaldinėj net iki
valymui vasarojo, visus žmones turėjau serganezius, darbus
(skarbinius) ir žmonių turėjau su samdinįkais atlikti — ir isz
szimto ir keliolikos duszių per smertį nuo Naują metų nusto
jau 14 duszių. — Apart ukinįkų ir ukiuįkių, numirė sodietė,
nekalta; kaip lelija, skaisti, lyg rožė 21 m. Stebėtinos a^min-

Taippat apie S o d i e t ą (Sielanką) X. Drazdaucko (Links
ma diena, linksma ana.. ..), jos choro (Olia ca, olia lia) per
mainyti nerodycziau, 1.) nes yra tai autentiszka mislis žinomo
poeto, 2.) vartoja tuos žodžius visose dramatiszkose ir links
mose dainose,.... o (oja ja!) tiktai liūdnuose atsitikimuose ir
elegiszkose giesmėse. — Dovanok, kad taip drąsiai aiszkinuj,
kadangi Tamysta myli teisybę, ant galo persitikrinimą palie
ku Tamistai ant valios. — Isztarme „trukai”, tur pas juos du
r«iszkjmus; 1. užsižaidei, užtrukai,.... 2. pertraukei, patru
kai — o czia mislis į Petruką, yra, ką „nepatrukai bėgioda
mas ir vaikydamas kaimenes ir gyvulius per iszdykumą”. —
Naudijimas kopijose litarų h ir f, o podraug perkreipimas
linksniavimų ir (czasowania)......... paeina isz nežinojimo ir

DAINA

apie gegužėlę.

Gegulėle, ko kukuoji
Sėdėdama augsztam medij ?
Ar bėdas savo vokuoji?
Ko tau) smutnai labai giedi?
Ko taip smutnai labai giedi?
Dirvos tavo jau užartos,
Duonos nei druskos neperki,
Pievos visuomet nupjautos,
Ko-gi taipo gailiai verki? (bis).

Nors nesėji, o nė pjauni,
O nė sunkiai procevoji,
Vienok valgyt visur gauni,
Kur tik sparneliu užmojį, (bis).

Visa skaisti, visa graži,
Brangus tavo aprodymas,
Žydi padabniai ant rožės,
Nes aprėdė pats gimimas, (bis).

nemokėjimo gramatikos, o tas klaidas teikis meilingai ir drą
siai i užtaisyti.
Pavelįta drąsa gundo manę praszyti, jei tuo neužgaueziau
veikalą P. Rezos. Už augsztą atmintį Į). Geradėjo palaikysiu,
kadangi pas mumis sunku tai gauti.
Taigi praszau atsiųsti
kataliogą, kokias dainas jau nusiuneziau, idant tokiu budu
paantrinimais negaiszycziau laiko ir paczto, ir Taraystai ne
nusibostų, nes pamecziau suraszą, o dar turiu gerą krūvą.
GIESME
Si r a tos.
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Oi dienos mano klapatų!
Kur asz pasidėsiu be turtų?
Kur asz tik nuveisiu,
Vis bėdas atrasiu —
Dėl savęs.

Kartus tam labai yr’ svietas,
Kurs neturi pevnos czia vietos.
Reikia jam plaukįti,
Vėjeliai vaikįti
Po svietą.
Blogas jam tankiai paszaras,
Didžiausi pietus — aszaros;
Po galva kumsztelė,
Visas bankietėlis —
O k bėdos!
Nėra jam czėso vaitoti,
Liga suspaustam gulėti:
Atėjo adyna,
Gaspadorius budina:
Eik, nedribsok!

Nors szirdelė jo plyszta, *
Nuo suakių ligų jau mirszta,

w

Zejnaicziu Vyskupyste.
Perskyrimas XI.
(Tąsa.)
.147
Vaisiai

mokinimo.

R. Dabb<^

150.

Jei pirksi DYffiATI pirk szita

Geriausias Shenandorij pbo
Metuose 1803 caro Aleksandros I augszta Vilniaus mokslinyczia tographas; nutraukia paveik
(uni veršy tetas) patvirtįta ir visu kuo aprupįta, davė pragumą jaunuo slus kokio nori formato, nuo
menei pažįti didžius mokslus.
mažiausio iki formatui portre
Nuo to laiko kone visi musą mokslainią jaunikaicziai, iszėję Že to.
Devynioliktas Amžis.

maicziuose mokslus, važiavo į Vilnią dauginus ko mokįtis. Netekę
Puikiai fiutraukia ir m-bran
Vilniaus mokslinyczios, jaunuomene važinėjo į atsczius miestus, kaipo
tai: Peterburgą, Maskvą, Kazanią, Dorpatą, Kijavą ir Charkovą, bile
tiktai ką gero pramokti. Vilniaus vyskupui Stroinovskiui norint ir
vieszpatystes vyriausybei leidžiant, buvo įsteigta Vilniuj didžioji semi
41 i r 24
narija, o paskiaus akademija, kur augszto mokslo kunįgus mokino.
Nors keletą mokslainią vyriausybe Žemaicziuose isznaikino, vienok į tą
DZCKTZVR7VS
vietą Keidainiuose, Panevėžį j ir Sziauliuose naujas pastatė, kuriose ir
dabar daug vaiką mokinasi. Kražią mokslainej lyg 1839 m. kas mets
buvo apie 500 mokįtinią. Musą gadynėj’ visi ponai ir bajorai, leido
buvęs prie Miners
Hospital!
vaikus į mokslus, todėl kone kiekvienas isz augsztesnės kilmės mokėjo Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
skaityti ir raszyti. Turtingiejie ukinįkai taipgi mėgo savo vaikus vež
Shenandoah, Pa,
ti į mokslus, pakol nieks jiems to negynė, bet nuo 1832 m. didžiosiose
mokslainėse mažai ją liko. Norėdami vienok nors sziek tiek vaikus
V rai
apszviesti, leido į mažesnes mokslaines. Pagalios neturtingi žmonės ir
samdinįkai, negalėdami eiti į mokslus, mokinosi ant knįgą szventomis
nauja
dienomis nuo viens kito, pertai didesnė dalis artoją žemaiczią, vyriszkią ir moteriszkią, mokėjo skaityti žemaitiszkas knįgas. Tokiu budu
praszviesti žmonės gana gerai, ypatingai daigtus tikėjimo suprato, mo
kėjo ir numanė. Nuo senos lyg musą gadynei, kunįgai mokino vaikus
žemaiczią mokslainėse, todėl ežia tą pridera apraszyti.

E
m.

Kad kataliką ir nekataliką kunįgai, kurie minavotomis mokslinįy
ežiomis valdė, ypatingai Žemaiczią apszvietimo norėdami, dailiai butą
žmones mokine, žinoma, butą isznaikinę stabmeldžius ir pramokiau
krikszczioniszko tikėjimo; bet to nedarydami ir dar be paliovos tarp
Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!
savęs bardamiesi, vietoj iszmokinimo ko gero, į gilesnę dar tamsybę
žmoneles pastūmė. Ką Stanislovas Rostauskis, jezujitas, sziaip apraszo:
„Tuo tarpu Lietuvos, o labjaus dar Žemajczią žemės, vargdieniai, vie
Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus ir naudojus gą
ni užmirszo įsakymus Dievo, o kiti pametę iszartus laukus ir kataliką
laiką.
Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes dauginus papasa
tikėjimą, sugrįžo į savo suberbėjusius miszkus, kur senu paproezią
kosime apie jį, jei prisiąsi savo adresą dėl kataliogp.
Raszydamas prisiąsk ir
Joviszui, ją praboeziais Perkūnu vadinamam, ir aržuolams pradėjo
Garsą pas mus.
apieras degįti. Nes nemokįtiems seni ją tėvą paproeziai rodėsi szventesniais už naujas atėjūną pramones.”
O vyskupas Merkelis Giedraitis 1587 m. Vilniaus jezujitams n il
Middletown, Conn
Keating Wheel Co
si ąstoi gromatoj taip sako: „Didesnė dalis žmonią, mano vyskupystėj
gyvenanezią, yra nė sykį dar neėjusi prie kunįgo ir nepriėmusi Szvencziausią Sakramentą. Nėr mažne nei vieno mokanezio — Tėve mu
są.... ir persižegnoti, nėra bent truputį numananezią apie tikėjimo
dalykus. Ncszti aukas Perkūnui, garbįti žalczius, aržuolus ir miszkus
erskyrimas
----- PAS------Lietuviszką Graboriu
už szventus skaityti, ne taip isz nelabumo, kaip isz nežinią, nelaiko už
Mokslinyczios.
nuodėmę.”
Vincą Minkevicziu
151.
Czia klausiu: — Dėlko tuokart esanezios mokslinyczios taip nė
230 Centre,
Seminarija.
truputėlio Žemaiczią neapszvietė? — ir atsakau: — dėlto, jog ją mokįUžlaiko geriausius arklius ir ritojai nevienokiai mokino ir tarp savęs kersztavo. — Todėl žinokim, jog
Visuotinis kunįgą susirinkimas mieste Trydente, įsakė vyskupams,
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
kur žmonią pageidimai daugel valiojo, ten ir visokis stengimasis nieko idant kožnas savo vyskupystėj įsteigtą seminariją. Tą bažnyczios įsta ginus del szermenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]
gero nepadarys.
tymą pirmutinis vyskupas Jurgis Petkeviczius norėjo Žemaicziuose
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.
(27 ir 28)
iszpildįti. Ketįdamas mirti, 1574 m. savo ranka užraszė 1700 lietuvisz
ką kapą, idant už tuos pinigus dvylika vaikelią Vilniaus akademijoj
GALIMA GAUTI SU PRISIUNmokytųsi teoliogijos, o iszmokę butą kunįgais- Su tais įsakė taip elg
Apszvietimas Septinioliktame AMŽiuje.
tis: isz prigulinezią miesteliu vyskupams: Varnią, Katinėną ir Alsė. Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
Dirba visokias
Merkeliui Giedraicziui, Jurgiui Tiszkevicziai, jezujitams ir ki džią, liepė iszskirti keturis artoją vaikus. Isz Žemaiczią vyskupystės yra labai naudinga dėl perskaitymo kožSZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
tiems septynioliktojo amžiaus kunįgams gana pasiklojo Žemaiczius szeszis bajoraiezius, o isz Vilniaus vyskupystės du bajoraieziu. Visus naąi katalikui. Kasztuoja - Si,00
2. Trumpa peržvalga liet i.vystės dar
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.
pramokįti. Kunįgas Daukszas 1599 m. žemaitiszkai iszguldė lenkisz- tuos nuvežti į Vilnią, kad per deszimts metą mokįtąsi. Mokslus pa bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
kus pamokslus kunįgo Vuiko, tokiu budu įsteigė kunįgams gražius baigę ir į kunįgus įsiszventinę, tu r sugrįžt į Žemaiczius, but klebonais lietuviszką bedievhį darbus ir podraug DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
pamokslus, kokią tuokart paraszyti nemokėjo. Metuose 1616jezujitai ir kitu kuo pagal vyskupo norą. Skyrėju tą vaikelią vyskupas pada Kasztuoja
....
20c
k u kardas ir kepures.
rė
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3.
Valtis
bei
Iszguldymas
szventą
Kražiuose pradėjo gerai vaikus mokįti. Metuose 1625 kalvinai Kei
merikoj!
evangeliją
ir
lekciją
ant
visą
metą
su
dainiuose įsteigė mokslinyczią. Vyskupystė įgijo seminariją, isz kurios vyskupo, vaikus žemaicziuose gimusius, Varnią kanaunįkai skirti tu
jaunikaicziai iszeidavo kunįgais. Jurgis Tiszkeviczia, popiežiui lei rėjo, o Lietuvoj Petkeviczią giminė. Tokius Petkcvicziaus užraszus Puslapią esti 896. Linkėtina kad kožno
Petkcvicziaus lietuvio namuose ji butu. KasztuojcS .50
džiant, pas katedros Krakią ir Skuodo bažnyczias įvedė draugystę ar patvirtino pirmasis lenką vyskupas (primas) Uchanskis.
*•
pas
IN. A BURBA,
Box 1053
ba brostvą Krikszczioniszko Mokslo, į kurią daugybė įsirasziusiąją įpėdinis vyskupas Merkelis Giedraitis, 1581 m. pastatęs namus Vilniuj
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
žmonią ypatingai turėjo mokįtis tikėjimo dalyką.
Tas pats patalpino juose dvylika paskirtą vaikelią ir pavedė juos ypatingam pri
PAS
parkvietė į žemaiczius kunįgus Dominykonus ir Karmelitus, nes tikė žiūrėjimui jėzuitą, o kanaunįkai Petkcvicziaus pinįgais visu kuo juos
josi, jog tie galėsę platįt apszvietimą mąs szalij. Turtingiems klebo aprūpino.
nams liepė laikyti pas bažnyczias mokįtojus, kurie parapijos vaikus
mokįtą. Jeronimas Valaviczius, Jonas Karolius Chodkeviczia ir Po
Promptly secured. Trade.Murks, Copyright!
Nauji Uzraszai Ir Permainos.
and Labels registered. Twenty-live years ex
perience. We report whether patent can be
vylas Sapieha, taipogi dėl apszvietimo Žemaiczią, įsteigė musą szalij
secured or not, free of charge. Our fee not due
patent is allowed. 312 pace Book Free.
308 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.
Varnią kanaunįkas, Betygalos ir Viduklės klebonas, Petras Pet- until
H. B. WILLSON Al CO., -Attorneys at law,
keletą kliosztorią Bernardinams. ’ Tokiu budu daugeliui pradėjus dar
Qpp. U. S. Cot. Office
WASHINGTON, D. C
keviezia, netik dabojo, kad užraszai dėdės būtinai įvyktą, bet da
galima pirkti k nepigiausiai laivakortesant geriausią szipą waziuot. Prieg
buotis apie apszvietimą Žemaiczią, netik isznaikino stabmeldžius, bet
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas
isz savo pusės szeip padarė. 1-mo Metuose 1601 Birželio 20 d. į
pramokino ir daigią tikėjimo.
DIDŽIAUSIA
szalis Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
pinįgais atidavė Žemaiczią vyskupystės esminarijai 800 lietuviszką ka
priėmimą ir rodą.
ną. 2-a lai paežiai pavedė žemę vadinamą Paluksztis, kurią įkaitu
149.
(prawem zastawnem) buvo gavęs nuo Jano Karoliaus Chodkevicziaus.
ASZTUON IOI.I KTAS A M Ž IS.
3- a, 2,900 lietuviszką kapą, ant Skuodo valscziaus Jonui Karoliui
Asztuonioliklame amžijc Žemaiczią apszvietimas tokiu pat budu Chodkevicziai įduotas, taipgi užraszė seminarijai. Gavęs tiek pinigu
buvo steigiamas. Pasididino skaitlius kunįgą ir zokonįką. Y vairi di- į Vyskupas Merkelis Giedraitis pradėjo leist vaikelius į Vilnią ir sulau- Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu
džiunai daug naują bažnyczią pastatė, kurioms vyskupai suteikė para- iį kė gana mokįtą kunįgą. Apart to pargabenęs į Varnius du jėzuitu, ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti ri visokiu kogeriausia padarytą valgią
pijąs. Pagal antrą Lenczicoj kunįgą susirinkimą, pastatė dėl sodžiaus mokėjo aniem dviem algą ir įsakė, idant susirinkę vaikelius mokįtą ir
kepsnią, oisterią irt. t.
vaiką mokslinyczias. Metuose 1742 kunįgai Pijarai Raseiniuose pra kai bylą kunigais būti? Tokiu budu padėjo pamatus mažai seminarijai,
dėjo vaikus mokįti pagal naują būdą. Nestokavo vyrą, kurie įvairias kuri vienok 1604 m. isznyko, nes vienas jėzuitas kasžin kur iszkeliavo, puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
lenkiszkas knįgas, žemaitiszkai iszguldų, atspaudino.
o Ii kasis, kunigas Dangėlla, Varniuose numirė. Metuose 1622 jpėdi- Priegtam da kiekviena dailiai priima iri Gali gauti visokią I .
,
.
. .
,
dalyku
tualetui.
"
į
Liekąrstvos
vaistai
kuogenausiai
padaryti.
Tas žmonės skaitydami, patys galėjo daug reikalingų daigty pra. nlb
x 1 -skopus Mikalojus 1 aras, noiėdamas tokiu pat budu, rodą reikale duoda.
se,ni"’irijavadinamus Milžuvėnai, Gietau' mokti. Garsinga isz savo gerų darbų „MoksloDraugyste ’ (Komissya Ikttd Var,,i“?sc
M. KUPCZINSKAS ir
tiszkiai
ir
Žirmenai,
paketino
atiduoti
Kražią
jėzuitams,
bile
tiepastaBeach’o aptiekoj e
edukacyjna) įsteigė septynerius Žemaicziuose mokslaines. Žmones
p.
PHgKEVICZmg
taip pamėgo leisti vaikus į mokslą, jog kiekvienoj mokslainej buvo tytą Varniuose namus, surinktą jaunikaiezius ir ko reik mokįtą. Kampas Main ir Oak uliezią,
Dr. W. J. Beach,-Savininkas
kone po 300 mokįtiniip
į
------ (Tolinus bus.)----SHENANDOAH, PA.
OFISAS: NAMIEJE ant
& SUNBURY STR.

Y. JI. HAMILTON, .0,

y

-

P

visi pas

Geriaase ir szvieziaiise mėsa

5
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W.

Shenandoah

JUOZĄ JUDICKĄ

R. H. MORGAN,

23 N. Main str

PATENTS

Juozą

Shenandoah, Pa-

Milianeka

Lietuviszką

«RE MAGIJA k-

Vienokis bankietas:
Eik, szelmi, isz vietos,
Nedribsok!
Girdžiu asz kitus, kaip sako:
„Sūnelis mano atkako,
Eik, berne, tu vienok,
Žirgelį nubalnok —
Vesk stonion.
Y

Kodėl tu, moezia, nes’r upini,
Klok patalėlį pūkinį!
Sūnelį guldykit,
Duris uždarykit,
Tesyl#is”.

Asz vienas biednas nedalioj,
Sunkioj pražuvęs nevalioj,
Nieks nieko nejauezia,
Kad ir smertį gauezia.
Ok bėdos!

Eisiu jau asz ant kapelią,
Budįti savo te vėlią —
Szauksiuos motinėlės
Balsu gegužėlės —
.Ar n’iszgirs. —

Ant kapo mano tėvelio
Užaugo žalia žolelė,
Kapą motinėlės
Užgriuvo szieksztelės —
Neiszgfirs.
Ak, Dieve mano mieliausias,
Tėve dangiszkas brangiausias!
Asz Tavęs szaukiuosi
Visuose varguose
Priglausk manę! Finis.
y _t------ [Toliaus bus]. -----

DEVONISZKIU KRYŽIUS.

„Kad civiliszkos ypatos” iki galui, dėl kurią< kuriame paliepta yra Kn. Radzinskiui sugrą- maeziau, nors visai taip, kaip apraszytas pro
Pats medis
tai žodžią negalima iszsiąsti viso referalo į žįti ikaraboną, kurį sulyg sziandien ncgrąžįta tokole, bet baisiai apskurusį.
ir neatiduota.
paszlijęs ir prie aržuolinės szatros su szerRandavąją Komissiją.
----- (Pabaiga.) -----Tie dalykai verezia tą patį prabaszczią deksznykais privarytas; blokiniai apdangalai
Raszyta Suvalkuos 7 Gruodžio 1827m.
maldauti ir sziandien, kad paskesniam laike vėjo nudraskyti; aplink mukelę žvirbliai liz
Kad taip džekonas alezijasi su KeturvalaPasiraszė: Pralotas Kustos Kn. Butkevi- nereiktą iszduoti skaitliaus kaip vien dvasisz- dus veja, o abrozą stiklai suskilę.
Kaimas
<ią prabaszczium, tik sztai ateina į džekoną czius.
<ai valdžiai.
eidamas ant kolioniją kožnas nuo savęs buvo
rasztai:
Wirbalis 17 Gruodžio 1827m.
padovanoję „pro bono publico” — kad butą
Džekonas pataisę# protokolą, tokį davė
„Rudamina 23 Spalią 1827m.
kur sustoti atsilankusiems - po kelis prentus,
atsakymą konsistorijai: „Pildydamas paliepi
Gale visą leistrą yra prisiąstas rasztas
Generalnas Konsistorius
isz viso 235 pr., bet protestantas Szerelis, į
mą, apturėtą 16 dieną Gruodžio sz.m. 11 tą Kalvarijos komissoriaus, kuriame duoda žinią, kurio kolioniją pateko kryžius, taip tą plotą
Augustavo Dijecezijos.
valandą ryto, daviau žinią DJM. Kn. Jieva- kad „pagal parėdymą Randavos Komissijos suarė, kad vos likosi keli prentai, ką buvo
Galingą JM. Kn. Schroettcrį Alvito
iszpažinczią ir apszvietimo (Komissyi Rządorauskui, Pajevonio prabaszcziui, kaipo sąna
aptverti ir medžiais apsodįti. Negana to, da
Džekoną.
wej Wyznah religijnych i o^viecenia publiczriui dėl atlikimo indagacijos apie neseniai nego) 15 Kovo 1828m. N. 1141—218 pavelyta ir daug medžią nukirtęs. Už tokią nedorybę
Ne apturėdami ik sziandien Komisso
pradėjo, kaip pasakoja jo kaimynai, nesisekti:
pastatytą kryžią pas Dėvoniszkią sodžią, Bar
D-gam Milistai (25 Pjutės sz.m. No. 783) tinįką parapijos, nuvažiavau koveikiausiai pas statyti pas Dėvoniszkią kaimą murinę koply- turtas dilo, kaip pavasario sniegas. Isz dvie
czią, kuri bus po priežiūra vietinio klebono
ju gražią kolioniją liko vos viena su nuskuru
apeinanezio Dėvoniszkią kryžią, dėlei isztar- D-ga J M. Kn. Rzepnicką, prabaszczią Barti ir bus užlaikoma patogioje tvarkoje”.
sioms triobelpalaikėms.
Kaimas pradėjo jį
dymo ir padavimo savo opinijos, kokiu budu nįką parapijos, apreiszkiau jam patėmijimus
Pasiraszyta: A. Righetti — Waraszkievicz
graudįti, kad pabijotą Dievo ir sugrąžįtą lau
galima numaldįti svieto rinkimąsi arba pato reikalingumo atmainyti protokole joįneszimą:
Kalvarija 28 IV 1828m.
ką, kurį neteisiai prisisavino: „juk matai pats,
giai sudavadyti, pavesto, o czionais užjieszko „idant civiliszkos ypatos nekisztą nosies į
Pavelijimas parėjo, bet koplyczia liko kad ant mapos aiszkiai stovi 235 prentai”.
apierą prie kryžiaus” etc., paaiszkino tą da
to dalyko JEx Ganytojas, szaukiame todėl JM.
Szerelis butą galėjęs gintis „legaliszka
Kn. Rapnickas buvo didei senas
lyką sekaneziai: „Gerai nepamenu kurią die nestatyta.
Kn. Džekoną kaij) galint paskubįt tą veikalą, ną, tik žinau, kad tai dėjosi Sėjos mėnesij, ir mažos sveikatos; kolei didelės buvo apieros, pracscripcija”, bet kad taip kaimas ėmė geru
kad užganėdįti Augszcziausią Rėdą (celem zas- buvo apgarsįta licitacija ant pardavimo apie nepastatė, tai paskui viskas taip ir iszdilo. mu ir piktumu maldauti, pargabeno geometrą
rą, produktais sudėtą pas Dėvoniszkią kry Jam numirus užstojo prabaszcziiun Kn. J. ir naujai atmieravo ir priskyrė 235 pr. lauko
pokojenia Najwyžszego Rządu).
Staliorius — Juozas Bend,
Tą metą Vyskupas prie kryžiaus.
žią. Atsilankiau tą dieną pas kryžią ir į kai Burduleviczins 1838m.
Vietoj Officijalo Generaliszko
labai dailiai 1896m. aptaisė visą kryžią: pada
Katedros Kanaunykas Asses. Aug. Konsistor. mą Dėvoniszkią ir radau daugelį, visoiszpa- Straszynskas, lankydamas parapijas, gavo
rė abrozui Panelės Szv. koplyczėlę, per ku
Kn. J. Zybanowicz. žinezią žmonią. laukianczią termino licitacijos; nuo ajilinkinią kryžiaus kaimą praszymą, kad
tarp kurią pažinau D-gą Inkvyrentą „Po- jiems pavelytą pastatyti Dėvoniszkiuos baž rios stiklą gražiai matyt visas paveikslas.
Sekr. Kn. G. Babinowicz.
prawczego Sądu”. isz Kalvarijos, „urzędniką” nyczią ir turėti naują parapiją. Darant nau Kryžią, mukelę ir abrozą Szirdies V. Jėzaus
Ant szitos popieros džekono ranka prira- p. Giceviczią su puczia, ponią Mažeikienę ir ją parapiją, reiktą sumažįt jau esanezias ir naujai apmalevojo, visas kryžius iszrodo labai
szyta.
pilionį Budzeviczią isz Kalvarijos. Pertikri taip nedideles kaip Bartinįką ir Keturvalakią dailiai, tik koktu, kad ne ant ilgo, nes ranke
R. Protokolą su anne.xais iszsiuncziau nus juos, kad tai priesz’.nasi dvasiai dievotumo parapijas, o vėl padaryt mažiukę parapiją isz nos nupuvę, o parama taip-gi ne ant ilgiausia.
ir religijai, licitacija liko be pasekmes. 2) sta poros kaimą — negalės kunįgas užsilaikyti. Tai kad taip kas atsirastą pastatyti naują, ge
Virbalio paežiu
25 Spalią sz.m.
ležinį, tai bent užsiliktą ant ilgo ta graži at
Vyskupas perskaitė protokolą ir nepatiko tau du liudijimu, kad buvo rinkti civiliszką Todėl vyskupas pravažiuodamas pro tą kryypatųT»iiiįgai ant Miszią ir dalįti kunįgams žią, iszlipo, apžiurėjo daigtą ir pasakė, kad mintis, kur netik kitąsyk, bet ir dabar žmo
užbaigimas, per tai sugrąžino konsistorius atlaikymo dėlei, bet kas gal žinoti, kiek neatsakantis czia bažnycziai daigias.
Liko, nės datiria malonią, tik žinoma dabar nėr kam
popieras, įgraudįdamas ,kad, kaip tik apturė- tą pinįgą buvo surinkta ant Miszią? o gal ką kaip pirma, kryžius.
Reiktą kibą per Sek
Tas nupuvo, pastatė dažiurėti ir suraszyti.
sęs prisakymą, koveikiausiai visi trys: Dže tik isz dalies tapo užganedįta prievolė ir sąži pirmo fundatoriaus giminės kitą 1852m. mines atkeliaujanezią, įsižadėjusią žmonią pa
Bet abrozai: Panelės Szv- ir Szirdies Jėzaus, siklausyti ir paskui isztardįti, ar tikrai taip
konas, kn. Jievarauskas ir Rapnickas susiva- nė.
žiuotą ir iszplėszę paskutinį lapą protokolo
Prie to dar aprbiszkia rodydams Konsis- kaipo ir mukelė liko tie patys. Metuose 1896, buvo, bet kas tuomi užsiims?
GALAS
pertaisytą nuobaigą pradedant nuo žodžiu: toriaus reskriptą nmj 19 Liepos sz.m. N. 674, 'apie Velykas, pravažiuodamas pro tą kryžią
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„Vienybes“ begėdyste.

Nors „Vienybė” nekartą jau
leido į svietą nebūtas žinias
mano
ant manęs, bet asz tylėjau.
Radęs vienok num. 20 „Vie dama žinias angliszkų gazietų
nybės” žinią apie pamestą kū
dikį isz ,,Wilkes-Barre Re- Bet josios politika, turbūt, szi:
cord’o,” angliszko laikraszczio, asabiszKuinuose im i skęsti teiiszimtą, visai sukraipytą, su
K u n. M.
darkytą ir perdirbtą ant locno
klebonaikurpaliaus, rąsziau į p. Pauksztį laiszkelį, norėdamas žinoti,
kokios priežasties dėliai „Vie-

SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RŪBAI.

mirszkit atsiszaukt po numeriu:

SCHLOSS

Sumburry st
Minersville, Pa.

kur galima susiszekūt lietuvis zkai,
nes .Jurgis Murautskas. lietuvis, ten
randasi, per ka gal ina gaut broliszka rodą pas jį po tokiu adresu:

[R-5-97.]

J. . V

Povilas Obiecupas

. r ’1L 1 1 1 1 1

vv v

no pigiausiai.
ir in visas

v /.,

2801 6c 2-101 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.

121 ir 117 R.Centre str,

V1E N AT IN E I , EN KISZ K A

APTIEK A

ir »]

SHENANDOAH, PA

E&tSa

gMfisSa

centai buna isz į »i I domi kuoteisingiausiai. Taipgi turi visokių paten
tą vot n vaistu.

SI. SarzyBSkas,

Komitetas.
vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
banka. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne ]>as koki ten
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburglfo gali pasirodavot

P. Obiecunas

A Note,

1o12 CARSON STR,

Wanted-An idea

Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize otTet
and list of two hundred inventions wanted.

]VI. p. JVIaley,

PITTSBURGH, PA.

dos.

\£

EEB V

(S2P a

NEBITISAN JD A«B 14 T A S JLietuwiszkojc kalboje!!
t?

A
'M

Kas galėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pasirodau tokie
LT kuiga kurioje wvs s slaptibes n.onij iuo butu
gtos d< t wysu'.’j
Senowcs žmones vadino nmnininkus i jg;mejs, d.u am z; is monurf
S11 pngialba | įklos dwas:> s, da ir szendivii ihmgie'.is ; t.-draiidu tokiu ka t;<p ir.islij" ir szniak .. Girde ’.amas newieukait t ties pasak as, pasižadej-.u dawe.-t k .d vysas mam! urnas ir iszm'.nt s į acjna isz

akiwu pamok run.u ir:;pe50 abrozclu | aro
:iw i užduotis i zsiriszt.
uuneziu gan i t'jszkiej Kajp apsvt
Toi knigt druezej ir pujkiej in angliszka audeklą abdarila su aukso atspnud. m ant
abdaru, ka-ztaojn tykioj .
•
•
<
•
•
•
■
•
•
. $1 '0
T> j <ri turu ant ]>arda\viino wysekiu< dajktus ir rejkulingas prietajsas prie m niim >,
be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautnwia wy« kin knig i k -klos tyklaj lieiuwiszkoie kalboie iszeio. Turu maszinukies del drukawimo grom.itu ir tt
I'ujki popiera del raszimo gromatu su duilom kwietkom ir drukavv t-iis į asw< ikii.i.uais. Tuzinas tokios popkros su dailius kopertais krSZ m ja 35c,. f ris tuzinai $1 00
11

Shenandoah,

perstatymo visus lietuvius
kaip vietinius, taip ir nplinki
nius.
Kožnas taip sako.

KPIAUGZIUS

niat

amžiaus, yri
dos skanumą
daro labai gerą įtekmę ant inkstu, a bei
nai vidurių, perezystija žmogaus krauja
panaikina porszalima, iszgydo galvo:
skaudėjimą, karsz.lligę ir užkietėjimą vi

Norinticin dažiuot ape wysokies knigasarba kitokius dajktus irc. ieues, po apturėtum 2 centimes mar
kios tuojau siunezih drukuotus katalogus.
Adresas in nu. ne szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiausiai,

-•

Pasiskubįkit broliai! aplėkiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

BROLIAI MARK

Adomas Pauliukaitis

ir kitus.

Pittsburgh,
O ' Pa.

I Vincentas hiaiiski i
REAL ESTATE BROKER
UULl

1

l VLC L \ 1 1 I V J C L

c*

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinįgus iszmaii? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,

cziojant aplink bažnyczią. Jie
du klausė J. Lopatos, ar bažnyczia uždaryta, ir ar busatra- Už pigių-pigiausią preke visokį
kyta ryto isz ryto. Paskui vainikai dėl szermenų. Taiposgi

2023 N. 2nd str. Philadelphia, JLPa
IN.

0L1.

1 llllClllVipilltl,

<1.

geras ir teisingas
vyras laiko

iiiniiiieriu

HOTEL!

rąszyta angliszkai ir ant antros
pusės maldeles angliszkoje
kalboje, matyti, iszplėszta isz
arkauckas
maldaknįgės; taiposgi toji
—neseniai pirko—
mergaitė, kaip moters pasako
jo, aprengta ne palei lietuvisz- pertai, žinote, jog kaipo naujas
ką, bet amerikoniszką, madą biznierius nesigaili savo gardaus
žodžiu sakant, aiszkiai viskas aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
rodo, jog ji buvo angliszkos, eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Į|y
o ne lietuviszkos motinos, kaip Shenandoah, Pa.
,,Vienybes” redakcija nori pa
daryti. Ta koreziukė liko pa
duota Bohan, bet jei man kas j
Pigiausiai nusipirkt :nenorėtų tikėti, tai gali pa
FORNISZIUS, PI.TANUS, VARGONUS
klausti pas p. M. Klimą, J.
IR SIUVAMAS MASZINAS.
rie savo akimi matė ir skaitė 13 N. Main, Shenandoah, Pa.
ją; pagalinus p. J. Kunca ją
AR ŽINAI KĄ?
pats ir rado ant grindžių, o p.
M. Klimas nuneszė į policiją
ir angliszkiems reporteriams
savo naujame name ant
parodė, o K. Ancziukaitis pa
davė poor Director Bohan.— 630 W. Centre str.
Mahan oy City, Pa.
Angliszkų laikraszczių redak
Laiko geriausių s z t o r ą ir
cijos, žinoma, ne tokios kvai
los, kaip „Vienybės,” kad s a 1 i u n a.
mestų viesziai ant savo žmonių Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
tokius nežmoniszkus dąrbus. singas ir geras žmogus.

Antanas Galinis.

Naujai atidarytas k romas sviesto,
kiausziniu, visokio sūrio, groserės,
namie kepta duona isz geriausių
rygj

Neužm irszkit atsilankyti pas p.
Bert W. Popp.
68 South 12 Str.
Pittsburgh, Pa.

S A L J U NAs
Shenandoah Pa.

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
y
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
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Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szifkai’tes parduodam ant visų kelių mariomis
PillįgUS ko greieziausia tiesiok iii namus nuliaicižiam.

LO S. JVIaip Stp.

BICYCLES

NILE itncl
PYRAMID

and

TANDEMS

Į^ĮįĮ m ■

H

H
m® I

S
■

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų grszeip žino
T
11 r'e nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų

H

ežio taurę iszgert1? ar cigarėlį parūkyti, ateiki

Widkes-Barre, Pa

GERIAUSIAS H Lietuviszkas 0 KRIAUCZIUS

Adomas Buja nekas
307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa,
ZINIA DĖL SAL1UNIKU
IR SZT0RNIKU.

-------- ANT----------

Insisziurikite (apsisergekitet pas
120 South Jartlin Str Slionandoali,

Faust
J. P. Williams & Son David
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias

Ties lietuviszka baz.nyczia

gojimo (insurance) kompanijoas

Amerikoje apsau

Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų

— Na wisi prie alaus —
They run better and last longer
our ACCURATELY Illustrated
Catalogue. It shows you all deLv tails as to ....... .

STYLE,
COLOR
and FINISH.

H

Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slimith‘a gali kas nori gauti ir
baczkutia in namus parsigabenti.
7 0 W. Coal st) H 111 i c?< j h. Pa.

41ir 11

Mason & Mason Company,
No. 587 W. Madison St.,

Pirkit sigarus
ir sigaretus nuo
O

CH. SHMIDTO

Chicago, Ill.

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

ANDY CATHARTIC

Antanas Daniseviczia

R. A- Davenport
---- PARDUODA ----

10 .♦
25* 50 4

________

ALL
DRUGGISTS ]

. Cascarets are the Ideal LaxaABSOLUTELY
GUARANTEED
SS&Sl
____ _____ —r
---------- cause easy natural results. 8am-i
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., Chicago, Muntre
Montreal. Can., or New York.
jn.i

Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupcziaus visame paviete.

rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

VISOKIUS PECZIUS KUKNIN1US IR DEL SZILUMOS.
—TAIPOS-GI—

CUREC0H5TiPATI0N^<

Juozą Dankszi

CCTCTruxc Persi kraustė į savo naujus namus antCTTUTTT:

hz pigią prekę, eik į

120 S. Jardin str.
Shenandoah, Pa.

[37 ir 12

Shenandoah, Pa

We BU11 u’ them t-' VOUR. order

JEI NORI GAUTI- GEBĄ
IMTI (BAISIKELI)

J

Didžiausia vieta Shenandoah

12 North Hancock Street,

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,

KETVIRTOS
W/n (Fourth) Street,
&W Minersville. P.

smilauch
fflilauchSrStmiid

NAUJĖS J LIETUWISZKAS B H H
S. Main Str.,

Cleveland, Ohio.

825 St-Clair str.,

____________________________________ [8-5-97]

O žmogus meilus ir prietelis bėdojo
Plauberij žemiau Readingo gclcžinkolic

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir išzmintingą žmogų.
Tik nepamirszk;
jj

NikodemAs Olszinskas,

Smagiausia vieta <!«•! užeigos, jo gėrynių

Domans^i

isokios zobovelės isz Liekės ir iszdirbimai isz geležies pas

INTAKAS K1LCZINSKJS

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigraudįsit Gyvena Grabaucko namuose.

Norite nusipirkti geriausius lotus Plliladclpllijojc
ir Camdene;
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti?
Tai eik pas

762 Milvaukee Avė.
Chicago, Ill.
(23_26)

Pas Olszinską visko gausit —
Sza’ito alaus, geros arielkos
Ir kvepenczių cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių

[15-5-97]

J(| { | (UkVl

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda liailHlš ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.
O

Rusiszko ir lurkiszko taDako

Kalėdų zoliovėlės.

1109 Carson str. South Side
Telephon 41 —Pittsburgh, Pa.

geriausias ir vienatinis lietuviszkas
L O L 1

T. COHN

vVest-Pittston.
Kun. Szedvidis, klebonas, Mrs. M. F. Schmid’s
107 Jardin str.
davėžinią biednųjų užveizdėto-!
jui Bohan, kuris atiduos kudi> Shenandoah, Pa.

Lniknii <li<leU> l.rautuvg imporlavotų į/k/VO,
LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- kur galit gaut buteliais ir
baczkulėtuis, užlaikau klerkų lietuvį,
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužniirszkit

Adomas Kiužas

ooos rsL w su-. Pullin pa.

VYRAI! VYRAI!

;isz aukso ir si-

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalūsit.

2713 Penn. Avenue.’

Brooklyn N. ¥.

Lru ' gorius naujus ir 2S7 Wythe Ave.,

J M SCHAFER.
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlckorių gvarantuojama.
210

iuncze dydi I

Kas iž įlydėtos fotografiios norėtu turėt daugiau mažu
isz tosios trumpam taikiu padariau 100 maž.ukiu ir nusii

i steliuotus siutus pasiuva
/ tikt
už Š14 DiažiauI sios prekes, eina iki Š40,

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

Lietu viszkai:— „Sukatoje
po piet — Szv. Kazimiero lietuviszkoje baznyezioje, Pitt
ston ‘e rado zokristijonas Ka
zys Anczikaitis mergaitę Ionkoše. Verkimas kūdikėlio at
kreipė jo atydą, einant isz skie
po. Tariama, jog jis (kūdi
kėlis) yra apie mėnesį senas. kierio.
Klausdami apie prekes ra
Ant grindžių rasta koreziukė
ir paraszyta: „Kunįge, nusiųsk
mano kūdikėlį į siratų namą,
5129 Malcolm str. Philadelvas laimina jus visus. Sunku
man jį a u g į t i (klaida: at-

Record rasze.
Taigi, kur ezion yra raižy
ta, jog koreziukė buvo lietu
viszkai raszyta? Kur ezion
sakytą, jog kunigas gali dąry
ti su tuoju kūdikėliu, ką nori?
Kur ezion ta lietuviszka pus
laukine motina? — Parodyki
te, jei teisybę mylite!!—

KRAUTUVE

Atliekos

Atsiųsk reikalaudams sampelių.

pa kels teatrą po vardu ,,Be
Taip-gi parduoda ir laivakortes ant visų kelių į visas dalis
dievis“ 21 dieną Birželio
BABYFOUND1NA CHURCH.
svieto.
Offisas (kantoras)
(June) ant Buttler gatvės baž-

cziukės buvo kokios ten mal
delės.

BEST/\upAC[[A

Pra ną

geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.

Brooklyno parapijos Szv. Panos
Marijos, Karalienes Aniuolų lietu
viai surengė piknikų ant 27 d. Sė
jos (Jlint*) Washington Park Gro
ve Newtown, L. J., kur galima isz
visų kraszlų karais davažiuot.
Pasilinksminimas prasidės2adynoj ])o ])ictu ir trauksis iki vėlam
darkytą žinę atkartojo ir svie vakarui. Inžanga tiktai 25 c.
tui pagarsino, kuri manę patį Važiuokite visi — dideli ir ma
doriszkai ir mano lietuviszkas ži, nes jau lokio pasilinksminimo
parapijonkas - motinas, žemi nesulauksim ir tokių vietų mažai
na ir prie puslaukinių žmonių yra, kaip szita, nes t ar ii vaisingų
priskaito, - laikau sav už pe medžių: vysznių, grusziu. obuolių.
Bus laikytos ir prakalbos apie
reigą viesziai atsiszauktiapgy naudingumą
musų vienyjimosi. ‘
nime savęs ir savo parapijom
I žpraszo meilingai.

Evidently from the Mother,
Found with It.
On Saturday afternoon at St. Kasslmer’s Lithuanian Church at Pittston a
female infant was found in one of the
pews by the sexton, Charles Amzinkitis.
The cries of the child attracted his at
tention as he was coming up from the
basement. It is supposed to be about 1
month old. On the floor was found a no
te, which read: ,,Father, send my baby
to the home, as i have no home, God
bless you all. It is hard for me to rear
it.” The note wass poorly written, On
the other side of the paper wore written
some prayers.
On Friday evening between 8 and 9
o’clock a man and woman were seen
loitering about the church. They ma
de inquiry of J. Polate if the church was
locked and if it would be opened in the
morning. They were, noticed after
wards going towards West Pittston.
Rev. Father Schwidis, the pastor, not
ified poor director Bohan, who will have
the infant removed to Ransom poor
farm.

Puikiausiu visam Shenandoah

725 Carson Str.. S. S. lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
Pittsburgh Pa. jit mos kliasos.

dirba angliszkų laikraszczių
paduotas žines - atsakymo jo
kio negavau.O
Kadągi jau ir kiti lietuvisz-

fEATPAS!

Badzemzins

i K.

Didelė krautuve, ant South Si
de alaus, degtinės, vino ir visokių
lekierų. Reikalai!jentiems prista
to į namus.
vientautį

pikpikas.

— Guodotini
skaitytojai,
žiūrėkite ezion, ką ,,Wilkes—
Barre Record” rasze irsuliginkite su 20 num. „Vienybės,”

GEORG E SHAFER.

SCHLOSSO

turčių

Pataiso blokinius stogus ir už
laiko visokius daigtus rei
kalingus prie
kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S. Jardin str

Shenaudoah, Pa,

LZSi i B BIdhM H ff8 ift

I UUBlMl

(Lniaust^s įtaisymas, clarHvbas puikus, prekė pigi.

■ O** —
1
NIKLAS ir PAWLOWSKI,
589 Milwaukee Ave,

Chicago, Ill,

