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O broliai lietuviai! pamesperpjovė. O kas tam kaltas- brustus, kur buvo pilna gazo,
Karalienes Viktorijos
ar ne pergirtybę? Laikas, bro padegė nuo lempos, Dikcziai kim visas nedorybes, gyvenliai , susipiasti ir pamesti to buvo gazo, kad nelaimingo nei kim meilej ir vienybėj, mylėjubilejus
pykina
tarp lietuviu iksziol negirdėtos,
kius indijoniszkus darbus. kaulų gal neras. Dieve duok [kim savo brolius, o tada mums
ievas palaimįs visados.
Teisybė, nekurie musų broliai jam dangaus link^mibes! A.
airius.
SZVEICARIJA.
Kurias Garso redakcija iszderejo del savo skaitytojų per ypatingų
Garso skaitytojas J.
ir labai gerai supranta: ateik a. Navicko tikrai nepažinojau
sutarmę su garsia Wedderborn & Co. kampanija.
Szveicarijos rodą nutarė 26 pas jį, tai da užtinki laikrasztį ir nežinau, kaip senas irai* bu
Mirė garsus Kneipp’as. balsais priesz 17, kad privati- nor vieną, o kitur ir kelis, ar vo paeziuotas. Taipogi kitą Korespondentams.
Baigiasi puse metų užsimokėjusiems prenumeratą už pus
szkos ypatos ir draugystes ne
Viešnia užmuszė 20 žmo privalo laikyti geležinkelių ir ba ir visus lietuviszkus lai- darbinįką apdegino, tas dagai Raszydami į redakciją privatlszkal (ne
metį, artinasi laikas ją atnaujįti.
Su guodone
kraszczius, tai kodėl toki žmo pasveiks.
nių, 90 sužeidė.
Idant palengvįti savo skaitytojams iszmokėjimą skolos
į laikrasztį) pažįmėklte tai. Kitą kart
kad juos visus turi randas nu nes nebus apsiszvietę, jug kad
M
a
i
n
i
e
r
i
s.
kyla nesupratimas.
Taippat Ir apie
ir duoti progą uždirbti, Garsas padarė ypatingą sutarmę su
pirkti
ir
užlaikyti.
pseudonimus
apsirupįkite
patys, jei ne
ko ir nežinotų pats, tai tuojau
redakcija garsaus po visą svietą angliszko laikraszczio , ,The Brazilijos maisztininkai atsi
Worcester, Wfass. Maloni norite savo vardą padėti. Prieszingame
griebia. z
paėmę laikrasztį randa iszaiszatsitikime nekaltįkite redakciją už įvy
National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais
Garso
Redakcija!
meldžiu
pa

kinimus apie tautiszkus daly
kusius nes magumus. Apsižiūrėdami ge*-’
naujausių mokslo iszradimų ir ir naujų iszmislų, o taiposgi
Žinios
isz
Amerikos
tai
pįti
į
jūsų
paguodotą
laik

riaus
sumažįsite baladonę ir nesmagumą
ANGLIJA.
kus, supranta, kas yra teatras,
padeda iszradejams įgyti patentą ant jų iszradymų.
rasztį szį mano nors mažos sav ir mu mis.
arba
kas
kitas
yra
geras,
kaip
Anglijos
karalie
Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus visų luomų ir
Audros.
vertės straipsnelį. Radęs Vie
ir
Pittstone,
aeziu
Dievui,
jau
ne
Viktorija
apvaikszezioja
tautų žmones ,T h e National Recorder užmanė
ni bės No. 24 labai didelius
Naktį isz pereitos subatos į neAtsiszaukimas.
didelį kontestą ir visi, kurie prisius $ 1.50, gaus per visą iszkilmę savo diementinio ju- dėlią buvo baisios ^vėtros beveik szesztą teatrą loszia musų kuo pieszinius,papiesztusdr. Szliu
metą GARsą, taiposgi angliszką laikrasztį The Natio bilejaus, t.y. 6otos sukaktuvės visose valstijose, kurios yra prie pelė. Bet nekurie isz musų po, kuris pirmiausiai kalba
Mes Athol, Mass., kuopa
tautieczių
dar
visai
nežino,
kas
nal Recorder ir paliudijimą, duodantį jam savo užžengimo ant sosto.
Meksikoniszkos marių kojos ir
apie buvusią provą Boczkauc- atsiszaukiam prie S. L. A, Vijis
per
viens.
Kalbėk
apie
Pietiniam
Tennessee.
Naktį
apie
Ant tos iszkilmes suvažiavo
tiesą už dyką imti dalyvumą konteste.
ko ir jį daro nekaltu, o iszran- riausybės, kad butų laikomas
teatrą.
„Na,
kas
tas
teatras?
1-ma
valandą
vėtra
nutraukė
tele

Tiems, kurių yra užmokėta prenumerata, po prisiuntimui tiek didžiumų, kad sulyg tai
grafų dratus beveik visoj Missis- asz nesuprantu, ar ten duoda da kaltais kunigus, kad netei ,,Susivienijimo” Seimas Wa
dienai
dar
Londonas
niekad
$ 1.50, siusime laikrasztį per kitus metus; skaitant nuo laiko
sippi’o pakalnėj. Mieste Montgo gerti, ar valgyti”. Iszaiszkįk siai ] indy jo iszguldydami žo terburi j, Conn. Ten yra atsa
užsibaigimo jų prenumeratos, kaip dabar mus knįgose užra- jų tiek antsy k nebuvo matęs. mery, Ala., perkūnas trenkė į te
džius; mat, kaip bedievis už kanti vieta dėl Seimo ir yra
jam,
kas
tai
yra
teatras,
tai
szyta. Norint įgyti tiesą imti dalyvumą tame konteste, rei Beveik visos svieto vieszpaty- legrafo dratus ir uždegė namų
bedievį galvą guldo, o kun. daugybė kuopų, kur visos tos
kur
jis
eis,
geriau
kur
pas
ba

kia pasiskubįti, nes szitas ypatingas pasiūlijamas yra tik ant stės atsiuntė savo reprezentan Western Union kampanijos. Ugnis
iszranda kaltais. Toliaus Szliu- kuopos isz to džiaugtųsi susi
rą
nuveiti
ir
tav
da
pafundyti
padarė
bledies
apie
už
§40,000.
tus, tankiausiai karalių brolius
trumpo laiko:
pas labai murma ant,,Susivie- laukę to garbingo czėso. Pir
ketina,
neik
tik
ant
teatro,
mes
arba giminaiezius.
Žemės drebėjimas.
nyjimo”, į kurį ir jisai prigulė miaus laikyti seimas buvo perVisur tą szventę žmones Pereitų nedėldienį mieste San karezemoi geriau parodysime jo, bet kaip jis pastoj valna- toli nuo mus. Mes labai no
szvente su džiaugsmu, tik ir- Francisco buvo po du kart gana teatrą. Žinoma, kaip keli su maniu, tai jį prezidentas isz- rėtume, kąd butų nors vieną
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės lalklandiecziai, kuriuos Anglija slo smarkus žemės drebėjimas. Dre sirinkę pradeda kaukt, tai ir jie metė be seimo ir be sąnarių ži metą laikytas seimas kiek arraszczlą.
Jis turi tukstanc/.lus skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
dykai parodo. Apszviestesmieste ir kaimellje, bet jis nori (langiaus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip gina, parode savo neapykan bėjimas taip buvo smarkus, kad
nios. Tai kam da tav teisįtis, cziau, kad galėtume ir mes
nis
žmogus
taip
nedarytų,
nes
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
N a t i o- tą.
laikrodžiai
sustojo,
kabanezios
Dubline, jų sastapilėj, 22
nal Recorder yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinezių ir visados apszlempos ir kiti trapesni daigrai su gėdįtųsi. Bet klausymas, kas kaip tu pastojei bedieviu, tai tos kiek pasinaudoti isz to garbin
d.
Birž.
žmones
daužė
langus
cziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juosapraszo.
Idant padidįtl savo
truko, vienok didelės bledies tas tokį žmogų gali apszviesti? kuopos prez.,kurioj tu prigulė go suėjimo lietuvių Amerikoj.
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už tų namų, kurie buvo illiuminaVardan visos kuopos
drebėjimas nepadarė.
ję!, tur perstatit „Susiv” prez.,
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir
Jam
nereikia
nei
laikraszczio,
voti ant karalienes garbes.
Jonas Braszkis.
prakilnesnėmis.
Dovanų prekė isznesza 37.300.
Kontestas iszsibaigs 1 d. Lapo anas tur pilną tiesą tokį be
Nelaimė aut geležinkelio.
nei
knįgų,
žodžiu
kalbant,
vis
kriezio (November) 1897 m.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vyrai, Del didesnio paniekinimo, va
dievį iszmest, o ne laukt seimo
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Augztas vardas tų vyrų gva- žiojo po miestą juodą grabą
Ties Crestos, la., iszszoko isz kas nekai. Asz nekalbu, skai
Isz Szenadorio.
ir užimt tenai kalbą apie be
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.
su paraszu ,, Dideji Britanija”. relių trūkis (treinas) ir paskui nu- tytojai, kad tik pas mus taip, dievius. Ir tu nori, kad
SZTAI TOS DOVANOS:
sivertė nuo azgszto pylymo. MaRotušėj susirinko žmones, kad szinistas Hamilton’as likosi už- bet ir visur tas pats su musų ,,Susiv.” vėl but po tavo noru,
Pereitą devintinių nedeldie1000 dolerių auksu..........................................................................................•. s 1000
darosi
szitoj
luošy
tautiecziais
GOO duoti garbę „maisztųį i.JęSmJ,’., musztas, o peczkurys sunkiai su
Kelionė po Europa............... ....................................... .................................... • •
ir kad butų visi valnamaniai. nį lietuviszkoj szv. Jurgio bažLes
žemėj
Amerikoj.
Laikas
400
Kelionė į Kalibujiija, Mixico.......................................................................
žeistas.
VOKIETE! Ao
„Susivienyjimas” buvo ir bus nyežioj kelios deszimtys lietu1000
5 dovanos po 2oo dol. auksu...........................................................................
pamesti
visi
blogi
papratimai,
Trys £_
..-»egG.,
katalikiszkas ir tu kunįgųvisų viszkų vaikų ir mergaiezių ėjo
Kasztai ant 1 metu už mokslą
Woerishofen’e 17 d. Birže
laikas,
broliai,
darbuotis
apie
300
' kokioje nors Amerikos kolegijoje ar niokslainėje......................................
Mieste Columbus, O., vaikisznei&zpjausi savo bedieviszku prie pirmos szv. Komunijos.
gerovę
tėvynės,
nes
skamba
1000 lio numirė, garsus ant viso
loo dovanų po lo dol. auksu...........................................................................
czias 13 metų, R. Stilcke, pateko
mokslu. Tav kunįgai nieko Isz vakaro, subatoj, o kiti ir
Pulkus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai..
500 svieto, kunigas Sebastijonas
visi
musų
lietuviszki
laikraszį letargiszkų miegų ir iszmiegojo
1SZ
1000
loo.dovanų po 1 o do|. auksu................................. . ......................... . .........
nedaio, nes jie ąilt to yra leis paezios nedėlios rytą ą
Kneippas,
iszradejas
metodos
cziAi,
kvieczia
prie
vienybės
tris
sų
vai
tęs
(nedėlias).
jisai
viskų
1
000
lo loo-dolerinių dviraezių............................................... ...........................
pažįti (spaviednį),
.11 VISI
35o gydyti szaltu vandeniu. Gimė girdėjo, kas apie jį darėsi, bet nė mus visus, kad galėtume pa ti nuo Dievo idant skelbtų jo
7o dovanų do 5 dol. auksu...............................................................................
buU-0 ant Miszių, kurios isz tos
250 jisai 1821 m. iszpradžios moki pasijudįti, nė pabusti negalėjo.
125 dovanų po 2 dol. sidabru.........................................................................
<elti savę bei musų tautos vai mokslą ir platįtų tikėjimą, o
tu nori juos nekaipo iszuaikįt priežasties buvo laikomos pu
Tryssziintai dvideszimts penkios dovanos kasznosi audiejauti, paskui užsiė Visi mislijo, kad jau jis negyvas. dą.
Su guodone
ir kad tavo prakeikto balso vi siau devintą valandą iszryto.
tuojanezios.................................................. $7.300. mė medicina. Pagarsėjęs jo Ant galo nutarė padaryti sekcijų,
Lietuvis.
t. y. iszmėsineti jį, kad pažiūrėti,
Pusiau miszias visi priėmė ko
si klausytų.
Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas.
Visas tavo darbas — Gudas gydymo yra toksai, kad
kas jam yra pasidarę. Iszgirdęs,
muniją.
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius ,.Patent Attorney Wedderburn” suskaitęs ir jisai nevartoja vaistų, tik visas
Atmyk,
kaip
pasakė
Jėzus
kad
jau
jį
ketina
pjaustyti,
tas
vaiP
i
t
t
s
t
o
n,
P
a.
Baisus
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk knodaugiausiai žodžių (angliszkai)
Ypacz iszkilmingai pasirodė
isz tų literų; kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose ligas gydė visaip pritaikomu kiszczias persigando, įgavo mėsz- atsitikimas buvo 11 dieną Se- Kristus kad bažnyczią pastatys
ejusiejie prie pirmos komunitrijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžių vandeniu.
Nuo iszgydytų li lungiszkų susitraukimų ir pabudo.
ant
uolos,
o
jos
peklos
vartai
1897
m.
9
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o
gonių jisai nieko neimdavo,
Dauginus darbo.
Tai ir tu nieko per Miszparus, kuris buvo 7
valandą vakare sudegė ant u- n e Ipergalės.
kumpaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie los kompa
o
vienok tie isz savo liuosos va Mieste Minneapolis, Min., dirb jėsSusąualianos didelis garlai
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.
Esi senas, susi valandą vakare su iszstatymu
szvenez. Sakramento. Apie
Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmokėti lios tiek jam sudėjo, kad jis
prask
kad
turėsi
mirt,
o
kaip
vis,
kurs
ilgas
laikas
kaip
ant
tuvėse
gelžkelio
Chicago,
Mil
vaudar 8500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
mieste Woerishofen’e įtaise sa kee & St. Paul iki sziol dirbdavo upes ir buvo naudingas dėl numirsi reiks stot ant sūdo 60 mažų mergaiezių baltuose
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 81500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą vo gydinyczią, į kurią pasku tik fetkareziais, het nuo pereito dėjimo paipų per upę ir ten vi Dievo ir turėsi iszduot rokun- rūbuose ėjo poromis apie bažszitame konteste, nereikia Jokios extra mokesties, tik užmokėk it už metus prenu tiniais metais tiek ligonių atva panedėlio pradėjo pilnai dirbti vi
nyczią, paskui jas, taipgi po
dą
isz
savo
gyvenimo.
Nors
sada
dirbo
apie
20
žmonių.
merata už Garsu ir National Recorder, viso labo 81,50.
suose skyriuose. Apie 600 naujų
romis, ėjo maži vaikai. Priesz
Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik žiuodavo, kad a.a. kun. Kneip
tu
sakai,
kad
nėr
Dievo,
bet
Bet
dabar
dūrbinįkus
pati
darbinįkų gavo darbų ir kompani
rą paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip p’as nespėdavo visų prideranatm'įk, kaip sako rasztas szven- kunįgą, neszantį monstranciją,
<0
nelaimė,
nes
kurie
darbmįja,
kuri
pirmiaus
darbinįkams
iszpadaryti žodžių suraszą.
einant su procesija dvi mergai
cziai peržiūrėti.
mokėdavo $ 20.000, dabat iszmo- <ai isz tolinus atkeliavę, tai tie tas: Tada pąžįsi, kada pekloj
Vardai visų laimėjusių dovanas ims apgarsįti „National Recorder'ije“;
tes barstė ant tako kvietkas.
A. a. S. Kneipp’as į kunįgus ka $ 40.000 ant mėnesioGarse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kąsziame konteste.
ir gulėjo ant upes garlaivi) Inisi. O dabar pažiūrėk p.
Viskas taip iszkilmingai rodė
Pinįgus siųskit ant adreso:
įsiszventino 1852 m.
Szliupai,
kiek
judu
o
su
tuom
(sztimbote),
tai
ir
baisią
smer
Nelnimė
kasykloj.
Garsas Publishing Co.
si, kad tėvai, žiūrėdami į savo
Taradaika
mus
brolių
įtraukėt
tį
apturėjo:
reikėjo
sudegti.
Shenandoah, Pa.
PRANCŪZIJA.
22 Birž. kasyklose ties miestu
nekaltus kūdikius, pirmu syk’
Nelaime patiko sziuos: John į nagus piktos dvasios!
Ispening,
Mich.,
birdama
žemė
už

18 d. Birželio ties Paryžium
Tegu] bus gana, kaip dėl prisiartinusius prie Dievo stalo,
griuvo du du darbinįkų finlandie- vV. Reynolds su sunum Morris
rubavotus pinįgus, valkiojasi pakilo baisinga viesulą, kuri cziu A. Kylmanen’ų ir IT. Ajų, ku- ir John Kiler Reynolds net isz Szliupo.
Laiszkas isz Anglijos kaip
aszarų.
daug bledies padare. Mieste riedu neseniai atvažiavę isz Euro Columbia Co. Tėvas Reynolds
szunes po gatves.
Asnieres tą dieną buvo preky pos ten pristojo dirbti. Kada juo
Vaikus prirengė prie pirmos
— 23GegO . 97. K e
Londone, 4 Birželio 1897 m.
turėjo 56 m. senumo, o jo sū Darbai pas mus blogai eina,
metis (jomarkas). Užėjus vie du atkasė, jau rado negyvu.
Guodotinas pons redaktoriau! mitingas ant g a tnūs Morris 27 m. paeziuotas, per tai daug žmonių yra be komunijos ir sutaikė tą iszkilsulą visas ant prekymeczio pa
Siuncziu Jums dėl patalpi
tur du vaiku. Kiler 39 m. se darbo. Vienog mus broliai mingą procesiją kun. A. M.
statytas būdas ir vežimus iszKorespondencij os. numo paliko paezią ir tris vai- nepaiso ant blogų metų. Gir Milukas, Szanadorio lietuvisznimo į Jūsų laikrasztį sekau- bėgęs isz kasžin kur
apsistojo ir pradėjo k viesti nesziojo, beveik visus namus
ežias žines isz Londono.
<us, vieno visai neranda, tur- tuokliauja, kaip didžiausi la kos bažnyczios vikaras.
ų, nes įžeidė. Apie 200 medžių isz(Pittston, (Pa. Žinoma vi Dut įszoko į upę, tai kur van trai, muszasi per naktis, kaip
S Gegužio 1S97 m. apie 11
roveisz szaknų irnesziojo, kaip siems, koks pas mus brolius
Iszejo isz spaudos Garso
duo nuneszė, tai ir sunku ras indijonai. Tii< pažiūrėk, tai
valandą vakaro keturi pikta- turėsęs apsakyti svarbų atsiti
lengvas
plunksneles.
Nuo
kimą.
Žinoma, ant gatves
lietuvius yra papratimas: kaip ti. Isz ko ugnis pasidarė, tai jau ir veda kaip galvijus su- spaustuvėj nauja knįga,,Kris
Coigneto
dirbtuves
nupleszė
tik kokia szvente, tai be alaus Jkrai nežinia. Sako, buk bai- risztus už ragai, sztai kuom ti jono Donelaiczio raszris, Petras Kairia, Kazimieras žmonių niekad netrūksta, aps
stogą, toj paezioj valandoj ek- nėra nieko ir netur ką veikti, eris truko. Ant vandens žmo mus miesto lietuviai pasirodo tai.” Preke jos 40c., o už ap
Monkis, o ketvirtas užsislėpęs, tojo žyduką isz visų pusių.
spliodavo garinis katilas, per tai geriausias užsiėmimas su nės turėjo sudegti, rodos galė svetinitauczių akise. O dėl ko darytą 55 c.
taipgi lietuvis, užpuolė pake Pradėjo savo pasaką: Dirbęs
ką 5 darbinįkus užmųszė, o 15 alum, o pasigėrus kaip vilkams jo užsigesįti, vandens buvo ne taip? Del to, kad neskaito nau
leivingą žmogų Kazimierą Va žvdiszkoje spaustuvėje, kur
sužeidė.
kaukti, arba pesztis, tai tas yra mažai, turbūt nelaimingi mie dingų laikraszczių, vien tik su Kad papuczkai tave kankina ir ne
liulį atėmė jo visą turtą 240
Iszviso ta audra užmusze geriausiu (?) dėl musų tautie- gojo, nes butų galėję pabėgti, Taradaikėle apsiszvieczia, tai smagu darosi, valgyk 'Case a rets
frankų, du auksiniu žiedu ir kęsais, bet paskutiniame laike
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi,
mieste Asnieres 20 žmonių, o ežių. Daugiais nieko nežino, turėjo kelis luotus prisiriszę tiek ir mato. ■
jo
„gauneris
”
visai
pądi
10c„ 25c,
baksiuką su brangiais daigiais,
apie 90 sužeidė.
ką pradėti naudingiau, tik vi orie garlaivio. Kompanija ap
kurį vežė dovanoms savo se netik prastai neužmokąs,
Tokiju pati audra atlankė ir sas žinojimas - alus ir pliovo- turėjo ant kelių tukstanezių
visai neb’mokąs. Užtaig viselei.
mieštus St. Denis, Bezons ir nės. Negana to, pradeda ker- dol. iszkados.
Valantis keliavo isz Pieti si darbinįkai t. y. zeceriai užColombes.
szytis, kad viens kitą papjaus
P i t t s t o n i e t i s.
nės Amerikos, republikos Ar mokesezio dėlei sustraikavę.
ar užmusz, kaip ir dabai- pas
TURKIJA ir GRAIKIJA.
gentinos, miesto Buenos Aires, Ant nelaimės straikuojanezių
Pittston, Pa. Buvo
kur jisai 9 metus pragyveno.
Tarp szių dviejų vieszpatys- mus Pittstone atsitiko. Jonąs
Mieris jo buvo keliauti į Pet žvdai zeceriai, kurie apsiėmę už czitį, regis, netrukus bus sątai- Andreiezikas |>asigėręs kerszi- gazo ekspliozija isz ryto 12
Gavome szviežiai isz Prūsų k n į g ą po vardu:
no
ant
savo
draugo
bei
pus

rapilę, tenai jam prižadėta
ka visur Sultonas jau ketina
Ant
galo,
židukas
protestavobrolio su peiliu papjauti, tai ton Coal Mining Co. Nelai Pekla arba amžinas pragaras“, „Stebuklai
vieta.
kiaušy ti ainbosildorių, o szie;
Patrotijęs pinįgus, paraszė ja priesz begėdiszkumą žydų ir tinkaant sultono reikalavimo pusbrolis iszgirdęs apie tokį mė patiko Navicką, tikrą lie
Dievo szventose ezyseziaus dusziose“.
užmano
klausytojams
rezoliu

kersztą
norėjo
peilį
atimti
nuo
tuvį,
ar
tik
ne
nuo
Krosnos
prie savo seselės, kuri anam
ir atiduos jam miestą Liguria
Prekė tos didelės ir puikios knįgos tik....................80C.
Jono; tai' kai n Jonąs turėjo paeinantį, to nežinau. Jis nu
pasiskolijus atsiuntė dėl kelia ciją: neb’įleisti į Londoną at- arba Nizeros.
keliaujanczių isz Maskolijos
peilį rankoje sugūiaiižęs, o ans ėjo prie darbo, kur reikėjo
vimo.
BRAZILIJA.
kaip trauke jam iszMukos, tai kėlės dėti, o neturėjo taizų, tai
Valuntis iszkeliavo nelai žydų.
Taipgi turime ir kitokių knįgų.
Prisiųsk į Garso reRezoliucija iszszaukė tarp
Czionykszcziai maisztinįkai, baisiai ranką perpjovė, kad turėjo eiti jeszkoti senuose
mingai patrotijęs 9 metų prokuriuos Brazilijos kariumene pirsztus pritraukė, ries gįslas brustuose. Nuėjęs į senus dakciją už 2 C. markę, o gausi kataliogą.
cę.
Piktadėjai-gi, pragėrę

PUIKIOS DOVANOS

buvo jau sųmuszus, vėl atsi
griebė ir apėmė miestą Canuvc, apie kurį pila pylymus ir
ketina iki paskutiniųjų gintis.

7-300 dol. bus iszduota.

■ ■
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“Garsas Amerikos Lietuviu”
# Iszeina f kas $ subatajj

Praneszame visiems, i cm
mes perkrausteme savo spaus
tuvę ant East Lloyd street
po numeriais 103 ir 105, kur
turime apėmę du dideliu skie
pu,, 3 stancijas žemai ir 8 ant
antro augszto, iszviso 1 ? ruimų. Taigi dabar galime už
laikyti geresnę tvarka, greicziaus atlikti darbą ir aprupįti
musų draugų reikalavimus.
Redaktoriaus ofisas ir užrubežinių knįgų, maldaknįgių krau
tuve yra po No. 103 E. Lloyd;
musų spaustuves knįgos su
krautos po No. 105 E. Lloyd
str.
Privatiszkas redaktoriaus ofisas ir p. T. Križinausko, abrozelių ir rėmų pardavėjo, ofi
sas yra ant antro augszto po
No. 101 E. Lloyd str.
Visus savo draugus
O meldžiame atsilankyti pas mus.

po valnamanys, nebuvo vely
kines, varėsi, kad parapija
pavelytų szventnyczion įdėti
dėžės del Emigrantų namo.
Žmones tam prieszinosi. Kaip
daugumas iszejo, tai mažumas
pristojo.
Juozas Pauksztys
padare dėžės ir už kelių dienų
su Petru Mikolainiu (dabar
Peleda ir 1.1.) atsineszęs jas
pas manę prasze, kad asz
pavelycziau prikalti jas priebažnytije. Asz ant to pristo
jau.
Del iszemimo tų centų
buvome aprinkti asz ir Marty
nas Zaleskas.
Puoš centus
iszimdavo M. Z. ir pas manę

siųsti, dar neesant Emigrantų
namams.
Priežastį iszmetimo dėžių
paaiszkys kopija gromatos,
nusiųstos su -dėžėmis pas Juo
zą Pauksztį, kuri taip skamba:
,,Plymouth, Pa. Vasario 8d.

ma, baksuka prisiriszti ant
kupros; paimti baraba
vaikszczioti po ulyczias. Man
ding-, tokiu budu daugiaus surinks, ne kaip zaunydamas per
laikrasztį ,,Vienybę“ ant kun.
A. Burbos už iszmetimą dėžių
isz szventinyczios.
Sztai pp. Juozo Paukszczio
ir Petro Mikolainio (Pelėdos

Neiszspjauk su tabaku ir nesu niky k savo
amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyveninio ir pajiegų, gauk N’o-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvaranclja, jog iszgydys tavą,
už 50c. ir $ 1,00. Knįgulę ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co.. Chicago arba NewYork. "
'
213

t# i sim&va

irias lietuviszkų Likr. peržval
gų raszėju, gerai žinai, kad
yra ,,Saulės” sandarbinįkais,
taigi ne apie juos mums (t. y.
man ir tamistai) rupi, kaip
lygiai ir ne apie Dembskius
su Varnagiriais, bet mudviem

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete
name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City

&

New-Yorke
----------- o----------Siuncziaine pinįgus į visas dalis svieto pig<-i, sauge! Ir greitai

dosziai Garso kum panai” —
to neslėpkime vienas nuo kito.
Czion labjausiai einasi apie tą
taip tamistai paszly ksztėjusį

jei jau tamistai
tuom nori pasirodyt, tai daro-

laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiUliCZiailie SZipkOFtOS

dėl atvažiavimo isz krajans į Amerika,
ne,
szęs

ningu del iszmainymo, kaip tai:

,,50 dol. ir.(langiaus”
rių tai Į) pageidingai

Maskolijosrublia, Vokietijos markiu, Austrijos guldenų pte
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

Dar atsakymas p. Pelėdai.

(Staats-Zeltung Building,

New-York.

Raszėjas „Vienybes“ ,,Per
vis neousiu užganė
Pons
Gerbtinas
Tautieti!
Shenandoah, Pa.
žvalgų“ p. Pelėda, turbūt ne
in Raven Run, Centralia Mt-Carmel
Kaip turėdamas ką geresnio veikti, man duosi tik tokį
Juozas Pauksztys! —
ir Shamokin 9.02. 11.05 ryta; 1 46 4 07,
Kasztuo j a
9.12 po pietų.
skaitau isz Tamstos laikraszczio prasimanė dergti nekurias
In Park Place, Mahanov City, Delano
Ant visų metų.................. 1 dol. ir 20 c.
'15, 6.03. 7.38,0.14 ryta;’12.58, 353, 6.0
ypatus, ypacz lietuviszkus
,, pusės metų..................................... 60c.
8. 42, 11.13 po pietų.
ma
insinuacijos
ir
vietoj
iszsi„ 3 mėnesių.....................................30c.
Tamistai labai o labai rupi su Amerikos kunįgus; žinoma,
Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
Geležinkelis
Lehigh
■
Valley
Sbenandoah'e skaitytojai gali gauti
53, 6.00. 11.13 po pietų.
teisinimo
isz
savo
nepadorių
rinkti pinįgai del Emigrantų tą daro vien tik dėl lietuvystės
Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo
Treinai iszeina.
namo, kurio nėra, irgi rūpinie pakėlimo. Taip, ,, Vien y bes“ darbų, kuriuos tamistai užmė- Prasidėjo nuo zj Lapkričio i8go m.
Isz
SlmnioKiu
5.15, 8.20. 12.10 isz ryto. 3.00, 5 lo
In užmarg su pristatymu iki Maskolių
si, kad daugiaus sumestų. No 1 15 užmėtinėja tokiai dau tinėja žmonės pasiraszę pilnom Treinai iszeina Isz Shenadorio į Penn 50 po pidu ir ateinu
in Szenudori ant 6.03, 9.)e
Haven Junction, Mauch Chunk, Le ryte, 12.58. 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų
ubežiui.............................. *.... 5 markės.
Kaip Tamsta žinai, jog žmo gybei lietuvis.zkų kunįgų blo
Iszeinn isz Szenndorii j Pottsville, 6 03. 7
9.05, 1105, isz ryto:
12.58, 3.05, 4.15, 6.00.
Sekancziam Garso numeri] nes į szvi
ir godus
mas
po pietn.
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 8.42
gus darbus, kad paėmus skait
Pinįgus reikia siųsti registrąvotoje
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00. 7.45
r Weatherly 0.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3,00.5.15, 5.40,7.15,10.20
gromatoje arba per ,,money order“. patalpisime paveikslą Simano sa n v ai te j e apsilanko,
o pas lių visų lietuviszkų kunįgų ir
po pietų.
3.53, 6.00 po pietų.
Siuncziant nedaugians kaip 60c., galima Daukanto kapo, kur matyt ne
Iszeina isz Szenndorio į Hazleton, 6.03, 7.38
Tamsta i krautuvę (sztorą) skaitlių tų, keliems yra užmė9.14. ryte, 12.58.3.53.6.00.8.42 po pietų.
prisiųsti pacztavoms markėms
tik kaip iszrodo pats antkapi
Iszeina isz Hazleton į Szenadori. 7.35. 1005
9.14 ryta: 12.58, 3.53 po’piet.
todėl meldžiu tuos tinejamos nedorybės, pasiro
12.52 ryte, 3.05. 5.57. 7.5d po pietų.
Korespondencijos, visoki rank- nis akmuo, bet ir paraszą ga sagrąžitus baksukus prie savo dytų, kad dorų kunįgų jei keli
raszcziai ir pinįgai turi būti sinn- lima perskaityti.
sztoro durių prikalti ir man Ogali likti. TokiC nelemtąV užmėIn Wilkes Barre, White Haven, 1‘ittsIszeina in Raven Run, Centralia
cziami ant szio antraszo:
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
Tik pamėgįk už 10c. baksa C as ca ding, nevien lietuviai įmes, tinejimą darydamas, p. Pelė
ly
ir
Elmira
6.03,
9.
1
1
rvta;
3.53,
6
oo
po

1.49 ir 7.21 po plotu, ir ateina In Sharno
Garsas (Publishing Co.
re tą, geriausią skilvio ir žarnų regulia bet gal rasis ir isz svetimtauatly- piet.
da
pravardžių
tų
nedorų
kunį

kin ant 10.55 ryla ir 2.47, 8.19 po plot.
torių.
Shenandoah, (Pa.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
czių milaszirdingų, kurie pa- gų nesako, nes žino, kad tada
ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po piet.
11.55 ryta ir 5.35 po pletn. ir ateina in
Plymouth
’
o
szventiszvęs
ant
to
dalyko
kelis
cen

jį tuojaus sugautų meluojant.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir Shenadori ant 9.10 ryta Ir 12.50, 6,31
Siuncziant rasztus isz Europos galima
a is
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
padėti antraszą:
nyczios deziu isto tus, o tifos sumestus pinįgus Kad parodyti melagystę p. P., mlima.
po pietų.
Rev. A. M. Milukas,
szventnyczioje, beje:$6.60, ar pareikalavau, kad jis darodyIszeina in Ashland, Girardville ir
rija
del
auku
ant
Lost
Creek, 7.53 ryta 1 1.40 po pietų.
Shenandoah, Pa.
ba Tamsta pats pasilaikyk, ar tų faktais ir aiszkiai pasakytų,
piet.
In Hazleton, Black Creek Junction
Emigrantu namo. ba Petrui Mikolainiui (Pelėdai) kurie kunigai yra tokiais pik- ežių frasesų ir retoriszkai — • In Ithaca ir G
6.03, 9.14 ryta Penn Haven Jnctlon, Mauch Chunk
Allentown. Bethlehem, Easton ir New
5.53.
6.00
po
piet.
ekvilibristiszkų
laužymųsi,
tienusiųsk.
Kaip
judu
iszmanote,
York, 9.10. ryt 12.50, po pietų.
In
Auburn
9.14
ryta;
3.53,
6.00
po
piet
GARSO FONDAS
Kaip ,,Vienybes“ skaityto
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In
Jeanesville,
Leviston
ir
Beaver
Taigi,
In YaU’sviHe, Park PlacT*r"Maltanoy
jai žino, nuo Vasario menesio taip padarykite. Su guodone gų autorius iszranda.
Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
Ci
tv
del Emigrantu Namo szį metą beveik kožname
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
kad iszrasti teisybę, pažadėję”
po pietų,
9.14 ryla; 12.58, 3.53, 6.00. 8.42 po plot,
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00
,, Vien. “ numerije buvau ba Tuosegi metuose-F897 Va p. Pelėdai po pusdolerį už ir koki tie yra niekadėjai ku- In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton ryta
12.52. 6.24 po pietų,
nįgai,
apie
kuriuos
tamista
už

Paaukavo:
6.03,
7.38,
9.14
ryta;
12.58,3
53,
6.00
ir
Isz
Szcnadoric in Pottsville 6,00, 9,lo
ramas nuo Pelėdos už iszmeti- sario-" 14 d. buvo mėnesinis kiekvieną kunįgų, ant kurio
8.42 po piet.
9.40,
ryte 3.05. po pietų.
meni tik myslę.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
darodys,
kad
yra
niekadėju.
'parapijos
susirinkimas,
ant
ku

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ir6,00
mą
dėžių
isz
szventinyczias/
$25.00.
Garso Redakcija
Peledes patinstamas. po piet.
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
rio Juozas Pauksztys virszmi- Bet czion ųi- Pelėda, vietoj
,,
Vienybes
“
skaitytojams
to

Rollin 11. wiLBUR-gencralnas superin
In Bazleboork. Jeddo, Drifton ir Free
. $0,25.
teridentas South Bethlehem, Pa
land
6.03,
7.38,
9.14
ryta;
12 58, 3.53 po
kia nuobodžių pasaka nusibo netą mano gromatą perskaitė tiesaus atsakymo nori, kaip
CIIAS
S.
LEE, gnn. agentas
pietų.
Naujas iszradimas. 6ln Ashland, Girardville
Antanas B...............
do, todėl vienas isz jų užklau ir paklausė, ką su dėžėmis turi suimtas ungurys, per tarpuPhiladelpdia, Pa.
r Lost Crock
Ikisziol
reikalauta
,,kemiszka
.15,
7.30,
9.10,
11.10
ryta
1.50,
4.10
A,
W
NONNEMACIIER,
Asst G. P A
Jurgis Jaskeviczia. .. . $ i .00. sė Pelėdos per ,,Garsą”, kur daryti?
Vieni atsake, kad pirsztę iszlysti ir.... derasi:
South Bethlehem, Pa
kompozicija“ del iszėmimo plėtmų .50. 9.15 po pietų.
I.OO. dabar dėžės esti ir kokia jų vėl bažnyczioje prikalti, o dau esą, už 50c. galima iszreikszti
Jonas Montvilla.........
isz drabužių tapo iszrasta per L.
gumas pasakė, kad prie durių tik kun. Juodisziąus ir kun. Kazuna, aptiekorių. Pietums vi
I.OO. istoriją?
V. Stagaras................
Maszoto darbus, o už iszreisz- sokius iszima nepalikdams jokio
Ant tokio užklausymo, Pe savo sztoro prikaltų.
S 50. oo
Kun. A. Burba........................
$5,oo. lėda susirietęs per koki laiką
V. D. Climieliauckas ...............
Taigi tos dėžės pasiliko pas kimą kitų kunįgų darbų p. P.
Mahaiioy Plaue,,, Susi v.” kuop. $10.00. tylėjo, nepaaiszkinęs. Bet kur Juozą Pauksztį, apie ką, ma reikalauja net po $50 ir (lan
Sženadoriecziai galit gaut GruhChas. Pawell-...................... 0.46. jis visados užtylės.
Bet atsimįk, garbus lerio aptiekoj ant kampo Main ir
Sztai tyt, nežinojo nei P. Mikolai giaus.
Centre str., kur dirbaiszradejas. Kuopuikiausia ir už pigiąls'
M. Masolas........... ........................... S5,oo. ,,Vienybes“ N. 24 vėl jau nis (Peleda etc.) ir kiti.
peržvalgų raszėjau, kad sveti (25-28)
prekę [czieni?] isZpil<loįJel ^.j.. ti). atei|[ lsztirtl pats.
R. Bražinskas.............
O kadangi Peleda joms pri ma garbė, tai ne prūsinis re
pradėjo isztyrinejimus apie
Kožuas taip sako.
Tamas Križinauckas.... 1,00 dėžės savo peržvalgoje.
duoda didelę svarbą, tai vely- volveris arba ne butelis Janiaivisokius drukoriszkus
J. Ž...................................... 0.50
Ne proszalį bus dabar ,man cziau p. Pelėdai nuo Juozo cos Rūmo, kad apie tai galima
darbus.
1
mausiąs iszradimas szio amžiaus, yra
ding, ir man paaiszkįti tų dė Paukszczio parsitraukti pas sa butų derėtis, o jau daryti pro gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
Iszviso........................... $101,46. žių istoriją.
ve nors vieną baksuka. Nore- fesiją isz draskymo svetimos daro labai gerą įtekme ant inkstų, abelnai vidurių, perezystija žmogaus kraują,
Lietuvių aukos...........$360,44
1896m. 10 d. Gegužio ant dams, galėtų pasidaryti karū garbės nepritinka, o da ypacz panaikina
perszallmą, iszgydo galvos
GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokių knįgų — dvasiszkų ir svie
lietuviszkam
publicistui
....
nėlę,
ant
kurios
paraszytų
vi

skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
,, Lietuva“ surinko.. $62.00. porapijos mėnesinio susirinki
tiszkų — smagių ir naudingų pasiskaitimų.
Prisiųsk už 2 c. marke, tai gaus
mo Juozas Pauksztys ir Petras j sose kabose, jog renkasi aukos Ne apie Juodiszius su Maszo- durių. Nusipirk baksuka C.K.C. ir pa kataliogą už dyka.
Raszant padėkit adresą tokį:
mėgink jas sziadien; 10, 15, 50 centų, vi
Zino- tais, kurie, kaipo pats, būda sų aptiekorių gvarantuojaina.
Iszviso ant Em. N... $523,90 Mikolainis, kurs tą metą, kai-i ant Emigrantu namo.
240
119 E. Centre str.
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GARSO Spaustuve

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

Metlega S. Daukanto Mjoarafijai.
----- (Tąsa.) ----P a 1 s z i s - v a g i s b a ž n y c z i ų - b a m b i z a s.
Numirė Palszis — nujojo,
Kur po bažnyežias lakiojo.
Duok, Dieve, pakajų, .
Sziokį tokį rojų —
Tam Palsziui.

tiszka daina.
Sziuomi kart trumpai užbaigdamas savo korespondenciją,
siuneziu užtikrinimą didelės guodonės,. su kokia pasilieku
szviesiai Dauggalio pono Geradėjo —
1845m.

WZ
keliones Aukmergen,
tikriausiu tarnu
*

ukinįkas Moygis.
•»

*
Szviesiai dauggalis Pone Geradėjau!
Žino tai langai ir kertės,
Kas man pasisekė surinkti į pėdelį, tai viską iszsiuncziu;
Kurioms laidojo jo czvertys;
kur tarpu smilgų, dirsių ir kūkalių galima rasti varpą gero
Kaip sidabrą neszė
javo — tai persiliudyjimas Ypatos szviesiai Dauggalio Pono
’ Ir szventuosius peszė
Geradėjo — be sunkumo pataikys atskirti. Gerybes užezėdiTas Palszis.
nęs ant atminties, kas nenaudingo kad ir ant sudeginimo ap
Numirė Palszis — negyvas,
verstom, tai anaiptol manęs nenuliudįs, kadangi pirmą iszpilBet kaip jis mirė, tai dyvas:
džiau kaipo ukinįkas dėl užaugimo pasėlio, o antrą Tamsta
Kas buvo, tai buvo,
pagal savo norą tegul apverezia.
Bambizas pražuvo
Atsiųsta nuo kunįgo, kurs dagavo isz atminties žilo sene
Ant amžių.
lio varpinįko:
Jau dabar Palszis po sūdo,
Regiu Žubrį augantį — Žubrį lizdą neszantį,
1.
Kad jo nekaria, tai eudas, '
Regiu Žubraiti augantį — Zubrelį lizdą neszantį;
Netaip didis eudas,
Regiu brolį augantį — brolelį bėrą žirgą szeriantį:
Kaip ledakas būdas
Regiu sesę auganezią, sesę kraiezius kraujanezią.
Vagystės.
Regiu sesutg auganezią, sesutę kraitelį kraujanezią.
*
#
Bėgkit bambizai ant grabo,
*
Kaip asz augau pas matutę, darbelio nedirbau,
Apverkit Palszį nelabą,
Asz.turėjau sav darželį, vienu klevu tvertą.
Szaukdami virksznokit,
Nepririnkau tam darželi]’ kokią sėklą sėti.
Rankomis pluksznokit,
Sėjau rūtą, sėjau rožes, sėjau lelijėles,
O vai m ir.
Finis,
Sėjau &avo jaunas dienas, kaip darže žoleles.
Dar jieszkau dainos „Szienpjuvių”, prasidedanezios nuo:
Laiscziau rūtas, laiscziau rožes, laiscziąu lelijėles,
„Valiai, valiai, valia valiavo,
Laiscziau mano jaunas dienas, kaip darže žoleles.
Paczios negavo”.
Augo rūtos, augo rožės, augo lelijėlės,
Turiu kelis punktus, bet neviskas — yra tai sena ir tauAugo mano jaunos dienos, kaip žalios žolelės!

Vyto rūtos, vyto rožės, vyto lelijėlės,
Ir pavyto mano jaunos dienos, kaip darže žolelės;
„Nesirupįk mergužėle velėti žlugtelį—
„Nuvelėsi marszkinelius ant savo petelių.
„Nesirupįk mergužėle vyniot abrusėlių,
,, N usiszl uostysi aszarėles balta rauko vėle.
«•
*
-XKur szile miszkelij — žalioj girelėj,
Guli bernelis sukapotas — po liepele pakavotas.
Ateina tėvutis, ateina senutis,
Atnesza szarvą, kepurėlę, atnesza mielą žodelį:
,,Kelkis vaikeli, kelkis sūneli,
,,Užsivožk kepurėlę, priimp aszarėlę”.
,,Negaliu tėvuti, negaliu senuti,
,,Szonas mano perdurtas, szirdis mano perskrosta.’'
Ateina matutė, ateina senutė,
Atnesza marszkinėlius, atnesza aszarėles.
,,Kelkis vaikeli, kelkis sūneli!
,,Priimk marszkinėlius, priimk aszarėles”.
„Asz negaliu matute, asz negaliu senute,
„Szonas mano perdurtas, szirdis mano perskrosta”.
Ateina broliukas, ateina raieziukas,
Atveda bėrą žirgeli, nesza mielą žodelį.
„Kelkis broliukai, kelkis raieziukai,
„Sėsk ant bėro žirgelio, klausyk brolio žodelio”.
„Negaliu broleli, negaliu raiteli,
„Szonas mano perdurtas, szirdis mano perskrosta”,
Ateinajsesutšy ateina jaunutė,
Atnesza rūtų vąinikelį, mielą žodelį.
..Kelkis broleli, kelkis raiteli!
„Priimk vainikėlį, priimk aszarėles'’.
„Negaliu sesute, negaliu jaunute.
„Szonas perdurtas, szirdis mano perskrosta”.
„Kiek aszarų iszraudojot — žodelių dovanojot,
„Laszų kraujo isztiszko — lapelių ant misa ko;
„Tiek szimtelių — užgims raitelių”.

4.

Linksmesne.

(Prima su antru — solo.)

Sesut tavę nutrotys’me,
Rytoj marezia pavadįs’me,
Nubals ta v skaistus veidelis,
Nukris nuo galvos kvietkelis.
(Koras su griausmingu szokiu.)

Nesibijok sesute, geriausias bernelis,
Taip jis žydi, kaip ant lauko kvietkelis.
Dėlto tu jei linksma busi, dėl to ulevosi,
Tiktai ant galvos savo nuometą nesziosi.
(Solo.)

Neb’nesziosi kaspinįko,
Neb’pinsi sav vainiko,
Negulėsi tam svirneli],
Užmirszi rūtų darželį.
(Koras.)

Vieverselis ant akmenio, o gulbė, prie upės,
Ir pauksztelis linksmai gieda, krūmuos atsitūpęs.
Taip mergaitei nutekėjus bus liksma už vyro,
Bil jų butų padabna szirdis visad szczyra.
(Solo.)

Paliks ežia tavo motina,
Kuri tavę. užaugino,
Neskinsi žalių rūtelių,
Nereiks dieverių szubelių.
(Koras garsiau.)

Vis baigiasi ant rudenio ir kvietkelė vysta,
Kurs neklausia žmonių rodos, tas visada klysta;
Jau tav reikia atsiskirti — ir tu pati žinai,
Su Diev! sakyk savo tėvui ir mielai motinai.
*
*
*
Paszkus — Paszkevis Dyonizijus— į J.O. kun. Giedrai
tį, Žemaitijos vyskupą, isz priežasties palaiminimo szliubo
Szviesiai Dauggalio Kociell'o su Pilsudakiute.
Gavau nuo
vyskupo tikro brolio J. O. kun. Igno — Mikolo Giedraiczio;
-------- [Tolinus bus]

Zepiaicziu Vyskupyste.
Perskyęimas XII.
---- (Tąsa.) ——
Jėzuitams tą padaryti apsiėmus, vyskupas ne tik pavedė jiems minavotus turtus, bet apart to liovės siuntinėti jaunikaiczius į Vilnių, tar
damas, jog Varniuose visko iszmoksę. Tuom tarpu jėzuitai, įgiję tur
tus, nė biskio nesiskubino statyti Varniuose seminarijos. Keletą metų
palūkėjęs vyskupas, ant galo norėjo priversti jėzuitus, idant savo apsi
imtą darbą atliktų. Jėzuitai, tarsi, užgana darydami jo norui, pastatė
Kražiuose medinius namelius, kuriuos praminė seminarija ir pradėjo
keletą jaunikaiczių mokįt teoliogijos. 1621 metuose kanaunykas Jo
nas Kazakeviczia,, vyskupo ir kanaunykų siuncziamas, nuvaževo į
Kražius apžiūrėti tos seminarijos. Apžiūrėjęs ją niekam rado netiku
sią, todėl priverstas buvo vyskupas vėl siųst vaikus į Vilnių. Vysku
pas Stanislovas Kiszka, norėdamas seminariją padidinti ir (langiaus
klierikų pramokįti, savopinįgais nupirko Kražiuose namus, kur klieri
kus patalpino. Varnių miestelij, archidijakono namuose, taip pat pa
talpinęs keletą klierikų, įsakė jėzuitui Flascijui, pas katedrą gyvenanęziam, idant juos mokįtų teoliogijos. Jėzuitai ir tuokart mažai ką rū
pinosi apie siminariją, todėl apmaudingas vyskupas 1624 metuose liepė
kanaunykui Babinauckiui su žmonėmis atimti dvarelį Gietautiszkius
nuo jėzuitų, kurie nedarė to, ką buvo apsėmę.
Babinauckiui iszpildžius įsakymą vyskupo, kila didis barnis tarp
vyskupo ir jėzuitų. Nieko nelaimėję jėzuitai įvairiuose soduose, paraszė apie tuos dalykus popiežiui, kurs reikalą perkratęs, liepė vysku
pui sugrąžyt Gietautiszkius zokonykams.

153.
Kitos

seminarijos permainos.

Jel is z g a i s z kono koks gyvulys:
karvė, arklys ir t.t., duokite telefoną
p. Ulrich- Jis užmokės už telefoną ir
/>
Seminarija mus gadynėj. *)
už dyką Iszvežsz istlpusį gyvulį. '
Seminarijoj dabar yra apie 60 klierikų ir kiekviena mokinasi per Adresąvokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6)

156.

Jei pirksi D VIR ATI pirk szita

trejus metus. Baigiantis tretiems, arba pradžioj ketvirtųjų iszszventydavo į kunįgus. .
Pirmus metus maistą turėdavo savo, antrus ir treczius sziek tiek
gaudavo pagelbos isz seminarijos turtų. Iki 1832 m. patys mokytojai
priimdavo į seminariją pramokįtus jaunikaiczius, neklausdami ar muži
nedelinis szeimyniszkas laikkas ar bajoraitis. 1837 metuose ciecorystės vyriausybė leido būti kurasztis iszeina Waterbury,
nįgais tik patiems bajorams su žinia jenerolo—gubernatoriaus. Nese
Conn.
niai daleido būti kunįgais ir mužikams. Nuo senovės ir lyg sziol mo
„Rytas“ kasztuoja ant metų
kįtojais siminarijoj yra kunįgai misijonieriai, nors ir szeip jau kunįgų
tiktai.......................... $1.00.
daug yra, kur gal užimt jų vietą ir geriau mokįti.
Kiekvienai krikszczioniszkai
Seminarijos knįginyežioj yra sziandien apie 5000 knįgų.

,RJY!TLA’S‘

szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

157.
Kuningu

namai.

Vyskupas Lopacinskas pastatė Varniuose medinius namus, ku
riuose gyveno ar pasenę kunįgai ar isz kitos kokios priežasties negalintiejie tarnauti szventai bažnycziai. Gyveno tie kunįgai isz pinįgų
vyskupo Lopacinsko, kanaunyko Ignoto Krzimansko ir Paszuszvės
klebono Dijonyzo Straszevicziaus jiems užraszytų. 1817 m. tiems na
mams sudegus, vyskupas Juozupastokius kunįgus liepė laikytseminarijoj. Ant galo teko jiems Rakitų szpitolė, Kenstaicziuose.

Rev. J. Zebris,
Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus ir naudojus gą
34 John str.
laiką.
Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes dauginus papasa
Waterbury, Conn. I kosimo apie jį. jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prisiųsk ir
Garsą pas in us.

Keating. Wheel Co.

Middletown, Conn.

158.
Kražių mokslaine.

Nuo senovės iki mus gadynei Kražiuose buvo augszta ir už visas
kitas geresnė mokslaine.
Todėl Kražiai gal skaitytis už szaltinį, isz kurio per kelis lygiai
amžius žemaieziai sėmė apszvietą. Tokia pradžia buvo tos mokslainės.
Kunįgas Boksza jėzuitų provincijolas 1616 m. atsiuntė į Kražius tarp
kitų kunigų, du mokytoju jėzuitu, kuriedu susirinkę vaikus, tą patį
metą pradėjo mokįti juos raszto.
Metuose 1618 Jonas Karolius Chodkeviczius pastatė Kražiuose
murinę mokslainę, kurioj ir lyg sziol vaikai mokinasi. Norėdami jė
zuitai mokslainę greit garsinga padaryti ir vaikus pas savę patraukti,
paskyrė mokytojais vyrus didei mokįtus, kaipo tai: Motiejų Kazi
mierą Sarbaucką su Kazimieriu Vijuku Kojalaviczium, isz kurių pir
mas mokino vaikus eiles (poetikos) raszyti, o antras sakymus (Retori
kos). Daugeliui vaikų susirinkus, jėzuitai padarė mokslainėj penkis
skyrius, taip lotyniszkai vadinamus: Intima, Grammatica, Syntaxis,
Poetica, Rhetorica. Dėl kiekvienos dalies paskyrė ypatingą mokįtoją. Metuose 1635 d. 7 szilų menesio. Eirogalos tėvūnas Petras
Szukszta, užraszė ir pavedė Kražių jėzuitams dvarą Gilviczius su žmo
nėmis, įsakydamas, idant jėzuitai kas mets leistų į mokslainę deszimts
vaikų Szuksztų giminės; o Szuksztų pritrukus, idant tiek pat leistų ki
tų bajoraiezių Zemaicziuose gimusių. Tokiu pat budu Przecisziauckai,
Ivanovicziai ir kiti didžiūnai per savo užraszus padaugino, Kražių jezuitų turtą.
159.

Jėzuitai burdamiesi su vyskupais, kas link mokinimo, mokino
klierikus Kražių siminarijoj, vienok tą darė, kaip samdinįkai, nenorė
dami. Todėl priimdavo į siminariją negabius jaunikaiczius ir pride
rancziai jų neprižiūrėdavo, idant nepereitų savo mokįtojų.
Žemaiczių vyskupai, kas mets siųsdami vieną kanaunyką perveizdėti siminarijas, gerai numanė tą jėzuitų buklumą, bet negalėdami ge
resnės mokslainės gauti, kentėjo dantis sukandę. Metuose 1635 Var
nių pralotas archidijakonas Jurgis Lepaczinskis, vardan visos kapitu
los padavė praszymą naujam vyskupui Jurgiui Tiszkevicziui, melsda
mas, idant seminariją perkeltų į Varnius, kur kanaunykai galėtų pri
žiūrėti mokytojus ir mokytinius. Vyskupas tą perskaitęs, norėdamas
pats apie viską persitikrįti, nesiskubino nė barti jėzuitų, nė statyti nau
jos siminarijos. .Jėzuitai apie tą praszymą iszgirdę, supyko ir su
visai liovės mokįti klierikus. Matydama kapitula, jog pritrukskunįgų, 1652 metuose, įsakė kanaunykui Sviechauskiui, idant vėl įsteigtų
seminariją. Tas nuvažėvęs į Kražius, privertė jėzuitus mokįti jaunuo
menę teoliogijos.
.Metuose 1691 kanaunykai da sykį meldė vyskupą Kazimierą Pa
Žemaiczių vyskupai, prižiūrėtojai apszvietimo, norėdami mokįtocą, idant geresnę įsteigtų Varniuose siminariją. Vyskupas pagyręs jų
gerą norą, prižadėjo tai padaryti, tuo tarpu nepadaręs greit numirė. jus ir mokįtinius paragįti, kone kas mots lankė Kražius ir klausinėjo
netik kiek vaikai iszmoko, bet ir kaip yra mokinami? Už tuos daly
c 154.
kus jėzuitai nė biskio nepykdami, visada su džiaugsmu sveikino ir gar- ---------Varnių seminarija.
bino atvažiavusius vyskupus. Metuose 1656 Zuvėdai su savo vadu je
Sena medinė Kražių seminarija ilgainiu pradėjo griūti. Vysku nerolu de la Gardie, atsibastę į Žemaiczius, atkeliavo ir į Kražius.
pui Horainui meldžiant, kunįgaiksztis Kazimieras Radzvillas ant se Czia atradę besimokinant būrį vaikų, netik juos iszganiojo, bet ir monosios vietos pastatė naują medinę seminariją. Vyskupas Karpis tik kįtojus iszblaszkė ir mokslainės knįgas isznaikino.
Nuo to laiko įiatolei nebuvo Kražiuose mokslainės, pakolei lenkai
rai užsigeidęs perkelti į Varnius siminariją, 1739 m. dovanojo jai pini
gais 6.000 timpų ir ragino taipgi turtingesnius kunigus prie to prisidė su žuvėdais nesusitaikė ir kariauti paliovė. Vieszpataujant Mikalojui
ti. Pagalios mirdamas už priderantį sav isz valsczių pelną (procentus I ir Jonui 111, jaunuomenė Kražiuose nors mokinosi, bet mažai ką pra
annigratiae), paliepė pastatyti Varniuose dėl seminarijos namus. Jo moko, nes patys mokįtojai nekaip tai mokino.—
Tuokart ir reikalavo tik nuo mokįtinių, idant mokėtų Aivarą, kal
įpėdinis Antanas Tiszkeviezius pastatęs Varniuose gražius, medinius
namus, patalpino juose keletą isz Kražių pargabentų klierikų. Tai bėtų sziek tiek lotyniszkai, daug priraszytų ant garbės geradėjų ir di
naujai seminarijai pavedė sodžių Kujainius ir pinįgus nuo savo prano džiūnų ir raszytų sziokias tokias lotyniszkas eiles.
Viską tą mokėdami, vaikai nė kiek mokytais nebuvo. Isz tokio
kėjų surinktus. Tuo kart kunįgai pijarai buvo laikomi mokycziausiais
tarp kunįgų; todėl vyskupas padarė juos mokįtojais seminarijoj. Vos tai mokinimo kilo didis neapszvietimas, kurs vieszpatavo visoj Len
vieną szeip jau kunįgą Pastauckį iszrinko valdimieriu, arba regensu. kijoj karaliaujant 11 ir III Augustui.
Taip surėdytoj siminarijoj buvo isz viso asztuoni klierikai, szeszi mai
160.
tinosi isz procentų, o du likusiejie isz savęs. Metuose 1745 kanauny
Jėzuitai 1697 m. pastatė Kražiuose taip vadinamą Bursą, arbamukai pirmą syk paskyrė siminarijosužžiurėtoju (prowizoij pavyskupę
Aleksandrą llorainą. Viskas gerai ėjosi: klierikai, kaip reikia, moki rinius namus, kuriuose patalpino, tarp kitų ir vaikus, kurie užsilaiky
nąs! ir gana pramoko. Vyskupas su kapitula gyrė pijarus ir mylėjo, mą turėjo isz pelno Gilviczių dvaro.
Kas mets Kražiuose mokinosi apie 30d vaikų. Metuose 1706 isz
ježuitai negalėjo tik jų kęsti. Jėzuitų provincijolas Kazimieras Przecisziauckas pradėjo kalbįti vyskupą, idant atėmęs pijamus seminariją, priežasties įvairių nelaimių ir marų jėzuitai užrakino Kražių mokslinyczią, kurią vos 1716 m. atidarė. Tuokart nieks negynė artojams leisti
vėl jėzuitams pavestų.
Jei vyskupas ant to apsiimtų, žadėjo Varniuose laikyti jau ne du, į mokslus savo vaikus. Kaipogi Kražiuose daug buvo ne vien bajorai
kaip lyg sziol, bet keturis jėzuitus. Pagirdęs apie tai perdėtinis pija- ezių, bet ir mužikaiezių. Vieną sykį Adomas Gorskis bo žinos moksrų Viktoras Kvietkeviczia, 1760 m. padavė susirinkusiems kanauny- linvezios perdėtinio, pagavęs savo žmogų Kražiuose mokinantis, iszkams rasztą, kuriame iszreiszkė, idant teiktųsi pijarus Varniuose pa vožė į Beržėnus. Isz tos priežasties tarp visų mokįtinių kilo didelė
likti ir kad kapitula atiduotų jiems amžinai seminariją su jos turtais. apinauda. Nežinodami kaip Gorskiui atmonyti, nuvėję pas perdėtinį
Kapitula su vyskupu perkratę tą reikalą, pasisakė, jog nori, idant jė pasisakė, jog negal ilgiaus Kražiuose būti, nes jų nieks negina.
Ant galo pradžioj Birželio 1769 m. visi vienkart susitarę iszvažiavo
zuitai vėl butų seminarijoj mokytojais ir pasiuntė kanaunykąKrzimanckį su Geču, idant atimtų nuo pijarų visus seminarijos daigtus. namon. Pradžioj vienok szilų menesio, nors ne visi, vėl į Kražius suPijarai, deszimts metų klierikus mokinę, iszdavė isz viso skaitlių ir \ ar- gryžo. Metuose 1773 Lapkriczio 17 d. popiežius isznaikino zokoną jė
zuitų. Iszvariusi vyriausybė juos isz Kražių, mokintiniams liepė na
nius apleido.
t
Jėzuitai gi, antru kart siminariją įgiję, buvo mokytojais lyg pat mon važiuoti, o mokslainę uždaro. Tuo tarpu suėjimas 1773 m. pra
dėtas, o 1776 pabaigtus visus turtus jėzuitams prideranezius pavedė
pragaiszimo jų zokono, t. y. 1773 metų.
ka ra I y stės a psz v i e t i i u i ii.
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Naujai užsidėjus apszvietos draugystė (komissya Edukacyjna) vėl
M ĮSIJ O NIE RIAI S E MIN A R1JOJ.
įsteigė Kražiuose augsztą mokslainę (Wydzialową o szęsciu klassach),
Tiszkevicziaus įpėdinis, vyskupas Lopacinskas, 1771 m. pastalė o jos perdėtiniu padarė užveizdėtoją mokslainių: Kauno, Kretingos,
Varniuose murinę su augsztu boksztu siminariją, ant vietos kur seno Panevėžio, Rasseinų, Vieržbalavo ir Vilkmergės. Kražių mokslainėj
vėj buvo S. Traicės bažnyczin. Metuose 1774 par kvietęs isz \ arsza- buvo geri isztikimi mokįtojai, kuriems pats algą apsėmė mokėti. Pa
vos kunįgus misijonierius, pavedė jiems mokįt klierikus.
rodė, kaip reik prideraneziai vaikus mokįti, paraszė naujas knįgas, paTurtus Vaiguvos bažnyczios pavedė siminarijai ir su žinia kapitu i gal kuriais mokįti liepė. Insakė idant vaikai pirmiausiai daigtus savo
los davė klierikams įstatymus, kuriuos tie lyg ir sziol*užlaiko. \ ys- karalystės žinotų. Žodžiu sakant, taip viską surėdė, jog ir patys jekupo Stepono Giedraiczio gadynėj, kunigai: Juozupas Skalskis, Sil I zuitų mylėtojai liovės jų gailėtis.
vestras Buceviczius ir Simanas Vainaviczius didelius pinįgus užraszė
T. \. \\sk. M. Voloncziuucko gadynėj.
seminarijai. Metuose 1802 vyskupas kunįgaiksztis Juozupas, pavedė
----- (Toliuos bus.)
siminarijai pinįgus prigulinczius kurstinykams A ėliuonos bažnyczios, o
1803 m. atidavė turtus Telszių parapijos bažnyczios. — Tą padaręs,
liepė misijonieriams parkviest! da vieną kunįgą, kurs mokytų klieri
kus įstatymų bažnyczios ir istorijos. Siminarijos turtus padaugino
arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žino
sekantiejie kunįgai: Ignotas Sragauckas, Antanas Stravinskas, Juozas
nių, Kurie nor szį bei tą daslžinotie irszalto alų
c o taurę iszgert'e ai ?!earėlį parūkyti, ateiki
Baužinskas ir Motiejus Voloncziauckas, Visiliszkes altorista, taip jog
te pas:
paežių pinįgų tur dabar siminariją 62,123 rs. To Ugnei Varniuose,
vyskupas Juozas 1807 m. taisydamas seminariją, sugriovė siminarijos 12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.
poksztą, kuriame lyg sziol kybojo varpai katedros bažnyczios.

ĮĮOTEUS

Juozą Daukszi

Serialise ir sziieziaese mesa

Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an Invention ia
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecurlng patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

----- PAS-------

SCIENTIFIC AMERICAN,

JUOZĄ

beautifully illustrated, lurKest cl.-culatlon of
nny scientific journal, weekly, termt $3.00 a year;
ILoOslx months. Specimen copies and ILand
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,

19 W. Oak str.

361 Broadway, Now York.

R. Dabb

JUDICKĄ
Shenandoah, Pa.
(27 ir 28)

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

Geriausias Shenandorij pho
tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo
mažiausio iki formatui portre
to.

K. H. MORGAN,
Dirba visokias
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

Puikiai nutraukia ir nebran
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
1
giai.
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
29Į W. Centre str.
kokardas ir kepures.
—
—
Pigiausia
vieta visoj Amerikoj/
Shenandoah Pa.
41 ir 24

23 N. Main str.

Shenandoah, Pa.

OTVKTKRTVS

I. M. HAMILTON, .D,
buvęs prie Miners
Hospitan
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
S h o n a n d o a h, Pa,

Vyrai Visi pas
nauja

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti knopigiausiai laivakortesant geriausių szipų wažiuot. Priegtam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minkė; ieziu

230 W. Centre, Sbenandoali
Užlaiko C5geriausius arklius ir riginus dėl szėrmenu, veseiliu ir t.t.
[36 ir 21]

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuvlszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvaslszkais skaitimais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUABUKY STR.

SCHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras,
VYRU IR VAIKU DRAPANOS,
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

Siutus daro ant orderio—
geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.
Atsiųsk rcikalaudams sampelių.

SCHLOSS

Promptly secured. Trade* Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
until patent Is allowed. 32 page Book Free.
H. B. WILLSON &. CO.. Attorneys at Law,
Vpp. U.S. Put. Office WASHINGTON, D.G

I85„,

NAUJĖS • I-1ETUW1SZKAS H H S

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
^RESTAURACIJA^
Geriausi gerynial, užkandžiai uždyka n&
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt - į
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
kepsnių, oisterlų irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos.

Sumburry str.,
Minersville, Pa.

ĮŠALIU NASi*f
202 S. Main Sir.,

.

Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]

Yra

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai

Geiiauses įtaisymas, dar
bas puikus, preke pigi.

Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. P/WEVICZIUS

Kampas Main ir Oak ullczių,
SHENANDOAH,

NIKLAS ir PAWLOWSKI,
FA.

589 Milwaukee Ave,

Chicago, III

*

suvisais nori pasidalįti.
GEORGESHAFER
Visuomene lietuviszka! paDidelė krautuve, ant South Si
Paskutiniame numeri) ,.Tė žįk ir suprask savo nepriete
de alaus, degtinės, vino ir visokių
lekierų. Reikalai!jentiems prista
vynės“, organe „Sus. Liet, lius! Negana, ką tave, terszia
tie iszperos po laikraszczius,
to
į namus.
Puikiausia visam Shenandoah
Am.“ buvo garsįtas stovy s da priesz svetimtautiszką sūdą
Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
kasos — suvirsz trys tukstan- vyrus nepasotytais kumeliais,
vo vientautį P r a n ą S t ra
vi
n s k ą, kuris ten dirba. Ncužcziai dolerių.
moteris nepasotįtoms kūme
mirszkit atsiszaukt po numeriu:
— Hm, 3000, dailus pinį- lems sėbrai taradaikos iszva
’Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
725 Carson Str., S. S.
Boczkausko liudinikai
gas — pamislijo sav p. Szliu- dino.
Pittsburgh Pa. lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
pas ir per „Vienybę“ pradė lietuviszka tautą akyse Ame
uit mos kliąsos.
J
rikonų ir taip nestovinezią
jo graudįtis, kad jį nelegalisz- augsztai, neiszpasakytai ap
kai iszmete isz Susiv. L. Am. dergė taip, jog geda mums
vien už tai, kad jis bedievis dar prie tos tautos prisipažįti. vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis kur galima susiszekūt lietuviszkai,
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai būna kuogreieziausiai iszmokėti per nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
(menkas daigtas). O tie 3000
Jaunuomene abejos lyties! banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten randasi, per ka gab’nia gaut broliszTeipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
dolerių, kaip magnesu jį trau ar da ilgai pavelysi save vady- žydą prigavėjo.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh'© gali pasirodavot ka rodą pas ji po tokiu adresu:
kia, nes sapne rodosi, jog jau, ti: eržilais, drigantais, kume per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą. PAL Shilling &Co., spigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
liais, kumelėms, kalėms, ir
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 2801 & 2401 Penn. Avenue,
jau juos nutvers.
kitais, supratime Szliupo tar svieto.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir 111 visas
Offisas (kontoras)
Pittsburgh Pa.
— Neiszsisuksit isz mano nų, szvankiais žodžiais.
lai i s svieto.
P. Obiecunas
saujos, — suriko; pabudęs pa Kad jus turėtumėt nors kimate, kad monas buvo.
1o12 CARSON STR,
PITTSBURGH, PA.
birksztele apszvietimo ir su
Už 3000 dol. kiek tai isz- pratimo, seniai būtumėt nusi
SHENANDOAH, PA
netoli lietuviszkos bažnyczios. Vais- Į [36 ir 9]
leistų „vaiszių“, „kritulių“, kratę nuo tų lietuvystes ir ti
tai esti pargabenti isz Europos ir re
kėjimo
neprietelių.
steliuotus siutus pasiuva ceptai buna iszpildomi kuoteisin- Į
„Naujų gadynių“ ir 1.1., net
tikt
už ŠI 4- mažiau ginusiai. Taipgi turi visokių patenJau p. S ungaila gerą pra
visą peklą but galima iszduot,
sios prekCs, eina iki $40, tavotų vaistų.
džią
padare,
mums
iszpuola
S iel 5iwi‘
j c Lalll><>je!!
o vis ant lietuvystes labo.
o kelnes nuo $3 iki $ 18;
taipgi nenuilstaneziai darbuotis
■luwir-Ai’je kuilt.'tj;' [nsh-.ultm tu!, t
Dar p. Szliupas, kada esi isz- ant panaikinimo nevidonų. darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiauitj'icj tm’ butu atulengtos <1,1 v.ysu?,
mestas, į tuos 3000 dol. gali Tąsyk lietuvyste kils, kaip siai.
805 Carson Str. South Side,
lininku--. r igimcF,
is n.otms
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar
PITTSBURGH, Pa
tik žiūrėti ir seiles varvįti, ant mielių.
1:1 ir t-Zi'l ilivil <1: t! C.is- t: i:;il!il.i tonė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
. G rdcuumas newienkail L kii-s paša
kaip ta lape žiūrėdama į skanias
Lai Dievas p. Sungalai už
us
m m,!-tini^ '>• irzitriii s į ;li jin isz
Wanted-An
Idea
deszreles, augsztai kabanczias. tokį mandagų darbą suteikia tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalesit. i
Protect your Ideas; they may bring you wealth
alau uyska ir n > sem j gh'i ž.-ma iž
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
ilgus
metus
prie
geros
sveika

neys,
Washington,
D.
C.,
for
their
$1,800
prize
offei
ai la i inoiiin tiku. Tojo kn’goja talpiSus. L. Am. iszmete Szliuand. Hat of two hundred Inventions wanted.
tos.
nusv Uiiiima.! Mupu. m. -....... a pamok iuinut i f :t p‘“ ^0 tibrozcl u paro
pą su jo draugais už bedievys
2713 Penn. Avenue,
Pittsburgh, Pa.
danczii gana njszkicj kajp apsyejtiv ir >ųz sawo užduoti s i zs t is.-t
Kas link antro atradimo:
tę, (ir su kitais panasziais taip
Toi ]. lię.i driiczvj ir pnjkiej in angliszka audeklą abdarita su allies > atspaml. m :u t
priežaszczia taradaikos yra
padarys), ko sziandien visai mus kunigai, už jų negerus ę
abdaru kaszlMoja tyktaj
,
.
.
.
•
.
•
‘ ‘
T<.jp;,-i turu ant pardawimo wysokius dajktus ir re (kalingas prietaj-.i-■ pr.e nu n nu ,
nesigaili. Bet už ką-gi Szliupą darbus vieni bedieviai turi me
kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu kriutuwia wy- km kmg 1 k< k os tyktaj hetuIGN.Main st. be
ra
ra
iszmete politikiszkas kliubas ta vonę daryti.
iviszkoia kalboie iszeio. Turu maszinukies del drukawinu’ gioni..tu it tl
I'ujk . popiera del raszimo gromatu su dailoiu kwietkotn ir drukawot.it.s pasweikmiScrantuose? Man ding, orgaAtradimas dr. Szliupo kas
Shenandoah, .ntiis.
lizinas tokios popicros su dailius koperfais kaSZUi' ja .>•><■.. tris tuzinai $1 ()()
nizacijos, kurios remiasi ant link mus kunigų visai teisin
Turu slot jaunutnenes juokinga, kwietka, kury, kada duodi pawuo.-tit, isztiszka wan
Pa.
pamato tiesos, anarchistų savo gas, bet ir ežia, daktare, imi
iltį" ir padaro daug juoku, prekie 25c.
dalyką
platesniam
supratime,
Kas iž dvdeles folografiios norėtu turėt daugiau mažu, tig’h a siuneze Ędela, a-z
draugais negali laikyti.
isz tosios trumpam laikie padarisu J00 mažiukiu ir niuiu-u 11/- ,-<a.
geriaus pasakykiva, jog vie
Parduoda dzie- Norint ‘tn dažinot ape w y sekies k 1 ligas arini kitokius dajktus ir e, ietie-, po aider, tut 1 < 1.1 .n< s ,n ,r
Kaipgi Sus. Liet, galėjo nas, gal daugiaus kitas kunįgas
Adresas in nu, n>
a. -s.
gorius naujusir kies tuojausianezin drukuotus katalogus.
kęsti Szliupą et consortes, ku kaltas yra — aiszkiai sakant,
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
JOSEPH KSATUTiS,
patąiso
viso
riems tiek rupi apie pakėlimą visa kalte puola ant kun. Bur
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se
kius dalyku: 287 Wythe Ave.,
Brooklyn N. Y.
lietuvystes, kiek Lietuvoje žy bos. Mat. kam bus — nebus,
isz aukso ir si
ną tėvynę, perka ir parduoda naillUS ir visokius reika
dams apie gerovę lietuvių, anie o k n. Burbai vis bus. Bedie
dabro , kaip tais
lus atlieka kuoteisingiausiai.
viai,
rėkiat
ant
visų
lietuviszžiedus, špilkas
ra
dabojasi vien, kad n’įpultų į
kų kunigų! tiesa, jų nedaugei
ir kitus.
kriminalą. Ir Szliupas, įstojusį yra, tai ką vienas padaro, tai
Kas į Cieveland’ą atkeliausit,
Nori
siųsti
kam
laivakortę?
Nori
pinįgus
iszmaira
Pas Olszinską visko gausit —
svetimtautiszkas organizacijas, taip, kaip ir visi padarytų;
nyti?
apsaugoti
nuo
ugnies
ir
insziuryti
bažnyczią,
Szaito alaus, geros arielkos
duodavo pakajų lietuviams, kad jų butų szimtai, gal atsi
J.
M
SCHAFER.
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Ir kvepenezių cigarų. ...
LaiKitu ditlelg krautuvu nnportavotų VYNO,
kurie jo nesupranta, padare rastų ir dėlei bedievių nors
pargabentų isz Europos, taipgi užlai
Ateik, broli, pamatyti
Norite nusipirkti geriausius lotus PlliladClpIlįjojC ra LIKIERIU,
kau visokį alų, kur galit gaut buteliais ir
vieną
isz iszmintingiausių keletas padorių. Rėkiat, be
Ir to visko pabandyti.
baezkulAinis, užlaikau klerkų lietuvį,
ir Camdene?
žingsnių savo gyvenime. Ką dieviai, sakau, ant visų kunįJONĄ BARDZILAU7SKA- Neužniirszkit
Turiu
puikiausią
restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
gų, o ežia senis Burba tik
O
gal
nori
sukalektavoti
randą?
ar
pinįgų
pasisa I sisza ukt po adresu:
velijame visiems jo garbįto- kaltas (ir tyli, kaip katinas isz
Su guodone
1101) Carson str. South Side
kolįti?
Tai
eik
pas
~
jams taip padaryti ir iki galui miltų iszlipęs). Tik kn. Bur
Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]
NikodemAs Olszinskas,
ra
isztrivoti.
ba kaltas! Kodelgi? Nes pa
825 St-CIair str.,
* Cleveland, Ohio.
Ve,
Katalikiszkas organizacijas gimdė Tėvą Bedievių.
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
visa kalte kunįgų: vienas isz
paliTcit katalikiszkoms.
Tik nepamirszk;
geriausias ir vienatinis lietuviszkas
jų
pastate
ant
kojų
dr.
Šliupą.
O. Laurynas. Kad ne kun. Burba, dr. Szliu |į
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. !|) Kriauezius visoj Miuersvillej.
Lietuviai, eikit pas savisz-kį, o neslgraupas negyventų sziandien isz
dįsit Gyvena Grabaucko namuose.
Scranton, Pa. Nuo tū „žmonių bėdos“, paežiam gal
[8-5-97]
lo laiko patemijaų „Vienybė but prireikę drauge su žmonė
AR ŽINAI KĄ?
je“ straipsnius dr. Szliupo, mis srėbti tav beda,o
Kad ne pinįgai kn. Burbos,
428 South str. Philadel- Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
gerbtino valnamanių vadovo,
dr.
Szliupas
gal
sziandien
su
phia, Pa. nereik nė girt, nes jie patys giriasi
kaip pats save vadina. Laiksavo naujame name ant
drylium ir pikiu dirbtų sav ant
O žmogus meilus ir prietelis bedoje
Krautuvė degtinės,
vynoyliO
v 7
raszczio draugavimasi su tokia pragyvenimo, o apie platinimą 630 W. Centre str.
Plauberij
Readingo geležinkelic
w žemiauOO
kierio.
ypata aiszkiai nurodo ano pa bedievystes tiek jam rūpėtų,
/>
Klausdami apie prekes ra
Mahanoy
City,
Pa.
Parsiduoda
geriausi
tavorai
už
pigiausia
ciene.
kraipą jog pamaži — isz pa- kaip alkanam mului sapnas.
Laiko geriausią s z t o r ą ir szykit pas pirmąjį agentą:
Szifkartes parduodam ant visų kelių mariomis
Kokia yra szirdis to žmo s a 1 i u n ą.
lengvo szliaužia ant bedievys
Naujas
Baltas
prontas
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliairižiam.
Dr. Julian Czupka
tes laipsnio — „Naujos Ga gaus ir kaip už gerą kunigams Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
64=12 Str. S. S.
5129 Malcolm str. Philadeldynes“, ko isz szirdies jam moka, rodo jo visas gyveni singas ii geras žmogus.
phija, Pa. Naujai atidarytas kronnis sviesto,
mas. O, skaitytojai, ta užmo
linkiu.
kestis gausi ir del mus kunįgų
kiauszinių, visokio sūrio, groserės,
S A‘L I U N I N K A I!
Ir dar N. 24 teikėsi iszlįsti atneszanti garbę.
Jeigu dr.
namie kepta duona isz geriausių
— Na wisi prie alaus —
T. COHN,
du straipsniai dr. Šliupo. Te- Szliupas toks, koks dabar yra,
miltų iv gerai padaryta.
CH. SHMIDTO
----- DIRBTUVE------ Neužmirszkit atsilankyti pas p.
mykit, skaitytojai, ežia mokį- mus kunįgus girtų, pagirimas
Ar
žinote
lietuwiai
kad
CHRYS[37 ir 12
to dakdaro visa iszmintis — du isz jo’burnos butų didžiausiu
Bert W. Popp.
henandoah
a
TIAN
SHMIDTO
yra
geras
alus
ir
atradimai, lygus abudu Ko- pažeminimu, nes iszrodytų, galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
68 South 12 Str.
cigarų, clgaretų ir tabokos.
kad kunįgai jo pažiūras ir gy
liumbo Amerikos atradimui. venimo būdą seka.
Pittsburgh, Pa.
Asz pir Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
762 Milvaukee Avė.
GERIAUSIAS 3 Lietuviszkas @ KRIAUCZIUS
Neliūdėk, p. Szliupe! už 000 mutinis tokius kunįgus pava- baezkutia in namus parsigabenti.
Chicago, Ill.
(23_26)
70 W. Coal or H iriu c\ah. FaJ
metų bent ant mėnesėlio su dįcziau szliuptarniais.
41ir 11
Dieve duok, kad mus kunį
pils tav pasėkėjai paminklą
Už pigių-pigiausią prekę visoki
W.- BIRI ' theip f-> YOUR order
gai
nesulauktų
tokių
laikų,
vainikai dėl szermenų. Taiposgi
garsaus isžradejo.
kada
juos
bedieviai
girs.
isokios zobovelės isz blekės ir isz- SGLTjAiN- t BICYCLES
Koki tie iszradimai ? — pa
r
^XC0CC2^CXcPersikraustė į savo naujus namus aritYTLDTTTT
y. Junaitis.
dirbimai isz geležies pas
klausit nekantrus skaitytojai.
geriausiai gydo visokias ligas
NIL L kind j.
and
Mrs, M. F. Schmid s
Gyvena
Iszvirsz atsakau, jog progą
PYRAMID į
-ES?
107 Jardin str.
Zeceris
30
E.
Lloyd
str.
iszradimams suteikia Taradaigali gauti darbą Garso spaustuvėj.
Shenandoah Pa.
Slienandoali, Pa.
JEI NORI GAUTI GERĄ
kos prova.
Labai gražios ir pigios
Pirmas: Boczkausko Tara(baisikeli)
Kalėdų zobovelės.
ŽINIA DĖL SAL1UNIKU
L) I Ilin. 11 ’iž pigia preke, eik pas
daika esant moraliszka ir
IR SZT0RNIKIJ.
D. FAUSTA in jo ofisą
ANTANAS KALCZINSKAS
szvanki.
Antra: Taradaikos Lietuviai New Philadeiphijos Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
geras ir teisingas
priežaszczia esą mus kunįgai. iszkelia pirmą lietuviszka p i k 11 i120 S. Jardin str.
vyras laiko
k
ą,
kuris
atsibus
3
Liepos
(July)
Kas link szvankumo taradai
Shenandoah, Pa.
1897m. ant naudos lietuviszkos
mainieriu
They
run
better
and
last
longer,
kos visai su p. Szliupu nesi- bažnyczios.
and are very attractive. Send for,
gineziju, vien iszeidams isz Prasidės 8-ta valanda isz ryto ir Juozo A. Mandour didžiausio ir
our ACCURATELY Illustrated [
to priežodžio:
„kas vienam trauksis iki vėlybam vakarui; prie pigiausio kupeziaus visame paviete.
Catalogue. It show’s you all de
ANT
tails as to ....... kvepia, kitam smirda“, ir va tam bus ir szaudymas karveliu. Jis pardavinėja tniposgi daug įvai
KETVIRTOS
STYLE,
120 South Jardin Sir Shenandoah,
gys nevogtų ,jagu savo darbą Karvelius szaudys ant 11 valandos rių gražių mažmožių; parduoda vis
(Fourth)
Street,
COLOR
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
isz ryto.
Ties lietuviszka bažuyczia »
nelaikytu už szvankų.
and
FINISH.
Minersville,
P.
Taigi užpraszome visus brolius Jei netiki, tai pamegįk duot jam
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
Bet jeigu begediszka tara- lietuvius ir lietuvaites, kaip vieti orderį.
Jo krautuvė yra
Mason & Mason Company,
gojimo (Insurance) kompanijoms
Insziurlna nuo ugnėles jau daugelis metų1
daika tav, p. Szliupe, ir jos nius, taip ir isz aplinkinių atsilan
No. 537 W. Madison Ct.,
Chicago, ci. J
211 E. Centre str.
arkauckas
^iszdavejui kvepia, kodelgi ju kyt ant to puikaus pikniko, nes
Shenndoah, Pa.
—neseniai pirko—
du abudu jos nesuvuosteta, bus ir daugiaus visokių zobovų,
SiclliXll'UElS,
kurių
czion
nepadedi!.
kodelgi, dr. Szliupe, net ant
pertai, žinote, jog kaipo naujas
Muzike bus puiki, nes lietuvisz--- PARDUODA --biznierius
nesigaili savo gardaus
sūdo dalinai ją lietuviszkai vi ki vokiecziai isz Berlyno režsz tik
VISOKIUS
PECZ1US KUKNIaluezio ir turkiszku cigaru. Visi
604 S. 3-rd st.
suomenei, liudydams, jog ana rai lietuviszkus szokius, jog kožNIUS IR DEL SZILUMOS.
eikit pas savą alit 315 E. Centre st.
Philadelphia, Pa. Shenandoah, Pa.
myli knistis purvyne, ir pava- nas bus užganedįtas.
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•
Krautuvė cigarų, papirosų niaskollszPataiso
blokinius
stogus
ir
už
'-- -PAS-- -"
dįti moteriszkę ar vyrą pasku Praszom atsilankyt ir tą viską ką ir ruskų tabakų. Cigarai nuo $12.oo
laiko visokius daigtus rei
CURtCOItSTIMTlON
Su guodone
tiniais žodžiais nėra pažemi- pamatyt.
Iki S65,oo už tūkstantį.
Raszyklt pas
kalingus prie
garsų agentą:
naneziu pas lietuvius (tikdo- parapijos sekretorius
kuknios.
Pigiausiai nusipirkt :Juozapas Križinauckas.
25 ♦ 50 ♦
DRUGGISTS; [
riszkus bankrutus). Aha, su
r
zupka
FORN1SZILT, PIJANUS, VARGONUS
JR^OLTITPT.V
filTSP
JNTPPB
t0
cnre
any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa>, 1
t s sudrutina skilvį, inkstus
nUUVLUnjul UUfllifllllDLU tire, never grip or gripe,bnt rausė easy natural results. Sam-u
IR SIU' AMAS MASZINAS.
R A. DAVENPORT,
prantu, dideli mylėtojai lietu Ir Cascare
5129 Malcolm st.
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal, (’an., or New York.
lu.i
žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
13 N. Main, Shenandoah, Pa. 27 S. Jardin str
Shenandoah, Pa,
Philadelphia, Pa.
vių, iszpažintojai sicilizmo (sic) skaudulių nepadaro.
10c.

Scranton, Pa.

Povilas Obiecupas

K. Radzev iczhis
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1'21 ir 117 E.Ccntre str,
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Si. Sarzynstas,
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Antanas Daniseviczia

BROLIAI MARK

Adomas Kiczas

Antanas Galinis.

Didžiausia vieta Shenandoah

MilauckasiSunus
10 S. JVIaip stf.
S

Rusiszko ir Mszko tabako

,P

Adomas fin ja ūdas

D . P. F. BURKE

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.
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