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SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 17 d. LIEPOS (JULY), 1807 m
Entered as second class mail matter

at the

Post-Oefice

at

Shenandoah, Pa.

. Pavirsziitinis ir trumpas apraszymas

Anglijos straikai.
300 žmonių pražuvo,
200 milijonu fr.
bledies.

Szv. Juriltoriu, o

'Pittston'e, <Pa

Shenadoah’e, vis tai, žinoma,
dėl pakelinio vargdienių, nes
dytis į upę Susquehanna ir pri už vargdienių pinįgus. I b e t
gėrė. Mokėjo ir plaukti, bet y o u , kad Szliupas da pastos
nes patai- milijonierium, tur bizninę gįs-

turi skolos p. A. Tepdiusziui $ 6000,00.
Maž-daug 1884 metuose užsimezgė parapija, ir trys liotai
Pirmiausiais ir didžiausiais parapijos organizatoriais buvo
liko pajimti ant iszmokesczio už $ !S00,oo. Pabaigus už juos
mokėti 1887 metuose gautas pilnas ,,deed“ ir 1888 m. pradė szie ukesai: A. ir J. Tepliusziai, V. Malskis, V. Blažys, K. vandens sūkurys, tai ant vie
tos suko, ir neiszleido iszplaukta statyti medinę bažnyczią, kurios vienos sienos maž-daug
ti į krasztą.
Pajutęs Jurgis,
kasztavo apie $8,500,00 be jokio viduje įtaisomo, t. y. be
kad jau sylos susimažino, szauTurkai po senovei ar altorių ir kitų daigtų. 1892 m. pirkta liotas del klebonijos už
Kunigai, kurie buvo szioje parapijoje: 1. Kum. A. Burba bet tie nemokėdami plaukti,
$ 800,00 ir tą patį metą, rodosi, likosi pastatyta klebonija už
mėnus smaugia.
$ 3800,00 be įntaisymo viduje ir daigtų.
1894 m. nupirktos davažinejo, 2. kum. J. Kolesinskas ant vietos, 3. kun. J. Zlo- irgi negalėjo duoti pagelbos
40 užmusztų, 83 sužeisti. labai gražios ir dideles kapines uz $2,400,00 be aptvėrimo. tožynskas, kuris mire 1896m. Sausio 12 d., ir dabartinis kle skęstancziam draugui ir tokiu
1894 metuose bažnyczia tape padidįta ir atnaujįta už $6,800,00 bonas kun. M. Szed-ydis. Didžiausiu geradeju visos parapi būdu, kaip pailso, turėjo pri
Prigerusio tą paczią
Anglijos administracija
jos yra p. Andrius T'epliuszis, kuris daug visokių daigtų turi gerti.
dieną negalėjo rasti, tai kitą
įtaisęs į bažnyczią savais pinigais.
daug kasztavo apie $3000,00.

nį mestis.
Ale tik temykit! jis dabar

ropos vieszpatyscziu.

neseniai knįgutę po vardu:
,, Lietuvos praeitis, dabartis ir
ate ite”, kur, nepamenu ant
kurio lapo, perstato, kaipo

sumiszimus.

-

9

Nelaimingas J. P. buvo labai isz visko mokėjo padaryti pi
li įgą, bažnyczios reikalais mamo. d ik tas buvo niekai, kad

ANGLIJA.
ust-

straika,v

kad visiems aplinkiniams bu-

,, Federated Employers Asso
ciation” malonėtų padaryti

tuom neužsiima,
tas metas kaip Amerikoj, 24
metų senumo, da nepacziuotas.
Isz Lietuvos paėjo isz

South
Staffordshire'e ir
North Worcestshire’e straikuoja 5000 vinių dirbtuvių
darbinįku.
i.

Velnisžkos pagundos.!. . . .
Bet mųsų kunįgeliai priva
pavieto, Ūdrijos parapijos, isz lytų būti su Szliupu labai at
kaimo Daugirdų.
Jei kur jo sargus. Del ko Szliupas rag i
koks giminaitis bei pažįstamas
randasi, meldžiu sukalbėti už Delto, kad kunigai turi laikra
szczius ir per laikraszczius se
Amžina atilsi.
žmonėms iszrodo, ojisjug no-

c

PRANCŪZIJA.

Isz pietines Prancūzijos pa. reina žinios, kad ten buvo bai“sus tvanai ir upių iszsiliejirnai
kurie padare blėdies už Kokius
200.000.000 frankų ir apie 300

u

TURKIJA.

Ashland, PKzs. Pas mus oras aptiekas pirkti. . . .

o kariumenę isz
susigerįti su ja.

biznieriumi nebuvo, tai visus
lietus tankus, dieną ir naktį ly biznierius, didžturczius norėjo
ja, jau ir žmonėms įsikirejo,

i i d.

nusiuntė vėl notą, szį kartą
ganą aszt-rią, kad. Turkija.nesiprieszįtų.
Ar Turkija szį
sykį paklausys — abejotina.

brukus, pasemk gyvenanczius Ypatingas žmogus!
skiepuose ir užliejo szumiius ii

Wanamie, Pa

Szv. KaZIMIERIO BAŽNYCZIA PiTTSTON'e

INDIJA.

Maisztas vietinių Indijos gy-

Žinios isz Amerikos.

gavo sumiszima proto, 6 taip sun-

Nukrito į upe.

jai yra baisiai įkirkįti. Angrgo, kad be abejonės nuliszkas laikrasztis ,,Justice“
Elektriszko (ram vajaus
mirs.
Per visų naktį karsztis nekaltę už tąsumiszimą meta ant
St raikas.
Anglijos administracijos, kuri
nukrito nuo tilto į ūpų drauge su nusiiiiažino nuo 90 laipsniu, o ant
neteisiai apsiėjo su vietiniais Angliakasiu straikas Pittsburgh 7 žmonėmis. Viena moteriszke ir
gyventojais, begalo juos sun- apielinkėj diena į dienų vis eina di
dyn.
Darbinįkai tikisi, kad jie yra sužeisli. Sako, kad kaltas molaimės, nes dabar
tormanas, kursai lenktyn eidamas
ne k
jiems geresnės,
su kitu karu, pergreit važiavo per
18941H. straiku.tilta.

pernai buvo badas, past
baisiai naikina szereneziai.
DANIJA.

tiek turį gatavų anglių, kad jų ant
kelių mėnesių užteks.
Jau 6 d. Liepos ties 4’ittsburgu
62 brėkeriai stovėjo ir tik 26uose
darbinikai
da nebuvo
7'
c
12.0(H)
darbinįku, szendien apie Pitlsbur-

tolte greitasis trūkis isz 1 lelsiugoer užlėkė ant paprastojo
trūkio, stovinezio ties stacija.
8 vagonai subyrėjo, 40 žmonių
į smert likos užmusztų, 83 su
žeisti. Tarp užmusztų ir su-

Pratruko dainas.

ereitac ne-

Shen

perdaug nuo lietų patvinus prūdas Į
kupanijos Left Hand Didi Co. ir
jimo“ kuopos. Tarp kitko vi
užliejo miestų Denover, kur van-

si sąnariai pristojo ant įneszi-

Gyventojai vienok laiku buvo per
sergėti apie grūmojantį jiems Įia-!

Pamenat broliai, dabartinis
mes prie jų kreipiamės. Kaip
tai statant bažnyczią buvo.
Turtingi svetimtaucziai szelpe taru dar nebuvo, o užsiiminė
davo iszdavimu laikraszczių,

savo

more & Ohio 8 Liepos nedirba nė
Liepos mieste Bruex 50 žmonių —visi straikavo. Straiko organizatoriai bijojo, kad neim
žandarais. Mat czechai nore tu dirbti ateiviai (lietuviai, lenkai

jo su iszkilme vaikszczioti po
miestą isz priežasties kokio sa
vo susirinkimo, o vokiecziai,

Pittsburg

•
i)
4
•
I
- . 11 v 11U1 CJI v J IL i I I o Ud" 1 vnnas.
Buvo reprezentantai
dau
(
Susirėmusius su poli,
•
•>
••
j
1
i gybes darbinįku
organizacijų.
Konferencija ksesi nuo ‘.I rnlamlosl

IV L,

ta kariumene.

: iki 12.

Ka mitale, liekasi pnslap-1

ARMĖNIJA.

Generaliszkas

Charmenant’as,

direktorius |
gavo

platu binįkai — yra jų 1600.

šiai Armėnijos vyskupų, apie ville iszkabinejo visur apgarsiniszios dienos armėnų padėjimą. Į mus, kad pakels darbinįkams mones.
v

kraszcziais

arcziaus ne straikuotų.

i1’ taip

sulaikęs st rail

pigia us kasztuotų.
Lentas lietuviai ir nesivaidina, kaip
pirks užpinįgus, kurie pasiliko tai girdėti kitose Amerikos lieV ienas isz darbinįku iszirus anav metaC vaiku drau- tuviszkose kolonijose, bet gy
vena sutikmiai. Turime savo
kai]) pasirodė, buvo dinamito pa- pradžios knįgyno pažadejt
kelis “biznierius,“ kurie ir
ys 64 svarus. Pa- Į aukauti kun. A. Milukas,
dar neužvydi viens- kitam.
tavo, isz 6 dirbau- Į
,ZUJ |nul.||1|;
..j.-.xi-A i
1 Paskui kilo klausy mai,
sztornykas, buezeris. Taipo
;ii.į vuhį nmnu langai iszbyregi dar laiko sztorą visokių val
milo patronas, iki sziol nežinia.
kitiems nepatikti arba ir visai gomų žalių daigtų p. St. Ra
sztorą, po
j parapija gali nedaleisti.
Ir bi nauckas.
M.
9 d. Liepos buvo baidus karszlanko visi lietuviai, kada nori
su
cziai. ir daugelį žmonių nžmuszė
atsigerti gardžios saides, nes
11 žmonių ves ruimuose,
gailiasi jauno koliekos ir szelužinnsze
iai, isz jų tik kada uores,
pia jį, nes yra geras žmogus.
'■avės sumi- “Gni-cr,” QirtiiQt
7 ant vietos,
Tik dar mumis trūksta poros

kitų vieszpatyszcziiį ir ne taip
5oo žmonių apsinnodino.
kankina armėnus, bet viduri
Keokuk'e, la., saule užmuszė tų |
nėse provincijose persekioji Ant pikniko Wappingers Falls, j diena kelias žmogystas, o nakti. |
lokiu bud
mai po senovei: baisios pjovy- N.Y. daugelis žmonių valgė duona i apie vidurnaktį, buvo 92 laipsniai i Milukui, mus
nes ten ne naujiena. Turkai su kumpiu ir paskui ant syk apsirgo Į karszezio.
1 turės savo 1

tos neisznesztų žinios apie ar

apie 500 žmonių, o isz jų apie 300 j
numirti. Daktarai apžiurėję rado, i

kursai nesze tą vy skupų prane- kad kumpis yra nesveikas, nesi
szimą, turėjo tris menesius už virtas varini] nealvįtam puode, 1
trukti, kol perejo per rubežių. pertai perimtos grinszpanu. ApNinetas praneszimas yra už sirgus ant karto tokiai daugybei
baigtas žodžiais: ,,Dieve, su- žmonių, neužteko vietinių gydyto
similk ant musų! Europa, už- jų ir reikėjo jų isz kitur parsi
tark už mus!“
1 kviesti.

Isz La ekatuanos kaimo.

Miluko,

vojų, dello
AUSTRIJA.

gas, dirbdamas prie statymo
Elizabeth, M. J. 13-7-97 ■ klebonijos nepasisaugojo, ir jo geriaus dirbti, dirba po 4
Nežinia,
nupuolęs nuo sienos akmuo dienas ant nedėlios
Vienok
Garbingas Garso Redaktoriau!
ne visi džiaugiasi isz to darbo:
namo turėjo veste vesti.
Meldžiu Tamistos, patalpįti
sužeistas
mainose Antanas Rociaviczius.
sziuos kelis žodžius apie mus sto gyventojai yra liūdni, ne- Jisai antras metas kaip atvyko
miestelio lietuvius, kurių yra
nors neperdidelis skaitlius (su
dirbo Anglijoj. Kada sužeistą
virszum 70 szeimynų), bet ge
isz mainų isznesze, daugiaus
rais savo pasielgimais užsitar
Pereita savaitę trukiai ant
nauja pagyrą nuo savo tautie- geležinkelio North Patific užezių ir guodone nuo svetimtau- musze 9 karves, o ant North Liepos.
ezių. Jog svetimtaucziai guo- Omaha — 12.
doja mus, galima matyti isz jų
su mumis apsiejimo, o tankiai

J. Gilbert.

Nelaimė su „Susiv.“ vice
prezidento,
Ir pamenat,kaip

bedieviszkų.
tuose laikraszcziuose pats savę
p"vre. kad esąs vargdieniu mv-

Morth ampton, Mass.

ne del pelno, tik del žmonių
apszvietimo. O musų guodo- sis apgarsinti per Garsa Ame
tinus kunjgus tuom laiku der- rikos L. visuomenei, ypacz
girdi — del žmonių nedirba,
nieko neraszo, laikraszczių ne jokiam

reikele

rinkti pinįgus, pradėjo dirbti
del žmanių labo, pradėjo ra- kevicziaus, kadangi mųsguod.
vice-prezidentą , ,Susiv. “ pa-

sokios įtalpos knįgas, iszleidineti del žmonių laikraszczius;
bet kada atsirado geresnes knį- tus, taigi yra sopuliais suspau
niekuom užsiimti.
ra gyvenimą galėtų padaryti ir gos ir geresni laikraszcziai, stas, negal
O
Gailu mums jo, bet tokia yra

Bloomington’e, III., buvo dienų

vių arbs?’ ir pavienių žmonių mes neturime,

žmonės numirė nuo karszezio.
jr norėtų mus kuopai paaukauti
Mdvaukee nuo karszezip
lieku su guodone,
i
daug
žmonių,
Su Oguodone
M... . o Szliupas prie biznio. Ntįsi
drėgnumo numirė
9..............
apsirgo, o viena užmuszė saulės
pirko Szliupas Scranton’e apspinduliai.
str.) mus kuopos sekretoriaus Kad papuczkai tavg kankina ir ne
tieką, už kiek laiko nusipirko
St. Louis, Mo., ta diena buvo vardo.
smagu darosi, valgyk Cascarets
Cascarets sudrutina skilvį, inkstus
dvylikta su dideliais karszcziais. 7
katarlszkas cukerkas, isz ties pasveiksi,
Ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
Sus i viet ijii n o s ana rys. 10c, 25c,
žmones ta diena užmuszė saulė, 2
skauduliu nepadaro.
10c.

with onOfiiggBHK.

The

Lithuanian Weekly

visus ten susirinkusius suinaiszyti, posmertines; 2) Argi,, Sus. “Į tikėjimo jausmus; taip daro
kliūtis jiems daryti visuose geruo- yra lik del užlaikymo katali-i kiekviena rimta organizacija.
sedėl parapijos svarstymuose ir nu kystes? 3) „Sus.“ per daug
uždėta 1848 mete
Ar gal p. D. mano apie ap
The Voice of Americas, Lithuanians
tarimuose, ant galo geriejie para
name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
Beveik nerasime nei vienos lie-! pijonai su gerais norais bei veliji turi didelę sunkinybę iszleis- svaigelius ir nemoraliszko pa
New-Yorke
---------- o----------PUBLISHED EVERY SATURDAY
tuviszkos parapijos Amerikoj, ku mais del parapijos labo negali nie damas ,,Tėvynę“,kada szį rei sielgimo, tai czion teisingai
Siuneziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugei Ir greitai
------ BY------ri neturi arba nebūtų turėjusi nesu- ; ko padaryti, nei iszsižioti, nes tie, kalą galėtų atlikti taip kuris ,, Sus. “ juos atmeta be jokio
tikimų. Jie kyla tankiausiai tarpe lyg samdyti rėkliai, neduoda atver laikrasztis (gal ,, K ardas“) už iszsikalbejimo; nes apsvaigę
’’Garsas Publishing Co”
vietinio kunigo ir parapijos komi ti burnos ir tokiu budu niekas isz- mažesnę prekę, arba Tėvynė
------ AT-----žmones yra ligoti, kuriuos ne
teto, bet pasitaiko ir tarp paežių cina isz susirinkimo, apriez vienos
108 E, Lloyd Str.
turėtų būti sumažįta.
Sziuos tik ,,Sus. “ tiesos, bet ir kiek
parapi jonų. Priežastys jų atsiradi gėdos ir sarmatos.
Shenandoah, Pa,
mo yra y vairios ir tūleriopos. Vie O kad musų parapijose butų le- augszcziaus minėtus tris klau vienos kitos organizacijos už
&
ni užgimdanezias nesutikimus prie galiszki komitetai, arba, geriausi symus asz užsigeidžiau apsvar- gina priimti. P. Szliupas guo
žastis kaltina kunįgus, kiti vėl pa j sakant, t r u s t e e - m e n, tada tyti norint
trumpai, pa- džiasi per ,, Vienybę“, kad jį
1012 Carson Str. S. S.
rapijos komitetą, treti jų gymį ran I kunigas, su jais pasirodavijęs, ga- virszutiniai, kitusgi, likusius ,,Sus.“ iszmetęs isz savo eilių
Pittsburgh, Pa.
da žmionių nesupratime, neapszvie- i lėtų viską kuogreieziausiai sudava-1 pavedu ant nusprendimo atei- visai nelegaliszku budu, kaipo
time ir 1.1. Kur jų tikrasis szalti- dyti be tų piemcniszkų barnių. Zibedievi.u
Man nuduoda, kad
V. J. Stagaras
nis yra, nejieszkosiu, tik paduosiu I iioma, t r u s t e c - m e n (užtikė- nanezio „Sus.“ seimo.
Responsiblc Editor. savo nuomonę.
,,Sus.“p. Szl. iszmete visai Iszduodame Szipkortes (laivakortes) Jaut greieziausiųj-garP.
Dzūkas
minėtus
užmanyti žmonės) turi žinoti visą parapi-'
Juk tuomlaikinis laivių į krajų važiuojantiems ir isz.silllicziailie SZipkOFtUS
Jei žengtume mislia i parapijų jos stovį: kasą ir pinįgus peržiurę-i mus paduoda del apsvarstymo už kitką.
dėl iitvftžiiivimo isz krujaus Į Amerika,
Translating & job work in english, stovį airiszių ir vokieczių katalikų ti jie turi pilną tiesą. Kaip yra j
prezidentas, priimdamas p. S.
visuomenei
kaipo
naujus,
pir

lithuanian and polish languages
50 metų atgal, tai beveik tą patį katuli kiszkose parapijose pas svesavo
daugybe
į ,, Sus. “ aiszkiai žinojo, kad
mu
kartu
užgimusius,
bet
jei

done at reasonable prices.
rasime, ką szendien matome tarpe | timtauezius. taip turi būti ir pas
Sz. yra bedievis, bet nepaisant
ningu del iszniainymo,
tai:
lenkų ir savęs. Buvo ir tarpe jųjų į mus, jei nenorime būti grinoriaiS' gu mes pradesime į juos arvisokių nesutikimų ir vaidų, dar I bei aukso versziams perdaug gal cziaus prisižiūrėti ir imsime ant jo netikėjimo, tapo priim Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų eto
didesnių už musiszkius, kurių prie vas lenkti. Tuomet, sakau, pra-j gvildęti jų sėklas, tai be abe tas kaipo lietuvys, tik kada
Dėlei artesnės žinios raszvk į
žastys laikui bėgant mažu — pama Į nyks nesutikimai, vaidai, lajieistų jones patirsime, kad minėti p. S. gavo svaigulį į savo gal
g Iszeina $ kas i subataj
House
žėliu pranyko ir sutikimas užsigy- vieszpatavimas, vaginimas ir tik
įneszimai yra seni ir net per- vą. pradėjo tauzyti bei ardyti
2 Centre sir. (Staats-Zeitung Building, New-York.
veno. Kiekviena gadynė, kiekvie ros vagystės ir t.t., kaip neseniai
tvarką
tarpe
visuomenes,
tai
Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 advnai.
nas metas turi savo ypatybes, bet ' Scranton’e atsitiko, o užstos suti- seni. Jug, kad p. Dzūkas gi
103 E» Lloyd str.
tada
tapo
iszmestas,
kaipo
kelShenandoah, Fa.
viskas ant svieto laipsniszkai tobu i kimas, krikszczioniszka meilė ir riasi esąs „Sus.“ sąnarys, tai
linasi, gerinusi, žodžiu sakant —. geresnis davadas viskame. Mes tikrai reikėjo nors užsidėjus tojas vaidų, ka ir kiekviena
In Raven Run. Centralia Mt-Carmel
nekitaip
Kasztuoja
plėtojasi.
ant akių stiklus temyli į nu rimta organizacija
esame
katalikai,
dėlto
katalikiszkai
ir
Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
Ant visų metų.................. idol, ir 20 c.
6.46, 9.12 po pietų.
Taip bus ir su musų nesutikimais turime rėdytis ir valdytis, o pro- sprendimą XI seimo, laikyto butų apsiėjus. Taiposgi ,.Su
h pusės metiį.....................................00c.
In Park Place, Mahanoy Citv, Delano
bei vaidais: jie, jei patys neprasza- testoniszkų, Salvationists liberalų Brooklyne, N.Y., kur įneszus sivienijimas“ atmeta žmones,
,, 3 mėnesių.................................... 30c.
5.45, 6.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0
8.42, 11.13 po pietų.
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti lįsinie ir į kapus nenuvarysime, su etc. dievnanių surėdymai bei val
nemoraliszkus, paveizdan 1896
tūlam
delegatui
apie
padidini

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo plaukus tinkamom aplinkybėm, sa
3.53, 6.00. 11.13 po pietų.
džia, kuriuos mums net per tankiai mą posmertines, seimas, vienu m. tūlą moterį, norint gyrėsi,
vo laike isznyks ir musų ainiai isz prikaiszioja tūli laikraszcziai, turi
Treinai iszein.
In užmarg su pristatymu iki Maskolių jų paskui tik juokus turės,matyda
žodžiu, aiszkiai atsake,
kad kad ji esanti katalike, bet už Prasime o nuo 15 Lagkricv.io i8ęo m.
visai
neapeiti.
Ant
galo
turiu
tar5.15. 8.20. 12.10 isz rvto, 3.00. 5 lo
rubežiui...................................... 5 markės.
mi, kati buvo bereikalingi ir be Į ti, kad mus lietuviszkos parapijos „Sus. “ nėra įredne tik del nedora jos gyvenimą, tapo isz Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 7 50l-zpnShiiinosin
ph tu ir iih-iiui in Szeniulorf nnt 0.03, t*. 1 e
12.58. 3.53. 6.00. ir 8.-12 po pietų
pamato.
, ,Susiv. “ iszmesta. Ant galo, Haven .Junction, Mauch Chunk. Le ryte,
Iszein:i isz Sz<*nu<|i>ri< ) Pottsville. 6 03. 7.38
mokėjimo
didelių
posmertinių,
jyra
dar
jaunos,
nciszsidirbusios.
Pinįgus reikia siųsti registrą rotoje
highton, Slatington, White Hall. Cata 9.05, 1105, isz ryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
Pagal mano nuomone, turime vystosi tik isz kūdikystės vystyklų, bet daugiaus del pakėlimo suvis asz nenoriu važiuoti p.D. sauqua.
1 8.42 po piet 11.
gromatoje arba per ,,money order“,
Allentown, Bethlehem, Easton
Iszeinn isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
Siuncr.iant nedauglaus kaip 00c., galima neatbūtinai įvesti į visas lietuvisz- o kada pasiek suaugimo amžių,
r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 10.15, 12.05 ryle, 12.35 . 3.00, 5.15 , 5.40,7.15,10.20
vežime
kas
link
treczio
jo
po pietų.
prisiųsti pacztavoms markėms
kas parapijas vienodą valdymo ir pragaisz ir visi vaikiszki geidavi- lietuvių tautos ir gelbejimo
3.53, 6.00 po pietų.
I'Zeinn isz Szenndorio 1 Hazleton, 6.03, 7.88
žustanezios lietuvystes; ir szis klaus\ ino, nes p. D. per smar In New York ir Philadelphia 6.03.7.38 9.14. rs te, 12.58, 3.53. 6.00, 8.42 po pietų.
rėdymo būdą link pamatinių daly mai, norai, etc.
Iszeina i.-z Hazleton į Szenadori. 7.35, 10.05
Korespondencijos, vi»oki rank- kų, kaip airisziai ir vokiecziai ka
klausymas dideles posmertines kiai įsibėgėjęs nuo virszunes 9.14 ryta; 12.58, 3.53 po’piet.
12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.
Tegul bus visur vienodumas!!
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
raszcziai ir pinįgai turi būti siim- talikai kad turi ir kaip UI Baltitapo atmestas, o p. Dzūkas kalno ir nulėkus į pakalnę, Hudsondale 3.53 po piet.
NEDELINIS TREINAS.
Katalikas.
cziaini ant szio antraszo:
turėjo
sustoti,
nes
ratai
vežimo
morės Susirinkimo nusprendimas
In
Wilkes
Barre,
White
Haven,
Pitts

savo straipsni j, remdamasis
Iszeina in Raven Run, Centralia
Garsas (Publishing Co.
reikalauja, ant galo paezios diece Tik paruėgįk už 10c. baksa C a s c si neva ant lietuvystes, ir pir supiszkeįo j visas szalis ir ant ton, Laceyville, Tovanda. Sayre, Vaver- Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po I. 49 ir 7.2J po pietų, ir ateina in Shamo
re t s, geriausią skilvio ir žarnų regulia
zijos statutai.
Shenandoah, (Pa.
galo
p.
D.
pats
nesumano,
ar
piet.
mam
savo
klausyme
,
,
Susiv.
“
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet.
Sekuliarizaciją ir lajieizmą reikia torių.
In Rochester, Buffalo, Niagara Ikills Iszeina isz Shamokin in Slienadori 8.15
ratų
jieszkoti,
ar
vežimą
ant
tvirtumą mato tiktai posmertiSiuncziant rasztus is« Europos galima praszalįti arba bent sumažįti tūlose Dėl ko Susi vien y.jimas yra
ir in West us 9.14 ryta: 6.00 po piet.
kalno traukti.
Czion visos In Belvidere, Delavare, W’ater Gap ir II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina In
nese.
padėti antraszą:
liotuviszkose parapijose, nes tos
Slienadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
negeras?
priežastys:
ir
kasztų
per
daug
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
Rev. A. M. Milukas,
po piet ti.
prieszinasi įstatams bažnyczios ir
Kasjįink antro klausymo,
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
Shenandoah, Pa.
ir
Tėvynė
per
didele,
o
ant
Iszeina in Ashland, Girardville ir
daugiausiai gimdo nesutikimu bei
Atėjo laikas, kada daugel kad,, Sus. “ nėra pastatytas
In Tnkhannock 6.03. 9.14 ryta; 3.53 po Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų.
vaidų. Imkime tik ant paveikslo tautieczių pradėjo laužyti savo tiktai del užlaikymo katalikys nelaimes da gali pasididįti; piet.
In Hazleton. Black Creek Junction
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta Benn Haven Juction, Mauch Chunk
mus parapijų komitetus, ar jie yra galvas apie visuomeniszką ge
net
plaukai
ant
galvos
sziautes, tik del auklėjimo ir plati
FONDAS legaliszki, tiesiszki — ne. Ant
Allentown. Bethlehem, Easton ir New
5.53. 6.00 po piet.
sziasi!
Isz
visko,
ką
augsz

In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6.00 po piet York, 9.10, ryta 12.50, po pietų.
In Bhiladt'lphia 12.50, po pietų.
parapijos susirinkimo žmonės ren rovę. Ypacz pastarame laike nimo lietuviszkos dvasios tarp cziaus mateme parodita p. D.
In .1 eanesville, Leviston ir Beaver
del Emigrantu
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
daugel
yra
kalbama
ir
po
laiktautieczių, tai asz su szia p. D.
Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po piet.
ka parapijos komitetą, kokį sav
City
ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03
--- •--Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 6.31 po pietų,
nori, o tuom tarpu bažnytinė tiesa ' raszczius raszoma apie lietuvių nuemone pilnai sutinku, tai- straipsnije, galima spėti,jog p. 9.14In ryta;
12.58, 3.53. 6.00. 8.42 po piet,
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.on
D. yra panaszus į anuos Lie
Paaukavo:
sako, jogpirmsėdysta parapijos ko ,,Susivienyjimą“, taigi ir asz posgi sutinka patsai
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton ryta 12.52, 6.24 po plotu.
miteto yra pats vyskupas, paskui manau, jog nebus pro szalį, ir jo įstatymai. Kur ežia p.D. tuvos keksztus, kurie rudenio 6.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ir Isz Szenadoric in Pottsville 6.00, 9,Jo
8.42 po piet.
9.40, ryte 3.05. po pietų.
Garso Redakcija......... $25.oo. prie jo priguli generaliszkas vika
Isz Pottsville in Szenadori 8.4*>, 10.40
kad mano norint menkos ver- mato prieszingumą?
Kiek, metą stropiai rengiasi lėkti į In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 irO.OO ryte:
12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
K. L................................$0,25. ras, vietinis kunigas, kaipo užipo
piet.
sziltus krasztus žiemavoti, bet
rolein it. wii.BUK ^-eneriiInas superin
tęs
dvilekį
czion
ai
prikisziu.
„Sus,.^
draugams
yra
žinoma,
Tn Hazleboork. Jeddo, DriftonJrFreo_
mapLįs vyskupo,vietą, ])as_kui keb
paskui ne-nulčkus ne treczios land
<r-nu'entas Soliftl Bethiehem, Pa
No. 27 ,, Vienybes“ p. Dzu- tai da ne nuo vieno prisira- dalies kelio, grįžta atgal pa piet n.6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po CHAS S. LEE, gen. agentas
atsakanti ir Iszmintingi svietiszki
Jurgis Jaskeviczia.... $ 1.00. žmonės, geri katalikai, kuriuos kas Kalvarijos pavieto, raszy- szanezio sąnario nebuvo rei žiūrėti, ar jau toli jie yra nu .6ln Ashland, Girardville r Lost Creek
1’hiladelpdia, Pa.
.15.
7.30,
9.10,
U.K)
ryta
1.50,
4.10
A.
W
NONNEMACHER,
Asst G,P A
Jonas Montvilla.......... 1.00. vietiniskunįgas perstata ant užtvir damas apie abelnus paprastus kalauta paso, kokio jis yra ti lėkę, ir taip belaksiant trau 50. 9.15 po pietų.
South Bethlehem, Pa
V. Stagaras................ 1.00. tinimo. Toks tai yra legaliszkas ■ , ,Susiv.“ reikalus, parodo kėjimo; prisiraszantis gali būti kiasi žiema po žiemai, o musų
katalikiszkos Įiarapiios komitetas
katalikas, Liuterio arba Kal gudrus kekszteliai kaip kente
daugel
priežasezių,
,,Sus.
“
Kun. A. Burba..........................
S50 oo
ir turi savo svarbą visada. O kas
baisų szaltį, taip ir kenezia.
V- D. Chmieliauckas........................ 85,00.
Kaipo vaistą vino turėti tikėjimą, o ant galo
link miszalinių dalykų, budo pinį- silpninanezių.
Vidugiris.
Mahanoy Plane,,, Susi v.” kuop. $10.00.
gų rinkimo, tai praktika vieną isz p. D. parodo nuo savęs keletą tegul visai netikintis, ,,Sus. “
Chas. Pawell....... ............ 0.46. geriausių gali parodyti kiekvienai naujų užmanymų, kurie turi nevienam nedungsiįjo sąžinę.
M. Masolas...................................... 8 5,00. parapijai. Parapijonai arba ir ne būti apsvarstyti ir ant ateinan- Instatymai , ,Sus. “ rodo, kad
R. Bražinskas.............. 0.50 parapijonai, imkime sav, nekuriose ! ezio XII seimo įkūnyti; užme- bus priimtas kiekvienas lietu- Baskui,,Lietuvos,, No. 26atkar- Kuopuikiausia ir už pigią^f
tojom žinią, kad Scranton'o para
Tamas Križinauckas. ... 1,00 parapijose laiko kas mėnuo susirin tinejimai yra szie: 1) ,,Susiv.” vys, kalbantis aiszkiai ir gra pijos laimėtus per pikniką pinįgus preke [czienią] iszpildo|Jei uet||.. (aj utci|£ isztjrti pats.
kimus, kitose vėl recziau, idant 1
J. Ž................................. 0.50 apsvarstyti parapijos reikalus iri yra negeras, kad per mažai žiai lietuviszkai, sveikas ant pasisavinęs kasierius — Jonas Rau- visokius drukoriszkus
V. Rudzinskas...................... 1.00 nutarti ką nors dėl jos labo. Bet iszmoka posmertines, ir per kūno ir proto, doras gyve linaitis. Dabar “Lietuvos“ No. 28
darbus.
Scranton'o parapijos komitetas
kas isz to do nauda? Vienas ant jų tai lietuviai nesiraszo prie jo. nime ir visuose apsiejimuose. pranesza, kad kasierius J. RauliIszviso........................ $102,46. ateina girtas ir rėkia nei velykų Taigi p. D. rodyja priimti vi Na ir kur ežia p. D. mato, kad linaitis atsiszaukė ir pinįgus ketina
sugrąžįti. Dėlto “Lietuva,“ o
Lietuvių aukos.......... $360,44 subatos tarszkynė, apie nieką ne sus valnamanius ,,bevierius“ į ,,Sus.“ užgina lietuviams prie drauge ir mes atszaukiame pirsuprasdamas ir nežinodamas, kitas
GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokių knįgų — dvasiszkų irsvle
,,Lietuva“ surinko.. $62.00. vėl ateina ne parapijos reikalus ap- ,,Sus.“, tokiu budu pasidau jo prigulėti? ,,Susiv.“ priima mesnįjį apkaltinimą. Pasirodo, tiszkų — smagių ir naudingų pasiskaitimų.
Prisiąsk už 12 c. marke, tai gaus
kad iszdavimas neteisybės per
kiekvieną
dorą
lietuvį
į
savo
kataliogą
už
dyka.
Raszant
padėkit
adresą
tokį:
laikraszczius kitą syk yra naudin
sznekėti, tik savo asabiszkumus ginus sąnariams, ,,Susiv. “ ga
Iszvis© ant Em. N... $524,901 varinėti, bartis; treczias vėl — kad lėtų mokėti dideles ir augsztas eiles, palikdamas jam paežiam gai.
Publishing Co., Shenandoah, Pa

Nesutikimai mus pa
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Meflega S. Daukanto bijografijai.
----- (Tąsa.) ----Atsiminęs butelėlis
Czierką rykszte plaka,
Iszviliojei tu isz manęs
Paskutinį szlaką. —
Tas girinis kubilėlis
Szalij pecziaus dreba,
Kai užgulės tas svietelis,
Bus ir man nelaba.
Asz pažįstu gaspadorių,
Kad sveezių nemyli,
Snsipraszes sveczius
Szalij pecziaus tyli.
Asz pažįstu gaspadinę,
Kad labai nevydi,
Atsikėlus anksti rytą
Karcziamon palydi.
Važiuokim.

Finis.

Perpi’Oszau už pavėlinimą, nes kontraktai, Szventjoniszkas jomarkas, seimeliai ir ankstybas pavasaris, ką mus sura
mino.... ežia szaltis, duok žmonėm duonos, sėklą, arklius,
jauezius, namus etc.
Czia szaltis viską naikina, mus baimė
apima — vietomis ligos — ir led kvėpuoju po atmainai irapTokavimo administracijos; kaip valandėlę sugriebiau, dasigavau ant gerų magaryczių — czia priėjo — tik Szventajoniszkių negaliu pagauti. — Dabar skaitysiu pamylėtą veikalą —
ir geriaus pats suprasiu — nusiųsiu, nusiųsiu.
Servus et verus Amicus. —
1846 m.
Geg. 6 d.

Casimirus.
Ponui Olgerdui 1.00,000,000,001 butukų.
4
*

Szviesiai Dauggalis Pone Geradejau!

Nuo seniai neraszęs — užtiesą galėjau užsitarnauti ant
nenaudėlio vardo. Dėl iszsiteisinimo turiu už reikalą daneszti apie darbavimąsį:
paskyrė mus dėl pristatymo kelių eg
zempliorių Inventarų, dabar statistiszkų žinių — o prie neparangios administracijos, reikėję perkratyti atydžiai apraszytą
liaudį ir už pelnus — (nežinant siekio) su pranaszavimu —
sustatyti visas smulkmenas,to daigto lyczianczias— kad neapsunkįt sąžinės — neapgaut užsitikėjimo — nepadaryti
skriaudos intratuose arba locninįko savastij; prie to dar pil
dymas plenipotento priderysezių — kaip ir atlikimas szeimynos reikalavimų—tos tai užties buvo priežastys užsitraukimo
nenaudėlio vardo. — Dabar siųsdamas už tautiszką veikalclį
pinįgus daneszii, jog surinkau kelias senobynias žinias apie
,,1’ilias, Taura-Pilias, Serenas ir išz apysakų mitlioliogiszkas
eilutes, kurias peržiurėjus, bus mano užduoezia, dastatyti.
Taippat daneszu, jog po Kaunu prie įtakos Vilijos — Nėrio į
Nemuną — yra surengta uždėjimas puikių sodų, kur priesz
szimtmetį buvo stabmeldiszki gojai ir szventįti medžiai — o
dabar siuneziu parankiu:
D a i n a.
Isz to pulko gaspadinių
Leisim vieną ant kiauszinių,
Visztų dėl visztelių,
Visztų dėl visztelių.
Ko norėjo, tai sulaukė,
Viszta vaikus valgyt szaukė —
Kruopų ir mieželių — (bis).
Klapftt, klapat, liku — liku,
Reikia lesįt nuo Velykų
Per vasar’ nekartą — (bis).
Daug gaidžiukų ir visztyczių —
Pribjaurino pilną grinezią
Ir visus pasuolius (bis).

Gaspadorius jau nekenezia,
Szimtą kartų peklon siunezia
Su jų lesintoja — (bis).
Nabagė pecziun berdama
Ir viszcziukams papildama,
Kad visi užspringtų (bis).
Netik anie neužspringo,
Kuogreieziausiai snukiais rinko
Grūdelius papiltus (bis).
Atvažiavo kunįgėlis,
Valgo pietus ir visztelius,
Keptus ir iszvirtus (bis).
Ir urėdas ne taip pjauna,
Kad paid ano gaidį gauna,
Ne taip rodąs spirti (bis).
Trumpai sakant, tai gastinezius
Daktarui, ponui ir lesvincziui,
Vanagams Dievo (bis).
O tai galas paskutinis,
Numaldįt vaikus kiausziniais,
Vaikelius verkianezius (bis).
Visztelė kiauszinį dėjo,
Gaspadoriui patikėjo
Pagiriom serganeziam (bis).
Gaspadorius jau pažinęs,
Kad visztos geras kiauszinis,
Burczyti nustojo (bis).

Ale nuo to gaspadorius,
Dėkavojo gaspadinei
Už lesinimą (bis).

Ubagų b a n k i e t a s.
Daugel būva tokių dienų, kad ubagai ulevoja,
Kad arielką su czierkele lygiai dugno kloja.
O jus paezios, musų bobos.

Finis,

Gerkit visos be trevogos,
Dabar czėsas yra.
Kaip iszkaito jiems kaktos pradėjo bueziuotis
Ir po penktą ir po szesztą vienas kitam duoti.
O jus paezios musų meilės,
Gerkit po visą, nelikit seilės,
Ba ’szkada arielkos.
Petras Stugis jau įdūkęs praded' trypinėti,
O Kaziukas Czekanauckis — bobas kibinėti,
O tas Rokas Tadenszas,
Net jam kratos kapeliuszas —
Drožia kazokėlį.
O didžgalvis Mateuszas pagal peczių sniakso
Ir nuleidęs rudus usus ką tik gyvas dūkso;
Praded' judįt vieną kiszką,
Sako, broliai, man patinka,
Eisim szokinėti.
O Trumpickas Bonifacas į Taduką žiuri,
Nematancziai savo paežiai į paszonę dūrė:
,,Ar tu junti, mano Rože,
,,Kaip Tadukas tancių drožia?
,.O mudu ar eisim”. —
O jo Rožė atsisukus praded’ jam sakyti:
,,Ką tu drožszi, kad negali, tegul drožia kiti;
Norint mudu esme raiszi,
Duos’me gerai pasikaiszę,
Ba linksma adyna.
O bobelės sėdėdamos su rankomis plojo,
Kaip tai gražu mums žiūrėti, kaip kazoką tvoja;
Tavo patsai yr’ vikresnis,
Turi būti kiek jaunesnis,
Nes gražiai paszoka”.
O ant galo nebežinau, kas galėjo stotis,
Tik girdėjau patalėlius liepė visi klotis.
Ėjo visi giedodami,
Augsztin kulnis raitydami
Isz visos sylos.

pi

Zepnaicziu Vyskdpyste,
Perskyrimas XII,
----- (Tąsa.) ----180.

centus ir moka algą mokįtojui.
In 70 vaiką visuomet ežia mokinosi. Jei i s z g a i s z keno koks gyvulys:
karvė, arklys ir t.t., duokite telefoną
Ant pabaigos Tituvėnuose, Rietave, Jurborge ir Joniszkėj mokino p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
vaikus mokįtojai, Vitebske mokinęsi.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6)

Perskyrimas XIII.
Mokinti lietos

vyrai.

Telsziu mokslaine.

Netekus kretingiszkės mokslinyczios 4d. Rugsėjo 1793m., Draugys
tei Apszvietimo liepiant, bernardinai, įsteigę Telsziuose mažesnėją
mokslinyczią, padalino ją į tris dalis. Nuo 1795m. lyg 1798m. savo pi
nigais ant kliosztoriaus žemės pastatė murinę mokslaine ir pripirko
daug reikalingą daigtą. Deszinicziai su virszum metą praėjus, mokslinyczia per padalinimą į szeszias dalis susilygino su gimnazijomis.
Mokįtojai, bernardinai, iszguldinėjo visus mokslus lenkiszkai.
Dar
avenvedis Didakas Pazdzierskis per keletą metą mokino vaikus žydiszkai. Per kiaurą 1831 metą mokslinyczią buvo užrakįta. Sumiszimui
nutilus, augsztas mokslinczius perdėtinis Kartaszevskis sutaisė Tclsziuose b a j o r i s z k ą moksliu y c z i ą, kurią į penkias dalis
padalino.
Idant greieziaus vaikai maskoliszkai pramoktų, atsiuntė perdetin į
ne kunįgą P. Labunskį, paskiaus į to vietą įstojo Kuczajevas, ant galo
pulkaunįkas Bazaninas. Ilgainių vyriausybė, nekęsdama bernardinų,
atstatė juos, o sziaip jau žmones pastatė į jų vietą mokįtojais.

185.

Jei norėtum iszskaityti visus Žemaiczią rasztinįkus, reiktą per il
gai kalbėti; todėl vien tik mokįtus kunįgas vertėtą ežia paminėti.
Pirmiausiai pridera apraszyti Petra Raizijuszą, kurs į dijakonus
paszventįtas, ilgai buvo Kražią klebonu ir Varnių kanaunyku. Bet,
y
kad Roizijuszas gimė ne Zemaicziuose, o darbus jo įvairi žmonės len
kiszkai apraszė, todėl nenoriu iszkultą sziaudą tekulti. Tą pat galime
sakyti ir apie Motiejų Stry j ko vskį, Varnių kanaunyką, kurs gražias
pasakas raszė. Varnių kanaunyku rasztuose apie tuodu vyru nė žo
džio neradau.
186.

K. Mykolas Daukszas, žemaitis, Varnių kanaunykas, Betygalos
klebonas ir Kražių altorista, vyras buklus ir dievobaimingas, gerai
mokėjo lotyniszkai, lenkiszkai ir žemaitiszkai. Pagal linkėjimą vys
kupo Merkelio Giedraiczio, lenkiszką Postyllę, arba pamokslus kunįgo Vuiko žemaitiszkai iszguldęs, atspaudino Vilniuj 1599m. Knįgą
tą, minavotam vyskupui pripažįtą, sziandien retai kur tegali rasti, to
dėl labai butų gerai, kad kas antru syk atspaudįtų. Kunįgas Nieseckis
sako, kad Dauksza iszdavė savo paties lietuviszkus pamoksi us ant ap
skrito meto;vienok jis turėjo apie iszguldituosius sznekėti.nes kitų ne,
žinoti nežinom.
187.

KEATING.

, ĮVYTAS'

Padubisio mokslaine.

Kunjgai bazilionys 1782 m. nieko nesiklausdami įsteigė Padubisij
mokslinyczią, kurią padalinę į tris dalis, gana turėjo mokįtinių.
Tas
ją darbas nepatiko Kražių mokslinyczios ir Žemaiczią apskriezio perdėtiniui kunįgui Veliczkai, nes be jo žinios mokįti pradėjo. Todėl nu
važiavęs į Padubisį, vaikus nelaiku paleido ir mokslinyczią užrakino.
Keliems metams praslinkus, Kražią mokslinyczią teko kunigams kar
melitams.
Bazilionys todėl Ii uosi jau nuo jos vyriausybės, Vilniaus
mokslinyczios perdetiniui leidžiant, antru kartu įsteigė Padubisij
mokslinyczią, kurią pirmiaus į tris, paskiaus į szcszias dalis padalino.
Mokįtinią kas mets turėjo į 300.
Mokįtojai, Vilniuj apsiszvietę, ne
vien, kaip reik mokino, bet ir su vaikais žmoniszkai elgėsi.
Nors ta
mokslinyczią buvo gerai vedama, vienok Vilniaus vyriausybė 1825m.
liepė ją nužemįti lyg keturių dalią. Metuose 1832 atsiuntė isz Vilniaus
perdėtinį ne kunįgą P. Labuskį; ant galo 1835 m. amžinai ją užraki
no.
181.

(Žiūrėk koks ratas).

nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis iszeina Waterbury,
Conn.
„Rytas“ kasztuoja ant metų
tiktai.......... .............. $1.00.
Kiekvienai krikszczioniszkai
szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
34 John str.
Waterbury, Conn.

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

Kunįgas Pranciszkus Szrubauckis, žemaitis, nuo 1638m. jezujitas.
SCIENTIFIC AMERICAN,
Visados prideraneziai elgdamasis, nupelnė sav meilę ne vien artojų, l>et
beautifully illustrated, largest circulation of
scientific journal, weekly, terms $3.00 a year;
ir diduomenės. Tankiausiai gyvendamas pas įvairias sziaip jau kunį- any
$1.50 six months. Specimen copies and EIand
Book on Patents sent free. Address
gų bažnyczias, taip rūpinosi apie iszganymą žmonių, jog ir patys neti
MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.
kėliai stebėjosi. Suvadįdamas žmones kone kas dieną sake pamokslus.
Važinėjo taipgi po sodžius vaikus mokįdamas. Vos keletą nedėlių pas
vieną bažnyczią užtrukęs, jau tikrai žinojo, kuris tos parapijos žmogus
nemoka visų prisakymų. Kad gerinus galėtų apszviesti vargdienius,
paraszes lietuviszką katekizmą prusiszkoje kalboje, atspaudino ir žmo
Geriausias Slienandorij pho
nėms iszdalino. Taipogi įvairias knįgeles ir giesmes žemaitiszkai paraszęs už dyką vargdieniams dalino. O 1680 metuose jam mirus, visi tographas; nutraukia paveik
182.
Zemaicziai verkė, nes tankiai per atlaidus ir missijas skelbdamas Dievo slus kokio nori formato, nuo
Kolainių mokslaine.
žodį su visais pažįti turėjo.
mažiausio iki formatui portre
Mokįtojams isz Kražių pargrįžus, kunįgai karmelitai Kolainių
----- (Tolinus bus.)-----to.
klosztoriaus kieme pastatė medinę mokslinyczią, o 29 d. Rugsėjo
Puikiai nutraukia ir nebran
1817111., ministrui apszvietimo leidžiant, atidarė augsztą mokslinyczią,
vieszpatystę, o gal kur ir brolį gini.
kurią padalino į szeszias dalis. Pirmutiniu mokslainės perdėtiniu bu
atrasiu.
vo kunįgas Leonardas Poroczka, vyras mokįtas ir iszmintingas. Szim29£ W. Centre str.
Karalius neatsakė Genriko
tas mokįtinių sykiu su karmelitais isz Kražių į Kolainius nuvažiavo. CParupyta Ji. Ji. Jlpanaiczio.
Shenandoah Pa.
meldimo,
pavėlino
jot
per
sa

Zokono vyriausybė padarė mokįtojais vyrus protingus ir gerai pramo
41 ir 24
(Tąsa.)
vo
žemę;
tada
Genrikas
padė

kusius, prideraneziai vaikus mokino ir szvietė.
Kliosztoriaus perdė
— Teveli — tarė Genrikas ka vojęs minėtam karalių, jojo
tinis savo pinįgais įsteigė knįgas ir visus mokslinycziai reikalingus
daktaras
daigtus. Karmelitai 1818m. padarė mokįtojum prancuziszko licžiuvio — jeigu nenorėsi arba negalė- į treczią vieszpatystę, mislydaPetrą Kamilą, o vokiszko Juozupą Vartakomskį, kuriemdvieni, .v.dno si Albinui palikti karūną, tai mas jog jau nepoilgam laimin
ne kunįgams, patys kas mets algą mokėjo. Dar Kalintas mokino vai galėsi mažu palikti myliiniau- gai bus treczioj žemėj. Kada- buvęs prie Miners
Hospitan
gi
Gen
riikas_pjJ
1>uxo
Jai
m
i
ngai
Asbland’e.—G y vm 115 N. Jtmlm
kus kapotis su deiginoms, P. Opferas — szękti, o Krupinskis-grftjpK- ^-7-aWr v.'.usų senatai, jeigJ’ Eia__
Shenandoah, Pa,
Augszta vyriausybė, matydama karmelitus taip apie vaikų apszvietimą vąs daleistų jus sniertį, arba į treczią žemę, tuojaus davė ži
besirūpinant, gyrė juos ir statė kitiems zokonįkams ant paveizdo. gal Armanas gal sugrįžti, ar nią karalių, jog Genrikas nori
Metuose 1831, kilus sumiszimui, mokslinyczios perdėtinis nelaiku vai asz gal pargrjžsziu atradęs tuos perjot per to karaliaus žemę
kus paleido, o karei pasibaigus vėl liepė mokįti, kaip pirmiaus.
Bet daigius, tik meldžiu leisti ma irda tnrjot į penktą, žemę ku
visi
ri yra užkeikta. Karalius, klau
ciecorystės vyriauayJ^, nenorėdama, kad kunįgai but mokįtojais, 23d. nę joti jieszkoti.
nauja
Gruodžio 1835m. atsiuntė į Kolainius Keidainių mokslinyczios perdė
"Levas paklausęs Genriko sė dėl ko Genrikas turi į ten jot
tinį Jurkovskį, kurs amžinai užrakinęs mokslinyczią, paleido vaikus. meldimo pavėlino joti. Czion ir su kokiu reikalu?
Tie, mokslinyczios netekus, iszvažiavo į Kražius ir Telszius. Abelnai maloniems skaitytojams pri Gal taikaraliuno brolis buvo
jų buvo 300 su virszum.
Vincą Minkėvieziu
menu, kad kitados nebuvo jo czionai ,vardu Armanas, kuris
183.
kių trukių (maszinų), tik tu isz szios karalystės isz joj o lai
230 Centre, Shenandoah
Sziauliu ir Panevėžio mokslaine.
rėjo visur jodinėti arba pešti mingai, bet da negrįžo. AtsaUžlaiko geriausius arklius ir rik y d a n i asGe n r i k as tei si n ga i p r i Nuo senų dienų lyg musų gadynei Szianliuose buvo mokslinyczią, vaikszczioti, tai labai turėjo1
pažino, kad jo brolis: tai tada ginus del szCrmenu, veseiliu ir t.t.
kurioj mokįtojas, klebono pasamdytas, mokino vaikus raszto.
Bet užtrukti kur į tolimą kelionę
[36 ir 211
karalius pavėlino jot per savo
1836111. vyriausybė atsiuntė į Sziaulius mokįtoją, Vitebske pramokįtą, keliaujant bei ruoszentės. Tai
žemę ir jieszkot savo brolio.
o 1840m. su lyg 1 d. Szilų mėnesio įsteigė bajoriszką mokslinyczią, į mislino tėvas, kad Armanas
Genrikas padėkavojęs minė
penkias dalis padalįtą.
Pirmutiniu perdėtiniu yra P. Zarankeviczia. sugrįžsz nors po ilgam laikui.
Lygia dalia pati vyriausybė 1d. szilų mėnesio 1840m. perkėlė Trasz- O Genrikas pasiėmęs su savim tam karaliui už pavelyjimą, GALIMA GAUTI SU l’RISIUNpinigų, aukso, sidabro, kiek ką pavėlino perjoti ir už gerą
kunų bajoriszką mokslinyczią į Panevėžį.
timu szias KNYGAS:
Istorija Katalikų Bažnycz.ios. J.
Jjam būva kelionei reikalinga,
o > rodą, ruoszėsi keliauti į ketvir yra. labai
184.
naudinga dėl perskaitymo kožatsisveikinęs su tėvu ruoszėsi į tą vieszpatystę, bet kada pri nam katalikui.
Kasztuoja
SI.00
( t E R ESN ESES PARA1T.HN ES MOKSLĄ IN ES.
kelionę.
buvęs į ketvirtą vieszpatystę 2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
1. Varnių mokslainėlė penkioliktame dar amžiuje įsteigta, kartais
Taipogi ir Genrikas davė ži davė žinią valdytojui tos viesz bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszką bedievių darbus ir podraug
buvo apleidžiama ir vėl per kanaunįkus atnaujinama. Mokįtoju kuo nią Irtos vieszpatystės kara patystės, kur žinoma , ne taip kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
20c
ne visada buvo vienas kunįgas, katedros bažnyczios giesminįkas, kurs liui, kad nor perjoti per jo greit pribut galėjo, kaip pasa Kasztuoja
3. Valtis bei iszguldymas szventą
už savo darbą gaudavo algą isz Luokės dvaro.
Kovo 8d. 1774 m. vieszpatystę su tokiu pat rei koj pasakojas: gal ėmė laiko evangeliją
ir lekciją ant visą metą su
apicijolas Antanas Juszkeviczia užraszė Rasseinių kunįgams pijarams kalu kai)) jo brolis Armanas kokias dvi tris nedėlias, arba labai naudingais dvaslszkais skaitiniais.
756 raudonuosius, kad už tuos pinigus visuomet leistų du vaiku į kitados jojo, bet da yra nesu mėnesį galėjo užtrukti — to Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
mokslus.
Pijarams to daryti neapsiėmus, kun. Juszkeviczia pavedė grįžęs ir dabar nežinia ar da negaliu tikrai pasakyt bet pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH,
PA.
Luz. Co
minavotus pinįgus Varnių mokslainei. \"yskupas Lopacinskis pastatė kur gyvas yra arba pražuvęs, kada pribuvo į tą vieszpatystę,
dar mokįtojui triobelę. Nuo tos gadynės pradėta mokslinyczėlė. Kas tai jojąs brolio jieszki)ti ir gal tai rado tą paezią karalaitę, ką
mets susirinkdavo į pusantro szimto mokįtinių.
Geriausiai viskas galesęs atrasti gvdyklas tas, paėmė jo brolį Armaną į ka
klojosi musų gadynėj dievobaimingam kunigui Ignacui Sztachui mo kokių brolis iszjojo jieszkoti.
lėjimą. Vienok Genrikas nie
kįtojum esant. Nuo 1836m. ir ežia kunigai liovėsi mokįti, nes vyriau
Tai)) kalbėjo (Henrikas kara ko nebuvo žinojęs apie tokį
Promptly secured. 'Trade-Marks, Copyrights
Karalius paliepė savo atsitikimą su jo broliu. Minė and
sybė atsiuntė į mokįtojus sziaip jau vaikiną Kavockį. Mokįtinių užvis liui.
Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
or not, free of charge. Our fee not due
virszinikams, kad su iszkebne ta karalaitė pavaiszino gerei secured
žiemos laike ir dabar buvo i 40.
until patent is allowed. 3'2 page Book Free.
B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law,
2. Žagarėj 1600m. jau buvo mokslinyczią, kurią 1621 m. randam palydėtų bei praleistų iki kitai Geni’iką, po va karionei pakvie H.
Vpp.U. 8. Thu Office
WASHINGTON, D.C
apleistą, bet 1635 m. jezujitasMotiejus Golminas ežia buvo mokįtojum. vieszpatystei.
Genrikas pa tė kortomis loszti, tai padarė,
dėkavojęs karaliui,
i kitą kaip su Genriko broliu ArmaMusų gadynėj Žagarėj yra parapijos mokslinyczią.
DIDŽIAUSIA
iszkehningai nu, tai taip ir su Genriku: vi
3. Skuodo mokslinyczią 1614m Jonas Karolius Chodkeviczia j vieszpatystę
įsteigęs, dovanojo tai gabalėlį žemės.
Sziandien žiemomis kelios dc- : pribuvo. \ (d davė žinią ka- sus pinįgus iszloszė ir ant galo
szimtys vaikų ežia mokinasi raszto.
.
iraliuj kad pavelytų joti per sa- arklį, jau neturėjo ką paimti
4. Akmenės mokslinycziai C’iprijonas Brzostovskis su Vaitiekum vo vieszpatystę. Jug tur la- isz Genriko, tai paėmė į kalė
Zielinskiu, karaliaus kamisoriai 1652m. pavedė valaką žemės, o Kara- ; bai svarbų reikalą penktoj vie- jimą jį patį, kaip Armaną ir
lius Mykolas 1672m. anų darbą už gerą paskaitė.
szpatystej ir neatbūtinai norė- abudu broliai susiėjo kalėjimu Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nū
5. Szaduvos mokslinyczią senovėj lygi buvo kitoms parapijinėms tų jį atlikti.
troboj. Iszsykio buvo nepa ryto iki 12, Ir nuo 8 vakar Iki 12, Tt mokslainėms; metuose 1819m., kanaunįko Juozapo Rupeikos visukuom
Karalius, užklausė Genriko: žinęs Genrikas Armano, bet ri visokiu kogerlausia padarytą valgią
aprupįta, perdalįta buvo į dvi dalis.
Bet 1836m. vyriausybė ir ežia I — Ar tai tavo brolis į ten per kalbą iszsikalbėjo, kad yra kepsnių, oisterlą irt. t.
Smagiausia vieta del uželgoš. Yra
sziaip jau vaikiną Valentą Skokovskį padarė mokįtojum.
nujojo su tokiu pat reikalu ir to paties tėvo vaikais ir abudu pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
6. Joniszkėlės mokslinyczią, kone geriausia isz visų parapijinių da negrįžo?
ėmė verkti.
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
mokslainių, Vilniaus gubernijos marszalkos Karpio buvo kaip reik ap— Laip, atsakė Genrikas:—
Paliksime juosius kalėjime rodą reikalo duoda.
dovanota. Nuo 1833m. gyveno pas ją visų Žemaicziuose esanezių para- mano brolis, o gal jau ir gyvo verkianezius, o grįžszime prie
M. KUPCZINSKAS ir
pijinių mokslainių perdėtinis.
nėra, kad t:vp ilgai nesugrįžta, jųjų tėvo ir breilio Albino.
P. PmEVIOZRip
7. Vainutos nuo seno esaneziai mokslinycziai 1829m. Juozupas tai ąsz noriu, kad karalius Tėvas ir brolis Al Dinas laukė
Kampas Main ir Oak uliczią,
Volodzko dovanojo 4.500 rs.
Vietinis klebonas kas mets atima pro-į man pavelytų perjoti per savo
(Tąsa ant 4-to puslapio).
siienandoah, pa.

Kiekvienas sako: „kaip lengvai jis bėga!“
Jis negal
kaip kožnas kitas stiklini ti. Jisai slidžiau kaip visi kiti ratai
>ėga, ir mes pasakysim tav’, dėl ko jis lengviatis bėga, jei tik
jaraszysi mums reikalaudamas kataliogo arba noredamąs
agentauti.
KEATING WHEEL CO.
Middletown, Conn.

Geriaase ir szvieziaase
------ PAS--------

JUOZĄ

him

JUDICKĄ

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa
(27 ir 28)

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

R. Dabb

E. H. MOEGAN,
Dirba

SZARFAS,

visokias

KEPURES,

KARDUS,

KARŪNAS,

DRABUŽIUS

IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
—

Pigiausia vieta visoj Amerikoj?

23 N. Main str.

Shenandoah, -Pa.

Y. M. HAMILTON, .0

Vyrai

pas

Lietuviszką Graboriu

W.

PATENTS

G

Lietuviszką

RESTAURACIJA^

ihK

H11III it 11

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

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

EJSmuSM.

Apt i e k a
Minersville’jcr Pa.
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4th <fc SUMBUKY STR.

SCHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras.
----- ——xxWAWWWL

VYRU IR VAIKU DRAPANOS,
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

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

SCHLOSS

Sumburry str.,
Minersville, Pa.

1STAUJES * IJETUWISZKAS H H H

^SALJUNA5K
20‘^ S. Main Str.,

Slienandoali Pa.

JUR. % ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijoa
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]

FOTOGRAFAS

Geiiauses įtaisymas, dar
bas puikus, prekė pigi.

NIKLAS ir PAWLOWSKI,
589 Milwaukee Ave,

Chicago, Ill

JB1.1 JLJ1 i-O ® Jį gi H ,W.MOLfcKJLUfk»!■«liaamrei; M Miww

(Tąsa nuo 3-czio puslapio.)

Albinas atsakė:
GEORGE SH AFER.
—
Asz
savo
gyvastij
kortų
abiejų: tėvas — sūnų, bro
Didele krautuve, ant South Si
neturėjau
rąnkose
ir
visai
jųjų
de
alaus, degtines, vino ir visokią
lis - brolių. Per ilgą laiką ne
lekierą.
Reikti laujenticms prista
galėjo sulaukti, dūsavo ir napažįstu, tai ir nemoku loto į namus.
Puikiausia visam Slieiiandouh
verkdavo, bet uieko nepagel szti.
Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
Taip
minėta
karalaitė,
ma

vo
vientautį P r a na St r abėjo verksmas: kaip nesugrįž
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neužta, taip nėra vaikų, nei tų tydama, kad Albinas nesiduo
mirszkit
atsiszaukt po numeriu:
da
prigauti,
sako.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
daigtų. Taip Albinas pradė
725 Carson Str.w S. S.
— Mažu eisime gulti, tai
jo tėvą ramįt, sakydamas:
Pittsburgh Pa. lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
uit mos kliasos.
— Tėveli mano meilingas! nereikia jokio mokslo.
Atsakė Albinas:— Gulti ga
žinau labai ogerai ir aiszkiai sui
prantu, kad jums visai gyveni lime eiti, — nuėjo gulti abudu vienatinis lietnviszkas pinįgą-siiintėjas; smnezia pinigus į visas dalis
kur
galima
susiszekčt
lietuviszkai,
mą sutrumpino gailestis; vie į vieną lovą. Taip karalaite svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
nok meldžiu jūsų pavelijimo, atsigulė galva ant priegalvio, banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten randasi, per ka galima gaut brolisz Peipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh^ gali pasirodavot ka rodą pas jį po tokiu adresu:
kad mąn pavelytumet jot jiesz- kaip visi žmonės, o Albinas žydą prigavėją.
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga ruda
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą. P.C. Shilling &Co.,
kojas
dėjo
aut
priegalvio.
Taip
koti savo brolių, gal kur galė
kiekvienam reikale.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a kurtes ant visą kelią į visas dalis
jie
gulėjo
■
vieno
galva,
o
ki

2801
&
2401
Penn.
Avenue,
siu juosius sujieszkot ir gal
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas
svieto.
Offisas (kantoras)
Pittsburgh Pa.
to
kojos.
galėsiu tuos daigtus atrasti.
lalis svieto.
P. Obiecunas
Karalaitė
sako
:
—
Taip
nieks
Tėvas atsakė: — Albinai,
Wanted-ftn
Idea
1o12 CARSON STR,
PITTSBURGH, PA.
Protect your ideas; they may bring you wealth
guliau mano, klausyk manęs, neguli, kaip tu, Albinai,
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi I
visada
žmonės
galvas
deda
kur
neya, Washington, D. C.. for their įl.SUU prizo offet < [36 ir 9]
SHENANDOAH, PA
and list of two hundred inventions wanted.
nes anie neklausė manęs, tai
kur nelaimė juos patiko, per minkszcziau, ant priegalvio,
AT
HT H
j steliuotus siutus pasiuva
manę pražuvo, tai]) gal ir ta- o tu kojas dedi.
' tikt
už Šl4 tnažiauTarėjai
Albinas:
■
■
r
.
,
■
i
.
-.1
i
sius
prekes,
eina iki 84G,
vę nelaimė patikti; gerai pats
— Žmogus tur geriau guoĮ o kelnes nuo 8 3 iki 8 18;
A SA> 1 AT 1 A &
Ijiet iswiszkojc l&ažboje!!
žinai, kad aniedu tavo broliai
doti
kojas,
nes
kojos
žmogų
darau
siutus
pigiausiai
kairi
visur
ir
darbas
buna
atliktas
kuopuikiaubuvo už tąvę iszmintingesni, o
l’asiskubįkit broliai! aplankiau naują materiją isz fabriko, ką dar
Shenandoah,
nesugrįžta, tai tau nėra ką ir neszioja visada, tai reikia siai.
nionus
minkszcziau
paguldyti.
Ir
isz namų iszeiti, nes nesugrįžnė vienas kriauczius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
mano tėvas pripažino tą už
nuns new.ei.kiii l t; I
szi.
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalesit.
Albinas supykęs ant savo teisybę, tąi asz kitaip ir negul
' 1 bird uodą dzietėvo, ką už kvailą jį laiko, at sim
gorius naujus ir
Karalaitė supykus iszmetė
g E iC
sakė:
pataiso
viso
&
— Kad jus manę visi už Albina isz lovos. Per visav
dalyku:
iiiu.k m
•A kius
naktį
turėjo
Albinas
tupėti
t
ibdarii, ka-zt:«>ja tyktnj
......
•
....
$1 .'.(j
kvailaL, laikote,
tai neklausiu
/
kur
ant
grindų,
bei
sėdėti,
nes
T. j o-i turu a d |>iir<l;iwi:n > w -Si kn; dajktus ir iojkalingio [irietajsas p: .e m niini ,
jus ir josiu, tai dąžinosite, kas
S3
be kiniu a;>si jt negali. I’ricg t i.n turu krnituwi.i wy • k:n k lig i k k os 13 ku:j lie 11gėriau
negavo
kur
atsigulti.
kvailas yra, o kas iszmiiitingas.
•viszkoie kalboie i <z. i >. Turu inaszinuki. s det drukawim > groin .tu ir tt
ir
kitus.
Anksti
rytą
Albinas
padėkal'ujki p ’j iera <k t riu-zim • gr m įtu su <l.iib>.n kwii-tlo tn irdiuk.iw t :s j aswr'.k i:iS3
Albinas, pasiėmęs su savim
.iiais. Tuzinas tok ios p< pir r >s su d a i lai s k operinis k i'SZ u ja
t ris t lizinai §1 00
vojęs už nakvynę, keliavo į tą
pinįgų, tarė tėvui:
Turu
ih
l
j
iiinuiiu'iK's
j'ioking
1
kwictk
1,
kury,
kada
duodi
[>:•
w*i
•.>-1,t, isztiszka wan
BRO KER
REAL
karalystę,
į
kurią
ketino
isz
s
J- 31 SCHAFER.
Iu i ir padaro daugjii įku. į rėki.'25c
— Jei asz nesugrjžsziu, tai
Eaikau ilidelį. l.ruiituvj; importavo!ų VYNO,
namų
joti
jieszkoti
pauksztes
Kas iž <1 vdeles f ilograf.iii s noictu Inn t daugiau ni. žti. C gi 1 a'i-ium ze dydGa, u-z
savo karimą galėsi palikti se
LIKIERIU, piirtiabeiit ų isz Europos, taipgi užluiisz tosios trumpam taikli' [uidaiisii ICO niaž ukin ir nn.-.u-u už $ 2'c.
w
kau visokį alįj, kur galit gaut buteliais ir
Norintieni <la. inot line v ysokies
nrba kitokius Ua'.ktus ir c icii.-s, po untureiiini 2 cenllii s nmrniausiam ir isztikimiausiam se ir vandenio dėl pataisymo akių
baczkutėinis. užlaikau klerku lietuvį.
Sies tuojau si.mezin drnkuotus !.at dogus.
Adresas iii nu. ne s; itales;
ir ausų savo tėvo. Bet kad
turi
geriausią
agentūrą,
pardavinėja
laivakortOS,
JONĄ BARDZILAU7SKA- Neužmirszkit
natai.
aisiszatikt po adresu:
JOSEPH STATUTIS,
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se
Atsi&veikinęs su tėvu iszke- Albinas prijojo prie tų rūmų,
1109 Carson str. South Side
Brooklyn N. Y.
2S7 Wythe Ave.,
Tolephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]
liavo. Kada Albinas pribuvo niekur negalėjo prieiti arti, nes
į svetimą vieszpatystę, tai nie buvo aplink aptverta augszta •n- lūs atlieka kuoteisingiausiai.
•n«
kam nieko negarsino, kur joja, geležine tvora ir niekur nebuKas į Cleveland’ą atkeliausit,
tik- pasakė tos vieszpatystės vo jokių vartų, tik viskas iszNori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmaigeria ilsias ir vienatinis lietnviszkas
vien.
'l
ai])
Albinas
vaikszczioPas Olszinską visko gausit —-.
karaliui, kad jis tik taip jodi
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią.
Kriauczius visoj Minersvillej.
jo
aplink
tą
tvorą
mislydaSzaito alaus, geros arielkos
Lietuviai, eikit pas stiviszkį, o nesigraunėja vendraudamas po viesznamus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Ir kvepenezių cigarų. . . .
mas, arnepntėmys kokios gy
dįsit Gyvena Grabaucko namuose.
patystes ir nor toliaus joti. vos
Norite
nusipirkti
geriausius
lotllS
Philadelphijojc
Ateik, broli, pamatyti
dvasios, kad paklausti,
S3 _____ _____________________________ [8-5-97]
Taip karalius pavėlino perjot kaip įeiti prie to mmo, nes
ir CaindeneJ
1 r to visko pabandyti,
Antanas
Galinis.
per savo vieszpatystę.
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasisTuriu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland'o lietuv
per tokią augsztą tvorą negali
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
Su omodone
kolįti?
Tai eik pas
Albinas padekavojęs leidosi perlipti. Kada jau buvo vie
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
nuolikta
valanda
nakties,
paS3
O žmogus meilus ir prietelis bedoje ‘
tolyn į kitą vieszpatystę. TaiNikodemAs Olszinskas,
tėmijo
kokį
senuką
vaikszczioPlauberij žemiau Readingo geležir’.elic
nogi kada .pribuvo Į kitą vie jauU Uplink tuos i'm’nU’S. laip
_ 825 St-Chir str.,
Cleveland, Ohio.
ir pasidžiiragsrgjo^ suradai gerą, teisingą
žniegą.
szpatystę, vėl niekam teisybes Albinas pradėjo szaukti senu
Tik nepamirszk;
nesakė, tik karaliui pasakė ką prie savęs. Senukas pri
— PARDUODA ---rajj
21140
JA.
/Cdlll
oil.
X
llllclllvipillclj
JL
<1.
ry
VISOKIUS PECZIUS KURKI
taip,, kaip anam pirmam, Kad siartinęs paklausė Albino:
— Isz kur esi, karaliūne, I IwijW [^ si [ąWį ISBS'SEEErlEi SEBSiHEl® MUS IR DEL SZILUMOS.
tik taip jodinėja bei vendravo—TAIPOS-GI—
ja. Ir antrasis karalius pavė ir ko jieszkai?
arba eriausla užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo Pataiso kiekinius stogus ir už
Albinas persigandęs dreban
lino joti toliaus.
laiko visokius daigius rei
ą. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų
čiu
balsu
atsakė:
c o taure iszgert G ar eigarėlį parūkyti, ateiki
kalingus prie
At vykęs į treczią vieszpaty
— Ant ko, paguodotas se
kuknios.
te pas:
stę taipgi nesakė teisybės. Taip
neli, pažįsti, ką asz esu k ąr Bi
ir tas karalius paliepė da savo liūnas?
12 North Hancock Street,
«• a. davenport,
Wilkes-Barre, Pa.
kareiviams, kąd su karaliumi
I
27
S.
Jardin str
Shenandoah, l’a,
Senukas atsakė:
pajodinėtų draugė po jųjų vie — Pažįstu, kąd esi panaSALI U N INKAI!
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
ZINIA DĖL SAL1UNIKU
szpatystę, bet Albinas atsakęs, szus į karaliuną visame sudė
SzifklirtCS parduodam ant visų kelių mariomis
— Na wisi prie alaus —
IR SZTORMKU.
kad turi labai svarbius reika jime, ir isz kalbos numanau,
Pinigus ko greieziausia tiesink iii utinius nulitiitižianT428 South str. Philadel Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
CH. SHMIDTO
lus kitoj vieszpatystėj, tai ne tik meldžiu pasakyti, ko czion Ar žinote
phia, Pa.
lietuwiai kad CHRYSreikia, kad kareiviai turėtų su pribuvai ir isz kokios žemės, TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
Krautuvė degtinės, vyno, Iisu
kokiu
reikalu?
juom kur vargti, arba kur nu
galwa nuo jo niekąd neskauda. Pas kierio.
—
Toliaus
bus.
—
Klausdami apie prekes raCh. Sbmitira gali kas nori gauti ir
jojus da gal mislyti, kad koki
Juozo A. Mandour didžiausio ir
szykit pas pirmąjį agentą:
baezkutia in namus parsigabenti,
neprieteliai, tai tik butų iszgąpigiausio kupeziaus visame paviete.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.
Dr. Juliau Czupka Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
stis tos žemės karaliui.
41ir H
Tai taip Albinas viens isz5129 Malcolm str. Philadel- riu gražią mažmožiu; parduoda vis
henandoah a
ir
ką
už
2o
procentą
piginus
nei
kiti.
Draugystė
szv.
Kazinrieriaus
phija,
Pa.
jojo, nes kitokiu bildu butų
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
negalėjęs viens joti ir neatbū New Yorke kelia septintą metinį
orderį.
Jo krautuvė yra
pikniką d. 31 Liepos (July), subaGERIAUSIAS S Lietnviszkas g KRIAUCZIUS
tinai butų turėjęs pasakyti tei toj, Washington Park Grove, Naujos Garso spaus
211 E. Centre str.
T. COHN,
sybę, kur joja. Karalius įtikė- Newton, L. I.
Shenndoah. Pa.
tuves kningos.
----- DIRBTUVE-----* jęs Albino kalbai iszleido vie Maloniai užpraszo visus bro
ną. Kada Albanas atkako į lius lietuvius, kaip isz New Yorko P a s k u t i n ė s m i s z i o s (apysaka)
r
[15c.
geriausiai gydo visokias ligas
ketvirtą vieszpatystę, sostapilės ir Brooklyno, taip ir isz aplinki D ė v o n i s z k i ą k r y ž i u s (Iszty ri
cigarų, cigaretų ir tabokos.
^O^CXXX^Persikraiiste į savo naujus namus ant~^TD3335^5
Gyvena
mas apie Dėvoniszkią kaimo kryžių) 10c.
nės
susirinkti
ant
to
smagaus
pa

mieste pirmiausiai apsigarsino
7(>2 Milvaukee Avė.
30 E. Lloyd str.
karaliui tos vieszpatystės, jog silinksminimo. Prasidės ant 2 va D u broli u (pieszinys isz turką karės
Chicago, Ill.
(2
Shenandoah Pa
landos po pietą.
Prekė tikieto su maskoliais........................................... 3c.
yra jisai karaliunasir norįs pa- 25 centai.
Stacijos arba kryžiaus keliai... 8c.
vendravoti po tą vieszpatystę.
Szirdingai užkviecziam —
Už pigių-pigiausią preke visoki
Czion primenu, kad Albi
K o m i t e t a s. lt I n k 1 m a s vaito (vaizdelis).. 8c. vainikai dėl ssermeną. Taiposgi
-: Pigiausiai nusipirkt :nas nežinojo, ką jo broliai ten Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo Baltas k a r ž i g y s (eilės)..........5c. isokios zobovelės isz blekės ir iszFORNISZIUS, FI.JANUS, VARGONUS
amžių.
kalėjime yra pasodįti. O ta
Duonos j i e s z k o t o j a i (apysa dirbimai isz geležies pas
IR SIUVAMAS MASZINAS.
ka) 35 c.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
Mrs. M. F. Schmid’s
karalaitė gavus tokią žinią, tabako
13 N. Main, Shenandoah, Pa.
ant visados ir būti drūtas, mag- K. D o n e I a i e. z 1 o r a s z t a i (neap
107
Jardin
str.
kad Albinas yra isz tos paczios nctiszkas, pilnas naujo gyveninio ir pa- daryta) 40c, (apdaryta)...................... 55c.
Shenandoah, Pa.
žemės ir to paties karaliaus sū jlegą, gauk N'o-To-Bac, stebuklą dai'y- j P a d ė j i m as liet u v i ą tautos
toją, kuris daro isz ligotą drūtus vyrus, i
Labai gražios ir pigios
nus, mislijo sav, kad ir Albi Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais 1 ru s ą vi e s z p a t y s t ė j (socijolioC)04 S. 3-rd st.
Kalėdą zobovelės.
ną taip greitai paims į kalėji j. 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė | gszkas pieszinys).....................................35c.
Philadelphia, Pa,
jau. Pirk N'o-To-Bac nuo savo aptleko- ,
mą, kaip jo brolius, bet kitaip riaus,
po gvarancija, jog iszgydys tave, j
cigarą, papirosu maskoliszAMAS KALCZIASKAS kųKrautuvė
120 Soul h .1 ard i n Str Shenandoali,
stojosi. Tuojaus davė laiszką už 50c. ir $ 1,00. Knįgute ir sampelius '
ir rnską tabaką. Cigarai nuo S12.00
arkauckas
Adresas:
Ties tietuviszka bažnyczia
Raszykit pas
geras ir teisingas iki $05,oo už tūkstantį.
Albinui, kad pribūtų pas jąją, prisiųsiu už dyką.
—
neseniai
pirko
—
vyras
laiko
Remedy Co., Chicago arba Newgarsu agenta:
nes ji Albino lauks su didele Sterling
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
York.243
^0 Hii I miiii
mainierin
gojimo
(insurance) kompanijoas
Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų
r
zupka
pąguodone.
Albinas gavęs
pertai, žinote, jog kaipo naujas
5129 Malcolm st.
nuo jos laiszką su noru pribu
biznierius nesigaili savo gardaus
Philadelphia, Pa.
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
vo, kai]> buvo užpraszytas, į laiko savo SZTORELI ant
ANT
eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
sveczius.
83 Pine st., Elizabeth Port, N.J. Shenandoah, Pa.
||y
KETVIRTOS
AR ŽINAI KĄ?
Kada Albinas pribuvo pas Ncpamirszkit atlankyti ,,Pustel(rourth) Street,
nyko
Namelio
“
.
(29-32)
Kožnas
taip
sako.
ją, žinoma, jį gerai pamylėjo
Minersville, P.
Cascarets katariszkos eukerkos, dyvisavo naujame name ant
karalaitė. Kada gerai iszsiniai'sias iszradimas szio amžiaus, yra
630 W. Centre str.
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
kalbėjo abudu,tada karalaitė,
daro labai gerą įtekinti ant inkstą, abel□ isz spaudos CjARSO
CURLC0H5TIPATI0H
mislydama taip padaryti, kaip užlaiko vyną, 1 i k 1 e r i u s ir nai vidurių, perczystlja žmogaus kraują,
Mahanoy City, Pa.
vėj nauja knįga ,, Kris- Laiko geriausių s z t o r ą ir
10 .♦
su anais jo broliais, tarė Albi cigaru s. Visados szaltas ir panaikina perszalimą, iszgydo galvos
25* 504
DRUGGISTS :;
skaudėjimą, karsztllgg ir užkietėjimą vi tijono Doneliczio
rasz- s a. 1 i u n ą.G
nui:
JRQAT TITPT V fin HP INTCTB to cure any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa- i
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa tai.” Treke jos 40c., o už apszviežins a 1 u s.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
nUDUL u 1 Dll 1 U U nitai! 1 tiuli tire, never srrip or eripe. but cause enay natural results. Sam-i |
— Mažu eisime kortoms pamėgink jas sziądlen; 10, 15,50 centų, vi
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal, Can., or New York.
aiT.i;
singus ii geras žmogus.
Elizabeth Port, N.J. [17-VH-97] sų aptlekorių gvarantuojama.
240
loszti biskį ?
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R- A- Davenport

MILALWkOR
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Cash storas

Juozą Daukszi.

Didžiausia vieta Shenandoah

BROLIAI MARK

MilauchSrSuras
10 S. ]Vlaip Stf.

Piknikas.
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Rusiszko ir Mszko tabako
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J. T. Williams &S011

L. Altjnap

Insisziurikite (apsisergekite) pas

S. M

St. llabinauckas

David Faust,

’ D . J. S
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Antanas Daniseviczia
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ANDY CATHARTIC

