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wienas colis wiena kart $0, 50 
wienas colis per nierasi S Loo 
wienas colis isztisus u.etus S 10

ore inch once , . . -$ 0, 50 
one inch one month. $ l,oo 
one inch one year . S 10,oo
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Nr. 1

SKAITYTOJAMS.
Paėmę in sawo rankas span 

stuwe „Garso“, praneszame wi 
sienis jo buwusiems draugams 
ir busiantiems musu skaitito- 
jams, jog mes laikome saw už 
pareiga (pawidnasti) atniainy 
ti jo ward a ant „Garso Ameri 
kos Lietuwiu“, irpagerįti jį ir 
taip ant tolesnio laiko kerą wot i 
juo. kad jam neatsitiktu tokiu 
nelaimiu, kokia neseniai bu- 

wo ..Garsa“ patikusi. Su pa- 
gelba maloniu bicziuojiu tiki- 
mės pagerįti s°.wo laikrasztį ir 
pastatyti jį in eilę geriausiu 
musu laikraszcziu. Turyme 
taipgi pasakyti, jog musu mis
ija yra, kad ..Garsas Amerikos %
Lietuwiu“ wisada kuodau- 
ginusiai rupįtusi apie reikalus. 
Amerikos lietuwiu, nepamir- 
szdami bet ir apie reikalus 
broliu tėwvnėjč. Kadagi Ame 
rikns lietuwini yra wien dar
bininkai ir tik isz sijwo rankos 
penkių pirsztu duona walgo, 
taigi ir musu laikrasztis rupį- 
sis kuodaugiausiai apie darbi- 
nįku reikalus ir juos wisada 
užstos. Kiek galėdami mes 
ginsime sawo brolius nuo ju 
newidonu, neteisingu prietebu 
kaip antai anaiehistai ir kito
kiu užwndinimu žmonės, kurie 
sawo bjauriais darbais tik er
zina swietą, trukdo darbiniu- 
kiszkus klausimus; nuduoda
mi darbininku prietelius, daro 
jiems neiszpasakytą blėdį, tai 
yra iszkadą.

Mus troszkimu taipgi yra 
paremti kiekwieną gerą baig
ta, kuris galėtu atneszti nauda *■ *.
musu žmonėms. Taigi kiek- 
wieną gerą užmanymą, ant la
bo mus broliu mes kiek galė
dami remsime, siųstus gi ir kil 
pas ant musu žmonių iszmisly- 
tas pagal sawo iszgalę swietui 
iszrodinėsime. ir persergėsime 

nuo ju sawo brolius. Meldžia
me wisus gerai mislijanczius, 
kad padėtu mums tame da
lyke.

Per ermyderiits, kokius tu
rėjo nukęsti „Garsas“ pereitas 
dwi nedelias, abonentu knin- 
gos persiskyrė su spaustu we; 
bu\vęs ,,Garso“ ižduotojas p. 
Astramskas nesiteikė mums 
pawestisawo rokundu su skaiti 
tojais, taigi mes neturėdami tu 
kningu pradedame sawo „Gar
sa Amerikos Lietuwiu“ nuo 
pirmo numerio iszleisti ir siu
sime pirmą numerį wisiems, 
kuriu adresus sziaip ar * 
dažinosime, praszyds 
be, kurie uorės inu> h 
ant tolesnio laiko gaut 
tusi atlygįti musu darb i 
sztus. prisiusdami prenumera
tą.

Wisi kurie noriti pamatyti 
musu laikraszti, atsiszaukyte 
in musu redyste, tai pirma nu
meri gausit už dika.

7s z (hm efyste.

^VERTELGOMS (BIZNIEREMS), 

kurie turi npgaminvnms „Garse*'.

Praneszu tamstoms, jog szia 
me numerije pat ii po apgarsi 
nimai kuone wisu tauticcziu. 
ką buwo prie p. Astramsko. 
Negalėjęs gauti rokundu knin
gu nuo p. A. turiu praneszti 
wisiems, jog toliaus tik tu bro
liu bizniai bus garsįti musu 
laikrasztije, kurie prisius ži
nią redakcijon ir prisius nors 
dalį užmokesties. Apie iszly- 
gas apgarsinimu kiekwienas 
ras paaiszkinimą ant szio pir
mo lapo szalia laikraszczio aut 
galwio. v

./. TRctnia/ffiucAaa.

Metas I
Gerai Juos priėmė

Numerije <S-me ,.Ūkininko 
skaitome:“ Suwalku guberni
joje wiename kaime užsimanė 
du žemskiu daryti kratą pas 
wieną ūkininką, tu r - Imt l»uwo 
koks paikas Lietu wys ai- lenk 
palaikis skundą ant jo pada- 
węs. Bet gal ir tai Imti, kad 
tuodu žemskiu tiktai pasilakti 
atėjo, nėsa juodu neturėjo jo
kio paliepimo nuo naezelnin- 
ko. Atėję žemskiai namiejie 
terado tiktai szeimininko sese
rį, bet nieko nežiūrėdami lin
do in grįczią uostinėti. Tada 

u igaitė klausia, ko ežia juo
’ueszko: o juodu pradeda

• bai meilingai, o rasi jau 
nedingai gretintis. 1 )ėb 

<>> ne nesijuto, kaip mergaite 
juodwieju kardus (sziobles), 
isztraukus isz makszcziu, tren
kė in žemę ir sulaužė. Žemskiai 
apkwailo ir nežinojo ką dary
ti, o mergaitė n^gaiszawo ir ė- 
mė wienam ir kitam antausius 
skaldyti. Žemskiai ėmė rėkti, 
o ant to riksmo parbėgo mer
gaitės broliai, kurie netoli gi
rioje dirbo. Tuodu, supratę 
staiga wisą dalyką, nekwics- 
tus sweczius ėmė su gerais j na 
giais szwentinti ir teip jiems 
kailius iszwaszawo, kad juodu 
wos pasiwilkti galėjo. Trauk
damiesi nuo kiemo žemskiai 
gąsdino tuos žmones in Sibeli
jų juos ižgabeūsių, ir pa<)awė 
in sūdą. Bet sūdąs nusudyjo 
abudu broliu po 7 dit nas in 
kalėjimą.

— Gudriai padarė \\ ienas 
ūkininkas Senapilęs( Mariam- 
į>olės) apygardoje. Atėjus in 
jo namus žemskiams ir szalty- v 
sziui szaudykliu (muszkietu) 
jieszkoti, jisai pasisakė turis 
szaudyklę, tiktai esant paka- 

; . ‘ ' / . .......... 1\\<>ta, o yzduoti jisai jos ne- 
iszduosiųs. Nu-lbodus giuczy-

tis, žemskiai pradėjo jieszkoti 
ir klausė darbininku, kur gas- 
padoriaus szaudyklė padėta. 
Keli atsiliepė, kati po awies 
uodega, kiti sakė, kad kiaulė 
prarijo ir reikiąi tik palaukti, 
tai weik pasirodysiant ir t. t. 
Ant galo jie wėl pi isispvi ? 
į > rad ė j o k wosz t i pat į u k i n i n k .g 
Dabar ūkininkas pasakė, j<»g 
maudyklė arkliu twarte, ir \\. 
d i no žemskius in twartą pažii 
rėti. Ir isz-tikro jisai tenuis i 
įėjo pakaw’ojęs szaudyklę, b- ■ 
tame twarte jisai laikė tris“- i 
žilus, o wieiias juju baisiai iš
kentė žmogaus juodai apįiit 
džiusio. Ūkininkas ijepėręz!" 
.. r, X- j ; -v-r k A tL lėS. Z • . . 
s k i ai t m j a u s p ra < I c j o sa w o d .o 
bą. Eržilas, pamatęs juodu- 
szalia sawęs rausiant, wienan 
spyrė, ii- tasai palėkė po ežia 
jau stow inezia Iowa, o kitan- 
kapt už skwerno ir pradėjo ; 
tąsyti. Nusigandęs žemskiu k; 
binosi in ėdžiu wirliulu- 
ir bandė traukti saw«- 
skwernus isz eržilo nasrų, i- 
szaukė: „O Jėzau, o Jėzau. • i 
žilas manę < dal Dėl Diewo u 
k i te bo t agą i r gi n k i te j į szak i.1 
Asz daugiaus szaudykliu m - 
jicszkosiu, tik adginkite m.- - 
nę.“ () isz-po lowos szauk«- 
kits balsas: „Ginkite jį. gink ’ 
te!“

— Ogi ar nejieszkositc dau 
ginus szaudykliu? — du klau
sė ūkininkas.

E

— Nejieszkosim, nejie-zk<)- 
sim! — rėkė eržilo nasruo> • 
kybąs žemskis. Isz palowės n- 
našai teipogi szaukė: ...Nej’u^ ; 
kosi m!“

Na, tai ūkininkas isztrauKė 
gudą isz welnio nasrų, atida'/ - 
twarto duris ir iszleido abud i 
szudinus ir szlapius kaip sz. • 
uis, ir pabrukę uodegas juoL i 
prapuolė nuo kiemo. . . .
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szancziiis sawo nosis kur n erei

ŠIRDIES WSMfll!

(< rintele pusėnus

Czion žmogus nemoki!
Raudoni ir gražus, 

aminei wisoki;

In s wet i m a sžąli;
P a 1 y k e sen uXte we1 

Ir gražu dwariali.

Tewialei waitoja. 
Jog u nikelei j uju;

Ir bediewiu pulkus, 
*Ant kūningu siundo.

jirad bus linksma wietą 
Tewyneje būti;
■ Nereiks kur už j tiriu

i

Nežino kur būna.
Už juriu placziiiju.

Ar atmena mano,
Žodelius kalbėtus;

Senosio- motynos.
In szirdi insettis.

Ar atmena žodžius,
Kuningo kalbėtus;

Szwehto tykojimo,
K rišt ūso pasėtus.

Ar-gi pildo tvirtai,
Ty k ėjimą szwenta ;

(n iekus nuplauja,
Pryjima Sakramenta;

Ar gywiana dailei,
• n k' ■

Sutikyme meilei;
1 Joribei czistatoi,
Užsilaiko dailei.

Ar neaina keliu,
Paleistu win pilnu ;

Newaikszczioja taku,
Bediewiu pramintu.

Juk nekarta girdėjau,
Laiszke mynawojant.

Kad ten yra bediewei,
Rasi nė ne žmones.

Jie paleistuu inga.
Giwenyma wed a

O dar kaip juokinga, 
.Juk ii rojų žada.

I ž paleistu wistę,
Ir pikcziausiiis darbus;

Sako czion ant žemės, 
Gausit dydžius skalbus.

'Pik mam-s klausikit,
Wiska daturesit;

Ir ant žemes rojų,
Greitam laike regėsi t.

O jau dauginus nieko,
Nežada po smereziui;

Tiktai czion ant žemės.
Sėdėt paczioi kerezioi.

Ak Dievvuliau brangus,
T( > k i 1 a isz k a s k a i t a n t;

Klausant mano kūnas,
Szalsta ir wel kaista.

Kūnas jau nutirpo,
Sąnarei sustingo;

Aszaroms bebirant,
Szi rd ei ė pravirko.

Saugok Diewe brangus,
Idant mus waikelei;

Nepastotu tokcis.
Kaip tie neprietelei.

Duszios neramumą,
Užgina ir žudo:

O /

Idant wisi žmones; 1 
Panaszus jiemis,

. Ak brangi motina! 
Ką gali daryti ?

W iens kita neapkęstų, 
Ir wisaip kaiikvtus;

Bet-gi tikiuos w ei tai, 
Ant amžių nežūti.

Wisur wieszpatautu;

Bet- gi sawo szirdi j, 
T..wo žodžius jauczi

Kaip isz tu žabangų, 
W' a i k u s isz w a 1 n y si m.

I Idant taptų laimingais,
I Czionai ir po smerezio;

Miletu tewvne,
Sulauktu gero smerezio

i

Idant antszios pagaules,
I)oringai giwentu;

Po smert sutwertoja, 
Per amžius regėtu.

j Towns in motina, 
Tuos žodžius kalbėjo.

Su graudumu szirdi c?
Aszandes liejo.

A k mes nelaimingi, K-
Kad wakams dawem w

Tewyne apleisti, 
Keliaut in ta szali.

Kur paleistuwiseziu, 
K peš taranais plusta;

Ir musu waikelei, 
Amžinai žūsta.

Ar nebuwo gerinus. 
Pasukit waikelei;

Sztai jusu bagotistė, 
Sztai jusu d ware! is.

Gi venkite su taikoi,
Tarp saves wisados.

N e u ž m i r s z k i t m a n e s, 
Motinos niekados.

Milekit Ievine,
Kai j) seneliai sako;

Norint sunkus jungas, 
Jau gana pakako.

Bet-gi su kantrybe, 
'fa wiska tesesit;

Jai tikt twirta meile, 
Tewyne milesit.

Sulauksite laika, 
Ateitei kitoki;

Mylėk tewyne, 
Kaip tiktai moki.

Su szita szalialę;
j .Mokinai doribės,
| Meilinga s žodialeis.

Kalbėjai tais žodžeis,
|W aikialei mieliausi;

Neužmirszkit I)iewų,
Lž wisku brangiausi.

Neužmirszkit tėwu,
Kurie užaugino;

Nors priespaudas kenezent 
Grąžei isz mokino.

N eužm i rszk it kali >ų,
■s, • Prigimtųjų sawo;

Milekit isz szirdies,
Kaip motina sawo.

d ii Milekit tėvynę,
Taip kaipo milėjo;

l ž tėwynę krauju, 
Prosenelei liejo.

A k žinau wa i kini ei,
Su kalba negalit.

Bet-gi szirdies jausmu,
Neužmirszkit tų szalį:

Kurioi gimėt augot,
į Po miszka wni kszcziojot;

O wasaros laike,
I huniales giedojot.

Kaip jum waiksztinejant, 
f Po žalia miszkiali;

(’ziulbanti pauksztelei.
Linksmino szirdialę.

Klausi kelis kartus, 
Jis tarsi negirdi.

Nugi liet u waites,
In k u atsitiko ?

Jaunoji gentkarte, 
Be kalbos pasiliko!

Tiktai krewezoja,
Swetymu weblionę,

Nei pati nežin<», 
Kada kų nuloja ?

N ewer tos neszioti, 
Lietuwaicziu wardo.

Blogu pasielgimu,
Doribę suardo.

Neramu czion Imti,
Liūdna szi szah-lė;

Ir-gi lietuwailes,
N edoros mergiales.

Ak, I)iewe mieliauses,
Ka> szioi szalij dedas?

Karta’s žmogaus szi rd is,
Atszala kaip ledas,

N ei n s t e n g i u a p ra sz y t i,
Tokiu nedorybių;

Priwiso daugybe, 
Bediewiu biaurvbiu.v

Griszcze in tėwynę,
Lietuwos szalelę;

Aicze atlankyti,
Žali a jų gi riale.

Aicze paklausiti, 
Laksztingalos giedant;

Aicze atlankyti, 
Tewtdius da miegant.

Aicze atlankyti,
M ergel i u < l a i n uoja nezi u.

Girialei klausicze,
Pau kszt i a 1 i u czi u 11 lancziu.

Kaip tai linksmas yra, 
Saldus balsas anas;

Tiktai pamyslijus.
Kas tėwyiLei dedas.

Saldus kwapas media Ii u,
Linksmybe pauksztialiu;

Dorumas inert i dm, 
Kaip rojaus kwietkialiu.

Ak, kad asz galecze, 
\\ ahiysta turveze;

Baukszcziu pasiwertes, 
In Lietuwa lekeze.

Ka-gi <larifi kroki, 
N'-guliu dasiekti;

Per placziauses jūres, 
Negaliu perbėgti.

Tiktai labai liūdna, 
Ir -gi skauda szirdi;

Jogei draugai manęs,
W ai tojau t negirdi.

Bus gana sziuom laiku, 
1 langiaus nekalbėsiu;

Jai i n tiks tautieczems
Kitu kart dadesiu.

Ojai bus netikus,
I >ow anos už szita:

Nuo szio lai ko daugiaus, 
.....J—

Juk priežodis sako, 
Kaip moki taip szoki;

Kriawezoji szeip teip, 
Nors raszyt nemoki.

SCIVJWW'E P/4., 1894 M-

kataliszkaja Scran tono diece
zijos katedrų, kur buwo siiwi- 
ję nemaž ir swetimtaiicziu. 
Ant deszimros walandos priesz 
pietatwyko ir pats wy>kupas 
Jo Mylista kun. 0‘IIata ir sy
kiu su assista i nėjo in saiiclhu- 
riuin. Kun. A. Burba, Susi- 
wirnyjimo tuomlnikinis prezi
dentas, luiwo celebrantu, jam 
taruawo už dijakoiia kun. J. 
Zehris, garbes sąnarys Susi- 
wienyjinio isz Waterbury, 
(,’onn. kun. M. Szeduidis isz 
W ii kės - Barre. Pa., už si.bdi- 
jakona, kun J. Sutkaitis isz 
PiUsburglio, Pa., už ceremo- v
nijarijli ir kl. A. Milukas isz 
Overbrook. Pa. už turiferari- 
ju. Jo Mylista W yskupas 
priesz AI isz i as szw. szi rd ingai 
prakalbėjo nuo altoriaus in 
delegatus, sweikindams juos, 
ragino lai kilis w ieiiybes, y pacz 
nepaniirszii, jog yra katalikais 
ir kaipo tokiais pasirodyti sa- 
wo darbuose. Guodotinas se
nelis primine lietuwiamsir ju 
j u sunowes nusida wimus, beje 
neperseną kriks-ze'Aonystes pri 
emii«”2. Kalbėjo apie meilę 
k rilozezionystes tarp musu 
boczm. įlinkėdamas kuoge- 
riausios klotui rod'»se, Jo Ek- 
seleiicijų teikėsi duoti sawo 
wyskupiszka palaiminimų vi
siems delegatams. Kadagį wy- 
skupas turėjo pribūti ant at lai 
du m netolimų miestelį tai per 
sipraszęs delegatus už savu* 
trumpų kalba ir atkalbėjęs mi 
st i a n turų iszėjo isz bažny ežios.

Laikau taw<> žodžius, 
Miela motinėle;

Nėnžmirsztam nieko.
Mylim tėwynelę.

Nors wiską iszpildau,
Bet-gi skauda szirdi;

Lietuwiszkai kalbant.
Labai mažai girdi.

Sutikus lietuwi, , 
Labai skauda szirdi;

Tai buezia laimingas, O
Tewvnei sugrizęs.

Lietuwiszkai kalbant,
Mergiales is-zwydes!

Kaip tai butu linksma,
Kas gal apsakyti:

Lietuwos dorvbcs.
Kas gal araszyti <

Pauksztialei po myszkų,
Cziulba linksmu balsu,

Laksztingala sode.
Gieda wisur-garsu.

Kelkit broluželei.
Jautelius waryti:

Maži piemenėlei.
Bandų laukan gyti.

Arto jei ei aria,
Piemenėlei gano:

Mergiales dainuoją, 
Darželija sawo.

Pagal nutarimą asztunto sei 
mo Pittstone, Pa., 1893 m. ku 
ris pawede wieta ir laika su- 
szaukimo seimo susiwienyji- 
mo wyriausybei, szi paskutine 
per Susi wienyjinio organa 
,,W ienybę“ užkwiete Susiwie- 
nyjimo kuopas iszsiusti delega 
lūs in miestą Scranton, po Plii 
ladelpliijos wiena isz didžiau
siu Pensyl vanijos walstijos 
miestų ant 25 dienos Rugsėjo 
menesio 189-1 m. Seiman.

Pagal susiwienyjimo koiisti 
turi ja (Program, met. Susiw.
l.pusl. 23)'seimas pradėta 
piaszymu W ieszpaties, idant 
teiktųsi palaiminti susirinku- 
siems ant rodos apie sawo swar
blausius reikalus delegatams. 
W isi delegatai ir kuningai, o 
taipogi nemaž Susiwienyjimo 
sąnariu isz Scranton ir tolime
sniu apieliukiu, susirinko in

Po misziu sz\\ kun, Žilins
kas isz Alt. Carmel. Pa. skelbė 
patrijotiszką pamokslą, kalbė
damas apie reikalingumų ir 
naudingumą vienybės. Puiku 
sawo pamokslą, pilną i eteris?. * 
kos ir poctiszkos grožybės, pa 
puosztą nemenka i>zkalba. už
baigė kalbėtojas malda pas 
Picwa Dnasią szw., kad apsz- 
wiestu sei m uoj an ežius.

(Malda buu o pasakyta 
eiliuotoje poctiszkoje formo-

1 SESIJA.

T u o j a u s po Alisziu szw. 
wisi delegatai susirinko in 
Raubosale, ant AVvoming ą-
ve., no numeriu 134. Susiwlc- 
nyjimo prezidentas kun. A. 
Burba atidarė seimą ant nusės • 1
po wienuoliktai (11.30.A.M.) 
Po tam kun. A. Burba užkwie

WKdo.se
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į wisus lietuvius, idant teiktųsi 
padėti man gerinus atlikti taip

ir rupesezia yra ir bus
| 4 • k v i I <1 n

su amerikiecziu lietuviu“

ir

pamatyti, kad nuo joju

wo aplinkiniu gyveninio

užmanymą, ginsiu vis)
Xemisliiu

musu zmoniii tikėjimu I

kuom kitu, kaip tik paprastu
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Iszki p < szita apgarsinim i ir pr: - 
siusk m ims su pilnu t.-nvo a liesu : 
mes Į)ri- sim-’ U-u p t e\pr» sa sz; z

dika nu! pamatinio. Apzii rėk 
gerai, u .eigų atrasi kad jisai tau ■

kok us lik kur t:-.u teko r.-at

yra tu >e()jeigu tau nvpas; lai 
r* įkalu .ji mokėt nei c.u to. \ ra 
karat aeka<- gpa/.iausei isz' w:*- 

..tais luksztais. kiti i»ur,5o*. ia ■ 
• G\M:i:intaw<iUis ant’.’U m< 
•<eigų i.i ri gražu leoeiuoeli. 
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H u, o g,, usi puiku lene'uge 1 i. n;: 
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Susirinkimąatidareguo. kn. /. 
krūmaitis, pirnuause laike pr
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1 a naro 
mnszč vežimą in telegrafo 
stulpą ir sužeidė važnyeze,

nia vienibes, privesdams 
priliginima, Kad žmogus

,,i\ev’ i oi k Jtierahl“ raszo, 
kad czion jau sustraikavo

darbinįku dirbtuvėj skrybėlių 
likusieje nustojo dirbia szen-

tas visatinis straikas; darbi-

^Važiuodami in Mahanoy

užmirszkiti užeiti pas Kupczin- 
skus ;ten galima gauti geru 
gėrimu ir prieteliszką rodą 
kiek viename reikale.

r«sr»c»
■Mffcrvr

sars
są u

na kitur niekur negalim atra-

labai peną gauname.

sukancziuo.se


wienbalsei uutarein Uždėt nau 
ja parapija, ant ko likos isz- 
rinktas komitetas ant to pasi
rūpint: Prezidentas g. k. Abro 
maltis, vvice-prezidentas Juo
zapatas Lukszįs, eekr. Kaži* 
Draugelis, del apžiūrėjimo že
mes pirkimo bažny ežiai:. An
tanas Kapoczius, Wincas Me- 
sz kinis ir Antanas Laskiawi- 
ežia. Del sutraukimo parapi
jos 1 i nd nasties Jonas Andza, 
Jokūbas Lukszis, Juozas An
dza ir Wiktoras Maszalaitis.

Susirinkimas buwo labai ti
kus, žmones buwo kuotikiau- 
sei ir labai noringai ta užma- 
nima priėmė* Tik atsirado 2 
poros szwiesunu, kaip jie sa- 
we 'vadina, pawidalia keturko 
ju žvvėriu, ba toki szwiesunai 
negalima ligint nei prie Indi 
jonu, ba Imlijonai giriose gi- 
wiaiia kur jiems priguli.

Bet mesto teip labai neini- 
sigandom to ju giwuliszko ap- 
sėjimo, dirbsim ir tolinus ta 
puiku darba neatleisdami, ir 
kad ateis laikas ir mes sulauk
sim atlikti reikalus loc
ijoje kalboja, kada turėsim sa 
w*» Jociui szwentiniczia. Ojus 
<Z'\ie>uiiai ligus keturkojems

į-.is keturkojus ir prigu
lei, im s jus d iug/aus nenorim 
malt ti, o kad ir ateisite tai bu

* '

rite pagal keturkojo prowa ir 
hz p ra a ūdyti.

( Linkime T.inersvilles lietu 
wiains, tanu* gerame užmanime 
kuogeriaiisios kloties Red.)

Parapijonas.

Minersville, Pa.,
15 rugso-o 1894 m. j

Teko man atšilau kiti Miner 
sville, pas sawo draugus Ten 
man su draugais pasimacziiis 
ir Įiasi kai bejos, teko isztirti ir 
kas dedasi talpu lietuwiu ten 
gi\vi »ii;uivziooh-ip-gi irapieju 
kruU-jbn i. Tai gi kaip wisur 
ta p ir ezionai yra geru tewy- 
nainiu, dirbancziu del gero sa
wo broliu; bet-gi yra ir wisai 
m-soprauiancziu ape sawo bro
liu padėjimą, tarpu swietimtau 
ežiu ‘

Priwiesiu ezionai wiena atsi
likimu, kuris nia paczem teko 
m a t i t s a w o ai- i m i .s. W ienas 
waikinas P.. S. buwo dirbęs 
kėlės dienas Pense! mnios C’o., 
angle Kasiki ei, |y*t atėjus pai
kai negauna užmokesties už 

sswo darba, tada paszauke 
pas teisdari bosų, kad jam at
mokėtu jo uždarbi.

Tada bosas sunesza czekius 
nuo piningu ir sako: jog jis tik 
nėrinės czekio o jo piningai 
buwo.

Bet teisdaris negaledains ki
taip padaryti, kaip prisudyt 
apmokėt už darba.

Nes kas atsitiks?
Atėjo \\ ienas lietuwis nors 

jis nebuwo reikalaujamas bet 
priėjus prie teisdario ir pasakė 
teip sako jis nebuwo pas bosu 

Įpiaszit czekio tik jis meluoja 
kad jam nedawe, nes kada isz 
mokėsiies diena tai tam ofise 
neduoda, reik nuweiti in kita. 
Bet asz prisiklausius ju kalbai 
paklausiau, ar tik jam wienam 
nedawe ar wisiem ?
Tada atsako, kaip kam dawe, 

tai asz sakau kodėl jam negalė 
duot, jaigu kitiem dawe?

Tada waikinas neturėdamas 
ka sukit susigėdinęs iszejo nuo 
teisdario o szitarn padare 
skriauda, kad turėjo užmokėti 
isz sawo kruwinai už dirbto 
skatiko kasztus,

Geda tau luobui kurs paniro 
dai sawo broliu skriaudiku, 
i r laikas susiprasti jogei man
dagiau apseitum, ir kad apina- 
>titum kad kartais nuo to pa
ties darbdawio neliktum mr 
skriaustas? ®

SZENAD0RIET1S.
A elebris.
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Ateina žinia isz Warszawos 
*20 rugsėjo, kad caro liga dik- 
czei prsididino o teiposgi jo 
sūnus Didis KunigaiksztisJur
gis tapo numestas iiuog arklio 
ir per tai sunkei sužeistas.

Panama rugsiejo *21 atei
na žinios isz Bogota, aprei- 
szkenczios. kad prezidentas 
Nąnez Repnblikos Koluni- 
bia numirė 18.d R ūksėjo

Prancūzija rugsėjo 20 diena 
ateina nešios žinios isz Ma 
dagascar nurodo, kad „llo- 
•was“ tikisi kares su Prancūzi
ja ir ant to pradeda renktis,

Ragai daneszimiis, wis da 
traulcėsi p^owes tarpu prancū

zu delei wisokiu užpuolimu ir 
rabawojimu.

Berlinas rugsėjo 21 <1. pa- 
su utinis te isz Wa kari nes Pru 
sijos, kuri atlankė \\ aržiu 
ruksej 28. d. imli dalyuuma 
damostracijoi ant gailies Ku- 
nigaikszczio Bismarko, suside 
isz 3000.

Tris szimtai ir septines-dc- 
szimts keturios asabos ketina 
būti iszwaritos isz Prancūzijos 
kaipo anarhistai tarpu ju ran
dasi isz wisokiu tautu, ale 
kaip rodosi ne wieno ne bus 
amerikieczio.

CHOLERA EUROPOJĘ,

Ateina žinios kad cholera Gali 
rijo! kassikis didinasi, Mieste 
Lauralmtte wiena diena buwo 
23. atsitikimai nuo choleros ir 
aplinkinei 16. isz kuriu 14. 
numirė Lenkijoj ir -Maskoli- 
joi cholera suwisu iir-simažina.

EKSPL1OZIJA LENKIJOJ.

Mieste Lodz sziose dienose 
dirbinu ei watos, ekspliodawo- 
jo Katilas. Didelis jo dangtis 
iszleke in wirszu, sudraskida- 
mas stogų namo ir at>imu<ze 
in szale stowinti pabrika, isz- 
musze siena ir inlindęs. in u i
ti u sutrupino maszinas. Kitos 
dalis trukusio katilo pakriui- 
dijo stogus artimu namu, o 
wata kuri wire katile iszsi- 
sklaistė ant 30 žinksniu. Tas 
atsitikimas pasitropijo isz rito 
apie 5 walanda, kada jokio 
žmogaus ne bu wo dirbinu ei, 
nė wiena žmogista giuasti ne 
patrotijo. Bledies ant 70(H) 
ru l>.

CHOLERA NAIKI N A SU UG N E.

Rugsėjo 2(>„ Public Ledger*4 
raszo sziteip: mieste Blaszki, 
gubernei Kaliszo Lenkijoj kur 
cholera balsei siaueze, 60 na
mu buwo užd<-gta ir isznaikįta 
nuo ugnies. Nekurie giwento- 
jai tu namu kurie sirgo ant 
choleros ir buwo per slobni 
iszsigelbet, sudege ant smert.

Telegramas isz tolimu rytu 
pranesza apie dideli sumuszi- 
m a kinu per japonus ties Pi ng- 
Jang. JaĮionai suėmę in newa 
lia perwirsz 14.00Ogeriausiu ki 

nu kareiwiu ir keturis sms 
kiaušius jenarolus.

New - York Warld ras 
jog japonu tik 30 esą užmuš 
ta ir apie 300 sužeista (siiknl) 
cz\ta). Japonai didžiai gėri \ 
isz sawo pergalės ir ketit i 
traukti isz Koreos, kur d ak 
jie peszasi, ant kinu sostaĮ»ili - 
lk‘kin‘o. ■

Japonai, kuriu yra deszhw 
kartu mažiaus nei kinu, p 
szią pergalę nemaž pagarsiu 
sawo warda. Daugumas eiin 
piszku laikraszczin rodija k 
nams praszyti japonus, kodu 
stotu kariawę (wajawoję) i 
darytu sąndoras (jiakaju) 8 
japonais, pripažindami Korė 
už neprigulmingų uieszįHitp 
by

Mat japonai su kinais susi 
peszę už nedidę Korea

Japonu yra isz wiso ajri 
40 milijonu, kinu* gi žemėj 
skiatlius gywentoju perwiis 
400 milijonu. \\ ieszatiste Ko 
rea, kuri buwo pirmiausprigu 
minga nuo kinu.

Ir wel danesza isz Korėja 
apie kruwina kare kurmį 
japonai ėmė wirszu.

Jnigu tas daneszimas via tei 
si ligas, tai isz priežasties tos 
kares kinai pasidaris negaliu 
czeis ant wisados kariauti tu 
Korėja. Kare prasidėjo m•<lė
lio! isz anksto, nuo netikeb 
užpuolimo japonu. Pozyciji 
kinu gine armija susidedantį 
isz 20,000 kareiwiu. In pns| 
walandos wiskas buwo rankai 
se japonu, isz artilerijos kinu 
kaip tik liko pora tukstanezit 
giwii. Daugelis buwo paimtu, 
in ne wale, kuriu skaitliui ra m lt 
si wisoki wadai kariumemi 
kinu o tarpu ju jenerolas Tm, 
- Fong - W ay,, kuris inpimle 
wisas sužeistas in lankas ne- 
prieteliaus.

Aupiiolimas japonu prili- 
ginant su kinais yra su wisai 
menkas, buwo užmuszta tiktai 
30 o sužeista 270. Skatliui su
žeistu raudasi 1 1 apicie- 
ru Japonijos. Labjause toja 
musztyneja atsiženklino artile
rija japonu kuri pasirodė nė- 
iszpasakitai galingesne už arti 
lerija kinu. Ciecorius japonu 
dažinojas apie ta didele per
galę tuoj aus telegrufawojo pas 
wada dekawodamas jam.

'

Kele.iwis pasistatė arklius 
po pastoge karezemos, pastoge 
buwo kiaura ir lijo ant ųrkliu. 
Kele.iwis sako in žida:

«*

— Kodėl tu nepataisai sto
go ?

— Žyd. Nu, kaip asz galiu 
taisit kad lija.

Kel. Tai taisik kaip bus pa 
gada. O

— Žyd. Nu, kam taisit kaip 
pagada, tada ne reik pastoges.

o

— Nors pora auksinu po
nuli, ba neturiu už ka paezios 
pakawoti.

Tu melagi, asz maeziau kad 
tawo pati giwa irsweika.

— Tai nieko ponuli, kiek 
wienas turi rūpintis apie atei- 
tia, tai ir asz. jau dabar ]>rade- 
jau rinkti ant pa^rabo.

Žiu rok Ickau koks mano 
szuwa iszmintingas, k a asz da
rau, tai ir jis daro.

— N u,tai asz ai n u.
— Wai dtd ko?
— ( i, paskui ir jis praszis 

nuo manes pažiezit piningu.

Sudia. — Bonas sudže man 
Juozas du kartu norėjo duoti 
peržanda.

■Sudže. — O isz kur tu žinai 
kad du kartu o gal norėjo tik 
wiena karta.

— Ale kur-gi tik wiena, 
jis man dawe du kartu.

Sudže: — O del ko tu sakei 
pirma kad jis tau tik norėjo 
duoti.

Na tai žinoma, kad jis bu 
tu nenorėjas tai butu ir ne da 
wes.

Ligonis: —- Susimildamas 
gelbeke ponas daktare, noriu 
nor tiek giwcuti, iki ne iszmo 
kosiu mano skolų. 1

Daktaras: — O! kaip asz 
žiurau tu neretom giwenti ųnt 
wisados.

— Klausik, Andriau, ar tu 
turi sąžinę (sumeuiją)?

— K ai Į) tai asz negaliu tu
rėti su meilija.

— Na, o wienok lupi po 10 
nuo 100.

— Na tai kas, tas’neina in
’ A

sumenija, nes tik in kiszeniu.

.) tfu .A' ' ė j . f
Nebilis ubagaudamas sėdė

jo pakelei.
Wienas pragulamas paklau

sė, kas jam yra ?
Ak! atsako ubagas, asz nebi 

lis.

U ETŲ W1S SZ J A ( CZIUS.

K. Karalius
Siuwn naujus ir taiso senus ap- 

siautuwus, darbinius ir szuentadie- 
ninius. Darba atlieku greitai, gerai 
ir pigei. Giwena ant E. Centre str. 
Slrenandoah, Pa., po apaeze drukar- 
nes.

1.1 ETU WI SZ K AS SALIU N AS

Jono wasario
Puiki via užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznupseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt: t;/.ion 
mums lietuviams darbininkam:! ne 
pro szali.

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

— S A I. 1 U N A S —

P. Wisockio
Ant k»mpo W.Oak ir S. WeHstr.

No. 200 Shenandoah, Pa.,

Arielka skanus alutis, araks, wi- 
nas medutis ir kiti gėrimai meilingai 
gaunami.

M- WROCZ1NSK0
^IdETUWISZKAS SZTORAS—

Tame sztore visokiu daiktu gali
ma gauti pirkt ir m.-brangei; teipgi 
ir mažmožiu ipatingai reikalingu mo 
torelėms. Wis gi ten gerinus aiti ka 
pirkt kur turi visokiu daiktu. Teip 
ir pas Wr<»ez\ nska % ra visko ko tik 
kas reikalauja.
539 W. Pine str. Mahanov City. Pa.

ft A H

■ AGENTAS SZlTKORCZIU

308 W. Centre str. ALihanoy City, 
Pa., Galima pirktie konopigiausei ir 
ant goriausiu szipu važiuot. Trieg— 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuva, Russija, I.enkija ir kitas 
visas szalis Europos.

Teipgi laikau saliuna. kur viso 
gero oalima gauti isigert. Lietuvei 
pas savo vien žemi.

— S A L I U N A S —
A- I.ASTALCKO

Ten yru puiki užeiga, nes galima 
gaut netik isigert geros arielkeksir 
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt 
tiktai pabandikit o negraudisit.

315 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

, J. M0CKA1CZI0
IJETL’W’.SZKAS SAL1UNAS

M a h u n o y Cit y. P a.,

Ant uliezios W. Pine name Ger
mano ten gali gaut szalto alaus ir 
visokiu gėrimu. Yra tai geriausia 
užeiga del lietuviu.

— S A L I U N A S —

J.
Ten gulima gaut isigert visokiu 

puiku gėrimu o ir cigaru sujtwepen- 
czju durnu. Kur galima kožnam 
wiengeneziu atšilau k v t i.

207 E. Centre str. Shenandoah. Pa.,

— SALI U N AS —

T, Pauliukono
Turi visokiu puiku gėrimu kaipo 

tai: arielka, arakas, midus, vinas, a- 
lus ir kiti. Ten žmogus užejas visad 
buna pryimtas padoriai.

36 E. Centre str. Shenandoah. Pa.,

PUIKUS SALIŪNAS

I’. N A WICK 0 .
Pritik tam randasi BILIARDAS, 

kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai— 
i-zi<»t kad ir szlcktiszkai. Szaie prie 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.

312 \\ . Centre str. MahanovCity Pa *■ *

J. 1E T U WIS S ZIA U C Z11; s

ja. M7IRCINKEVZ¥CZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeveriku ar ezebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wyeziu, o kada jo darba pamatisit, 
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

SALI U N l N K z\ I!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuviai kad CIIRYS- 

TIAN SHM1DT0 yra geras alus ir 
galva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.

207 W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

R. DABB
Yra puikue photographas, kuris 

panaszci labai in žmogų nutraukė 
pawiaiksla, teip iszrodo kaip giwas. 
Jai^u nori kas kad atmalevotu ant O
dydes formos tai viską puikei pada
ro ir nebrangiai.

14 N. White str. Shenandoah, Pa.,

......... /Jnri -y .

LIETUWISZKAS Šaiiuii.-.s

J. ZYGMANTO
Puiki vieta delei užeigos kožmtni 

gentainiui ant W. Coal uliezos N. 
23 Shenandoah, Pa., namas mūrinis 
ant pats kampo netol sztoro \\':»liu - 
kevieziaus, kur v ra kožnam .įran
kiui užeiti nes pro ten ir strvtkarui 
isz peoziu aina. Yra visad aki. s-z: I 
to gardaus, sznapso kartaus ir sal
daus, cigaru delei usirnkimo ir viso
kiu geriyiu yra ko tik žmogus reika— 
hiuua.

NEUZMIRSZKITE!

ZINIA DELIA! LIETUWIU
Duodasi jog asz galiu bmiavoti 

naujus namus, taismti visokius knr- 
pendariszkus darbus irta galiu atli
kti, ka angliszki žmonos padaro. 'Po
dėliai užpraszomą idant lietuviai tu 
rodami Koki nors karpendarnzka 
darba atsilnnkitu pas mania,

SHENANDOAH, PA..

C. M. BORDNEB D. D. S._>A5TU DAKTARAS
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 vakaro

3(5 Oak str. Shenandoah. Pa,,

OS®
Parduoda wisokes tulszis n-ainiv- 

riszkas, peczius kuritie ir mažus p - - 
ežiukus ir t. t. teipgi parduoda ki
tus įvairius geležinius daiktus: drv- 
liūs, pikius, skrepelius, kujus, pei 
liūs, szauksztus, puodus katilus, bliu

• dus ir bliudelius. Galima czion pir
kti visko ko lik reikia, taip darbi
ninkams kaip ir prie gaspadynisto-,

113 S. Mair. str. Shenandoah, Pa ,

M ESI N1 CZ E (BU CZ E11N E)
Jaigu kas noritie pirktie šviežios 

ir gerus mėsos kiaulienos ar galvi
jienos o ir deszreliu ar kitokiu mesi- 
szku daigtu, aikite pas A, TA BA
RA. kurs jau žinomas yra buezeris 
Jiotuv-iszktiŠ, todėl galima ^auti vi- 
sko šviežio.

'I'ABARO buezernia ant uliezios 
Centre Shenandoah, Pa.,

MESI N Y C Z E

227 E. Centre str. Shenandoah. Pa., 
Ten galima gauti šviežios ir ge- 

ros-mėsos kiaulienos ar galvijienos 
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszku 
daiktu, pas JOHN BRODLEY ga
lima ir lietuwiszkai susikalbėti, bs 
lietuviai klarkos.


