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RATES OF ADVERTISING:
ore inch once , . . -$ 0, 50
one inch one month. $ l,oo
one inch one year . S 10,oo

wienas colis wiena kart $0, 50
wienas colis per nierasi S Loo
wienas colis isztisus u.etus S 10
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Entered as second class matter at the Tost office at Shenandoah, Pa.,

Metas I

nuo ju sawo brolius. Meldžia
Gerai Juos priėmė
tis, žemskiai pradėjo jieszkoti
me wisus gerai mislijanczius,
ir klausė darbininku, kur gasNumerije <S-me ,.Ūkininko
Paėmę in sawo rankas span kad padėtu mums tame da
padoriaus szaudyklė padėta.
skaitome:“ Suwalku guberni
stuwe „Garso“, praneszame wi lyke.
Keli atsiliepė, kati po awies
joje
wiename
kaime
užsimanė
sienis jo buwusiems draugams
Per ermyderiits, kokius tu du žemskiu daryti kratą pas uodega, kiti sakė, kad kiaulė
ir busiantiems musu skaititorėjo nukęsti „Garsas“ pereitas wieną ūkininką, tu r - Imt l»uwo prarijo ir reikiąi tik palaukti,
jams, jog mes laikome saw už
dwi nedelias, abonentu knin- koks paikas Lietu wys ai- lenk tai weik pasirodysiant ir t. t.
pareiga (pawidnasti) atniainy
gos persiskyrė su spaustu we; palaikis skundą ant jo pada- Ant galo jie wėl pi isispvi ?
ti jo ward a ant „Garso Ameri
bu\vęs ,,Garso“ ižduotojas p. węs. Bet gal ir tai Imti, kad į > rad ė j o k wosz t i pat į u k i n i n k .g
kos Lietuwiu“, irpagerįti jį ir
Dabar ūkininkas pasakė, j<»g
taip ant tolesnio laiko kerą wot i Astramskas nesiteikė mums tuodu žemskiu tiktai pasilakti
pawestisawo rokundu su skaiti atėjo, nėsa juodu neturėjo jo maudyklė arkliu twarte, ir \\.
juo. kad jam neatsitiktu tokiu
d i no žemskius in twartą pažii
nelaimiu, kokia neseniai bu- tojais, taigi mes neturėdami tu kio paliepimo nuo naezelninrėti. Ir isz-tikro jisai tenuis i
wo ..Garsa“ patikusi. Su pa- kningu pradedame sawo „Gar ko. Atėję žemskiai namiejie
įėjo pakaw’ojęs szaudyklę, b- ■
gelba maloniu bicziuojiu tiki- sa Amerikos Lietuwiu“ nuo terado tiktai szeimininko sese
tame twarte jisai laikė tris“- i
mės pagerįti s°.wo laikrasztį ir pirmo numerio iszleisti ir siu rį, bet nieko nežiūrėdami lin
žilus, o wieiias juju baisiai iš
pastatyti jį in eilę geriausiu sime pirmą numerį wisiems, do in grįczią uostinėti. Tada
u igaitė klausia, ko ežia juo kentė žmogaus juodai apįiit
musu laikraszcziu. Turyme kuriu adresus sziaip ar *
’ueszko: o juodu pradeda džiusio. Ūkininkas ijepėręz!"
taipgi pasakyti, jog musu mis dažinosime, praszyds
• bai meilingai, o rasi jau .. r, X- j ; -v-r k A tL lėS. Z • . .
ija %yra, kad ..Garsas Amerikos be, kurie uorės inu> h
nedingai gretintis. 1 )ėb s k i ai t m j a u s p ra < I c j o sa w o d .o
Lietuwiu“ wisada kuodau- ant tolesnio laiko gaut
i
<>> ne nesijuto, kaip mergaite bą. Eržilas, pamatęs juoduginusiai rupįtusi apie reikalus. tusi atlygįti musu darb
szalia sawęs rausiant, wienan
Amerikos lietuwiu, nepamir- sztus. prisiusdami prenumera juodwieju kardus (sziobles),
isztraukus isz makszcziu, tren spyrė, ii- tasai palėkė po ežia
szdami bet ir apie reikalus tą.
jau stow inezia Iowa, o kitanbroliu tėwvnėjč. Kadagi Ame
Wisi kurie noriti pamatyti kė in žemę ir sulaužė. Žemskiai
kapt už skwerno ir pradėjo ;
rikns lietuwini yra wien dar musu laikraszti, atsiszaukyte apkwailo ir nežinojo ką dary
tąsyti. Nusigandęs žemskiu k;
bininkai ir tik isz sijwo rankos in musu redyste, tai pirma nu ti, o mergaitė n^gaiszawo ir ėėdžiu
wirliulumė wienam ir kitam antausius binosi in
penkių pirsztu duona walgo, meri gausit už dika.
bandė
traukti
saw«skaldyti. Žemskiai ėmė rėkti, ir
taigi ir musu laikrasztis rupį7s z (hm efyste.
o ant to riksmo parbėgo mer skwernus isz eržilo nasrų, isis kuodaugiausiai apie darbigaitės broliai, kurie netoli gi szaukė: „O Jėzau, o Jėzau. • i
nįku reikalus ir juos wisada
rioje dirbo. Tuodu, supratę žilas manę < dal Dėl Diewo u
užstos. Kiek galėdami mes
staiga wisą dalyką, nekwics- k i te bo t agą i r gi n k i te j į szak i.1
ginsime sawo brolius nuo ju
Asz daugiaus szaudykliu m newidonu, neteisingu prietebu ^VERTELGOMS (BIZNIEREMS), tus sweczius ėmė su gerais j na
jicszkosiu, tik adginkite m.- kaip antai anaiehistai ir kito kurie turi npgaminvnms „Garse*'. giais szwentinti ir teip jiems
nę.“ () isz-po lowos szauk«kiu užwndinimu žmonės, kurie
Praneszu tamstoms, jog szia kailius iszwaszawo, kad juodu
sawo bjauriais darbais tik er me numerije pat ii po apgarsi wos pasiwilkti galėjo. Trauk kits balsas: „Ginkite jį. gink ’
zina swietą, trukdo darbiniu- nimai kuone wisu tauticcziu. damiesi nuo kiemo žemskiai te!“
— Ogi ar nejieszkositc dau
kiszkus klausimus; nuduoda ką buwo prie p. Astramsko. gąsdino tuos žmones in Sibeli
mi darbininku prietelius, daro Negalėjęs gauti rokundu knin jų juos ižgabeūsių, ir pa<)awė ginus szaudykliu? — du klau
jiems neiszpasakytą blėdį, tai gu nuo p. A. turiu praneszti in sūdą. Bet sūdąs nusudyjo sė ūkininkas.
yra iszkadą.
wisiems, jog toliaus tik tu bro abudu broliu po 7 dit nas in
— Nejieszkosim, nejie-zk<)kalėjimą.
sim! — rėkė eržilo nasruo> •
Mus troszkimu taipgi yra liu bizniai bus garsįti musu
— Gudriai padarė \\ ienas kybąs žemskis. Isz palowės nparemti kiekwieną gerą baig laikrasztije, kurie prisius ži
nią redakcijon ir prisius nors ūkininkas Senapilęs( Mariam- našai teipogi szaukė: ...Nej’u^ ;
ta,
*■ kuris *.galėtu atneszti nauda
kosi m!“
musu žmonėms. Taigi kiek- dalį užmokesties. Apie iszly- į>olės) apygardoje. Atėjus in
Na, tai ūkininkas isztrauKė
wieną gerą užmanymą, ant la gas apgarsinimu kiekwienas jo namus žemskiams ir szaltyv
bo mus broliu mes kiek galė ras paaiszkinimą ant szio pir sziui szaudykliu (muszkietu) gudą isz welnio nasrų, atida'/ dami remsime, siųstus gi ir kil mo lapo szalia laikraszczio aut jieszkoti, jisai pasisakė turis twarto duris ir iszleido abud i
szaudyklę, tiktai esant paka- szudinus ir szlapius kaip sz. •
pas ant musu žmonių iszmislygalwio.
; . ‘
' /.
.......... 1
\\<>ta, o yzduoti jisai jos ne- uis, ir pabrukę uodegas juoL i
tas pagal sawo iszgalę swietui v
iszrodinėsime. ir persergėsime
./. TRctnia/ffiucAaa.
iszduosiųs. Nu-lbodus giuczy- prapuolė nuo kiemo. . . .
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„GARSAS AMERIKOS LIEIUWIV"

Ir bediewiu pulkus,
*Ant kūningu siundo.

Tewialei waitoja.
Jog u nikelei j uju;

THE LITHUANIAN WEEKLY

Maži ir k i tok i.

Nežino kur būna.
Už juriu placziiiju.

PUBLISHED EVERY TUESDAY

Executes all kind of Job Printing

SLBSCRIT1ON $ 2.oo PER YEAR

All communications must be
— addressed —

Shenandoah; Pa.,

Garsas Amerikos Lietiiwiu**

Meilingoms akelėms,
Zwalgai in medeli.

Shenandoah, Pa.,

1 Joribei czistatoi,
Užsilaiko dailei.

I Idant taptų laimingais,
I Czionai ir po smerezio;

Kur tik žmogus aisi:

Lankr.isz.cziai (korespodencijos)
Jaiszkai turi būti adresą woti ant sz

■

Ar neaina keliu,
Paleistu win pilnu ;
Newaikszczioja taku,
Bediewiu pramintu.

:nrsas Amerikos Liotuwiu“

Juk nekarta girdėjau,
Laiszke mynawojant.

Publishing Co.,
230 \V. Centre str.

Kad ten yra bediewei,
Rasi nė ne žmones.

Shenandoah, Pa.,
inxjai turi 1

Jie paleistuu inga.
Giwenyma wed a

e ant ranku.

O dar kaip juokinga,
.Juk ii rojų žada.
I ž paleistu wistę,
Ir pikcziausiiis darbus;
Sako czion ant žemės,
Gausit dydžius skalbus.

Hutu ger;
WKdo.se musu žmonės pradėtu
K .,3

szancziiis sawo nosis kur n erei

.Juk mums nėra darbo,

ŠIRDIES WSMfll!

a del musu labo,
(< rintele pusėnus

Szi tuos nameliuos,
Kaip ilgai giwiano.
r saituos namelius,

roseneliai state,
Genesnei gadvnei.

■'liktai del musu,
Isz kuriu tik wienas,
Tewyne) gi wen a.

Czion žmogus nemoki!
Raudoni ir gražus,
aminei wisoki;

.-/Z-*. ■•

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

'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

/

i

Su szita szalialę;
j
|

Miletu tewvne,
Sulauktu gero smerezio
Idant antszios pagaules,
I)oringai giwentu;

Po smert sutwertoja,
Per amžius regėtu.

.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.

j Towns in motina,
N eužm i rszk it kali >ų,
Tuos žodžius kalbėjo.
Su c?graudumu szirdi ■s, • Prigimtųjų sawo;
Aszandes liejo.
Milekit isz szirdies,
Kaip motina sawo.
A k mes nelaimingi,
KKad wakams dawem w d ii Milekit tėvynę,
Tewyne apleisti,
Taip kaipo milėjo;
Keliaut in ta szali.
l ž tėwynę krauju,

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 rs 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.

Jaunoji gentkarte,
Be kalbos pasiliko!

N ewer tos neszioti,
Lietuwaicziu wardo.

Blogu pasielgimu,
Doribę suardo.
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.

• n k'

’O tai Aukszcziauses,

Wisur wieszpatautu;

Ar gywiana dailei,
Sutikyme meilei;

. . $2.00 Taip meilingai iszžiuri,

LZwcizdrtojas J. Hamanauckas.

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

(n iekus nuplauja,
Pryjima Sakramenta;

Kaip tėwo brangaus,

Nugi liet u waites,
In k u atsitiko ?

Nei pati nežin<»,
Kada kų nuloja ?

Ar-gi pildo tvirtai,
Ty k ėjimą szwenta ;

Jszeina kas utarninkas,

AMERIKOJE

W iens kita neapkęstų,
Ir wisaip kaiikvtus;

Szwehto tykojimo,
K rišt ūso pasėtus.

230 W. Centre str..

Klausi kelis kartus,
Jis tarsi negirdi.

Tiktai krewezoja,
Swetymu weblionę,

Ar atmena žodžius,
Kuningo kalbėtus;

Garsas Amerikos Lie tu wi u

N EDEL I N IS L A l K R ASZTIS

. Ak brangi motina!
Ką gali daryti ?

Panaszus jiemis,

Senosio- motynos.
In szirdi insettis.

i

■ Nereiks kur už j tiriu

Idant wisi žmones; 1

Ar atmena mano,
Žodelius kalbėtus;

guages,

jirad bus linksma wietą
Tewyneje būti;

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.

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;

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;

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.

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.
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.

SCIVJWW'E P/4., 1894 MPagal nutarimą asztunto sei
mo Pittstone, Pa., 1893 m. ku
ris pawede wieta ir laika suszaukimo seimo susiwienyjimo wyriausybei, szi paskutine
per Susi wienyjinio organa
,,W ienybę“ užkwiete Susiwienyjimo 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 susirinkusiems 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

kataliszkaja Scran tono diece
zijos katedrų, kur buwo siiwiję 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 saiiclhuriuin. Kun. A. Burba, Susiwirnyjimo tuomlnikinis prezi
dentas, luiwo celebrantu, jam
taruawo už dijakoiia kun. J.
Zehris, garbes sąnarys Susiwienyjinio
isz Waterbury,
(,’onn. kun. M. Szeduidis isz
W ii kės - Barre. Pa., už si.bdijakona, kun J. Sutkaitis isz
PiUsburglio,
Pa., už ceremov
nijarijli ir kl. A. Milukas isz
Overbrook. Pa. už turiferariju. 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 sawo 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 kuogeriausios klotui rod'»se, Jo Ekseleiicijų teikėsi duoti sawo
wyskupiszka palaiminimų vi
siems delegatams. Kadagį wyskupas 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.
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 apszwiestu 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 ąve., no numeriu 134. Susiwlcnyjimo prezidentas kun. A.
Burba atidarė seimą• ant nusės
1
po wienuoliktai (11.30.A.M.)
Po tam kun. A. Burba užkwie

e

67z enan 4o v h, Ta..

są su

Ulės.

gewiczia ir kun. J. Žili

ukvahi

•rrr

°WHBirsu

nėti wisus nutarimus paskuti
-4) „Antano, Edwarsville, niu dvieju sesijų. Po antrai
sessiiai 25 diena Rūgščio visi

kuom kitu, kaip tik paprastu

2 7 d. Tur/sejo

V

J o

į wisus lietuvius, idant teiktųsi
padėti man gerinus atlikti taip

is v i>us už
sv arbiausi

II1IISII

Kazakuwiczia.

ir rupesezia yra ir bus
|

4 •

k

v i

I <1

,, kun.

n

su amerikiecziu lietuviu“

ir

v ieto, padalinti tarp toliaui viens nuo kito gyvenauczui taideczu:. busiv. prezi
dentas, kn. Žilinskas, ey ve
na .M t. t ar’nei i įu netoli nuo

pamatyti, kad nuo joju

tro, nuo kurio į.einas ėjo ant
lietuwiszkos parapijos Serali- pradeda uiti ir t u k st aiiezei
ton‘e.
žmonių ganu i da
m ati ni , nes
(irajijo
billa ,,Mr Wilson
ą b homed Į i’ati kom<<!'ja in v ežinms vii. u :
■s neturi, bet kci.

kun. Balcev’iczius.

je, Pa.

\ n tano, Pittetoi
us J ūsaitis. Juiį

i

» y s .ui g
augu ir
k rumiis,

uii

Juozupo,

32)

wo aplinkiniu gyveninio

I a aut

Ui

ateumncziii

kiekvienam Szemu
įnikai, r<>- wiui perskaityti ta -

lo.-i, neįtarei
i
o

ki'-zio],

nėra nei

Kuopa, Mahanoy City

1 )r. J uozas SĮ
jin kas.

4

Iszki p < szita apgarsinim i ir pr: siusk m ims su pilnu t.-nvo a liesu :
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rūpint: Prezidentas g. k. Abro
Tada bosas sunesza czekius
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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 tewynainiu, 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

J. ZYGMANTO
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