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Garso Amerikos Lietuwiu
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Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti wisdi

RATES OF ADVERTISING:

mas kožno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliai nepws

KUOl’UIKIAUSIA IR U/. PIGIA PREKE (( ŽIE
MA) ISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS DAR
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS,
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATAS, UŽ

885 Bank str. SS'aterbuiy,

KUHCZYNSKU

N E D E L I N I H L A I K R A 8 Z T f S,

or e inch once , . . $ 0, 50
one inch ono month. $ l,oo
one inch one year . $ 10,oo

LIETI’WISZKAa

.wienaa -colis per menasi $ I,go

Shenandonh, P a.,

ŽMONES SZ1RDINGL GĖRYMAI, CIGARAI PUIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

PUBLISHING CO.

?30 W/CENTBE STH

KAMPAS E. CENTRE Hl N. 150WER4STI:. SHENANDOAH PA..

SHENANDOAH. PA.,

;j. liAMANALX'KAS GASPADOR1US

Entered as second class matter at the Post office at Sheuaudunh, Pa
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DANTŲ DAKTAl

M.
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kweCzion puikus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas czion atsilankisitTas pigei pencziu durnu. Kur galima kožnarn
samdysi t!
wiungencziu atsilankvtie.
Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio,
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau visokiame reikale žmo
nėmis; anglius panvežiu, perkraustau, su kericziuin ar boge persamdau ir t.
t. 'Podėliai, nz.prasz.au wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko
reiks, tai ateikvte in saliuna kuretue wisoko salima gauti delei gėrimo.

— Na wisi prie

Jurgio Juraiczlo

CH. SHMID'

232 W. CINIKE SKT.

...B

^/te/K/ndoah,

?7.5 V. Ce*Zr<<*JSIIENTANDOAII. PA..5M SJANCZAITIS.

Ar žinote lietuwiai tocią

Czion gausi geriausiu gėrimu,
szalta alų, o ir gūžes gera miera, o
rukinio nereik girti ba tas pats giras
NEPAM1RSZK1TE, szale „Garso“

$
$

Ofisas būna atidarite.
nuo 9 iki 12 (pietų) U
po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakart p

3G Oak str. S1>«C

\\ . Coal str, Shenandoah, Pa.,

TIAN SHMIDTOyn®
Ch. Shinitlra gali kas
baczkutiu in namus pat^ĮĮI
207 W. Coal str. S!iv»O

R. DABBS.

Powardu „LIETUWA”
Derlingiausi laukai isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts
tnkstanuziu wieiiam gabale, po abiems pusėms gelžkelio „Memphis ir Little
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutwerti sau
dydžiausia ir puikiausi? parapija. Komitetas aprinko taja wieta ka:po ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kol ion i ju. Wisoki jawai dera labai gau
jai, priegtam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu
Walstiju. Klimatas sweikas. žiemos trumpos, o wasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima liginasi su Chicagos,
Wanduo sweikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiksrios. Balkiai ir lentos neiszsakvtai pigios del pasistatymo sau narnu.

Mo'.asi S l,oo isz wirszaus už kožna nkra, o likusia suma iszdajina ant
5 metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska įaszikitia in

UMONLANI)COMPANY f 63 Washington str. Chicago Iii
Arba in redistia „Lietuwa“ 954 S3 rd. str. Chicago, 111.,

22 W. Centre str, Niennndonh
Czion galima gauti szalto alaus, sal
džios ir karczios arielkeles. to'posg
usirukite cigarą su kweponcziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

Ara
panaszei labai iii žmo^W
pawiaiksla, teip iszrodo I®
Jaigu nori kas kad atlB* '
dvdes formos tai wiska p-’
ro ir nebrangiai.
ft®.
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AGENTAS SZIPKO

Johnson’o mes-nyczia.
” •

-------

------ A

Del wirimo mesa 5 sw. —
Del kepimo galwijiena 3 sw.
3 sw. deszru —
— —
Rūkyti kumpiai J sw. --

25 u.
25 c.
25 c.
9 c.

308 W. Centre str.
Pa., Galima pirktie koife|®|
ant geriausiu szipu watiRp
tam liaidžiu piningus
Lietuwa, Russija, Lento®

gero galima gauti isigW'fw

Taipgi del wirimo mesa 3.*, sw. 25 c

Geriause mesa ir inežiause preke
wisame mieste.

°
'
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pas sawo wienžemi.
1
O

JI. WI!()CZINSO

— SAL1UNAS —

A. GRYNEWYCZIAUS

Jono Razo

Ten galima gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
Ten kožnas lietuwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran- su kwepencziu durneliu, o ir pagelba
bedoje, ba jau newiena iszgelbejo
isz nelaimes p. Ražas.

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,

'Paine sztore wisokiu
rna gauti pirkt ir nebrai>re|
ir mažmožiu i pa t ingai reto®
torelėms. Wis gi ten glife®

ir pas Wroczynska v ra
kas reikalauja.
539 W Pine str. Mahaooift
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VAKARAS TILVIKO PIR- tau, ponai,“ atsiliepė Dūlis; pats žmogus matė, kaip vien kalbate?“ tarė Tilvikas. „Dau
KTELEJE.
„bet rodosi, jos nėra užgįtoa.“ plaukė1 vienniaiRzkinė žmogy-“ gumas tu ezungalviii nesupran
Isz užraszu d-ro Baltruszio. — „Parodyk'gi ?u— „Praszau sta tekina lėkė pakluonėmis ta to, kad jie patys savę plaka,
ri'
\
in vidų: ten rasiniu.“ — „Isz- ■' nuo gaisro, p-erszoko p<*r tvorą iszduotlami ir parduodami sa
C 1 ąsa.)
nesz.k ezionais; ore szviesiatr ir pranyko tarp friobii. Kolei; vo brolius, n cm jie tamsus kaip

szele užsimano: atsi
niausio nluczio, saldžia,
kokios tik norėsite ari
cukrawotos. užsirūkyti r |
• • HI
Praszau atsilankvūitO
.
. ..
• m
bandyti!
•
Oš*

K. DHDURK0

wienas colis isztisus n.etus 8 10

11 DIENA GRUODŽIU (DECEMBER)IHtU .M.
—

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETUW1U“

wienas colis wiena kart $0, 50

J6ZE1NA KAS UTĄRNUNKAS.

W Ghmlel
311 E. Centre sir.

TREKE APGARSINYMU:

— Ogerinus Ogalima matyti.“ Du sukilo, kolei gesino^ nors užge
—* Vos spėjo Dūlis isztraiP
lis iszneszė Ivinskio kalendo sinti nieko nevaliojo, nes dar
kti laikrasztį isz jo ranku. Bet
rių, atvertęs nuplėsztą kertę. žinė su visais javais in anglius
pas uriadniką paliko kertė nu
—■ ,,Nu, ar tas?“ klausė aseso ir pelenus pavirto, nū vienam i
plėszto laikraszczio. — „Tai
rius uriadniko, vartydamas ka in galvą neatėjo p.ajieszkoti,
k:Į ežia tamsta po svetimaa kilendoriu. — „Bus tas pats, tas kur Varna lindi,, nes jo aut geszenes landžioji, kaip koks va
pats,“ atsiliepė staeziai nriad- sininio gaisro nebuvo, kada vi
gis?1 suriko užpykęs Dūlis.
nikus, įsmeigęs akis in nuplė si kiti kaimynai, kaip kas gale
„Ar jus neisit laukan, begė
sztą kertę ir lotvniszkas rai damas, neszė pagelbą. Ir ka
džiai — Sukelsiu szeimyną,
des. — O tu kvaily, kvaily! da pradėjo apmąstyti, kaip
tai jus visi gausite per kailį!u
tarė asesorius. — Artu nema ežia galėjo tas gaisras atsitik'
— „Gerai, gerai,“ atsiliepė utai, kad ežia yra senas kaleli' ti, iszgirdę pasakojimą ano ke
riadnikas, kiszdamas nuplėszdorins?“ — „Negalėjau žino leivio, visi pasigedo Varuos;
tų sklypelį kiszenen. „Rytoj
ti!“ — „Negalėjai žinoti! Tai kada nuėjo pas jį, namie nėra
apie tamstą bus praneszta ase
ką tu ant pecziu neszioji ? ar do. Pati sakė, kad vakar pats
soriui. Man daugiau nieko ne
galvą, ar koki ten stuobrį? N^ iszūjęs miestelin naginiu pirkti
reikia; užteks szito popierėpasiklausęs, kur bvasta, ’r.elįsk- ir lyg szium laikui da nesugrį
lio.‘‘ Ir iszėjo visi trys. Varna
ant rytojaus gyrėsi kaime, į ve in vadenį! Neisztyręs gerai da žęs. Isztikro. apie prieszpielyku, neužkabinėk be reikalo ežius pagrįžo ir Varna su nagi
dęs Dūlį in tokias putras, isz
žmonių, nes tokiu budu tiktai nėmis, didei stebėdamasi, kad
kuriu nebegalės iszbristi: paša
gadina musu darbą, įpykin kaime gaisras atsitiko, kai ma
kojo, kaip jie užklupo jį be
damas juos.., O tą szunies tot<, kaip ežia jis padarė, tai
skaitant, kaip uriadnikas plėkoją skundiką reiks paduoti nėr žinios, liet tikrai bus jo
szė gazietą, ir t. t. Kaimynai
in sūdą už suvadžiojimą poli- darbas!,,,, — „Žinoma, jo.
szypsojosi, klausydamiesi Vai
joR.“ Ir iszvažiavo dangiaus Kas ežia dauginus degis?“ atnos pasakos, ir tiktai retas ka
nieko nedaręs. Varna iszti- siliepė daugumas klausytoju.
tras isz ju piktinosi. Bet Dū
kruju buvo paduotas po sudu — „Nu, tai-gi ir asz taip spė
lis tai p-pat nesnaudė, Pama
tęs, kad ant nuplėsztos kertės ir turėjo už tai keletą nedūli u ju,“tarė Tilvikas. ,,Girdėti bu
yra keletas nieko nereiszkian- patupėt kalinyje. Tai vis atsi vo, kad jis posudui grasė Dū
tiko szį rudenį.
Vos spėjo liui, sakydamas: nu, jis manę
ežiu žodžiu, sumastė nuplėszti
Varna sugrįžti isz kalinio, da paminės, kaip nuogas
tokia pat kertę nuo vieno lapo
senojo Ivinskio kalendoriaus sztai užsidega po keletui die pasiliks; asz nedovanosiu.“ —
nu Dūlio daržinė, pilna pri „Bet tokius szungalvius metas
ir parodyto tą nuplėsztą kalen
krauta avižų. Dievo meilė, kad mums pradėti taip pamokįti,
dorių, kaipo Vilniuje spausta,
jeigu atsivilktu kas kratyti jo vėjas putė in lauką — tai tik' kad jie amžinai atsižadėtu skun
namus. Kitas knygas ir lai k ra tai ta viena triobair tesudegė, du ir kersztu!“ atsiliepė Pet
Bzezius taip paslėpė, kad nie o taip butu gal ne tik Dūlis, ras. — Nu ką, vyrai! pradėsi
kas negalėtu atrasti, jeigu ir bet visas kaimas sugruzdėjęs. me nuo Varnos visiems szunper visus metus kratytu. Iszti Keno-gi czionai dauginus, kad galviams kaili szukuot?“ —
kro. keletui dienu praslinkus, ne Varnos darbas? Niekas ne „Reiktu tą dalyką gerai apmą
atsivelka pas Dūlį asesorius su vaikszeziojo ten; daržine buvo styt,“ tarė keletas isz jaunimo.
savo tarnais. —,,Nu szeiminin užrakinta, ir pradėjo degti vi Tiktai Stagarai arti dvieju my
kai! tavę skundžia, kad esi ne dunaktyje iszųoro puses. Lžtė liu nuomu.su. Kur mes jį suti
myjo gaisrą netoliausia keliu ksime? — Tai bus galima.
ramus žmogus, maisztininkas;
skaitai užgintas lietuviszkas važiuojąs žmogus, kurisai ir Asz tarnavau tame kraszte, ir
knygas?“ tarė asesorius, lipdą iszbudino kaimo gyventojus, jį pažinstu,“ atsiliepė Petras.
mas iszratu. — „Skaityte skai rėkdamas, kad jie dega. Tas — „Vaikai! ką jus ežia niekus

Kamino kaanszcziai. —
toksai Varna elgiasi kaipo po
licijos bjauriausias sznipas,“
atsiliepė Petras. — „Gerai, te
gul jis butu ir bjauriausias po
licijos sznipas! bet ką jus jam
padarysite? Kaip tiktai užka
binsite, uzsiundis tuojaus po
liciją ant jusu galvos.“ — „Pa
žiūrėsime, ką jis gaus su visa
savo policija.“ — „Oi, oi, vai
kai! žiūrėkite, kad nepakliū
tumėte. Tax pramieorius Pet
ras prasima no ką norą, <o j.u«
kiti, kaip avelės^ ir
pas
kui,“ tarė, buk tai pert>ei'gėd&
mas -i r d rauge n^iliai žiūrėda
mas ui Petra, Tilvikas^“ —?
„Nebijok, dėde, viskas gerai
iszcis,“ atsiliepė Petras. —
„Kad jau gerai, tegul bus ge
rai. Bet bala nemato tu szungalviu. Sziandien jau vėlu, o
męs da turime pabaigti pradė
ta skaitymą isz istorijos. Ka
žiu ar ponas daktaras da pa
klausys
skaitymu ar ne
— „Aežiu szį kartą jau negalė
siu: labai vėlu, ir tpriu skib
bintisi in namus — rytoj ank
sti turiu keltisi. Bet kitaM karta malonėliau drauge perlei
sti \ isą vakarą; tiktai praszau
duoti žinią, kada susieisite.“ —
„Gerai,“ tarė Tilvikas, „duosi
me žinią.“
Jau buvo po vienuoliktai,
kada iszėjau važiuoti. Petras
pasiliko ten, nes tur but turėjo
daug ką juisisznėketi su Mąry
te: o asz \ ažiavau toliaus su
vienu jo draugu....
Praėio keletas nedeliu. Lai
kas subjuro ir žmonės labjaus
pradėjo sirgti. Man besidar
buojant su ligoniais ir isz gal
vos iszėjo kalbos Tilviko grin-
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tai atsiminti. Sztni vienų ry t
metį atvažiavo žmogus vesztis
manęs pas ligonį iii Stagaihis.
Klausiu: „kas ten serga?“ — ■

iarnai

r*

už

ais da užsiliko geras senovisz
ka^įųt pn&vs, kahh szeimiuin-

.? 4.

tusia

, bet ir

cinikas ir

žmonės kalba ’kad

virs ir bus gudui galas*

prisikabinę.*

nioim ūpo1 aisiraunii|
raszome, praszome nors smarkiu vyiu?“ klaus

buvo

tamsta,

ir, matai

ežia buvo insimaiszęs, bet nid

IcJuiiis*

,,Mano.sžink

keldamasis nuo kriksztasuolio.

riemet i

„Tiii.hnr but. tamsia busi kiu vyru
žujvo. Paskui iszg*ird‘odtė', kad’ ■
lingo, tariau sav ir sėdausi ir jam taip pat, kai|> A’arnai,
uits. .\ugi, lamstu|ar ne poną*
važim ii.
Bevažiuojant. isz r* » « « į f v z | x * j\ k i i i i \} i t \ v * /> i 11 i v 1
ninkiii, suko, nieko nedarė. laktaras?“ j —■ yXeaWiiinkitA
i Uio; ga
T iktai isz prat’žios, kadil jis
6 nuo savo
oi mes 041a
griebėsi ginti urii dnika, vienas
markiu vyiifl

jauna m jį
mergina,
T" v .,pai
svyvziui užkų-

i ]’ g
i

prie'z minias
t less
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mo<

ųmoie a n i Karc/.ia
zikui, bet iiegir<lė

, — bus

1 i savo grasi mals n

s“
r

i /

neregėt i

?,.X U 1; i kų Jie
“ ~ Jie nieko
pinigu, nė dail

plėszi kai*

moli,

* -r i
sakvdann

<>aba didelis

bux o
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tiktai nutversią
„Kur tas atsitiko? —Augi
inišzke,1 netoli• įHiog
miestelio.
O

iszmusztomi
se<

baisi

na m les

ir bėga

nuev

u licziiioiu

karcziamos, o
užklupo;
vienas besurasi ?.’
>arorypsoi< szun
už skundus; jei-

na

i

V ien as
in kainuiv
tų dalykų. Ant galo privažia
vome ir Stagarus, ant kuriu

(ral-but kurgirioje lindi“ mat,

tai!“
bovo užėmęs'didis Lietuvoj* gana
kunigai
kszt is VJ* i tautas. Susė
• /
dome prid stalelio, ant kurio žmoniszkai į>asielg<laviiiį|
■m
v o kai m i na is ir kų, — w
rius. A
vi'-i Varuos pusę laiko. S|
dori u ii
telėjo ir tarė: ,,tai tas kaleli- tau,
tamst
mane
dorins, kad žinotumei tamsta, pamėgini ir dauginus5
tiktai ir iszgelbėjo mane isz

karu

„Giri
miog T

žmonių yra nė pikti,
szosi, o dabarx kszczios^

i'

Todėl |
ginus nebuvo nė ant ko užpuo- dailiomis triobomis apstatyta tais, pastsznekflme gražiai; ap
j asiihH Į
simainome knygomis.,. „ Taip, užmanymas
taip! lai ir tamsta jį pažin n i gus—♦ tain visiems į|
oti?“— „Pažinstu Jisai man
žmonės, w
imis, kai')l x arna.
rodos, apsvilę ir buvo matyti
va stebuklus; tiktai eikit*
tu Dieve 1juodi sienojai. Tųr but Dūlio,
B< t ir tie
teisyla-s ir duokite liR
k.).’ — nė • baimes nė
nt-i dingtelėjo man galvoje, atsimi lia !
mano nevidonai
gerai nuImta smarmaža kriiR
iNU-gi ant gauti žydei ka neblogai iszro
vis d idilių
dė, ir asz greitai ten atlikę: kiu vyru, kurie jiemis kaili isz
Muistą uriadnikas patyręs a- užsimaniau nuvelti pas Dul
— „Taigi dabar, va.“pie užpuolimą ant kareziamos,
iszgird.au.
Ar
Taip mums beszneb
szimtininku in stagarus susta- m yna — maži ir dideli, seni ir
jauni, vyrai ir moterys sėdėjo būti tie vyrai?“ — ,J\ažin!
* ,1 I T • 1
1 • - 1 _ * nieko negabu pasakyti.‘‘ —
.kaip ir ka, bet’nieko isztirti
su R
,,Kų-gi žmonės szneka apie
juodbruvas vyras, vidutinio szitų atsitikimų ? — ,.Mažai da kandos sznekla apie#*
amžiaus. Matyt buvo, kad ežio
f

. a &‘

f

•

83
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Dė nepamacziau, kaip pradėjo
temti. Reikėjo rengtis namon.
Atsisveikindamas su meiliu
szeimininku, linkėjau jam ge
ro pasisekimo visuose jo dar
buose ir prasziau mane atlan
kyti, idant galėtumėm toliaus
pusisznekėti apie musu atei
tį....
Vėl tamsus rudens vakaras,
tiktai szaitesnis už aną, vėl lie
tus lyja, o asz bevažiuodamas
vis mųstau ir mastau apie gir
dėtas sznektas: ežia man akise
pasirodo Tilvikas su savo drau
gaiš, tarp kuriu matau keletą
maskuotu jaunikaicziii; pasi
rodė ir Dūlins szaukdamas;
„vyrai! tiktai ei kite keliu tiesiu
ir duokite mums pamokslų
szviesulbus nauja Lietuva!“
,— „Ne, tariau sav, ,,da musu
giesmė nepabaigta, giedoti,“
ir atsiminiau savo sapnų turėta
„ant nakvynės.“ —
Isz l’k. Pr.

SMULKMENOS.
— :o:

l žmatyta isz lai k katastrofų.

bet dėka padėjimui daugelio
medžiu daigte, kuriame buvo
lauktinas prasimuszimas van
denio, bėgimas buvo digeziai
apsilpnitas. Aplinkines mies
to Hard va, atitolintos nuo Go
linos per 240 kilometru gar
saus daigto tarp pilegrimu indusu, nu kentėjo didelę bledį.
Iszsi liejimas niineszė keliolika
namu, vielas kaimenes gyvu
liu, iszlaužė didelius plotus gi
riu. Patvinimas tesėsi 12 va
landų, o iszniko ligei taip greit,
ka;p ir atėjo. Neiszpasakitų
bledį architektūrai indusu pa
darė tvanas suardidamas szven
tinyczę Chandiesivare, kuri su
iro in griuvėsius ir nuplaukė
su vandeniu drauge su szimtais stubu, užgiventu per faki
rus. Gyventojai stubu priesz
katastrofų turėjo būti prieverstinai iszvesti isz savo gyvena
mu vietų, nes nekurie isz ju bu
vo prisižadeja po prisiega ne
apleisti savo gyvenime tos
szven tin iezios.

dis, isz kodasimislita, jog smcrtis užėjo sziksztuolį kada skai
tė savo pinigus. Daugėti auk
so ir sidabro buvo atrasta akmenineme puode paslėptam
ant hmtynos; isz vis > atrasta
daugeli kaip $750.
Tuojaus po tam turtinga se
na moteriszkė numirė ligei po
tokiomis isz ligom is ne pertoIi sosfap\ !io taip vadinamos
Midland, kur per ilgus metus
viena sav gyveno dideliam
name.
Ne buvo ji matoma per visa
ned«din; policija gavo nuo tū
lo jos gimines paliepima iszląužti duris namo; rasta kana
moti riszkės jau pagedusi, ap
linkui gulėjo suplėsziti ,,czekiai‘ ir kitokios popieros.

isz bado taiposgi numirė
tūlas
Londono knįginįkas
Grinai i je pereitame mete. Per
ilgus metus gyveno vienas sav.
Niekados nevienų ne inleisdavo in savo st ubų. kuri, kaip ir
jo kuras, buvo suvis apleista;
buvo loeniniku keliolikos na
Szyksztuoliai ir ju pabaiga. mu, bet maitinosi tiktai duona
Nelaimingiausia isz visu ir vandeniu.
Apie nepaprastų atsitikima
nusidėjėliu be abejonės yra
klaidom keliu einanti asaba. dauesza pereitame mete. Apkuri idant surinkti turtus, reikszta policijai, jog moteri
ne tik tai pavydi sav vigadu, szkė gyvenanti v iena sav toje
to gyvenimo, bet marindamas! aplinkinėje ne turi isztekliaus
savę badu inžengia in priesz* | ant užsilaikymo.
Durys buvo uždarytos ir
laikinį grabų, raszo ,,London
moteriszkė nenorėjo atidaryti.
Tit-Bits.“
Toji goduiystė aukso yra Vienok, kada buvo paszaukta
vienas isz didžiausiu szlektu policija, atidarė. Mirė beveik
paprocziu žmogaus prigimimo, isz bado ir be to da buvo nepil
o galima ja iszvysti baiseme no proto.
Buvo perkastas jos namas ir
savo paveiksle, kada randame
viena arba kita isz nelaimingu rasta $31 pinigais ir bankos knį
jos atiku, sustingusių iratszalu gute ant Ši 100. Užveizdėtojai
šių, kuri pražuvo gal valando pavargėliu paėmė knįgutę ir
je, kaka žiurėjo in mamonų, pinigus, o moteriszkė buvo nu
kuris ja iszvarė isz gyvasties, siustą in namus pavargėliu,
bet kuris jeigu butu buvęs ge kur ji buvo užlaikyta už jos
rai sunaudotas butu prailgi pinįgus.

Nuo senei laukiamas vandi
nio iszbegimas isz ažero Gohna
Gimalajuoseatsitiko d. 25 Bug
srjosziu metu. Ažeras ploczio
nuo 800-2400 metru, ilgio nuo
4500 m. o gilumo in 270 m.
iszsitusztinolaikeszesziu valau
du galima sav perstatyti apie
smarkumų bėgimo tokios dau
vandenio. Iszskiriant
♦gybės
-- *
kelis fokirus, kurie nenorėjo
apleisti savo stubu, ne vienas
isz žmonių ne patrotijo gyvas
tį, nes priesz kelis menesius bu
v o žmonėmis praneszta apie
katastrofa, paskutiniose dieno
se tyczia del to siekio buvo in
taisyta d ratai telegiafu ir duo
davo žinia kas valanda apie ju
dėjimų vandenio ažere. Isztik
ro kaimai ir miesteliai, kurie
Kitų da arszesnem padėjime
radosi ant kelio tos galybės nęs jos g\ veninių ir daugelio!
moteriszkė atrasta Northampvandenio, ainanczio in Gange- kitu.
Tokia atsitikimas atsitiko tone. Susiedai užtėmijo, jog
sa turėjo būti suardyti; žmo
nes ir.valdžia nuo s< nei buvo ne senei viename isz szeuriniu niekados nieko nematyti jos
pasirengia gelbėtis. Kaimo miesteliu, kur rasta sena žino name, o policijentas nusidavęs
Gohna, kuris radosi ties ažeru, gu numirusį mažoje stubukėje in jį, rado moteriszkę baisei
ne pasiliko nė ženklo. Miestas ant grindų, kur gyveno viens a]įleistam padėjime visa apliSrinugur suligįtas yra su že sav per penkis ar szeszis metus. pusę purvinu ir kirmėlėm.
me. A anduo atplaukė iki mie Niekas jo ne matė per dvi ar
Rodė matomai ženklus pastui apie 4 valanda rytmetije. tris dienus; del to susiedai isz bludimo ir reikėjo jų iszvesti
keliose minu tose, jau ne buvo lauže duris ir pamatė jo lavo per panevalę. Imtinese, kurios
i atsitiko vedant ja, pliszo jos
ant pavirszio žemės keliu na ną ant grindų.
mu. A iskas tuojaus nuplaukė
Palei jį gulėjo ne maželi, drapanos ir iszpuole popiera
su vandeniu. Buvo tikėtasi di taip 45 suverinai, o daugelis isz bankos angliszkos ant 20
dėsnio patvinimo vandenio, sz ju buvo iszmėtyta po grin svaru, Iszvedus jų, buvo perv

žiuretas narnai ir bu\u atrakta
daugelis p<»pię.ru isz b..nk u,
viena iiiio^1?50. Žinoma, jog
užv&zdHojai pavargėliu paė
mė visus pinigu^.
Bet miestui Birmingham be
abejones priguli užsitarnavimas, jog turėjo savo namuose
nelaimingiausiasziksztuolį. Bu
vo tai žmogus arti -S<> metu se
Jiunio, kuris v.gyveno viens sav
stebėtinai padarytam name vi
duryje miesto.
>«siedai padavė prasziinų,
idant jį patalphiti in namų pa
vargeliu ir tapo atsiustas urednikus del isztirinejimo pade*
jimo senio. Pribuvęs iii jo na
mus rado ji apsidengus skudu
rais irsėdint prie pecziaus, ku
riame degė maža ugnis; ant gri u
du gulėjo visoxi skarmalai,
kuriuos rinko per ilgus metus.
Paklaustas kokiu bildu mai
tinasi, atsakė,jog jo bicziuoliai
jį gelbsti, bet suvis užsigynė. jog neturi pinigu, iszskirent
kelis variokus. Vienok buvo
perkrėstas jo visas namas ir bu
vo rasta sena skrinutė nuo ta
bako paslėpta skuduriuose, ati
darius jų rado $3,000 auksu
T< > Ii a 11 s j i esz kod a m i a trad o ba u
kava popiera antpeukiu sva
ru ($25), knįgutę bankava, ro
danezių jog jis turi banke
$2,000, ir jog jam priguli pro
centas už$5,000 kuriuos padė
jo ant akcijų geležinkelio.
Likimu jo užsiėmė giminės,
kuru,
kad ir negalėjo jo
iszgyditi isz sziksztumo. pasistengė, idantgyvetu pritinkau
neziau kaip ikiszkdei,

Kitas szlksztuolie Prancūzi
joje numirė isz priežasties apleidemo patirs savęs du ar tris
menesiai adgal. Dažinota bu
vo, jog per ilgų laikų jis gyve
no dideleme apsileidime ir su
vis pradėjo nepasirodyti tose
vietose, kuriose pirmeu radosi,
bet perleisdavo visa savo laikų
knįginiczioje miesto.
Viena diena eidamas per uIi ežių apalpo ir buvo nunesztas
iii jo varginga namų, kur tuojaus numirė, kaipo auka szyksztaus gyvenimo.

Norint buvo taip vargingas,
jog pats skalbė savo drapanas,
ant ko pasiskolįdųvo muilų,
daeita, jog buvo žmogum tur
tingu. jo skrinioje buvo raita
knįgutė isz bankos, kini rodė,
jog turėjo netoli $1.000,000"
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, GARSAS AMERIKOS LIEIIAVIU’’
IT BLISHED EVERY TUESDAY
Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages,
SUBSCRIT1ON $ 2,oo PER YEAR

Garsas Amerikos Lietuwiu
Publishing Co.,
230 W. Centre str.,
Shenandoah; Pn

Jszvina kas utarninkas,
Shenandoah, Pa.,

17 Gruodžio J. Raisas rodys magicznas baikas ant
/ales Rabinsono. Wiskas bus lietuwiszkai: arajisliehu.viszkas benas: prasidės wakare. Inejimo nuo 1525 cen. Wisi lietnwiai ne tik isz Szenadorio. bet ir isz
aplinkines ne užmirszkite ateiti pažiūrėti baikn wer-

IHZlIila

I zweizdrtojas ,J. Ramananckas.

ir pagyrimas musu broliams
plynioutl.iszkiams. nes Imda
mi daug mažesneme skaitliuje
idorieezius, pasi-

23 I \V. C 'litre st r.

Shenandoah. Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money
t hdrr arba Regisi ra wotoje Gronint<»j<* ant ranku.

J. PAMANAI ('KO.
230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa..

tikdim
ypacz nuo bedieviu, |
mieli broliai, kurie njffi
szventą kata Ii kiszka liit
tai nepirkite tokią knį^
neyra katalikiszka lįd
niszka ir imkite su tiM

Lietuwiszkas jnagikas!

KASZTUOJA ANT METI

Rankraszcziai (korespodencijos) ir
laiszkai turi būti adresawoti ant szio
adreso.

katalikiszko

musu

dzio. .urs Coins Aikry
žinomo mėsini ko .tapimu
vota. Ji yra apkaltitt^;
nuodijimą sa\ o penkis^
Keturi vaikai yra r '
Penkla, mergaitė 16 nifU/
ko Kuoja, ji
tojus proto,

motina

nas

mirusio 31. Biijancko, tapo nu
gabenti in Philadelphiją iu na
mus siratu.

maskolių. į__

r1"’!Puiki knin

lios padare <ikk*ii mspmii n
tik aut lietuviu, bet ir ant svt
timtniicziu; daugumas isz pi
bIi kos buvo a
kime ir im

Ką ji jiems padarė. Ji
žino jog nunuodijo viii
nori save nnniioditi. Br’
nedaleido jai to daryti
dej iszsnnokinimo
kalbos; iki sziolei
davinėjau po <;> cen., o iki nau
ju metu pa rd a \ imsiu tik tai
po 50 centu. I ž tai pasiskubį
ket su pirkimu. Siuncziant

laukėme, ka
. Bet gi lauke
galime, dau
gumas dirbtuvių kaip stove,
taip ir stovi ir nemisHa prade
nima regist ra votoje gromatoje
ti. Beto tūlos dirbtuvės ir pra
dėjo dirbti po stovėjimui ilgo Kurio, žinoma, buvo m valiai? reikia kreiptis aut szio adreso
laiko, bet tas suvis menkai ką barniu ir riksmo, nes tūli ne- M r. M. Al inkus
prisidėjo prie pasidauginimo
įvaldyti savo burnos,
darbu. Nes daugumas darbitenui buvusius ferusii
nikų Amerike sziais metailinejimus viens ant ki

aip mu
medaus
prisiarti
i d. szio m. Kasparąvi
nūs zi-ni.u anglekasv ; lose pra czieiie, sena žmona, nupimli
deda triimpitis laikas ir dienos
dirbamos, kad suvis yra sunku
savę i.-zsimaityli. Kaip ilgai
taip bus, negalima žinoti, bet
gi yra viltis, jog neužilgo pra
dės sziek tiek darbai eiti ge
uzgnuvę anglekasy
maus
gianije. Po ketiniu
darniu buvo iszimtas,’
bet o<d
Randame
• liko nuo sunkaus sužeidimo.
patai pyta nors pavirsziui apraszymą apie teatrą dar nesenei
atgrajita Plymouth©, ant ku

agys, ineje m paczt
mkta valanda dienajl
\ $7350 pacztavu n'
rlie im
kuriuo?
itsineszętarpe pacziorius buvo
ant t ru mpos \ a landos i:
kinęs <1 u rys, kada sugry
sižiurėjo, jog buvo naci

rasarg
Broliai lietnwiai apsisaiigokit pirkdami nežinomas
knygas, tai yra tokias kai
po Biblija lietuwiszka, o
vvokiszkomis raidėmis, ha
tai yra linteroniszka ir
didelei prieszinga katalikiszkam tikejimni. Jaigu
mieli broliai lietnwiai mes
tokias
knygas
pirk
sime ir užlaikysiu!, tai
mes laikysim sawe (ik ant
juoko nuo priesziniiiku

Harrisburg,
urv
Kokia tai .Mary \\ illiaF
metu senumo, tapo b!
ežiu užmiiszta per wire
1 9 metu. Vai kinas ren$
ant medžioklė?
szaudyklę, 1- li n buvo ;
vita su dideliu szuviu, į
tycziu iszsz.ovė
in sesers szona

B re k er i 3 sustojo dirbęs.
Shamokin, B Gruodžio.
Brokeris vadinamas Ilickary
Swamp Union Coal Co. nusto
jo dirbęs nežinę ant kaip ilgai.
J n 500 vyru ir vaiku nustojo
darbo.
Sudegė krekeris.
Pittston. 4 Gruodžio. Dide
lis krekeris, Latlin‘e, dvi im
lios nuo Pit (stono, sudegė; il
gais prasidėjo treezia valanda
i>z ryto. Blėdis padaryta ant
$GO,000. Nežinia isz ko ugnis
galėjo prasidėti. Keli szimtai
darkiniku nustojo darko. Nau
ja krekeri ketina pastatyti
kaip galint greicziaus.

Aresztavoti Nedeldienije dirbantieje.
Baltimore,9 Gruodžio. Pa
gal tiesas Suvienytu Valstijų
tapo aresztavoti 23 vyrai ir 18
moterų ir merginu už tai jog
Nedėlios diena dirbo.
Kiekv ienas isz aresztavotu yra pa
statyti po belą $100. Areszta\ otieje yra isz Maskolijos žy.
dai, kurie teisinasi, jog pagal
ju tikėjimą yra pasilsiu diena
Sukata o ne Nedeldienis,
Policija atrado, jog dirbtuvės
buvo per anksztos, kas žinoma
kenkia sveikatai darkiniku.
Po
v
lieija ketina kreiptis prie locniniko dirbtuvių.

Sudegė dirbt live.

mislijo jis kaityti pinįgus inmesdamas in kokį tai s kist ima
vadinama „gas jet“. Iszsiėmęs
isz kiszeniaus i n metė ir ta
szmotuką metalo, kuristuojaus
expledavojo, ir sužeidė jam
abi akis. Kokis tai metalas
buvo ir kokiu spasabu atsitiko
expliozija, niekas negali pasa
kyti.
•i'

Straikas.

p
Jtnies m kitur
Isz Kinu ir Japonijos.
Po paėmimui porta Arthur
užstojo tuom Inikmis perstojimas karės. Japonai norėjo u
žindi W ei-Hai Wei, kita pamarinę drutvietę Kinu, bet gi
susilaikė. Mas/.iravinną ant Pe
kino apsunkina jiems szalfis.
Dar laikraszcziai isz Jokahamos danesza, jog Japonija
pa roką vo statyti didesnes iszlygas Kinams ir ias padidėti
jeigu karė tesis toleu. Jeigu
dar karė pasibaigtu Japonija
reikalautu 4Oi) milijonu venų
kaszlu ir už atidavima adgal
žemės iki szi a m laikui užka
riautos. Ant Kinu noio susi.gadvti Japonija suvis ne mislia atkreipti atvda, bot Kinams
da labjaits parodyti savo spė
ka.

Philadelphia, G Gruodžio.
Szimtas ir penkesdeszimts vy
ru ir in du szimtus merginu,
t
dirbancziu šakninėse dirbtu
vėse, sustraikavo, isz priežas
ties apgarsinimo sumažinimo
mokcsties. Pi r men kadastrai ka
voNew Yorke darbini kai eukri
n i u dirbtuvių, buvo pakilus pre
kėant tu iszdirbimu, tai buvo
padidyta mokestis ant 15 pro
centu. Dabar, kadaNew Yorke
darbinį kai sugrįžo prie darbo,
buvo apgarsinta, jog ir vėl nio
kės senoviszkai. lieknoje, jog Jeigu Japonai szią žiema ne
straikas ne apeis kitu TOOdar- galės paimti Taku ir ShamIlai-Kvvan isz priežasties aszbin vi k u.
traus klimato trauks . in kilas
dalis vieszpat vstės.
Sustabdė truki.
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pamirsz< , jog mirų ės rar;.«
buvo schižnfatiku bjauriausio
skyriaus, jog buvo godom stacziatikiji, kuris niekino katulikiszka oažny ežią, kelis vysk u
pus katalikiszkus ir daugelį
kunįgu ant ‘iszi.remimo iszsiuntė, jog katalikus persekiojo,
kotavoti juos liepė, jog katalikiszkas bažnyczias n eminėjo
ir in cerkves apvertė. Krikszczioiiiszkas yra dalykas mel
stis už tokį žmogų, bet pagir
ti jį ir gerbti — ne galima“..

Kas su Prancūzija pasidaro
negalima suprasti. Isz pirmu
tinės duktės Ba-žnvczi< s katalikiszkos, pastojo tarnaite caru
ir garbintoja k n u t o maskoliszko! Visa Prancūzija katalik isz k a privalė
apsidengti
graudumu, kada buvo Išrūky
ti lietuviai katalikai Kražiuo
se, vienok to nejautė, bet kada
nunėrė tas, kurio urednikai
iszskcrdė katalikus, tada pa
kilo gailestis Prancūzijoje,
kaipo rodos daug užsitarnavęs
žmogus numirė.
Armėnai

randa

prieglaudą

v

Fort Warth, Tex., 7 Gruo
džio. Kelios milios nuo czion
tapo sustabdytas trūkis. Keli
szuviai buvo iszszauti, ir paša
žierai bijojo iszkiszti galvas
per langus, Trys apdmaskavę
vyrai atsivarė masziinstą ir
peczkuri pas expreso vagoną.
Kada viską apžiurėjo, atsilrail •
kė ir pra<i\ ko girioje. Keli
metai adgal taipoygi tani pa
ežiam daigte trūkis buvo su
stabdytas ir apiplesztas.
Ku
kuoja, jog szi kartą buvo pa
imta in $1 00,000.

New Cast h-, Pa, G Gruodžio.
Shenaiigo stiklinės dirbtuvės
Knox, Boltz kompanijos nu
kentėjo bledies ant $100,000
isz priežasties ugnies. Keli na
mai suvis sudegė.
Dirbtuvę
Jaunikis sėdi cypeje.
ketina tuojaus sutaisvit ir už
poros menesiu pradės dirbti.
Paris, Ky., Jack Howerton
1 rys szimtai vyru nustojo dar 25 melu senumo farmeris gy
venantis netoli Paris apsivedė
mieste (‘ineinat i su nigeriute.
Stebėtina expliozi ja.
Kada važiuojant jam gelėžke
liti Kentucky prisiėjo laukti
Chicago, 9 Gruodžio. Kokis
ant vienos stacijos, prisirink*'
tai Henry McKee patrotijo
laugybė svieto pažiūrėti tos
viena akį ir patrotys kita isz
navatnos poros. Tūlas isz stopriežasties expliozijos metalo,
vincziiiju pradėjo isz ju tycziokuri nesziojo per pusantro
tis. Howerton supykęs, iszsimetu savo kiszaniuje. Būda
traukė levorveliV ir szovė: kulmas ant. visąsveitinės parodos
ka pataikė in koją Butch Cott
jis rado sena szmotuką metalo,
ghlino suvis nekalto žiūrėtojo.
kuris buvo paplokszczias ir
Tada žmonės užpuolė ant Ho
iszrodė kaipo senas centas:
werton o. Howerton tapo arevisados jis jį nesziodavosi savo
.^ztavotas ir yra cypeje.
kiszeniuje. Viena diena susi-

Ne padės ginklus tolei, iki
Kinai ne užmokės kaszfiis.
Dalis paskirto skaitliams turi
boti tuojaus iszrnoketa, o liko
siejo pa-kiaus su procentu.
Kinai iki r?ioiei ne davė at
sakymo.
Nusprendimas iki
sziolei v ra lankomas.
Paskiausios žinios isz Shang
hai ateina, jog miestas Nankin
tikisi užpuolimo: jis yra apdru
tinamas ir naujam admirolui
yra pavestas keravojimas ka
riumenės. Japonai ketina už
pulti žiemą.

A the nuošė.

t bir-ms kai ai i k iszkas lai k ra
sztis ..Germaniu“ raszo jog vi
si vyskupai Prancūzijos liepė
per laiszkus melstis už carą.
A ienas isz vyskupu paraszė:
,,Melskime Dievo, idant mu
mis meile Maskolijos žmonių
užlaikytu“. Kitas raszo: Ca
ras Aleksandra buvo visoje
Prancūzijoje milėtas ir gerb
tas“. Ant to ,,Germania“ tei
singai atsako: ,,Anie vyskupai

vis bus iszkrėstas abiejose
pristovose, taip kaip turkai
stengėsi nedaloisti armėnams
pabėgti, kurie galėtu papasa
koti apie szunybes Užleistas
kareiviu Turcijos. ‘ Armėnai
ant kelio iki sziam miestui
iszkentėjo daugelį nelaimiu,
sergedamiesi, idant ne Imtu
suimti per turkus, kelionė toji
tesėsi per keturesdeszimts asztuonias dienas.

Armėnai pabėgėliai, kurie
iszbėgo isz apygardų Armėni
jos, kurjatsitiko skerdynė. aTkelevo in Athenus ir apsigy
veno mažuose ir anksztuose
kambariuose. J u tautiecziai
sziame mieste yra visi netur
tingi. bet jie gelbsti juos kiek
kalėdami, duodami jiems dra
panas ir maistą.
Pabėgėliai visi yra drūti vy
rai, kurie stebėtinai atliko ke
lionę Į»er kalnus iszsilcukdami
visu keliu. Nekuriem isz ju
pasiseko <lasiegti J rebizond.
Pranesza isz Galicijoj jog o kiliems Kerosson, kur jie sė
ten nuo 19 iki 30 spalio buvo do ant garlaivio ir pribuvo in
G0 atsitikimu ant choleros, isz KoiistantynoĮvoliu ir iii Smir
ną, geras kapitonas paslėpė
tu 30 su virszum —smerties.
juos tarp tavom, idant ne bu
tu pagauti per turkus.
Isz Prancūzijos.
Buvo lankoma, jog garlai

i
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Danenza isz Londono, j<»g
vienas armėnas at. u>zė laiszką,
kuris suvis užtvirtina npi<barbariszką pasielgimą turku
apygardose Sassoun. Jis sako
jog Tureijos kareiviai ne butu
absiėją taip tirouis'zkai su ne
apsiginklavusiais
armėnais,
jeigu ne butu liepia įu vyresnieje. Raszytojas dadeda,
jog bjauriausia iszrodo tas,
kad vienas virszinįkas apskriczio, kuris protestavo jo prie
szai paszos d asi leistas szuuybes. tapo numestas nuo savo
urėdo. Paszą buvo dideliai ap
dovanotas.

Yra jau gana paliudijimu,
jog veltoje nubausti turkus už
kankinimą armėnu, apdovanojo juos pagirimais.
Tolinus danesza apie szitoki
atsitikimą:
Kada armėnus
užpuolė turkai vietoje vadina
mąja Andakli. Armėnai apsidrutinę savo padėjimą gynėsi
narsiai per szeszias dienas, dau
ginusia muszdamiesi su akme
nimis ir kardais. Moterys tan
kiai užimdavo vietas nžinusztu
vyru. Ant galo vyrai buvo
priversti palikti moteris, idant
pa>ii lipinti ginklu ir maisto.

Moterys gynėsi per 24 va
landas, tuojaus buvo apstotos
isz. visu pusiu, ju padėjimas
buvo baisus ir buvo priverstos
pasitraukti. \ nikus paėmę ne
szė ant savo pecziu o didesni
ėjo palei motinus.
Moterys
matė, jog jos negalės prasimuszti per gaujas neprieteliu.
\ iena motvriszke užėjus ant
kalno ga:siai suszuko:

Seserys jus turite iszsirink
ti viena isz dvieju ; inpulti in
rankas turku ir užmirszti savo
vyrus, namus ir savo szventą
tikėjimą o garbinti dievaiczins
ir būti iszgedintoms, arba sekti paskui manę11. Tada laiky
dama glebije savo mažą kūdi
kį, szoko nuo kalno. Kitos
siakė ją puldamos be riksmo
ir baimės. Vaikai sekė savo
motinas ir pakalnė tuojaus
buvo pripildyta lavonais. Tie
• kurie nuszoko paskutiniai ne
buvo sužeisti, taip kaip pakal
nėje buvo daugelis ju draugu
kimu. Apie 50 moterų ir 100
vaiku buvo paimtu in nevalę.

S

Apgarsinimas.

Isz Austrijos.
Diena, 3 Gruodžio. Grafas
Bavorovski,
kuris pervedė
Byrouo poemas ant lenkiszkos
kalbos ir buvo vienas isz tur
tingiausiujii žmonių Galicijo
je, nužudė patssavę isz prieža
sties n tįstoji ui o proto.

Mokytinis, — Ant dvieju.
Mokytojas.— Labai gerai.—
bet del ko gi ant dvieju ?
Mokytojas. — Iki. . . ba. . .
del t<>, jog ant vė lios m* galėj<> tilpti.

FfIKA puikus 14 k.
ti
K
I
inkšti pleititas laik
A- LASTAUCKO
/jbtrodejis kiekvvienam
Szi-met sukako szeszeri metai, kaip
Kaititojui szio laik
Tilžėje, už sudėtus apszwicstesniuju
aszczio. Iszkirpk
Lietjiwig pinigus, tapo insteigtas
szi apgarsinimą ir
indusk mums su sa aluezioJj^t ir*patinkamai pasikalbėt
o pilnu adresu, o tiktai paban<likit o. oegraudisit,
j
mos prisiusime taw
bi5
E.
Centro
str.
Shenandoah,
Pa.
wiena isz szitu pui-

T

Te i sy bę szn e k an t i e j e.

— Zinai ką Liepos menesi- Acr tėvo moczmt
Kokis tai Salski, advokatas, je saulė tniį* kaitino, jog pa Nėra kam užtarti.
isz netycziu užmiiszė savo d ran- dėti keusziniai ant mano galVai smut na gyventi
ga (’zin<ki laike perstatymo vos, su vis su virė in minksztus!
scenos ant teatro mieste Prže—- Tai nieko, ale asz perei
mysl. Salski buvo pripažintas ta žiema ant medžioklės taip
už nekalta.
perszalau, jog per dvi nedidins
i'
ICisiu
asz
ant
kapu
negalėjau praustis, nes man
tuojaus rankos priszaldavo Po sunkiu darbeliu,
Dideiė viesulą ponavojo per
prie burnos.
dvi dienas aplinkinėje Triesto,
S
daugeli bliedies pridirbdama
Ant egzamino medicynos.
mieste. Per dvi dienas negalė
— Kokiu budu tamsta gv
Kad prisiartinau,
jo isz pristovos iszeiti laivai.
ditum sziltinę.
Prisiglaudžiau Kryžių į
— Pirmiau, ponas mokyto
B
Užpuolė plėszikai.
F
fe.
jau . ..asz...tai yra, . .
s/
Plėszikai, skaitlį u j e i u szi ui Profesorius, nekantriai: To
ta užpuolė ant miestelio Tor- linu! toliau!
k
Laimink
nulindusę
toli, Sardinijoje. Trys karei
— Pirmeusia paszaukczę
viai su pagelba miesto žmonių poną mokytoją.
gynėsi narsiai, d'rys žmonės
tapo užmuszti ii- apie trisde
Mok y k 1 o j e. k a re i v iszk o j e.
szimts asabu pasiliko sužeistu.
Užpuolikai nusineszėsu savi Majoras. — Moki plaukti?
mi už $8000 visokiu daigtu, Kareivis — moku.
tokia bliedis yra gana didelė, Majoras.— Kur iszsimokinai.
O’
kaip dtd tokio mažo ir netur Kareivis. — Vandenije.
Milėk Dieva€ cnata*
tingo miestelio. Aut galo pleszikai nupjovę galvą užmuszDAINA SIRATOS.
to savo draugo, misineszė su
savimi, idant nepažintu ju Jau saulute leidos,
Hi
1
Tamsiu
vakarėlis.
draugo.
Uždengė szviesuma
A resztavo j i m a i V a rsza v oje. Tamsus debesėliai.

y.

u

auksiniu iui k rode Ii u per oxpressa aąt
J. iMWKXlCZIO
;. Varnas-4 paduoda visėkeridpo
pažiurę j imp i c
<
*
j.OO auksinis lai
turinio rnsztus prakilniausiųjų Lie
tuvos vvru.
krodelis, užmokėk S 3.25 ir jis yra
tawo. Męs siuucziaiue su laikrodėliu >
Ant uliezios W. Pine name Ger
mus gwaruntawojima, kad tu galė
ir si r:i i į-siiitis su iszguldvmais
tum sugražiti bet Jiad.'t laike wienp mano ten gali gaut szalto alaus ir
metu, jeigu uę. bų» i užganeditas ir wisokiu gėrimu, Yra tai geriausia
Di<h‘i velytina butu, kad kiek vie
jeigu tu. parduosi* arba pasirūpinsi užeiga del lietnwiu.
ant narduwimo sz.eszis. mes duosim
nas Amerikos Lietinis parsitraukti
»
taw wiena dika. liaszik isz sykio,
nes mes iszsiuntinesime mėginimus
.. Varpas... su parsiuntimu in Ame
M. S-avicko
rika ir in kitas svetimas žemes, per
THE NATIONAL M-P-C
metus kaszt uoja I A mer. doliara ar -

IMPORTINC CO.
r

C?*/

> v i

i i i

v/-

>

j

'

j

Tie patys Lietuvos inteligentai
vra ne paeziuotu, tai vra teisingas
\ yrąs, jics neieikalauja daug uždar jau penkti metai leidžia ir kita laibio. V isados užlaiko puikius gerv- kraszti,

Kurie norite gauti katalogu lietu—
izku knygų ir parsisiųsdinti sav
laik ra

paskirta kūlimu patriotizmo ir plati
nimui apszvietimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastėsniuju Lietuvos žmonių.
Pirmuosius nudus „l kininkas“
ėjo tokiame pavidale, kaip ir kiti
laikraszeziui. vėliaus pradėjo iszuiti

\ITUWE.
resile. Ndrini gautie
reikia imleti in gromaia
paczt-nva už 5 centus.

Lietuv'uizku knygų prekyste.

A

7i(i d z ia h 7 c z ia //s
Shenandoah.

2o

Ten galima gauti sžwiežiausiu ir
geriausiu walgomu taworu ir kitooi- o dabar Kzeinii dviejuose
szku daigtu.
se: kas mūnesis iszeina
Taiposgi K. Kadziawiczius \ ra kaip po senovei, ir da
agentas szifkoreziu irsiunezia pinin tokios kn\gutūs. kuriose

iii'

labui ak) vi skaitymai arba gražus ir
naudingi pamokinimai ukinikams
(žemininkams, laukininkams').
Dabar nuo nauju metu patsai ,,l k i n i n kas14 (laikrasztis) iszeis jau

R

JUOKAI.
- -:o:—
Jurgis. — Macziau, jog szendien katinas godžiai lake prU
lyta vandenįką tai ženkli
na?

Andrius — Pirmeu ta, jog
szendien lijo, o paskui, jog ka
tinas norėjo gerti.

Ateina naktelė,
Pasilsi neszdama,
Rasa sidabrinė,
Žoleles dengdama.

Sugulė žvėreliai
Ant sausu kalneliu.
Sutūpė paukszteliai
A n t medžiu szakeliu.
Proeiaunykai žmonės
Po prociai parėjo.
Po prakaito dienos
Saldžiai atsilsėjo.

Tik asz, siratėlė.
Viena ne užmiegu,
Smutkas manę ima,
Aszarelės bėga.

Moterys neszė kantriai kank y nes, nenorėdamos atsižadėti Mokytojas-— Ant keliu tobli
Grgo, savo narsaus vado ir sa ežiu buvo paraszyta deszimts Neturiu tėvelio,
vo tautiecziu.
Dievo prisakymu?
O nė motinėlės,

gus agentas, laiwakorcziu ir siunti-

Shenandoah, Pa.,

kiekvienam mokaneziam skaityti su

. ir isz nobodumo aiuczio ar uriflke
les isitraukus. galima ir boles parai

to

sim szitu s
^tikrai 14 1
tukso luik »

UI

Z gražiais lt

krai amt,
o
0) dūriais

(D

szt oja n a/.iausia
rudeliai 11 i • thru

■b

e

0 '. Szitie laši

tai vra pr pnž\ti už geriam us Amt
rike irrnes prisiusime gvarantavojir
ant 20 metu. Szi'ns laikrodėlis tav .
kys ant viso amžiaus ir nėra ant v.ssvieto, kad gerinus laikytu laika, h
kio su pilnu sawo adresu, o mes tsiusime laikrodeli už dika ant pažit. ■
iimo. Jeigu taw nepasidabos, tu reikalauji mokėti už ji. Paminėk k.

su laikrodėliu gera lenciugeli 11 .
auksu bieliavota. vertumo S3.0O. »
isz svk per morn .
trnwotaj gromai ;
order, arba
> ,. ■ > už la
raszIkie k

ureieziausin

WA'IX II (’(
:>|5 Dearborn sJr.

Tikra Elgino laikrodėli u

^arstnimasu pi.
nu t.iwo adresu <
mes t.iw atsius
me szita tikrai < i
gino laikrodėli •
dika ant pamat
mo. v ra tai 11 i
iszk wie t k uotą i

Didei pravartu butu tasai laikratis kožtiam bei vienam Amerikos
1 .ietuviui.
Ne menkos verezios da ir tasai da-

lo kaip tikrai ;> s
8 10. NViduriai r
ra tikrai e’gine .

gwaranlawotas ant 20 metu. Aį'žiu saliuno yra sale delei mitingu ir ki-

M. M7WINKEIWYCZ1US
Kas norit usisztelniot nauju geru
czevveriku ar ezobatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinkewyeziu, o kada jo darba pamatisil.
tai kito niekad nelankisit.

1

and Labels registered. Twontf-tw*^
perlenoo. We report whether
,
secured or not, free of charge. Onr
«
until patent la allowed. H‘2 page

rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis

sii, jog vra pigu užmokėk expre231 W. Centre str. MahanoyCitv P iv
Ūkininkas“, su parsiuntimu in agentui S 9.25 ir kasztus expreso.
erika. kasztuoia ant metu t i k t a i
Jeigu nori gražu lenciugeli, t?i
prus.
prisiusk drauge su sziai kortele «> •
auks.
Jono wasario
Lietuvoje ..Ūkininkas“ turi dau centu, o gausi puiku lenciugeli, arba
Puiki yra užeiga, nes galima gaut giausiai skaitytoju už visus lietuvi- prisiusk isz k^rt $9. 25 ant laikrodi lio, o gausi lencugeli dykai.
szkus laikraszczius.
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion
Siucziant pinigus arba laiszkus in
ATLAS WATCH CO.,
mums lietuviams darbininkams ne „VARPO“ bei ,,UKLNlNKO‘4,re-Į

d a k c i j a, r e i k i a s z i t o k i s a d r esąs pa d ū t i:

TUOS B1ZNIERUS KURIU
JEIGU NORI B UTĮ B®
TU — GARSINK
BIZNI „GARSE“
■

(0

linė miešti* MnlianėT-

O

PATENT

Turi wisokiu puiku gorimu
tai: arielka, arakas, midus, winas, air ikisziolei, iszguldi mus apie t°utilus ir kiti. Ten žmogus užeias wisad
szkusir kitus musu reikalus, apie
Maskolių politika ir kitu szaliu nau
1. jienas, o ypatingai - daug žinių
I -ietuvos.
)O

AV. Pin
u

Mahanoy City?I.
Ant visu ramumas
Nu k ii n t animdiszkas,
Užmigo paukszteliai,
Saldžiai snaudžia miszke.

T. Pauliukono

Musu spaust uweje g©
gauti pirkti Istoriją
Bažn vežios, kuri kasi'
wiena dol.

gėrimu: alaus ir w
p'j,
tines.
KAZIO DRAUGELI

pavidaluo
laikrasztis
..priedas"
kas karta

G) los dalaik*
me ku prii.i
dam. 'l ikt:

gus in wisas szalis.

b

Per Berlina isz Varszavos
danesza, jog aresztavota ten
66 studentai universiteto, ir
darbiniv kai. Priežastis tu are
sztavojimu buvo pasirodimaa
prok lamacijos,
raginanczios
lenkus atsisakyti nuo prisiegos
naujam carui Nikalojui.

7J5

steigimu .ir darbu jaunos, patrioti-

Daugel yra ponu

VIS A1 X)S TI G J AUS! AS
Ziurek antszios dovanos Kaledm
Musu pa žiu
O
tis »u junn.1
-Ą yra no Sem.

■MUŠU l'aikrasztije.

322 S; Main str. Shenandoah, Pa.,
u

HEKRN Dr.

MASONIC TEMPLE. CHICAGO ILL,

BIZNIERIAI MOKĖKIT

