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P. Pelėda, anot Kun. A. Burbos,
Žinios isz Amerikos.
Petras Mikolainis, kurs gal yra įtū
Žinios isz pasvieczio.
žęs ant lietuviszkų kunįgų, jog tie
Mahanoy Plane, Pa.
Buvo viena jam nesudėjo kelių tukstanezių do
lerių ant įsteigimo spaustuves Prū
MASKOLIJA.
Dieną 26 gruodžio atsitiko explozi- darbą.
suose, iszlieja savo tulžies kartumą
Maskvos universiteto studentai užmanė szvęsti atmintį ka ja kasyklose Manly Coal Co., mieste
man teko būti pas skvajerį.
Taip vis
ant Garso. Musų paproeziu yra
tastrofos, atsitikusios ant taip vadinamo Chodinsko lauko, kur Princeton, Ind. 12 darbinįkų tapo uža-ir M daug naujų susibankrutiji- kas buvo.
Antrą dieną kalėdų viena nepaisyti draskymosi visokių ,,cran
per karūnaciją pražuvuvo dauginus per 5000 žmonių. Dagir- musztų, 4 sužeisti, ir dar nėra žinios, mų. MicVte Trenton,
J. firma motina su savo dukrele trylikos ar gal k’ų” (anot amerikonų priežodžio),
dus apie tai policija suaresztavojo apie 40'studentų ir daugy kas nusidėjo su kitais keturiais.
Tie , .Trentcn Dry Goods Co negalėdama kiek biskį daugiaus metų nuvejo su ko taigi nemislijame ir ant p. Pelėdos
bę žmonių, žadėjusių prisidėti prie apvaikszcziojimo to atmi nelaimingi darbinįkai taisė bledis, pada iszsimo! eii perejo į kitas rankas, La- kiu reikalu pas K.
Durys buvo užda užsipuldinėjimų atsakyti. Vieną
nimo. Darė kratas pas studentus ir gimnazijų mokįtinius rytas mažesnes explozijos d. 20 gruo conia, L. H subankrutavo fabrikas va rytos ir K-o mergos jau miegojo, tada tik jo užkabįtą ir perkraipįtą daly
ir pas katrą tik rado kokių uždraustų rasztų, tuojaus suėmė.
gonų. Marquette, Mich, subankrutijo mergaite eme baladotis, kad atidarytų. ką paaiszkiname.
džio.
P. Pelėda netur ramybės isz
Kiti laikraszcziai pranesza, kad vienas arcsztavotųjų studen
firma L. Grabower. Blogai einasi su Viena isz mergų atidarius duris paklau priežasties to, jog Garsas spauditų yra apsūdytas ant smerties, keturi ant sunkių darbų ( Į ka
Tada na Duonelaięzio rasztus, o tai da
— Ties Birmingham, Ala. koksai fabriką apautu v ų White & Howe — sė mergaites, ko ji taip rėkauja.
torgą), o kiti lengviaus nubausti.
iszvadįdama ' tą rąs tik užbėgdamas kelius T. M.
I
, mergaite eme
piktadejas iszarde reles geležinkelio Sioux Akyje: Minneapolis’o bankas
,,ScanoL ' negali iszmoketi savo skolų: mergą paleistuve ir 1.1. Kada toji, neisž- D-ei... Ant to turime pasakyti, jog
Varszavos general-gubernatorius, grafas Szuvalov atsisa ant tilto per upę Cahabą, pertai atbėgęs
nd. krautuve kęsdama, paėmė mazgotę ir pradėjč'va p. Pelėdos nebuvo dar Amerikoje,
Mieste Port
kė nuo tarnystos ir caras prjeme jo atsisakymą. Priežastis trūkis (treinas) nukrito į upę daugiaus
c & Co.’ ture- ryt mergaitę laukan, tai motina szoko ir kaip Duonelaiczio rasztus rengėsi
pirki nl r-d ?a v c
iszduoti kun. A. M. Milukas (tada
to ligustumas grafo.
Micste
Bata-,
apdraskė
ją.
Tarnaitė
apskundė
motiną
ir kiek dar vagonų kyszojo isz vandens,
da klierikas) ir jau antri metai
INDIJA.
via,
HI.
subankrutijo
bankas
Wm.
M.
į
sūdą,
ir
ta
turėjo
užsistatyt
belą,
pakaip rūpinosi gauti juos nuo savo
Isz miesto Bombai pareina žinios, jog siaucziantis ten tai sudege. Pirmutinis pamate tą nelai
draugų tėvynėje.
Mums rodosi,
mingą atsitikimą tūlas farmeris, kursai & J. S Van Nortwick, Ir daugybe
maras jau iszvare isz svieto 1594 žmogystas.
tuojaus davė žinią į telegrapho ofisą ar- kitų susi jankrutijimų, kuriuos visfls ne atėjo abudu tėvai, o dukrelę atsivedė, jog jisai (kun. A. Milukas) iszleiVOKIETIJA. .
dęs pinigą ant to ir ant galo gavęs "
Iszeme 28 lavonus
Berlyne numirė profesorius Emil Du Bois-Raymond, cziausio miestelio.
jo szneketi, tai žmones pilvus susiėmę Duonelaiczio rasztus neprivalo teiir
11
sužeistų.
Isz
szių
pastarųjų
tik
sįtis priesz p. Pelėdą ar kitą, jog
garsus fizijoliogas.
gruodžio
Diea
visi
turėjo
juoktis.
vienas, tūlas Bryson, galėjo kalbėti ir
pradėjo spaudą to veikalo, nepaisy
Pasibaigus provai, visi eme tycziotis, damas keno ten paketinimo. SaPo aprinkimui McKinley’o ant Suy. Valstijų prezidento szį tą papasakoti. Kada Bryson as atsi
,,Nep- kad tokio lojario (apgynėjo), kaip ta pienti sat.
norvegų-juri nikus.
300 fabrikų yvairiose Vokietijos-vietose. ką buvo sustoję nuo peikėjo nuo pritrenkimo, jis pamate,
kad kybo užkliuvęs už medžio szakos tun“ vežė medžius į Havrą (Prancuzi- mergaite, niekur nėra. Tada abu tėvai
Jau atinil
ber
i
jurese
jų
laivas
susimusze,
ir
dukrele
kaip
pradės
plūsti
ant
visų,
ant upelio. Jis tik tada atsipeikėjo, ka
Plaukiai ,-s szalia garlaivys ,,Queesmo- tai Dieve apsaugok!
nome
Nebereikalo kiti
Darbinįkai užemusiejie vietą Hamburgo dokų straikierių da pradėjo troszkįti durnai deganezio
predejo szneketi: ar jau, girdi, ne per
Atsikliudęs nuo szakos įkrito į re visus žmones iszgelbejo.
ikalavo pakėlimo mokesties. Kampanijos atsisakė trūkio.
kūno Amerikoj nėra, kad neužmusza to
upelį, isz ten užrepliojo ant uolos, kur
iszpildyti jų norą.
tos Rusų vieszpatysteje”, kukių vaikų ir tėvų.
jo dūmai nedasieke.
Papasakojęs tą,
KUBAiecziai nekuriosc vietose
Bryson’s už 24 valandų numirė.
Kiti tęs ir
Daugiaus kitokių žinių nėra, kaip
Parėjo artesnes žinios apie smertį kubieczių vado Maceo.
aiszkiai parodo priespaudas,
kitą
pasveikino;
mieste
sužeistiejie, isz kurių dauguma numirs, perai
tik
pesztynes.
Pirmą
dieną
Kalėdų,
ku

Pasirodo, kad isztikro ispaniecziai per vilių jį užmusze. Tas
et 5 žmogystos gal nustos gy rią lietuviai laiko už didelę szventę, tūli kurias kenczia mus broliai po
ne vienas nekalba ir nieko papasakoti
taip buvo. Weyler’is abejodamas, ar su visa savo armija
vasties isz priežasties pesztynių, Įvyku pesztukai nuvejo į Zigmonto saliuną ir maskoliaus jungu.
valios pergalėti kubieczius, pasiryžo nužudyti jų vadą. Duosių kumpauicznam sztore.
radę tenais • vaikiną, ant kurio turėjo
Kasztuoja tik 35 Cda jisai prisakymą markizui Ahumedai, kad tas kaip nors at— Daugumą tmerikieczių apėmė no
piktumą, pradėjo jį muszti. Szinkorius
siviliotų'Maceo į provinciją Pinar del Rio. Ahumeda užpraszo
Nuc
i
dienos
gruodžio
1895
m.
ras keliauti ant salos Kubos ir musztis
norėjo jį gintį, bet jie ir tą dure peiliu į
Maceo ant susitarimo, o Maceo juo labjaus apsiėmė, kad bu
Garso agentas.
iki
1
d.
gruodžio
1896
m.
Pensilvani

su ispanais už liuosybę kubieczių, tik
galvą
—
turėjo
atsitraukti.
Tik
atėjęs
vo žadama duoti liuosybę salai Kubai, jei tik kubiecziai apsiDom, Bražinskas yra Gartai įstatymai Suv. Valstijų draudžia jos angh kasyklose buvo 1804 nelaimin konstabelis su skvajeriu atėmė vaikiną
ims sugrąžįt kasztus karės ir prižadės liuosybę prekybos Is
SO agentu Elizabeth e ir apiekisztis į politįszkus dalykus kitų viesz gi atsitikimai, isz kurių priežasties 479 smarkiai sumusztą.
panijai ant salos Kubos. Maceo ir visą jo sztatą liuosai per
f
linkeae.
patysczių. Kad neperžengti įstatymų žmones nustojo gyvasties.
kursai
nie

leido iszpanieczių kariszka kareivių eilė, vadinama ,.trocha“.
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ir draugia iszpildyti savo užsiinanymus,
kad
be
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syk
Kada jau Maceo su Ahumeda visame sutiko, pastarasis/pasa
Garsa, gali kreiptis prie jo.
jie ėmėsi gudrumo. Sztai jie, po ko
buvo
Szenadorij.
Kol
buvo
nevedęs
(nekė, kad dar tur pasiklausti apie tai Weyler’io.
Grįžtant
Maharoy Piane, Pa. 1 d. Sausio.Per
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kAmI rt^tlAIN ir LLOYD ~~
no. Balins nusisekė puikiai.
Susirin n paezią ir vieną vaikųy uve
gynimo“ ir turės mažiausiai a $ 100
Str., SHENANDOAH.
jo, apart Maceo’s gydytojo Zertucho, kursai už gerus pinįgus
kusi jaunuomene bovijosi per visą naktį darbų nesimeta. Dar kitų provų nepaGeri gali
iki 6 valandai ryto. Pinigų surinko pu bage, o dabar turės nauja.
parsidavė ispanams.
reikalingus
rodyti
,, rankpinigius“,
O
TURKIJA.
sėtinai, taip, jog savo siekį Pleniecziai būti ir vaikai tokio tėvo!
Didžiausias ir Szviesiausias
prie pirkimo arba samdymo plantacijai
Visame Paviete Sztoras.
Maskolijos pasiuntinys Konstantinopolij-Nielidov’as, susi žemes. Labai blogam atsiti <ime uales o-ales dasiekt. •
O
kur sumusze visai nekaltą vaikiną, o
kalbėjęs pirmiaus su ambasadoriais Prancūzijos, Austrijos, szauktis užtarymo Suv. Valstijų.
Mes ypatingai rūpina
pas Ilgūną iszdauže kareziamos langus.
Anglijos, Vokietijos ir Italijos iszreiszke sultonui, kad reika
mės apie gerumą par
on pa
Atvažiavę isz Gilberton’o keli vyrai
lingos yra reformos: reikia kontroles Europos vieszpatysczių
duodamų drapanų, o
Isz Bostono pranesza, kad Georsusimusze su Pliaubariecziais.
Gilberant Turkijos finansų, idant iszmoketi vieszpatystes skolas.
karpetus atiduodame už
ton’iecziai, negalėdami gauti virszų, nu
Prižadėjo sultonui, kad jisai liksis prie valdžios, nors Europos getowne vienoj apautuvų dirbtuvėj pa sir
pigiausią prekę.
vijo atsivesti daugiaus savo szalinįkų ir
vieszpatystes įsikisztų į jos reikalus. Sultonas neapsiėmė ant liovė dirbę 150 darbinįkų kaip tik dasugrįžę norėjo suimti kitam ruime vieną Pliuszines Balerinos
to reikalavimo. Tada Nięlidoy’as nusiuntė diplomatiszką no girdo, kad jiems. ketina nuinažįti mo
vyrą. Tas, turėdamas revolverį, nepa
tą su grąsinimais, o ambasadoriai po dusyk ant nedėlios rink kestį. Darbdaviai bijosi, kad ir kitose
irSzliubui drepie
darbus
kituose
miestuo
sidavė, keturis sykius szove ir tada jam
sis ant rodos, slėpdami apie ką rodavos s.
sės už pigią prekę. Vi
szesziose apautuvų dirbtuvėse darbinįpasisekė
pabėgti.
Trys
kulkos
pataikė
JAPONIJA.
sad apsimoka pirkti pas
se
ka i n c s u s t ra i k u o 111.
Raszimui, o ketvirta Juozapavycziui, bet
Japonijos valdžia užordeliavo du kariszku laivu pas Suv.
taip laimingai, kad ne vieno mirtinai ne
"Valstijų statytojus laivų už $ 3.000.000. Japonija smarkiai
sužeidė.
atėnietis.
Mieste Easton, Pa. paliovė ant ke
kyla ir rūpinasi netik apie padinimą sa\ o. kariszku spėkų, bet
DIDŽIAUSIAS szto

!oo da Tjuiku - likosi be darbo.
Jau
szinitas metų kaip ta dirbtuve yra, o
dar tik oifmą sykį jai atsieina pertraukti

M
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j r apie apszvietimą savo žmonių.

turių menesiu dirbus bovelnos dirbtuve.

metu; 60c. aut puses metu.

— Nenoriu, tėveli, nenoriu! — szaukė Mariutė: — Ar
vingių ir gale buvo lyg koksai medinis karidorėlis, pasibai
giantys platforma isz lentų, už kurios buvo boba dėl kalimo jus Dievo nebijote? Tėveli brangus, geras! susimylėkit ant
Apysaka Henriko Slenki: vycAiavs.
polių. Ant tos platformos, pridengtos nuo lietaus stogeliu, manęs. Ką asz jum padariau? Juk asz nerugoju ant savo
stovėjo žmonės, kurie traukdavo virvę bobos, bet dabar ne likimo, juk asz su jumi keneziau badą ir szaltį........ Tėveli!
į
Lietuyiszkai iszguldė V. Stagaras.
Jis pradėjo smarkiai kvėpuoti, rankos susispaudė, kai])
buvo nieko.
replės; ji vis labjaus norėjo iszsipraszyti nuo smerezio.
Kada priėjo prie paežio jos kraszto, Raulas tarė:
— Pasigailėkit! susimylėkit! susimylėkit! asz jus duktė,
— Czionais miegosiva.
Ant jnrin. -Manstymai. - Audra Atkeliavinias
Mariutė greieziaus sukrito, nė kaip atsigulė ant lentų, ir asz sorgu: asz ir taip neilgai busiu ant svieto. .Man gaila!
— Tąsa. —
nors juos apnyko spieczius moskitų (vuodų), tuojaus užmigo.
Netikėtai glūdumoj nakties iszžadino ją balsas Kaulo:
Taip dejuodama kabinosi už jo sermėgos ir lupas spaudė
Czia ūmai iszsižadino, nes jai pasir-;įtG_kad kasos jau nė
— Mariuk, kelkis!
prie tų rankų, kurios ją stūmė į pražūtį. Bet jį tas viskas,
ra ir kad lekia į bedugnę. Sapnas prany) o. Ne Jonelis sėr
Buvo tam szaukime kas, kad tuojaus iszsižadino.
rodosi, tik erzino. Spakainumas jo perėjo į padūkimą: pra
dėjo szalia jos, tik Raulas, ne „Dunojėhs“ buvo priesz ją,
dėjo kriokti ir žviegti. Kartais tarp juodviejų darėsi tylu,
tik New-Yorko prieplauka, grįstai, (ai ų stiebai, kaminai.
skambėjo kimiai ! ir jai kas stovėtų ant kranto, tai girdėtų tik garsų kvėpaviVėl koksai laivas plaukė.į jūres — ten taj ir giedojo. Dailus,
I mą, trepsėjimą ir barszkėjimą lentų. Naktis buvo gludi ir
SzįĮ^as, blaivus pavasario vakaras prad jo rausti ant vandenesivalkiosi pas tamsi, niekas su pagelba nesiskubino, nes buvo tai gulas
n'oHg dangaus.
Vanduo buvo kaip y>idrodis, kožnas lai
vas, kožmis stulpas taip atsimuszė, rodo] kitas apaezioj butų, svetimus duonos praszineti; ne nakvosi ant lauko. Žmonės' prie])laukos, kur ir dieną tik vieni darbinįkai esti.
—Pasigailėkit! pasigailėkit! — spiegė Mariutė.
dailu bųvb aplinkui. Lyg kokia laime ii - suraminimas buvo t ę apleido, Dievas apleido, laimė dingo, lai nors myris
■ !
Toj valandoj viena ranka smarkiai prisitraukė ją ant
pasklidęs e»re; rodos visas sutvėrimas užiaugiasi, tik jiedu priglaus. Vanduo gilus — nesikankysi.
nors isz persigandimo jos 1 kraszto grįstų, kita pradėjo muszti į galvą, kad apmalszyti
buvo nelaimangi ir užmirszti; darhinįkaį pradėjo grįžti naįjos riksmą. Bet ir taip to riksmo niekas negirdėjo: tik szuo
moL tik jiedu neturėjo namo.
Kas karta*■ didesnis badas geležine rinka draskė vidurius
Mergina pajuto, kad silpsta. Ant galo kojos pajuto,
Kaulo. Sėdėjo susiraukę snmizgęs. Let kis, lyg koksai _ kalbėjo tolinus. Nėr hiuihs pagelbos, nėra ant mus mie-!
babsus pasiryžimas atsimuszė ant jo veiso Kas į jį dirstel- laszirdystės. Rytoj nenorėsi valgyti, ryt bus tau geriau, t kad nėra po jomis atsispyrimo, tik rankos laikėsi už tėvo,
| bet ir tos alpo. Szaukėsi pagelbos vis povaliaus, rankos ant
tŲ-, persi^cąstų, nes isz bado veidas jo buvo panaszus į kaip sziandien....
Ne! Ji nenorėjo mirti. Ji turėjo aštuoniolika metų iri galo nutraukė skverną sermėgos, ir Mariutė pajuto, kad lė
gy jrulio ar paukšzezio.
io, o draugia taip p kajingas, kai]) numirutiio. Per visą laiką neatsiliepė į meniną nė su vienu žo- tą prisiriszin.ą prie gyvenimo ir tą baimę myrio, ką duoda kia į bedugnę,
Nukrito nuo grįstų, pakeliui vienok užsikabino už blan
džiju, tiktai kada atėjo naktis, kada ži>k!.iGs iszsiskirstė , atsi- jaunystė. \ isą ją kratė pai
kus ir pasviro ant vandenio. Raulas pasilenkė ir, baisu pa
duolė, kad eis į kokią tamsą
liejaė keistu balsu:
sakyti, pradėjo jos rankas atkabinę!i.
ir kirminų, ant dumbluoto <
— Eiva Mariuk!
Gauja mąsezių, kaip gauja iszgąsdįtų paukszczių, lakstė
tas pasibjaurėjimas ir bain
( — Kur eisiva? — paklausė susirk įsiai.
jai po galvą, kai]) koki paveikslai ir žaibai: Lipncliai, szuli— Ant anų grįstų aut vandens. |'en atsigulsiu! ir mie- tėvas, tamsoje tail) kalbant}
Per tą visą laiką abi įo rankos buvo ant jos sunykusią ny, . v svirtim, iszvnžiavimas, laivas, audra, litanija, NewgOsim.
Yorko ardus; mato kokį laivą didelį su iszkeltu pirmagaliu,
tuom baisum spakainumu.
! Ėjo. Patamse turėjo szliaužti tsargiai, kad neįkristi peczių, o balsas kalbėjo v's
o isz tos minios dvi rankos iszteisios
— Nors ir rėktum, nieks tavęs noiszgirs. Stuktclsiu ant Vio ma ia žmonių,
u‘
į v Audenį.
prie joe O Dieve! tai Jonelis ten stovi, Jonelis isztiusęs
Aiaerikiszki sugrindimai isz ldi/14 ir balkių ėjo daugybe [tik lavę ir viskas ne dviejų Sveika Marijų“ neduruos.
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ras, mažiausios prekes.
rankas, o ant Jonelio ir ant laivo Motina Dievo szypsosi di
dikam szviešume. Ji tą matydama žmones ant kranto prasistumdo: , Panele Szvencziausia! Jonuti’ Jonuti!“ Dar
valandėlė.. . .Paskutinį kartą pakėlė akis prie tėvo: ,,Tėve
li! ten Motina Dievo! ten Motina Dievo!“
Dar valandėlė, ir tos paezios rankos, kurios stumS ją į
vandenį, griebia dabar ir su kasžin kokia nežmogiszka spė
ka traukia į virszų. Jau vėl pajuto po kojom grįstus, vėl
apkabinę ją laiko rankos: tik rankos tėvo, ne budelio, ir gal
va nusviro ant tėvo krutinės.
Atsipeikėjus isz apalpimo, pamatė, kad pakajingai guli
szalia tėvo; nors tamsu, įžiūrėjo, kad guli kryžium ir kad
sunkus, gailingi sniurkszėjimai krutina jį visą ir drasko jam
krutinę.
— Mariute — atsiliepė ant galo drebaneziu nuo verksmo
balsu: — dovanok man, vaikeli.. ..
Mergina pasijieszkojo patamsėj jo ranką ir prisipaudus
prie lupų iszkuždėjo:
— Tėveli! tegul jums Ponas Jėzusas taip atliais, kaip asz
atleidžiu....
Isz balsganos szviesos, kuri nuo tūlo laiko pasirodė ant
regraezio, iszlindo mėnulis didelis, blaivas, pilnas, ir pasiro
dė vėl keistas daigias: sztai Mariutė pamatė, kaip nuo mėnu
lio skiriasi spiecziai angelėlių, kaip auksinių bitukių ir nusi
leidžia spindeliais net iki jaja, sznabždėdami sparneliais,
skraidydami, sukydamiesi ir giedodami vaikų balseliais:
— Mergina sukanki ta, pakajus tau! pauksztele drabni,
pakajus tau! gėlele laukine, kantri, tyli, pakajus tau!
Taip giedodami mosykavo ant jos baltom lelijom ir
skambino sidabriniais skambueziais.
—’Miegok, mergina, miegok, miegok!
Ir pasidarė jai taip gerai, smagu, kad isztiesų užmigo.
Naktis baigėsi ir blyszko. Szviesa nubaltino vandenį.
Laivų stiebai ir kaminas užsireiszkė tamsumoj ir tarytum
artinosi. Raulas klūpojo pasilenkęs ant Mariutės.
(Toliaus bus.)
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Praėjo Kalėdų szventes, o
su jomis draugia pasklido ži
nios apie pesztynes pasigėru
sių. Jei gerai pasiklausinesime, tai pasirodys, kad peszesi
ne analai, tik ateiviai isz kitu
szalių, o tarp jų gal nesuvis
paskutinę vietą užėmė lietuviai.
. Del ko taip yra, kas ang
lus sulaiko? Atsakymas labai
trumpas - apszvietimas. Ras
ti anglą nemokantį skaityti ir
raszyti labai sunku, tai reikia
pajieszkoti.
Negana to, visi
jie prenumeravoja ir skaito sa
vo kalboj laikraszczius. Dėlto
ir maži miesteliai turi savo
kasdieninius
laikraszczius.
Toksai laikrasztis labai dailiai
iszsilaiko, nes jam pakanka
vieno miestelio
skaitytojų.
Vaisiai tokio nuolatinio skai
dymo tie’, kiči
toks žmogus/kaip ateiviai isz
szalių, kuriose retai kas skai
to laikraszczius. Dėlto tai ir ta
liuosybe Amerikoj, kad ang
lai yra apszviesti, o, jei taip
gali iszsireikszti, paipa, kuria
prie kiekvieno anglo priplau
kia apszvietimas, yra laikraszcziai.
Sulygįti lietuvius su anglais
net geda. Jei suskaityti visus,
kurie skaito laikraszczius, tai
labai mažas nuoszimtis tokių
rastųsi.
Tik kada lietuviai
ims taip skaityti laikraszczius,
kaip dabar juos skaito anglai
ir jie gales pradėt svajoti susilygįti su anais. Bet turbūt to-

Gailėtis poros
laikrasztį!

vietos, per tai vietiniai, atras tomas klausymas apie darbi nįKas do Pelėda?
daugiau žimiežių, o kartais la
Kaip mes visi žinome, Pelėda
bai ak\ vų.
Pittsburgh e ofi kokiai nelaimei, ar tai apsir- priguli prie tą paukszczią, kurie,
kitiems paukszcziams užmigus,
sas G a r s o randasi ant 1012 gus.
Carson str. S. S., kur vietiniu
galima butų gauti naktį baladojasi ir tamsybėse rė
kauja.

kami. 1 aigi prisimena visiems
naujiems ir seniems (i a r s o laimingų atsitikimų, o netureskaitytojams, kad kurie neužsimokės prenumeratos ant mažai turi nukęst vargo. Dėl
to visi mus broliai yra užpralaikrasztis. jei jie neprisiųsjo szomi i bažnytinę Hall’ę ant
dolerių už kio iszsiteisiniino i redakcija. apsvarstymo to svarbaus klau
symo apie paszelpa nelaimei

O Garsas, nors vis eina
didyn, už visus metus kasztnoja
tik $ 1.20, už bertai n i (czvertį)
metų tik 30c. lokius menkus
graszius kiekvienas gali iszteseti, jei isztesa ant sali u no,
geležinių pirsztinių musztis ir
tam panaszių dalykų, be suly
ginimo daugiaus.
Kadj
Jus
žinotumėte,
J
kiek kasztnoja
lietuviszkas
laikrasztis Lietuvoje.
Už
amerikiszką laikrasztį, už kuri
jus mokat s 2 arba ir pigiaus,
tenais reikia užmokėti 8 rub
liai, prūsinis ,.Varpas“, czionais gaunamas už kelias cleszimtia
centu,c
ten
atsieina nuo 3 iki 4 rublių, pa
gal tai, nuo kokio ncsziko im
ti. Ir taip su visais kitais laikraszcziais,
O patys žinote,
kad Lietuvoj rublis daug sun
kiau uždyrbamas, kaip czionais Amerikoj doleris.
Vie
nok tenais laikraszczius skaito,
nesigailėdami nekartą paskuti
nį skatikąatiduoti. nesibijodami
patekti į kalėjimą net ant ke
lių metų, kaip tai nevienam
jau atsiejo.
Vis tai darosi
maskoliaus prispaustoj Lietu
voj tarytum dėlto, kad užgedįti mus, gyvenanezius Liuosybes žemej.

Su sziuomi pirmutiniu nu
meriu Garsa A. i., iszleidžiame kartu Szenadorij ir Pitts
burgh'e; per tai primename vijį^jjgJPitL^un^^lieLi 1 v įa m Sy
TunCTfflsffpu^kaiLyteGaTT s ą ant ateinanezių (1897) me
tų, idant teiktunietes užsimoket 1 dolerį ir 20 centų. Pittsburgh’ietis, kurs užsimokės už
visus ateinanezius metus isz
augszto, apturės paveikslą
Pittsburgh) lietuviszkos szv. Ka
zimiero bažnyczios. Butų gei
stina, idant kiekvienuose na
muose rastųsi
fe G a r s a s, nes
tikrai
su visoms spėkoms
stengsis užganedit savo skaity toj us.
Likosi suvienytos dvi di
džiausios sostapiles apgyven
tos lietuvių valstijoj (state)
Pennsylvanijos, užtai ir žinios
bus talpinamos isz kiekvienos

Metu laikai.
Kristijono (Donelaiczio.

METAS I.
Pavasario linksmybės.
(Tąsa.)
Ir dailią riekelių reik kad spirgini spirgus.
To del kiekviens, szventes pavasario szvęsdams.
Kas ant cielo meto reik taipo pasirupįt,
535
Kad kožna diena, nusikandus savo dalyką,
Dar ir sekaneziai n’užmirsztą reikalą skalsįt.
„Rods” tare Blekius „ką mes pernai sav nusipelnėm
Ir zopostui savo namams kampe pakavojom,
Su žiema jau baigias ir visur iszsitusztin.
540
Vei, kaip skonės, kur musą lobiai buvo sukrauti.
Nei pustynės stov, ir maisto viso neteko.
O aruodą krūvos jau taipo pasibaidė,
Kad kisielią virt ir skaną sziupinį pleszkįt
Nieks nesiliko, kaip tiktai skupa mažumėlė.
545
Ant, paszaliai visi, kur ropes ir-gi repukai
Su kitais viralais zopostui buvo padėti,
Taip iszsitusztino jau, kad mes, kasydami galvas,
Vos jau žinom ką nusivirt ir kuom pasisotįt.
Ak, jus kumpiai, jus deszrelės su laszineliais,
550
Mes kone verkiam jau, kas dien paminėdami j ūsą”.
„Ticz” tarė Priczkus jam, lietuviszkai pasakydama,
„Eik žioply, tu juk kas mets del ėdesiu skundies.
•Kas tav kalta? Kam vis, sulaukęs rudeni riebą,
Taip nesvietiszkai sugramdai savo zopostą,
555
Kad priesz Martyną tikt vos parsziuks pasitiekti?
Czėdyk, nepriėteliau, kol riebą szutini puodą,
Tai tav kudą nereiks prisikaist, kad vasara grįžta.

Žinios isz Pittsburgh o.

gruo- eina, per tai daug mus broliu,
be darbo, kitiems prisieina ir
bėdos pamatyti. Bet republikomels tame laike oras esti szal- nai žada pasigerinimą ant ateitas, taip ir szįmet tą dieną bu nanezio meto, kada užstosią
Pažiūrėsim,
vo szalta. per ką daug žmone auksiniai laikai.

lių ant dievmaldystės, kuri,
kaip žinoma, tą dieną anksti
nedaug gatvėmis eina,
per tai tie, kurie toli nuo bažnyczios gyvena, turi porą ady-

linus nėra, ką ne eiti.
rodami nuo vakarikszezios sun-

Jsz Lietuvos
aujos

esos apie ;
< c>U

noma, priesz szvente ne vienas
gerai užsilinksmino. bet. aezių
Vieszpacziui, nė musztynių, nė rengiasi dar szį melą iszduoti
naujus Įstatymus apie prasiszalinusius nuo kariumenės.
Pagal tuos naujus ’ įstatymus
anksti isz ryto. Pirmos miszios pabegusiejie laike sandaros
r ne
liesu.
,,Adestė Pideles , sustatytas Kurie-gi pabėgtų laike karės.
\ . Novello, o miszios sustaty-1 tie pražudys visas tiesas ir bus
tos \\ . A. Leonardin’o.
jiszsiųsti ant gyvenimo i gilią
* Laike miszių vietinis klebo-1 Maskoliją.
Sugrįžusiejie iki
nas kun. Sutkaitis pasakė pa-į gegužio mėnesiui neturės jomokslą apie užgimimą to dan- kios bausmės, tik reiks atsigiszko Vaikelio ir meldė klau- tarnauti kariumenėj.
sytojų, kad per daug nenusiTas pats laikraszl
linksmintų svaiginaneziais gė- da žinią, kad Liep<
rymai s.
Antros, skaitytos,
miszios
ir
įtaise
✓
atsiprovino ant 8 valandos;ant kiaulių skerdinvezia,
jų žmonių prisirinko mažai.'kas menuo paskers p< 20.000
mn]i(‘hc*tų Kiair.įdys J ir tiesiok <i
Iszsiuiitinėti i
de. Buvo nemažai ir svetini
visus krasztus agentai negali
taueziu.
fe
daugiaus kiaulių pristatyti,
dą po pietų, žmonių jau mažai kaip 12,000. Dėlto ir Lietuprisirinko. Vienu žodžiu, gesinaudoti, ypacz dabar, kada
prusai nepriima isz Lietuvos
ledas linksmai perleidom.
y

c

V

po vieną kiaulę, tik daug jų
įsakė, idant susirinktų visi pa- antsyk.
Kad neduot
rapijonai ant 3 dienos sausio kalo pelnyti visokiems agen1897 m., nes tą dieną bus isz- tams ir perkupeziams, ,, Lie
tuva“ ragina Lietuvos ti ki n irapijos szv. Kazimiero: kiek
įėjo ir kiek iszėjo. Ant galo neszti su locninįkais skerdinybus rinkti nauji virszinįkai czios ir gerai nupenėtas kiau
les siųsti tiesiok į Liepojų be

Tai-gi nutverk isz naujo vėl dėl ėdesiu darbus
Ir pelnykis ką sukriai dėl rudenio rudo.
Dirvai duok kas reik, kad jos pahikaną nori;
Juk neprivalo ji tav duot, negavusi nieko.
Usnys, dilgėlės ir brantai su sanevadais
Auga, kaip žinai, be jokios musą pagelbos;
Ale grūdelis gers nesiranda, kad nepasėji.
Tu tikt mėsos kas dien prisiėst iszsižioji,
O buroką bei lapienės niekini garbę;
Todėl tu kas mets, supliurpęs visą zopostą.
Blogs ir pusgyvis velkies į baudžiavą mielą.
Eik žioply, eik sėt kiekvieną sėjamą daigtą.
Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja,
Ir avižų n’užuiirszk, kad sėdams iszberi grudus;
Nes kisieliaus tu, o kuinai paszaro laukia.
Žirniu sav pasisėk zopostui didelį plotą;
Juk žinai kaip skanus jie. kad sziupinį valgai.
Ai, kaip daug jie mums per metą skalsina duonos!
Ir kanapėms duok ben kokį sklypgali lauko;
Gėdėkis szyksztuol, ir tokio reikalo reikia.
Ar negerai, kad pats sav greuzną nuveji virvę,
O pinigėlį delmone kytriai pakavoji ?
Sėk linu, kiek Gryta norės, minau nesivaidyk:
Juk žinai, kaip vis daugiaus nor motorą būdas.
Kad jos pradeda verpt ir jau prisiverpusios ąųdžįą,
Ale nepeik, minau, per mier tą moterą provą,
Ar nesmagu klausyt, kad viežlybos gaspadinės
Žiemą su mergoms vindus savo sukdamos ūžia?
Ar negražu žiūrėt, kad Gryta, jau prisiverpus,
Skirsto verpalus aust ir audus baltina drobes?
O paskui kas namui reik rokuodama rėžia
Taip, kad ir dailiems auteliam gals pasiliktą.
Ak, kad visos moters taip kytriai padarytą,
Mislyk tikt, ar butą tiek nuogu nabagėlią.
Ak iez ties, musu būrai, nei rėdyti ponaieziai,
Dar su dumeziuis vokiszkais susisėst užsigeistą
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Kaip Pelėda, taip ir jai ly-

neduoda kitiems ramiai pasilsėti
nusidirbusiems prie dienos szviesybės, kurios Pelėda labai bijosi,
l'u^zczia to apie pauksztį Pelėdą,
bet pažiūrėsime ar:

(os pamokinimą taip noszvankiai
pasielgė Dievo namuose.
P. J. Liudis tankiai ginezus ve
da su p. Pelėda toje-gi „Vienybė
je” apie iautiszkus klausymus. Isz
tu visą .ginezą, ,, Vienybės“ skaity
tojai gali suprasti: koks yra vienas
ir koks kitas.
Sztai p. J. Liudis
„Vienybės“ N. 48 tai Į) raszo apie
p. Pelėdą straipsnije: „ar g a 1 i m a )) a d a r y t i i s z s ą s z I a v u
duoną“ (t. y., isz Pelėdos per-

geriausiai gydo visokias ligas..

30 E. Lloyd str
Shenandoah Pa

Geležinkelis Lehigli ■

Pelėda yra žinog’iiiai ar paiikszcziu’

Ant galo p. Pelėda pratarė; ,,Kam,
girdi, tu ,. Kardo“, judini netikėjimą!
Juk tikėjlms tikt dėl tamsuolių, mes,
girdi, piriniaus turime iszmokti skaityti,
O paskui tėvy
nybę“ savo peržvalgą, kuri yra ti paskui būti lietuviais.
kru sąszlavynu visokios mancės, nainiais, o paskui.... Į?] Tikėjimas tikt
dėl tamsuolių. Asz szlame dalyke norėcziau p. Pelėdos užklausti; ar Tamista
jc“ pripažįsta ir pripažino nesykį, jau isztiesąesi persitikrinęs ir datyres,
taip-gi ,,Vienybės“ skaitytojai se jog visi Lietuvos inteligentei, kurie tikt
pabaigė augsztesnius mokslus yra bedie
niai apie tai žino.
Sztai N. 52 „Vienybės“ p. J. viai? Asz manau, jog p. Pelėda sziaine
Liudis savo „paaiszkinime ant at- dalyke didei apsiri kai; mes rastume tikinezią vyru, pabaigusią universitetus,
taipos-gi galėtume atrast i. net ikinezių
apie j n raszo:
isz nemokanczhi skaityti
jog isz 10 Ka s link-gi Ta m išloš isz.;
jog
įmo
tamsuolis tiktai tikėjimas
k u 11
skaitytojams paleistuvystės, tai ir ežia
szingai — paleistuvią atrastume ir iszėTame-gi paeziame numerije p. jusiu mokslus, pagaliaus tikinezią ir ne
Pelėda baisiai iszinint ingai ( C) už t ikineziųfe “.

Žinoma, kad žliūgus.
Jeigu
nebūtą žmogumi, bet kokiu ten

puolė ant manęs link mano straip
Isz to galime suprasti, jog Pelė
snelio.
dos rasztai yra tikru sąszlavynu,
kuriame ant visą užpuldinė ja, o la
biausiai ant kunigą.
Sztai pats
„Vienybėje“ ,,Atsi Pelėda apie save taip raszo, paėmęs
i jo ..Paai>zkiiiima‘

ežio teisybę, mokslą ir iszminti su
prus, jau neskaitant mano ..Paaisz
kininio“ ant p. Paukszczio ,,Atsi1’. Pelėda viską aut savo kurpa
lio perdaro ir net Įiranaszauja. Ką
ežia pranaszau ja Stacziai sako.
Sztai „Garso“-11 ir 42 num. patilpo keno ten straipsiielis apie mano
parapijos bėganezius reikalus. Kas
ii paraszė, asz to ir sziandien nežiUtlll,

etuv. parapijos padėjimas Plymoiith,
’a." . kur lizdas ir Paiikszez.iai pastatyesa priežasz.czia tu \isu nesutikimu
'lyinoulh'o parapijoje, — tas rasztas

gi bedarysi
tojai. Kam tas reikalas
s\ ti arba atlikti? Rodos
darbas. O tai tikt ne.

Lietuvą maldaknįges ir tai daugiau
siai kunigams jas parduodavo, ku
rie savo žmonėms perleisdavo. Pe
lėda važinėjo ir po Vilniaus guber
niją su maldaknįgėmis pas kunigus
j lietuviszkus ir tapdavo broliszkai
priimtas, kaip pats man pasakojo
atvažiavęs isz Prusą i Plymouth'ą.
Man rodos, kad ir kožnas bedievis,

maldaknįgėmis, jeigu tikt gerą už

l’elėda nelindo su maldaknįgėmis
pas bedievius, bet pas kunįgus?
viezius, tai galini dasiprotėti, koks buvo
Sztai „katalikiszką knįgą“ perir pamokslas“.
1’. Pelėda stacziai krauna ant kupezius kokiu karsztu bedieviu
mano sprando virsz-minėtą straip- pasidarė dėl platininio tikėjimo

faktai' Jeigu, Tamstele pelėduko,
nuo p. M. Jankaus pramoki tas Amerikoje tarp lietuviu neszvankią
skaityti ir i’aszyli, o jau gali nupclėdanti sziek tiek, o kodėl gi kitas viu, mokėdama sziek tiek skaityti
ir raszyti, anuot p. J. Liudžio, tai
nedyvas, bet mano parapijoje ran
dasi ir tokią lietuviu, kurie net nei
„Isz Prusą Lietuvos B.“]
raszyti nei skaityti nemoka, o yra
Tolinus u> mėtinė ja, kad asz savo bedieviais. Gal Tamstos „peržval
parapiją pats sukirkinęs.
Tai no ga“ juos ant tokio kelio atvedė?
mano kaltė, bot ar tikt nebus pati
Pelėda tame kalta. Pakol Pelėdos
Plymouth’© nebuvo, "Tviskus buvo
P- S. Jeigu p. Petras Mikolainis
dabar gyvendamas liuosybės žemė
apleido, tai mano parapijoje vėl pa je, yra rimtas vyras, tai reiktą anas
sidaro vienybė. Tamsta iszTrusą prisavitas pravardes:
Makalojus,
>ai iszvytas ar tikt ne Novcskis, Pelėda, B. ir taip toliaus,
uz
kavinią tamsybėse ir pamesti. Žmogus, niylįtys teisy
priesz vietinius lietu bę, nesidangstys pseudonimais, bet
vius? Jeigu ežia pelėdai! ji liuosy- drąsiai stos į kovą.
Pelėda dergia
bės žemėje ir bi jaisi savo pravardės, Amerikos lietuv. kunigus, o B. Pro
su lietuvius, bet vis tas pats P. M.
Todėl gal ir M. L. per tamis-'

Ir prancūzai juos toliaus iszpeikt negalėtą”.
..Rods” tarė Priczkus „vis tiesa, kas ežia pasak
Asz, kaip szulcas per kiemus ilgai jodinėdams,
Daug įsitėmijau kaip daro mus gaspadinės
Kad žiemos czese ką verpt krūvoms susisėda.
.Juk radau gana tokiu, kurios nesigėdi,
Kad joms kartais nierdėdams vos sukasi vindas.

Kad jau ir ranka kuodeli pieszt užsimirszta
Ir besijuokiant koja vindą sukt pasiliauja.
Taip szutkas betaisant, sztai. žiema pasibaigia,
O-gi pavasaris atžengdams su. vasara miela
Atliktą žiemos darbą visur pasigenda,
Pimė rungias aust, o Jekė mest pasisiūlo;
O ką mes ar aus, kad verpt ir lenkt nenorėjo?
Taip-gi namai visi paskiaus nuogi pasidaro.
Kad su buksvoms lopytoms vos užsidengia,
O vaikai ant ulyczią nuogi bėginėja”.
Moters, jus nenaudėlės, tai jums paraszyta.
Bet jus prietelkos, jus viežlybos gaspadinės,
Jus neprivalot dėl tokiu kalbą nusigėdėt;
'los tesigėdi tikt, kurios tingėt nesigėdi.
Jums garbė, kad vindas justi, sukriai besisukdams.
Pakulą bei linu kuodelį nupesza greitai.
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Treinai iszeina isz Shonadorlo
ario į Penn
Haven Junction, Mauch Chun
Chunk, Le«
highton, Slatington, White Hall, Catasauqua, Allentown, Bethlehem,
icm, Easton
ir Weatherly G.03, 738. 9.14. ryta; 12.58,
3.53. 6.00 po pietų.
ia 6.03,7.28^
In New York ir Philadelphia
6.03
9.14 ryta: 12.58. 353 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards Ir
TIudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, "White Haven,
aven, Pittston, Laceyville, Tovanda, Sayre,
ivre, Vaver*
ly ir Elmira 6.03, 914"ryta; 3.53,
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
|
In Belvidere, Delavare. Water Gap iR®!
Stroudsburg 6.03 ryta:
rvta: 3.53 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tu k ha nnock 6.03, 9.14 ryta: 3.53 po
piet.
T n Ithaca ir G
(>.03, 9.14 ryta:
5.53. (i.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta: 3.53, 6.00 po plėk
Iii JoanesvilĮe, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po piet. /
in Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.1 1 ryta: 12.58, 353, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc'Adoo, Audenried ir Hazleton
6.03, 7.38, 9.11 ryta: 12.58, 3.53, 6.00 ir
8,42 po piet.
Tn Scranton 6.03,9.14 ryta: 3,53Jr6.0ft
po piet.
In Haz.leboork, Jeddo, Drifton irFreė
land (i.03. 7.38. 9.14 ryta: 12.58. 3.53 po
pTtot’i.
.Creek
Iii>W1lL»^T(1, GirardvTlI
1.50, 4.
6.15. 7.30. 9.10. 11.10 ryta:
6.50. 9.15 po pietų.
In Raven Run. Centralia,
Carmel
16, 4.07,
ir Shamokin 9.02. 11.05 rvta: 1.46,

Mnhanoy City, Delano
53, 6,00
6,03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353
8.42. 1 1.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45. 7.38. 9.14 rvta
3.53. 6.O0. 11.13 po pietų.
45.

Treinai iszeina.
I.-z. Sliiiinoi.in 5.15. 8.20. 12.10 isz to, 3.00, 5 10
7 50 po pi<-tu ir nb'iiia in Szenadori aut 6.03,
n te, 12.58, 3.53. 6.00. ir 8.12 po pietų.
Iszeina isz Szenadork Į I’oltsville, 6 03, 7.33
9.05. 1105, isz ryto:
12.58. 3.05, 4.15. 6.00 ir
8.42 po piet u.
Iszeina isz. Pottsville Į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte. 12.35 . 3.00. 5.15, 5.40,7.15, 10.80
po pietn.
Iszeina isz Szenadofio Į Hazleton, S.03, 7.t8
9.11. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton i Szenadori, 7. 35. iO.Ofi
12.52 ryte, 3.05, 5,57. 7.56 po p>i tu.

NEDELINIS TEEINĄS.
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount, Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo

11.55 rvta

ir 5.35 po pietn. ir
ant 9.1' 1 ; y ta ir 12.50,

po pietu.

in A-d. C: nd, Girardville
rvta 11.40 po pietų.
In Hazleton Black Creek Jun
Penn Haven Tnetion, Mauch Chunk
h•).< l>, Easton Ir New
Allentown, BYork, 9.10. r) t. 1-.’.50. po pietų.

Iszeina

In Philadelj ’iia 12.50, po pietų.
In Yatesville. Pnrk Place,
City ir Delano, 9.10. 12.50 ryta; G.03
6.31 po pietų.
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryla 12.52, 6.2! j <>
Isz Szenadori' .1; Pottsville 6,00, 9,10
9.40, ryte 3.0‘>. po pit tu.
isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40,
ryte: 12.35, 5. r . '’..IO po pietų.
1:01.1.in ir. Wilbur generalnas
tendei tas South Bethlehem,
CHAS S. LEE, gen. agentas
l unadelpdia, Pa.
A. W NONNEA1ACHER, Asst G, P

Jam negana, kad tikt isz virszaus jį dabinėjam,
Bet ir isz vidaus jis nor kas dien pasilinksmit.
Todėl jums pilvai miegi didei pasiklonios,
Kad jusą rnylysta juos vėl apdengt nepatingės
Ir trinvezius naujus, buksvas bei marszkinius audėt.
Bet daugiu daugiaus jie garbįs jusą malonę,
Kad jie su nauju rėd'i czesnyj susisėdę,
Laszinius ir deszrassu jusą viralu valgys.
Nu-gi dabar, ką Lkt įmanot, sėkite s2klas.
Sėkite kopūstus, niorJJis su didele sauja,
Ropių, įjastarnokuCsviklą beigi repuką,
Taip ir szalkią su gardžiais kartupelią valgiais
Sėt ir įvaisit, pridabot ir kuopt nepainirszkit.
Taip besipurtįdamos linksmai pąvasari baigkit,
Ik jau prie kitą darbą jums vasara szukters.
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Metas II.
Vrharos darbai.

/
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„Sveiks, svieteli margs, szventes pavasario szVentęs;
Sveiks ir tu, žmogau, sulaukęs vasarą mielą,
<
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs,
Sveiks, Dieve duok, sulankk dar daug pavasario szvenezią,
Ir-gi, sulaukęs jas, vis Weiks ir druts pasilinksmįk

Jr szaudyklė su szeiva szokinėdama tarszkia.
Jums garbė, kad audeklėliai jusą nuausti
Ant margu lauku kaip sniegs pavasario blizga.
Ale nevengkit dąr dauginus, kai)) reik, pasipurtįt:
Ant daržu paszaliai darbeliu Itikuria jusą.
Tai-gi padėkit jau vinelei i ą visą klapatą
Ir stakles, iki vėl reikės, i paszalį kiszkit,
O-gi nagan spatelius greitus bei lopetas imkit.
Vei, kaip kurmiai, szeu ir ten vartydami žemę,
Jus daržovę sėt į daržą ragina bėgti.

620

Ir lietuviszkai kalbėdaips baudžiavą seka.
Tam Dieve duok sulauki pavasarį sveiką,
O-gi pabaigus tą, po tani ir vasarą linksmą”.

Rods tiesa, visaip reik pilvui reikalą provyt.

630

Ir, kas reik, atlikt pamukįndams, sveikino Priczkus.
Rods sveiks kims, kurs vis szokinėdams nutveria darbus,
V r didžiausia bei branginusia dovana Dievo.
'Pas žmogus, kurs, daug)dusinėjęs bei prisivargęs,

O, prisivalgęs ir viernai [Jėkavojęs Dievui,
Linksmas, sveiks ir drūti miegot į patalą kopa,
l!

£

)

Tėvynės Sarges geriausias lictuviszkas mėnesinis laikraszminksztos kanapkos, arti prie
i
lovos ligonio —- bukietas* isz 1S iszeinantis Prusnose.
szviežių žolynų... . ligonis - Iszeina pavidale knįgutės nuo 48 puslapių.
(Pabaiga.)
tai szeszėlis žmogystos!
Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, talpos
O veidmainyste, kur tavo
Kelioliką žingsnių nuo» sair naujienas isz visų lietuves kampų, o labjausiai isz
gi apvaszymus
- .. karitoriuje
lės, szaliniame
karitoi
Žemaitijos.
matyt geležinės durys: - durys
tos veda į cypę kankinimo.
kai.
busiu akių apsireiszkė kentėji
Didelis ruimas be langų, lem
Tėvynės Sarge rasi teisingus persergejimtis kaip Užlaikyti
mas,
kurio
jokis
liežiuvis
ne

pa kabaneziapalubyj apszviessavo brangią tėvynę Lietuvą nuo pražuvimo, o taiposgi rodą, kaip
apsakys.
Tankios
firankos
tas, tamsus kaip pragaras su
apsiginti nuo nevidonų maskolių ir jų skriaudžianezios valdžios.
krauju sutaszkįtoms sienomis ir užtiesalai langų prie maž
irsu pundais rykszczių po ke szvieczianczios žvakės, prie
TevyneS Sargas nori sulaikyti lietuvių tautų nuo prapuo vienatinis lietuviszkas pinigų siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis
lis mastus ilgio; vidurij stovi kurios stovi skrynelė su eiga
suolas su geležiniu lanku ir rais, apsunkina pažinimų isz- limo dvasiszko ir medegiszko per apszvietimą; talpina taiposgi labai svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai būna kuogreieziausiai iszmokėti per
naudingus straipsnius apie ukinįkystę (gaspadorystę). Yra tai isz
skuriniais diržais.
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį o ne pas kokį ten
veizėjimo aresztanto.
ties moksliszkas ir literatiszkas laikrasztis.
žydą prigavėją.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot
Czia įvedė aresztantą. Prie
—
Serga,
gal
mirszta!
—
ekzekucijos stovi pulkaunįkas
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
nusigando
sesuo,
norėdama
Žuczkovskis.
Paliepus prie
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
Amerikiecziai lietuviai gali padaryti puikų prezentą savo gimi
suolo pririszo V., o inkvizito apsikabyt savo broleli.
Offisas (kontoras)
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sarga. svieto.
rius Bielskis paskutinį kartą
— O, tamista, pas mus
Obiecunas
klausė:
graudįt aresztantus didei už
1o12 CARSON STR,
PITTSBURGH, PA.
Kasztuoja Prusnose 2 markės ir 20 fenigių; Amerikoje su prisiun— Ar pasakysi, ar nepasa drausta — atsako Zuczkovskis, jaunų moteriszkę sulaiky timu 1 dolerį. Užsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti pi
kysi?
damas.
Serga nelaimingas ginus, beje už 75 centus ant metų. Adresas jo:
— ’Duj jevo!-suriko Žucz brolis tamistos, vienok greit
iszgis, o kad iszgis, nėra abe
kovskis.
jojimo. Jis pats tamistai atsa
Europe-Germany,
jŽandarai pastatyti abipusiai
kys, j°g taiP yrn!
kertą smarkiai
ryksztėmis.
Musų spaustuvėje randasi Szauksmas. Balandėlio 25c.
— Ar taip? — klausė Žucz
Girdėt vien szvilpimas ryksz
szios knįgos:
czių, bet anė dejavimo, anė kovskis.
Propst
Knįgos svietiszkos Įtalpos
—
Dėlei
manęs
viskas
greit
vaitojimo t dūsavimo).

DEL TĖVYNĖS
LABO.

Povilas Obiecupas

P.

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

Puikiai nutraukia ir- nebran
giai.
29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.
41 ir 24

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bedoje
Plauberij žemiau Readlngo geležinkelio

Visokias knygas

lietuviszkas, taip dvasiszkas
kaipo ir moksliszkas, taipgi ir
laikraszczius; kaipo tai: „Var
pą“, „Ūkininką“ ir „Tėvynės
Sargą“, visus tris kartu imant
ant 1896 m. gaunama už 3 dol.
Hochwiirden A. JanuszkovsĮd.
Kataliogą knygų ir laikrasz
mid Dekan.
czius ant pažiūros prisiuneziu
Maldų knįgos:
Užpraszant kny
10c dovanai.
Lietuviai amžių gludumuose
Tilsit Wsserstr.
20c
Maskolijos politika
AUKSO ALTORIUS arba Vaikų kningelįi
sako sergantys.
15c gas arba laikraszczius, reikia
Szaltinis dangiszkų skarbu
20c sykiu ir piningus prisiųsti.
Sesuo garsiai praviiko, tė
Vešelija pagirėlių
a)Skuriniuose apdaruose
Terp skausmu į garbe poe
vui aszaros per veidus ritasi.
JURGIS LAPINAS
35c
ma
81,50
Aresztantas
mostelėjimu
2,00 LIETUVOS VISTORIA 50c
rąn k os- d uO Ja ženklą.
Tilžėje — Tilsis
Dirba visokias
7c
Juokingas
pusakojimas
2,50
— O gudrybė maskolių.
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
Naujas elementorius su apdarais 15c
Ostpr. Germany.
3,00 ir
d)Su kauleliais
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.
Žuczkovskis isz to naudoda- i
LIETUVOS
GASPADIdauginus
mas, isz palengvo stumia sve- DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIUą—
35c
NE
2)BALSAS
BALANDĖLĖS
ežius prie durių.
10c
Amerika piftyje
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
a)Skuriniuose apdaruose 90c- Apie Kražius
15c
— Regite, pats nenori, kad
kukardas ir kepures.
5c
Tamoszius besotis
__ Pigiausia vieta visoj Amerikoj/
J)Szagrino
•
l‘00
aszaromis ir
verksmu
ji
Lengvas būdas paežiam
kankįtumete.
c) Krisztolo
’Oc
save pramokti raszyt
2,75 ir Ką daryt idant sveiki butume
d) Su kauleliais
Tėvas ir duktė traukiasi,
bet nenoroms. Sesuo dar trokdauginus
Trumpa senovės Lietuvių
szta porą žodžių prakalbėti’ į
10c
PAS
3 Mažas AUKSO ALTO- storija
brolį.
10c
75 c. Birutės dainos RIUS
— Nevalia tamistai — at
Petro Armino rasztai
10c
sako szvelniai Zucz. Ritoj lie
■ 70c Tonas ir mužikai, drama
4)KANTICZKOS
15c
ti kt tamistos, bet ir vi~as mies
Kas taisybe tai ne melas
tas p. Juozų pasveikys.
Knįgos dvasiszkos įtalpos:
15c
1 -X-xPajudinkim vyrai žeme
Vincą Minkevicziu
Gyvenimai Szventujų Dievo 1, apysaka
15c
dėlės pleciaus pradėjo rinktis
2,ir 3 dalis kiekviena po 70c Ant Nakvynes
“
“
5 c.
vaiskas: pėksztinykai, dragū
Pasakojimas
apie
viena
vaita
ir
jo
raGyvenimas Vieszpaties • 80c
nai ir kazokai. Ant augszcziausztinika
“
'*
5 c,
“
5 c.
Gyvenimai Szventuju Die- Kaukazo balaisvis
sios vietos stūkso kryžiauUžlaiko geriausius arklius ir ri“
5 c.
ir
Dievas
- t__ a i - ~
——“v. .
li(Siįį^lįg
v
r—i
c. .ginus del szCrmenu, veseiliu ir t.t.
uį. zuinios žmonių
vT.
re st r.
Mahanoy City, Pa“? vo ir 111 zo kori as draugei
Iv a s kalt a s
grūdasi ant pleciaus, tarsi re galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Srieg Garsas apie baisybes dienos su Senis Makrickns
“ .
“
5 c.
Vakarai Tilviko plrktoleje
‘
5c.
gėjimą® egzekucijos- buitį retaT tam leidžia pinmgus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkija ir kitas wisas
[36 ir 21]
do
25c,
Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta
matomas. .
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviers Lietuvis gaus gerą
dalis ,,Szauleniszkio senelio”) w
15 c
Gydyklos nuo baimės smer- .Apie
Dangų, Sanlg, Menasį, Žvaigždes.
Isz citadelės ant juodo veži priėmimą ir rodą.
LIETUVISZKAS SALIUNAS.
ties
30c.
Plianetas
ir
Kometas
“
5
c.
mėlio, prie kunįgo ir žandarų
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
M. Slavicko
veža kokią liarvą, ar žmogysIstorija szv. su abrozsliais 25c. ja
“
“
“
10 c.
339 W. Coal str. Shenandoah, Pa
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
Mėnuo Marijos
- • 3oc Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
matai rują su auksiniais ir si
su puikiais paveikslais
“
15 c.
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
Eilotea arba kelis į mal
dabriniais szlipais, guzikais ir
Žodynas kun Miežinio keturo- yra ne paoziuotu, tai yra teisingas
dinga
gyvenimą
50c
orderiais — tai tarnai cariszse kalbose, lietuviszkai,latvisz vyras, nes nereikalauja daug uždar
Novenos
30c kai, lenkiszkai ii-ruskai $2,00 bio. Visados užlaiko puikius gerykos teisybės;
po kartuvėms
mus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel
stovi bjaurios, juodos stovylos,
Graudus verksmai
10c ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
Prisigatavojimas ant smerApie malda kaipo rakta į dangų 15c
tai budelio pagelbinįkai - visi
50c Pamokslai ant didžiųjų me kiausius cigarus
czio
pildytojai mylistų visogalingo
25c tiniu szveneziuo ir didžiosios
Isterija seno įstatymo
caro.
ifS^HOiiriNū qi
.i -|| 50 Pro30c nedėlios
75c
Kanczia Vieszpaties
Inliudęs į fraką, baltą brusPokylis szventujų arba tanki komu- Pavergelė (P. Peivorlutos Apysakėlė' /BU -ESvAADIES
V
lotą, baltą kaklaryszį, baltas
Ir kaip gyvena Kynai
10 c.
n i ja
.
.
_
.
Dabar $499,
Istorija
Pirmiau $9,00
pirsztinaites, — j nokiantysis,
Pirmiaus
Stebuklai Dievo Sz S
1,00
Norime dabar žmonėms
bažnyczios kataliku
kvepiantys, raustantis inkvizi
30c
duot
žinot, jog turim dlmente
Kristijono Donalaiczio Pavasa
torius Bielskis, palenkęs galdelg krautuvg laikrodėlių
Ir apsėmėm per 60 dienų
rio linksmybes
5c
Mokslas Rymo katalikų
pardavlnėt savo lalkrodėsveikinimo, skaito. — isztarmę.
Andersono pasakos, su abroze 1
u9 50 Proc’ piginus. Atsiųsk mums szita apgarsi
Girdėt kurezias balsas bubno
20c liais
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
30c nimu su savo pilnu adresu, o mes tau at
1OC Musu Pasakos, 10 pasakų
Ražanczins amžinas
— ant kartuvių kryžiaukų su
10 c siųsim szita pulkų, brangiai paauksuota
20c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai irikrodėlį per ekspresą dykai dėl pažiūrė
krutėjo — baltas maiszas!
10c
Isz pažiūros laikrodėlis iszrodo už
Kalba dvieju žmogų
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose jimo.
Alinios puolė ant kelių, isz
kokį S40,oo auksini laikrodėli, Užmokėk
“ 15 c.
50c del Lietuviszko teatro
Vadovas in dangų
tąlpigia preke 84,99 ir kasztus ek spreso,
krutinės jų, kaip griausmas
o
aikrodėlis bus tavo, o jei nepatiks ga
■ Vadovas aplankanczių atmininima kan
Sziose dienose teippat aptu li‘ atsiust
isz dangaus, iszsiveržė: „Vieszant mus kaszto atgalios. Yra tai
žios Iszganitojausmusų
18c
geriausias,
puikiausias ir pigiausias lai
patie, kurs Tėvynę"!
Girtybe,baisibe ir rustibo to grieko 15c rėjom isz Chicagos siuntinį su krodėlis už ta prėkg. Pirmiaus pardavi
TSTAUJES ^LIETUWISZKAS 3 0 0
c. nėjo už 89,6o. Visi laikrodėliai yra gva
Kas yra griekas.kalba 2 mergalcziu 15 Sapninįkais,
Ant giedanezių minios leista
raut oti. Atslunsk 84,99 su savo orde
Didžioji
nedalia
5c
rujas kazokų, giesmė po na
Gromatų rankvedžiais
riu, o apialkysl viena paauksuota lenciu
Grieszninkas priverstas metavoties 10c
gėlį
ykai. DYKĄJA gausi vieną laikro
gai komi s numirė.
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c Istorija kantrios Elenos
dėlį, jeigu parduosi 6. Raszykfte szian202
S.
Main
Str.,
Shenandoah
Pa.
( JV i edz i eia-.)
dien pakol da nelszėjo laikas. Adressas:
Trumpi pamokinimai ir rodos Isz knį- Olitypa........................
Royal Mfg. Co. Star Accident Building,
gų kun. Antanavicziaus
Po jungu sziaurės meszkmo
Dept. 151
Chicago, I’ll.
8 e.. Robinzon Kruzo
Kasdienines maldos
mus broliai kariauja už liuo- Magi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sybę; tu Kstancziai karžygių ci
tadelėse. .. . ant kartuvių lie sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Orderiuojant knįgas reikia prisiųsti ir pinįgus; tame da
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
ja kraują. Mes turėdami liue
lyke bargo nėra. Orderiuojantiems nemažiaus kaip už S 8,
sas rankas, bet kariaujame.
Hospita
bus neleista po 25 centus nuo dolerio. Raszant reikia padė buvęs prie Miners
Priesz ką-gi? Tarp savęs. InAshland’e. Gyvena 115 N. Jardin
nagiai — ne kalavijai, bet lie
ti szitokį adresa:
BO^YEARS’
Shenandoah, Pa,
EXPERIENCE.
žuviai ir plunksnos!
Garsas Publishing’ Co.
Shenandoah, Pa.
Vieni isz mus kariauja

KNYGOS, KNYGOS!

— Paliaukit! prisako
Žuczkovskis.
Žandarai ilsisi.
— Ar pasakysi, ar nepasa
kysi?-vėliai klausia inkvizi
torius.
— N^D=^jlt£jakjJ^U.’esz tautas
balsu.

vandeniu)
kamąnduoja
Žuczkovekis.
Žandarai užpylė vandenio
ant V., kuris atsipeikėjęs bai
sum balau isztarė tuos žodžius:
— Dieve! parodyk mielaszirdystę ant duszios mano.
— A! duszeczka! duszeczka! - tycziojosi burliokas.
— Dni jevo pokriepczie
Girdėt plakimas isz naujo.
Vėlirii klausė inkvizitorius ir
vėliai lieja vandeniu. Pagalios
nelaimingas apalpo - plaka
jau beve'k lavoną.
Ekzekucija tęsėsi adynų lai
ko. V, atluosuotas nuo suolo,
nerodė"žen klo gyvas.ties^-Pa
szaukė gydįtoja.

Tėvas V. buvo urėdnįk’i
gubernijos urėde m. Varszavos.
Nežinodamas kur yra
sūnūs, bėgiojo po cirkuius po
licijos, bet dovanai. Pagaliųus
po dviejų nedėlių laiko pasa
kė jam, jog sūnūs jo citadelė-

Cetadelėje!
už tai jis jau
pražuvęs, nes isz citadelės ne
paleidžia sudaužytų, nuRau
kytų. Jeigu pasveiksta, iszve
ža juos, - kasyklos Si beri jos
ant amžių užslepia nuo akių
netik tėvų, bet ir visos pasau
lės. Jeigu nepasveiksta, yra
vieta už citadelės ant liranto
Vislos, kur miesto valytojai
iszlieja neszvarumus, - tenai
skandino jaunuomenę po 8
dienai balandžio — po garsiai
v o j e p j u v y 11 e i, jenai ir
jis ras suvgrabų^* Tėvas vienok dar nenusime
na, atsiszaukė prie Tucholkos,
tas jo nepr’ima, todėl įsprusta
slaptą į pilį ir puolęs į kojas
naumiesnįkui Berg’ui, meldžia
gyvasties dėl sūnaus savo.
Szaukia Tucholką.
Varo:szas tėvas, belaukdamas decizijos naurniesnįko prieszbuti
je, į porą adynų pražilo.
Szaukia jį, ir naumiesnįkąs
nuduotu balsu pasigailėjimo
sako:
— Praszau nenusimyt. Pa
veliju Tamistai su visaszeimyna atlankyt sūnų citadelėje!
if
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R. H. MORGAN,

V yrai visi pas
nauja

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszką Graboriu

40 E. Centre, Sbeuandoali
D

Cent

MsjE. Skaityk!
kaityk!
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Y. M. HAMILTON, M.D.

určtRszkas paliepimas rodė, p.
ir
iniV. sitydi’ktere į kanceliariją tautus, kiti priesz Dievų ir Jo
Tucholkos atsiszaukė. Žanda Apveizdą, net konkursas Susi- mus priima.
Kas į Cleveland’a atkeliausit,
trade marks,
DESIGNS,
ras veda juos į X pavilioną. vienyjiniu ant paraszymo lie
Pas Olszinską visko gausit —
COPYRIGHTS &c.
Dyrina viltis szirdį gimdyto- tu viszkos gramatikos tūliems Jeigu busi kada nor i
Szalto alaus, geros arielkos
Anvonc sending n sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invent ion is
neduoda ramiai snaust.
jaus gaivina.
probably patentable. Communications strictly
Ir kvepenezių cigarų. . . .
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington ofllee.
Visi tie karžy
Ateik, broli, pamatyti
Ęaritorius, ant kurio randa
Patents taken through Munn A Co. receive
special notice lu the
,,our
mot
to
“
.
nu varsi pfestungė sūnaus, f referuo
SCIENTIFIC AMERICAN,
Turiu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland o lietuvių
tas, I pulkaunįkas Žuczkovskis, gįtos Tėvynės."
beautifully Illustrated, largest circulation of
o pamatysi kokio gan
any scientific Journal, weekly, terms$3.00 a yaar;
Sl.aO six months. Specimen copies and ILand
asisii-avejantis svecziams- visa
Su guodone
urielkele kaip medus,
Hook on Patents sent free. Address
me Įuniforme, meiliai kalba, ką prieszą pamirszta, užtai da
MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.
veidas jo neiszpasakytą prie- ilgai Tucholkos, Žuczkovskiai
Cleveland, Ohio.
825 St-Cląir str.,
lanhumą reiszkia, saldus nusi-1 szauks Juozus prie indigaci
szyįpsojimas ant jo lupų nesi- jos.
baigia.
Pakvipę inkvizitoriai Biels- GERIAUSIAS Q Lietnviszkas H KRIAUCZIUS
ihb a a s B n j a n c k a s
4- Szitai czia! - ^ako bar- skini skaitys isztarmes carisz
szkidams į duris.
kos teisybės. Budeliai kapos
------ PAS-------Z lįurys atsidaro. Pestungė - ! nugaras, lies vandenių, vėliaik
tai puikiai iszpuosztas saliu-' kopos.., ,
naš: ant sienų paveikslai, aut
Liūdna!Liūdna!
^X^C^Persikrauste į savo naujus namus antXXXXZTTXXX
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
langų firankos, ant stalų knyĮ
Dieve!
suteikk
mums
iszkny-,
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.
(27 ir
20^ - albumai,
kampuose i minties ir iszminties!
gos

VYRAI! VYRAI!

JUOZĄ JUDICKĄ

307 W. Coal Str., ShenandoaK Pa.

Wanted—fin idea

SSS
Protect your ideas: they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoj
neya. Washington, D. C., for their $1,800 prize offe*
and list of two hundred Inventions wanted.

JVlaley,
16 N.Main st.

Shenandoah,

A Parduoda dziegorius naujus ir
b pataiso
visoMkius
dalyku> J isz aukso ir sis
y dabro, kaip tai:
žiedus, špilkasir kitus.

L P.Tata
runija ant miesto
chief - burgės

GEO Ą
7^

3’1 ei r le I* o1i, 'Ja,

Garine ir karszto vandens szilnina,

Puikiausia visam Shenandoah

Bmfono

(czy burdžio.)

REST/ujpAejiA

Už pigių-pigiausia prekę visoki
vainikai dėl szermenų. Taiposgi
visokios zoboyelės isz blekės ir iszdirbimai isz geležies pas

Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia:
oi t mos k ii ąsos.

Kuopuikiausia ir už pigiai

KRAUTUVĖJE

IVIrs. M. F. Schmidt's
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios
Kalėdų zobovūlės.

SALIUNINKAII

— Na wisi prie alaus —

GARSAS PUBLISHING C0„

David Faust ........ ...............

At About Your Own Price

Positively the Greatest B
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quick and ready reference on all sub
ject*. One who owns it will possess
the equivalent of a score of other ref
erence booki which would cost many
times the price of this.
Another feature in which the new
work stands absolutely alone, is in its
very full appendixes, which embrace
over 100 subdivisions, including a Bio
graphical Dictionary, a Dictionary of
Technical Terms, a Gazeleer of the
United States, Presidential Elections in
the United States, Religious Summaries,
State and Territorial Election Statistics,
Statistics of the population of the world,
and a veritable mine of information on
thousands of subjects of universal inter
est and Importance.
But it is In its treatment of recent
subjects that the Standard American
will be found of paramount value. All
other encyclopaedias are from five to ten
years old, and are silent regarding hun
dreds of topics that every reference work
should contain. Such, for instance, as
“Ths X-Ray,” “Argon,” “Horseless
Carriages,” “The Atlanta Exposition,”
“Color Photography,” etc., etc. It also
gives biographies of hundreds of people

GC

GO

N

GC

Prof. Roentgen, discoverer of the “XRay,” Ian MacLaren, Dr. Nansen, the r
explorer, Rudyard Kipling, etc., etc.,
On account of its lateness in all these
matters, as well as its accuracy, it has I
become the standard in Schools, Col
leges, Courts, Public Libraries, and
wherever important questions come up
for discussion.
It would therefore seem that, no pro
fessionalman, artisan, mechanic, teacher,
pupil, or farmer, can well afford to be
without this most useful, practical and
latest of all encyclopaedias, especially as
its price has been so arranged as to
make the work a great bargain, and
render Itfl possession possible to almost
Detailed particulars regarding the
work and how to secure it at practically
your own price, may be found in an
advertisement on another page of this

issue

s
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For Daily Use in Your Home or Office

an.(1 e/P2C>lly to aid the young
—---------------------------------- —------------------- folks in their : studies, no single

work in the world equals that matchless Reference Library, th

Didžiausia vieta Shenandoah

STANDARD AMERICAN

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
Pinigus ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiaųk-__

Nc.axLv jl dxio,-ranr^’1 ? ’ ’1 * * *
’
. .. , _____ ,-^kcs. Over 300
„
_ Colored Maps, Charts and Diagrams
VOLUMES Every Volume Mechanically Perfect

MilauckasrSOs
105 S.JVIaip Stp

; 111 -

[37 ir 12]

Shenandoah, Pa

the
entire field of human knowledge, thought and
endeavor, including The Arts, Sciences, Phi
losophy, History, Biography,[Geography, As
tronomy, Gco’ogy, Meteorology,. Navigation,
Exploration, Discovery, Agriculture, Horticulture, Commerce, Finance, Ethnology,
Zoology, Botany, Chemistry, Physiology,
Mineralogy, E:cctricity, I Ecology, Law,
Medicine, Political Economy, Statistics, etc.,
etc.

jiUNOA/W

IliUNDAS®

Aiocan AMERICA#

OiCYClCrtOlA

AMMICAĄ
DttWIliiA

■poiaARP
AMERlfA*

ilsTAHDAfl® SIAMAS
1 AMOllC*-*1 AMERICA*

Cost $800,000 to Produce

EM CTCUirtOI* tNCTtlOffl'

fir

VOL I
Ą-B

V0L3

VQL2.
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1/01.5

SIZE OF VOLUME
The Only Encyclopedia
Strictly “Up to Date.”

For a Limited Time Only—
Just to introduce the Work

—neseniai

8*>i

“

1 tzn

“

Wide
Long

Every school, college, court and public library,
wheie the work has been thus far introduced,

y

— PARDUODA ----

VISOKIUS PECZIUS KUKNINIUS IR DEL SZILUMOS.
—TAIPOS-GI—

&
V

You thus secure this Splendid Reference Library at once for continued use and enjoyment.

SEE HOW
LATE IT IS I

Our Great Introductory Offei
To secure widespread and favorable publicity for THE NEW STANDARD AMERICAN ENCYCLOPEDIA, we have decided
to place a few introductory sets in each community throughout the country for comparison with all other rele encc work.-, as t<> plan, scope. Idle
ness of treatment and general practical and educational value. We feci that cveiy set will create a dema id lor others. \\ hiie the distribution
will be general in extent, it will last for a limited time only, after which our regular subscription sale w ill begin, at prices ranging from £<|S to $72
a set, according to style of binding. Now, however, to quickly and thoroughly in trainee the work, as above staled, we m. ke the pme mt;, 'y
nominal (about the cost of paper and printing), the distribution being limited to a very few weeks, reserving the “privilege ot withdrawing
the offer at any time when we consider a sufficient number of these introductory sets, at the special pi ice, hits been distributed.
Send $1 to THE ENCYCI Ol F.DIA PUBLISHING CO. t;6 Fifth \ venue, Nev. York Citv, and a full set of
eight volumes of THE NEW STANDARD AA1ERICAN ENCYCLOPEDIA in cloth binding, will be for
HOW TO SECURE
warded to you at once. The balance is payable at the rate of $1.50 monthly for one year, or about 5 cents a day.
If you prefer the half-Morocco binding, the monthly payment will be $2, and for full sheep, S2.50 per month t- r
ONE OF THESE
the
year. We recommend the half-MoroCCO style, which is particularly elegant and serviceable, and will
SPLENDID SETS
last a lifetime. If not as represented any set may be returned within ten days and money wiil be promptly re
funded. Owing to the nominal price at which these introductory sets are sold, transportation charges mu t be paid by
purchaser. Our confidence that the volumes will be cheerfully paid for is shown by sending a £48 set of books on payment-of only $1. W e also
feel that you will thoroughly appreciate the superb new wuUc and speak favorably of it to others. Sample pages, with specimen illustrations, will
also be sent on application until the offer is withdrawn. We refer you to the publisher of this newspaper. Always mention nan.e cf paper you
see this offer in. Address

The ENCYCLOPEDIA PUBLISHING CO., 156

New York, N.Y.

^RESTAURACIJA. *
Geriausi gerymai. užkandžiai uždyka nė
9 ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt
ri visokiu kogoriansiti padarytų valgių

kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos.

Yra
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai.
Pricgtam da kiokvi< 11a dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

11!

K

Pataiso kiekinius stogus ir užlaiko visokius daigius rei
kalingus prie
kuknios.

Kampas Main ir Oak uliczin,
SHENANDOAH,

IL A. DAVENPORT,

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

27 S. Jardin sir

Shenandoah, Pa,

p. PHSKEVICZIUS

timu szias

PA.

KNYGAS:

1. Istorija Katalikų Bažnyczlos. J
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
'2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
Pigiausiai nusipirkt
bų Amerikoje 1891 m. Ji iszrodo aiszkiai
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS lictnviszkų bedievių darbus ir podraug
IR SIUVAMAS MASZINAS.
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
- .
20c
13 N. Main, Shenandoah, Pa.
3. Valtis bei iszguldymas szveutu
evangelijų Ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvaslszkals skaitimais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožue
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeSl.50
pas
KUN. A. BURBA,
Box 1053

-- PAS--

J. 1*. Williams &S011

secures Pl'lEDt ITE POSSESSION OF
the entire set of 8 volumes. Balance
payable St.50 cwn’hiy for one year.

THE NEW STANDARD AMERICAN ENCYCLOPEDIA is the LATEST OF AI L general reference works.
All others are from 5 to 10 years old, and are silent regarding Rid 1.XT topics of universal interest. THE
11 STANDARD AMERICAN ” contains hundreds of NEW ARTIC 1.1 S <«n subjects not tiealed in any other ency
clopedia, such, for instance, as “THE X RAY," “ARGON,” “HORSELESS CARRIAGES,’' “ THE ATLANTA EXPOSITION,” “COLOR PHOTOGRAPHY,” etc., clc. It also gives biographic, of hundreds of
people who have LATELY become famous, such, for instance, as PROF. ROENTGEN, discoverer of the “ X RAY;” IAN MACLAREN; DR.
NANSEN , the explorer; RUDYARD KIPLING, the celebrated writer. Bc-idcs li .s it is tl:c < nlv encyclopedia which presents all 'he
LATEST STATISTICS—State, Territorial, and National, ami of the whole w orld. It is the OueGreat, Practical Reference Library for
the Professional and Business Man, the Teacher, the Student, the Farmer, the Artisan and flcchanic.
mimeious on rived portraits
With over 3,500 engravings, of superb quality ami wonderful varielx
rtnd
w ith over 300.new maps,
of
distinguished
Poets,
Authors,
Physicians,
Chemi-is.
Philosophy
;
an
I
MAGNIFICENTLY
diagrams and charts from the VF.RY LATEST EXPLORATIONS ;p
ILLUSTRATED
pircs, Countries, States, Cities, Towns, Citadels, Solar, Lunar, and PI.
THROUGHOUT!
known world, and forming a Complete and Indexed Atlas of the globe. THE STANDARD AT1ERICAN
is the best illustrated and the best mapped Encyclopedia in the English Language.

o pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszliu cigaru. Visi
eikit pas sava ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

R. A- Davenport

all others.

ONE DOLLAR

pirko—

AL1UNA,®

ary, a Diet onary of Technical Terms, a
Gazetteer ol the United States, Statistics cf
Presidential Elections, State and Territorial
Elections, Religious Summaries, Statistics of
the Populati n cf the World, and a Veritable
Mine cf Other Information on thousands of
subjects cf universal interest and importance.
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DIDŽIAUSIA
S. Markauckas
ir j J. Buszkeviozius Lietuviszka

STANDARD AMERICAN
ENCYCLOPEl A is brought dov. n to
the present linn and contains Imndi d> of
art ides on subje
reference w vk. Another important feature
in which it -..inds absolutely alone is its very
full appendix as w hich embr.x ■ over too sub-

of questions; the toiling student and
inquiring scholar, at homo or the desk,
will find In the new work the most use-

GO

GC

? HERE’S YOUR OPPflm
0

-------- -o—-----Juokinga kvielka yra reikalinga dėl koz.no jauno; tą prisi
sege prie atlapo. Sutikės savo pažystama pagyrsi, jjog toji
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvtpįt- tad jam isz
kvietkos vanduo czyrksztels: kasztuoja tik....................... 25c.
Prietaisas
darymo baikit ir y vali Sausiu kazyrhj gali
fė gauti pas tnane.
Puikios popioros dėisi^Iniitn'Tvn^Tnrrr^TMirt1tOTiiLj<vietkotn ir su drnka volais pasveikinimais.
Tuzinas popTt’rtj
ir konvertų kasztuoja 35c.
Maltltį ir Isloriszku Ivnįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
Masziiiukės <b‘l drukavo.juno groinatų pas manę gausit už pigiausią preke.
Kas norės dasižinot apie kokį nors daigta, atsiųsk it už 2 c. markute, o mes prj
siusime katalioga arba žinią apie viską.
Raszyklt ant szio adreso:

Joseph ‘Matutis,
Brooklyn, E. 1).
287 Wyth Avė.

b

5

H ILKI

P

a distinct fascination for them, and thus
prove an Important incentive to reading
and study.
The professional or business man,
whose time is money; the teacher, who

MOTELIS

nių. Kurie nor szį bei tą dasižinot i<* ir szalto alų-

V

OC

1 iisztnrina tino ugneles jau daugelis melu

ŪVISZK AI!

-Every one who has had occasion t©
consult the cumbersome old encycl©4
psedlas for some needed informalioa,
\
effectuallyooncealed in some long article,
will be glad to know of the appearance
of a new general reference work built
along different lines, so that any child
£
who can read may successfully consuli
\
itį!
Such a work is The New Standard
American Encyclopedia in eight large
j
quarto volumes,and which
embraces
r
the substance of all the other oncyclo\
pedias, besides a very large amount of
new up-to-date matter none of
p
contain. It Intrqt”
- •
t mTOTt
.. ■
Bbuu.e-. a vast number
of new words, names, facts, ideas, in
ventions, methods and developments.
It treats, in all, over 60,000 topics,
which is from 6,000 to 10,000 more than
any other work. The publishers of the
“Standard American” have also lavishly
embellished the new work. There are
over 8,500 illustrations, which cover
every conceivable subject, lending new
interest to the descriptions, and forming
asuccesslon of pleasing surprises. It also
contains over 800 colored maps, charts,
and diagrams, and constitutes a com
plete atlas of the world such as no other
encyclopaedia has undertaken to present
This feature will be found of the highest
value in the education of the young, for

US

PUIKI PROGA!

'l'ies Hetuviszka baznyezia

A New Eight-volume En
cyclopaedia

GO

SHENANDOAH. PA

Insisziurikite (apsisergekitei pas

HERE’S YOUR OP
PORTUNITY.

GO

119 E- CENTRE, STR.,
—
SHENANDOAH, PA
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypa.

9

Į gojitno (insurance) kompanijoas.

00

DRUKARNES ADRESAS:

už žemiausia prekę.

Jis persiūto geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau

2

į?

visokius drukoriszkus

O ir pinįgus maino ir siunczia iii LIETUVA iriu

baileris geriausias už visus kada nebūk padarytus.

Ar žinote lietuwiai kad CHRYS-

N

preke [czienia] iszpilclo^

Drangyszczin konstitucijas,
PIiakatus, Tikietus, Gromatas, Užpraszyinus ant veseiliju ir t. t.

įausiui.

CH. SHMIDTO
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Tas
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

GARSO Spaustuve

6

PLYMOUTH, PA.
—xuc m1 rat

L-iz. C/*

I r I ■r—npKn—r
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Skaitykit!
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Dabar pargabenom szkaplierių, ražanezių, abrozų viso
kių, kryželių, medalikelių. Kas’
nor ka nusipirkti tegul krei- i
piasi prie

•4
Do not Ira deceived by alluring advertisements and
think you can get the nest made, finest finish and
MOST POPULAR SEWING MACHINE

for a mere song. Buy from reliable manufacturers
that have gained a reputation by honest and square
dealing. There is none In the world that can equal
In mechanical construction, durability of working
parts, fineness of finish, beauty iu appearance, or has
as many Improvements as tho NEW HOME.

WRITE FOR CIRCULARS.

The
New
Home
Sewing
Machine
Co.
O
.M
. B
,M
. 28 U
S
, N.Y.
bange
ass
oston
ass
nion quabe
Chicago, III. st. Loots, Mo. Dallas, Texas.
San Fuanclsco, Cal. Atlanta, Ga,

FOR SALE BY

D- S. EV\ ING, G< u 1, Agt.
1127 Chesnut st, Philadelphia Pa

T. K rizinaucko'
119 E. Centre str.

PATENTSi

Promptly secured. Trade- Murka. Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
until patent is allowed. 3*2 pase Book Free.
H. B, WILLSON & CO..
aC
Opp.U.8.Paf.Office WASHINGTON. D.O>

