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Žinios isz pasvieczio. Žinios isz Amerikos nugabena į namus paprovoų kur sziek Kiek gema ir kiek
mirszta.

ISPANIJA.

Nuo Philipiniszkų salų pareina žinios apie didelę nelaimę 
del tenykszczių maisztinįkų. Susirėmus jiems su ispanų ka
reiviais (Žalnieriais) Bulacan provincijoje, ispanai iszmusze 
1200 maisztinįkų ir iszvaike juos į visas puses, patys nustoję

St. Paul Minnesota Valstijoje, 
stijos auditor’ius Rob C. Dunn 
no czia labai akyvą praneszimą 
visuomenes žemių, padovanotų 
kelių kampanijoms. Anot p.
urediszko raszto, Minnesotos valstijoje 
geležinkelių kampanijos gavo dovanų 
nuo kongreso arba valstijos

Val- 
apgarsi- 
kas link

Dunn’o

jog ties miestu Olmansas ispanų kariumene susigrumus su

nios, kad kubieczių vadai ketina pasiduoti ispanams ir dabar
žemes preke isznesza s 103.000.000. Kum 
panijos gavo tas žemes kaipo pagelbą

bas dirbtuvėse gelžkelio Baltimore & 
Ohio, mieste Louisville, O.

reikia eiti į sūdą ir lenais mokėti szimtus, 
taip sunkiai uždirbtus; o ant dvasiszkų 
savo reikalų neisztenka ne cento. Vie-

— Majoras miesto Portland, Ore,

majorui penkių tukstanezių dol. algos 
yra perdaug. Iszrinktas ant majoro 
neatmaine žodžio ir pusę savo algos ati
davė pavargėliams, pats pasikakįdamas

žemina ir su purvais sumaiszo, taip kad 
svetimtaueziai per mus blogus darbus 
negali įžiūrėti gerų. Reiktų mums pra- 
tįtis prie skaitymo laikraszczių, kur ras
tume sav naudingą skaitymą, ir nereik-

SZYEDIJA.

Testamentas Alpredo Nobel’io, garsaus kemiko ir inži
nieriaus, kuris pasimirė pereitą menesį, paskiria visus jo dide
lius turtus ant įsteigimo tarptautiszko fando del pakėlimo 
mokslo, iszmokant premijas už atsižymejimus toje artojemok-

VOKIETIJA.

cieriams, idant susivaidiję neitų tuojaus ant duelių, bet kreip
tųsi prie tam tikros ,,garbes rodos,’’ kuri nuspręs, ar susipy-

ims taiposgi gražų pelną.
P. Dunn, parodo savo raporte, jog 

apie 300.000.000 akrų kampanijos per 
suktybę įgavo ir tai dar tokius plotus, 
kur yra daugybes girių ir visokių mine- 
rolų (naugių) ,,Tas žemes neatbūtinai 
reikia kuoveikiausiame laike atimti nuo 
kumpanijų”. — užbaigia savo raportą p. 
Dunn.

— Pietinėj dalij Arkansaso irsziauri- 
nej Texaso d. 3 sausio buvo didele vie
sulą. Miestelij Benton nemažai iszgrio- 
ve medinių namu, vagonus numėtė nuo

ir d exarkana nemažai nukentėjo visi 
miesteliai ir farmos.

Po tai vėtrai taip smarkiai palijo, kad 
nuo seniai nepamena tokio lietaus. Upes 
ir upeliai bematant patvino.

— Massilon’e, Ohio valstijoje, am
MASKOLIJA.

Ant Kaukazo gauja pleszikų iszplesze randavus magazi
nus. Visokį užpuolimai ir užmuszejystes ant Kaukazo labai

smereziu sugautus žmogžudžius, kartais antsyk po kelis.
ANGLIJA.

binįkams bus numuszta po 10 c. nuo do
lerio. Iki sziol tame distrikte angleka- 
siai gavo po 9 centus pigiaus nei Penn- 
sylvanijoje. Darbinįkai nemislija pasi
duoti szi karta ir 2000 žmonių liovėsi c c-

Ties New Haven, č^iose myliose nuo 
St. Louis Mo., treinas (trūkis) isz 12 
vagonų ir lokomotivos nupuolė nuo re
lių ant tilto ir įkrito į upę Missouri. Ma- 
szinisias su dviem kitais treino tarnais 
užsimusze ant smert.

dirbę.
Mieste Roberval, Quebec’o valsti

joje s.įdegė kliosztorius zokonįkių —

vo nutarimai, reikalaujanti, idant kasyklas ir geležinkelius
ban.

ISZ

28 gruodžio buvo balius, kurį iszkele 
kareiviai ,,Vytauto D. L. K."; pelnas 
paskirtas ant įtaisymo uniformos, nes dar 
nevisi, vos tik 16 sąnarių, turi uniformą,

rai. Pakilo plojimas rankų, kada iszvy- 
do susirinkusieji© ant 1 lai les kareivius 
V. pilnoj uniformoj, vedamus kapitono 
p. Lorento ir dviejų] apicierų: p. J. Vit-

mo laikraszczių reporterių kareiviai tu
rėjo antrusyk pasirodyti, nes visiems la
bai patika lietuvių uniforma. Gaspado-

p. M. Smalukas.

3 sausio 1897m. buvo metinis susirin
kimas. parapijos szv. Kazimiero po baž
nytine Halle. Komitetas iszdave ro-

|kių sz\ • i po iSZejo. Per susirinkimą viskas tykiai 
, Janužiu- jr gražjaj apsiėjo; nieko pažymesnio neat

sitiko.už

ir mirė kožnoj vieszpatystėj ir
visoj pašau lėj per pereitus
1896 metus.

Gimė. Mirė.
Suv. Valst. 2,170,g00; 1,120,000

I Unit. Kingd. 1,247,000; 794,000
Vokietijoj 1,920,000: 1,360,000
Maskolijoj 4,250,000; 3,227,000
Prancūzijoj 886,000; 874,000
Austrijoj 1,650,000; 1.149,000
Ispanijoj 564,000; 504,000
Italijoj 1,105,000 826,000
Indijoj 8,382,000 7,164,000
Japonijoj 1,264,000 826,000

Gimė mirė.
Europoj 12,140,000 8,876,000
Afrikoj 3,174,000 2,960,000
Amerikoj 3,760,000 2,025,000
Azijoj 21250,000 18,160,000

Kartu 63,762,000 49,865,000.

Paskendę laivai.

miesto

Angliszkas garlaivis ,, War
wick" isz Glasgow’© su visu 
smarkumu užvažiavo ant po-

Žmones visi iszsigelbejo ir da
lį tavorų (pirkinių) gales isz- 
gelbeti, nes laivas kybo įstri-

ant paminėjimo nužudytų armėnų. Langą atadenge Gladstone’© 
pati, o patsai ,,didis senelis" (Gladstone’as) laike kalbą, kurio
je i’szsitare, jog nors agitacija už armėnus neįstengė sujudįti

— Isz Pachuco,, Mexikoje, pareina 
žinios apie baisią nelaime įvykusią sidab-

o gti, liko nesu 
szi n o

nūs isz priežasties parapijinių
Kimų. uolu 
naisztinįkus.

29 d. gruodžio 1 valandą po pietų 
Patrick Madden 11 metų vaikas užsika
bino ant tavorinio trūkio Fort Wayne & 
Ohio Cennecting with Allegheny- Ture-

n 10. ------
Ne p a si gi 1 i u vo a m ori k i sz k a n 1 

laivui ,,Commodore“, kursai

ir amuniciją. Dieną 4 sausio 
laike audros prie tankaus ūko

vieszpatystese, bet liunpuojantis dabar galvažudys (sultonas) 
neilgai sėdės ant savo sosto.

INDIJA.

'’nios^ i 110^ pavietre ten s.iaų£^o-,'>ti1
vis nesimažin i. Apie 325.000 žmonių iszbėgiojo isz to 

miesto į kaimus ir praplatino tokiu budu tą plūgą lenais, kur 
jos pirma suvis beveik nebuvo.

PRANCDZIJA.

Prancūzai szią nedelią rinko savo senato. Iszrinkti: 
63 republikonai, 13 radikalų, 3 socijalistai ir 13 reakcijonie- 
rių. Socijalistams labai nenusisekė per szių metų rinkimus.

— Belgiszkas garlaivis Belgique užėjo ant akmens ties 
Brittany, Prancūzijos pakraksztije. ir paskendo. 15 žmonių

ITALIJA.

hies miestu St. Anna Pelago ties papėdė kalno nusmu
ko žemyn plotas žemes penkių ketvirtainių mylių. Apie 
182 namai yra užbire žemėmis, ir szimtai žmonių likos be

nežiurint ant jo senatvės, yra sveikas, 
jus metus davė daug audijencijų, per

tuom tarpu apsilpo ir nieko nepriimineja, 
mas nėra pavojingas.

nios apie baisius szturmus su sniegu ir 
lietumi, kokių nebuvę nuo daugelio me-

m. ties miestu Releigh,

vo iszsiųstas tavorinis trūkis, kursai užė
jęs ant tos vietos, kur nebuvo vienos re
les, iszvirto. Maszinista John Robertson

by visai užmusztu; visi 10 vagonų su-

Kad susekti piktadejus, paleido nuo 
tos vietos tam tikrus szunis, kurie užėję

nepames.

— Fabriką Blooming, Bethlehem’e, 
Pa. pradėjo dirbti nuo 2 d. Sausio ir su
teikė nevienam darbinikui uždarbi.U 4-
,,Iron Company’’ taipgi netrukus ketina

jo k
rinėse valstijose vėl susibankruti 

os liaukos.

ton Iron Works“ kampanija

k a m N nu užmokesties į»o 25 centus

ISZ

n no

Mųs broliai lietu\ iai vieni perleido 
Kalėdų szventes gana linksmai 
ir laimingai, velydami vieni kitiems kuo

ežią padekavoti V. Dievui už praėjusius

atrado vietą prie stiklelio degtines. Besi- 
draugaujant per kelias dienas su stikleliu 
pasitaiko ir į kovą stoti, o kova negali

sarg
o atradę kaltinika t- K C

kuom, ką v*'žė, nuskendo. Isz 
28 žmonių 8 prigėrė, kiti isz 
sigelbėjo. Sako, kad ispanųlydo ir nukrito ant relių, kur jam nupjovei 

deszine koja žemiau kelio; nuvežė ji i: -• • f ,J ° ► ■ dėlto jisai ir nuskendo.
Szv. Jono ligonbutį.

Skaitytojams
Szis numeris „C

rejome nuo savo agentu, o 
nuo j u paežiu jokios žinios 
negavome.
norėdami,

T

uz-

o mes ma-

KAMPAS MAIN ir LLOYD 
Str., SHENANDOAH.

Didžiausias ir Szviesiausias 
Visame Paviete Sztoras,

Mes ypatingai rūpina
mės apie gerumą par
duodamų drapanų, o

pigiausią prekę.

Pliuszines Taleriuos
ir S z 1 i u b u i d r e- x 
sės už pigią prekę. Vi

Wilkipsop’a
ras, magiausios prekėj-

Duonos jieszkotojai
Apysaka H cnriko S i enki evy c z' taus.

- Atkeliiivimas
ne

Jam rodėsi, kad jau ji numirus. Liekna jos stovy la gu
lėjo nesijudįdama; buvo užsimerkus, veidas iszbalęs, kaip 
audeklas, truputį melsvas, ramus, sustingęs. Veltu senis Įnir
tę ją už peties: nė ji krustelė, nė ji pramerkė akių. Raid u i 
pasirodė, kad ir jisai mirszta, vienok pridėjęs jai ranką prie 
burnos pajuto, kad ji kvėpuoja. Szirdis jos taksėjo, kad ir

Mariu varnos ėmė lakstyt apie ją, lyg apie ją rupįdamo- 
sios. Tūlos tūpė ant szalia esanczią stulpų. Kvėpavimas

Paskui užtekėjo saule. Jos spinduliai pirmiausiai krito 
ant virszunės grįstų, paskui leisdamiesi vis žemyn, užleido 
savo szviesą ant apmirusio Mariutės veido. Rodos bucziavo 
ją, glostė ir glamonėjo. 'Tuose spinduliuose ir vainike szvie- 

kaip aniuolėlio: nes ir Mariutė buvo beveik aniuolu per savo 
vargus ir skurdą.

Daili, raudona diena kilo isz vandenų, saulė vis stiprinus 
kaitino, vėjelis meiligai putė merginą, varnos, skriesdamos 
viena paskui kitą rateliu, rėkė, tarytum norėdamos ja iszža- 
dįti. Raidas, nusivilkęs sermėgą, užklojo jai kojas ir pradė
jo atgauti viltį.

Mėlynumas pamažu nyko nuo jos burnų*, veidai pradėjo

palengva rausti, nusiszypsojo vieną ir kitą sj

ir aszaros dviem upeliai

— Eik. dukrele, į pakrasztį, gal ten kas rasis.
Atsistojo gana lengvai ir ėjo abudu. Bet regimai szi 

diena buvo iszemimu dienose jų nelaimių, nes vos nužengė 
kelis /.g ši;! us. p-im/dG iiėt'J* savęs užkisztąuž dviejų balkių 
skepetaitę, ir jojo įvyniota duonos,virtų kukurūzų ir sūdytos 
mėsos. Koksai darbimlci 
nuo vakar dalį pusrycziu ant 
binįkai tankiai taip daro. as su Mariui? aiszkino 

Jiems rodėsi, kad l

Dievą 

Brood way. 
buvo neartimas, 
niu nuo laivu.

pas vandeni prie didžiausiųjų dokų. Gavo naujas pajieiras. 
namą pasuko augstyn per Water street ant 
Su pasilsiais užtruko apie d\i valandines kelias 

Kartais sėdo ant lentų arba tuszczių skry
lyje, patys nežinodami ko. tikt Mariutei ro- 
<ad Imtinai eitų į miestą. Pakeliui susitiko 
j vežimų, traukianezių prie prieplaukos, 
o jau buvo judėjimas nemažas. Isz prasi- 

verianezių vartų ėjo žmones ir skubinosi prie savo kasdieni
nių darbu. Isz vienų vartų pasirodė augsztas, žilas, su dide
liais ūsais ponas su jaunu vaikinu. Iszėjęs dirstelėjo i juos

ant galo, ant jo veido, paskui pradėjo dar labjaus temyti ir szypsotis

į dangų. ' buvo jie dviem įstabus ir abudu nusistebėjo.
zlejusius Tuom tarpu žilas ponas prisiartino prie jųpdvieją ir pa

klausė gražiausiai lietu viszkai;
duszia jo — O jus isz kur, žmonės?

Kaip perkūnas butų szalia jų trenkęs. Raidas, vietoj 
£cs- atsakyti, nublanko kaip siena, pasviro ant kojų, netikėdamas 
mis , nei savo ausim, nė savo akim. Mariutė, pirmiaus susigrie- 
nes bns, tuojaus krito prie kojų senojo pono, apsikabino jas ran

komis ir pradėjo szaukti:
— Isz Lietuvos, szviesus pone, isz Lietuvos!
- Ką judu czionais veikiate?

Skurde, iszalkę ir nelaimėj gyvenam, brangus pone.
Czia Mariutė neteko balso, o Raidas isztisas krito pas 

kojas pono, paskui ėmė bueziuoti skverną jo žipono ir laiky
damasis už jo mislijo, kad laikosi už sklypo dangaus.

Juk tai buvo ponas ir savas. Jis nedaleis badu numirti.

Jaunas vaikinas, kursai buvo su senuoju ponu, žiurėjo 
iszvertęs akis, žmonės pradėjo aplinkui rinktis ir stebėtis, 
kaip žmogus priesz žmogų klupo ir kojas bueziuoja. Ame- 
ikoj tai negirdėtas daigias! Bet senas ponas pradėjo pykti 
nt žiopsaneziųjų:

— Tai ne jūsų ,,biznis”— szaukė angliszkai: — eikit 
>rie savo businesso!

Nusivedė juodu į artimiausią bar-room; ten įėjęs su jais 
i r vaikinu užsidarė atskyriam kambaryj. Jiedu vėl metėsi

— Paliauki! su tuom; juk mes isz vieno kraszto, vaikai 
J ienos.. .. motinos.. . .

Czion regimai cigaro durnai, kurį rūkė, pradėjo ėsti akis, 
^es nusiszluostė jas kumszczia ir paklausė:

— Iszalkę judu?
— Per dvi dienas nieko nevalgėm, tiktai ką sziądien 

adom ant grįstų.

Viliamai! — tarė į vaikiną:

nas

Paskui toliaus klausinėjo: 
Kur gyvenate?
Niekur — szviesus pone.

- - Kur nakvojo! ? 
Ant grįstų.

— Pavarė judu isz gyvenimo?
— Pavarė.
— Neturite kitų jokių daiktų, tiktąi ką su savim?
— Neturime,
— Neturite pinigų?

Neturime.
Kuo užsiimsįt?

— Nežinome,
Senas ponas klausinėdamas greitai ir rodos piktai? urnai 

kreipėsi prie Mariutės:
— Kiek tav metų, mergina?
— Asztuonioliką pabaigsiu anjl Žolinės.
— Prisikankinai, ką?
Nieko neatsakė, tik nužemįtai pasilenkė prie jo kojų.
Senam ponui durnai vėl regimai ėmė graužti akis.
'Toj valandoj atneszė alaus ir sziltos mėsos, Senas po

li, o kada atsakė, kad prie jo ne- 
jiedviem, kad yra kvaili. Vienok

nors buvo toksai piktas, pasirodė jiedviem kaip aniuolas.
Kada valgė, džiaugėsi jisai regimai isz to. Paskui liepė 

pasakoti, kaip ežia atkako ir ką matė. Ratilas iszpasakojo

Jisai pyko, plūdo, o kada daėjo iki tai vietai, kaip Ratilas 
norėjo paskadįti Mariutę, suszuko:

— Asz tav buczia kailį nunėręs!
Paskui atsigręžęs į Mariutę tarė:
— Eiksz-gi szen, mergina!
Kada prisiartino, paėmė į abi ranki jos galvą ir pabu- 

cziavo į kaktą.
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kitą nedeldienį paliuosavo kn.
Matulaiti isz Minersvilles ten

kun. Milukas nei kun. Matu-

Mt-Carinel’io lietuviai turėjo 
pasikakiti vien szv. misziomis. 
kurias atlaikydavo svetimtau- 
cziai kunigai, o Shamokin e

bet net ir misziu szv. nebuvo v
porą nedėlių: — negalima bu
vo gauti kunigo.

O L o

Kiekvienas iszminti ilgas
žmogus o-

kaltas
g užtai neyra 
ant smerties

>ataio Kunigas, Kurs įgavo 
bitinę ligą, besiskubidams ant

Jie per savo mitingus iszmisli-

K a 1 v a r i j o j ateinanti 
pavasari pradės statyti krautu-

rios pardavinėjimą valdžia pa-

isz to, kad per vasarą turės 
darbą 600 darbi nikų, o tą pa
ežių vasarą statymas dar nebus

bus padarytas bravoras, bet ne

tie namai užims 6 margais lau-

tiestas ketvirtainiais jų pussiek- 
sniais; sako, kad dar tu akine- 
nų permažai esą. Visą darbą

kad net maži 
mokslai nese nenori jų imti.

neužleidžiąs kitų kunigų j savo 
vietą, nesirūpinąs partraukti

valkų norėjo padovanoti 
nam mokitiniui už gerus

. tor

ąmisoriaus. kur ji- nauju jausmu, kaip pirmą 
us pinįgus, atsake: kart savo gyvenime iszgirdęs.

sorius daugkius neklausinėjo

Kuiųgas^Aiitaiias Straz-

odnik 1‘owszochnv 3(h.

szios reikalus, ir kad butų 
nieko dauginus neparaszęs, 
jau ta viena gi

mo vainiką.

Afsiszaukimai.

„Vienybės" radau manę kaltitu. 
buk asz apvogiau p. A. Panieką. 
Jis apgarsino, kad prisiuntė 35 c. 
ant popieru ir po sziai dienai ją 
negauna. Mes. kaip tik gaunam 
pinigus, tuojans iszsinncziam. Or-

esmele butų įga- delius gaunam netik 35 c., bet ir 
amžino atmini- P° ^3<> ir padėkavones už gerą isz-

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas.

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

co isztaszyta.-, kerpėmis apau
gęs, antszoiio apvirtęs kryžius 
su antraszu: ,,Autoro\vi‘‘Pul-

A eseniai, nes
tik priesz kelioliką metų, 
statytas kapii.is akmuo 
parvirtimu lyg norėjo ik 
tinti tiesa, j<-g tikmeiiiniu

Kad butu hm antraszas: C
autoriui Giažynos, Marijos, 
Mogorto'b kiekvienas žinotu.

tėv\'liaunai m* visi žino, trum-

1 >oe-
tams, ar ne

Aemaicziu v 
niausvvsk

nas pranesza mums apie musų 
tautieczius Shamokin’e, Pa.

Kaip žinoma, Shamokin'o 
ir Mt-Carmel’o parapijose nuo 
poros metų aprūpindavo

reikalus

mo prezidentas. Jaunas ir 
darbsztus tai kunigas, visa

globai parapijų reikalams,

mylimas, visų giriamas 
ir gerbiamas buvo. , . . kolei 
sveikas buvo, sunkiai, labai

(Reikia žinot,sunkiai dirbo.

tai ir j Szimukus gali atvažiuo
ti”.

toriją nzventą . \ ai kas pa
žiūrėjęs i ją atstume nuo savęs. 
Virszinikas paklausė, kodėl tolimoms

kurie ir

del ko
toki mitingai ir nutarimai pa
rodo, jog pas tuos žmonis ma
žai yra žmoniszkumo, nekal-

meilę.
Garsas isz szirdies sąjauezia 

guodotinam kun. Žilinskui to-

miesto S ta n. 
dienu nieku L
imdavo, kai 
moterėlėms.

klausia virszi-
nė nerėmės

kios savo ligos turi iszgirsti 
apie toki nedėkingumą ir ne-

mylio.-^u1aprūpinantis 
abi parapijas, turi daug visko 
nukęsti, ypacz szventomis die
nomis.)

Kaip jau žinoma Garso skai
tytojams, kun. Žilinskas pirm 
poros mėnesių, suvirszum, 
apsirgo ir ką tikt iszliko nuo 
smerties, aeziu rūpestingumui 
ir geram prižiūrėjimui poros 
daktarų anglų. Dabar jau jis

siszkai pasveikti, nors dakta
rai bijosi dar, kad jų pacijento 
nepagriebtų kita baisesneji li
ga — džiova.

Tai-gi laike kun. Žilinsko 
ligos ir parapijonai atjautė sa
vo klebono nelaimę, nes, nors 

GTzapieliiikių lietuviszki kuni
gai stengėsi ~kiek salėdami

Kiekvienas teisingas ir im
tas žmogus sutiks tame
mumis ir velys guodojamam 
klebonui susiraminimo.

Susiraminimą teatranda jis 
pas savo Atpirkėją, kurs del 
labo žmonijos atidavė savo gy
vastį, o nuo svieto už tat gavo

Radz. nuo jaunų 
(langiaus neužsL 
> tik degtine ir 

l ž moterėlės

je, ugnies jfi 
gaus gautos, 
jis buvo Jjl

remdama

li

i, vienu

Dabar
įsus amžins eina 1 )ievo

per pacztą siuneziant kitas pasiima 
ir neduoda. () vėl pernai gavom 6 
groinatas, kur siuntę pinigus per 
money order nieko negavo; mes 

- paraszėm, kad nuveitų pažin
iu rado te-rėti :iHt

nais pini
per laiszkąpersipraszinėjo, kad ne- 
pyktumė. P. A. Panieką už tai 
kaltinu, kad nedavęs jokios žinios

< ir ežia po 9 mėne- 
estas į kunigus že-
v L į,

1 790 m.

metus

emeritas, numirė

nias 70 metu.C

at mena.

imti-

kalneli-

užsi-

Laimingos jų jau-

LTV ve n o

1 iki priminus apie jį, im

gyvenimo r u pe

para intonuoja, visą amžiumi 
palenktą žmogų apgaubia at
minimas jaunystes: kiekvie-

tarp žmonių — tai labai negražu,

Geležinkelis Lehigh - Valley, 
Prasidėjo nuo 75 LapkricvJo 1896 m.

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penu 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton. Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown. Bethlehem, Easton 
ir Weatherly G.03, 738. 9.14, ryta; 12.58 
3.53, G.00 po pietų.

I n New York ir Philadelphia G.03, 7.38, 
9.1 t ryta; 12.58, 353 po piet.

In (Juakake, Switchback, Gerhards ir 
Iludsondale 3.53 po piet.

In "Wilkes Barre, White Haven. Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver-

Elinira G.03, 914 ryta: 3.53, G.00 po

Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
Westns 9.1 1 ryta; G.00 po piet.
Belvidere, Delavare. Water Gap Ir

ir giltinu szimtns gromatu.
Su guodone

J. Matutis

ežio
Prie užnianvino P.

tyviszką spaustuvę Tilžėje, „Gar
so" redakcija pridėjo: kad asz no
rėjęs, kad man lietuviszki kunįgai 
ir biznieriai sudėtu tukstanezius, už 
kuriuos asz. parijrižes i Prusus,

dėl nepadavimo gvarancijos, 
iižinanvnias isznvko.

sa:bet kad ma sudėtu tukstanezius. 
tonėminėta nebuvo ir nedėl jąatvy-

ph-t.
I n 

ir iii
I n

Stroudsburg G.03 ryta: 3.5.3 pu piet.
In
Iii 

piet.
In

Lambertville ir Trenton 9.14 ryta. 
Tukhannoek G.03, 9.14 ryta: 3.53 po

Ithaca ir L 
G.00 po piet.

In Auburn 9.14 ryta: 3.53, G,00 po piet.
Iii Jeanosville, Lcviston ir Beaver 

Meadow 7.3S ry ta; 12.58. .3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard G.03, 7.38,

9.14 ry ta: 12.58. 353. G.00. 8.42 po piet.
In Mc'Adoo. Audenried ir Hazleton

G.03. 7.38, 9. I t ryta; 12.58. 3.53. G.00 ir

I po piet.
In 1 lazleboork. Jeddo, Drifton ir Free

land G.<)3. 7.38, 9.14 ryta: 12.58, 3.53 po

paezioje mislijc apie tai, kaip ir p. 
Ziemkcntis, ir tam tiktai pritarė 
kun. Bautienius ir tuomi pritarimu 
viskas užsibaigė. (ivarantuoti tuk
stanezius asz negaliu,nes jei tai ga

ežių bueziau jau seniai spaustuvę 
P. M i kola in is.f

Padekavone.

Susivienyjimo kuopa siunczia

velydama ko geriausios klo
ties. už jūsų prielankumą ir

ir Lost Creek
1.50. 4.10,

M t-Carinei
1.46. 4.07,

įlietu.
I n Ashland. Girardville

G. 15, 7.30. 9.10. 11.10 ryta: 
<>,50. 9. 15 po Įlietu.

In Raven Run, Centralia, 
ir Shamokin 9.02. 1 1.05 ryta: 
G.46. 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanoy City, Delano 
5.45. G.0.3. 7.38,9.14 ryta: 12.58. 353. 6.00 
8.42. 11.13 po Įlietu.

3
Iii i utįtesvi 1 1p 5.45, 7.38. 9.14 rvtft;
53. 6.00. 1 1.13 po plotu.

Treinai iszeina.

tė < 'TkYWiQ f ščTT i a i aivaziž^s*T> CNl lūki-
sužagino dukterį vieno žydo 
blekoriaus. Matydamas, kad 
nė draugai, nė pinigai negel
bės, iszdumė i užrubeži ir te- c c
nais valkiojasi. J n Ameriką 
eiti nenori,nes ten reikia dirb-

■------■ ’J... ■■LT-"K a 1 py"
Ii tu v isz k a

ni isz

Gruodžio

y ok i n gil inu

suskambi
mis, iszeit
prie altori uis artinas, tiek kar-

žmonės ]
dodami
„Pulkim

susirinkę 
eliu, gie

žinomą

ANT PARDAVIMO.

duoda Beno Instrumentus 
sižinokit pas

South Emrick str.
Shenandoah, Pa

kytų pamokslų. Tolymosio- 
se sodose, pagalinus ten, Ka

lcisnu* jis
nors

įtverusiai Kuopeliai, o ypa-
lo va nėję,  kuria

teiketes mums prisiųsti.
Mahanoy Plane, Pa.y

Isz SliamoKin 5.15. 8.20. 12.19 isz ryto, 3.00, 5 10
7 50 po pietų ir ateinu in Szenadori ant 6.03,9.1 
ri ti*. 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.12 po pietų

Iszeina isz Sz.vnadork i Pottsville, 6 03, 7.38 
9.05, 1105, i-z ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 ir 
8.42 po pietu.

Iszeina isz Pottsville Į Szeaailori 6.00, 7.45 
10.15. 12.05 ryte, 12.35, 3.00. 5.15, 5.10,7.15.10.20 
po piet u.

Iszeina i<z Szenadorio į Hazleton, 6.03, 7.:-8 
9.1 I. ry le, 12.58. 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3,05, 5.57. 7.56 po piltu.

NEDELINLS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto 
1.49 ir 7.21 po pietu. ir ateina in Shamo

- Lu pny IQ- rvt : iy 2^17. H. 10
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15 

ir 5.35 r< pietn. ir ateina in 
ant'..:j iyta ir 12.50. 6,31A. 1*. Tabaras

r unija ant miesto

Shenadori 
po pieta.

Iszeina

. tų mirusio prabaszcziaus, kun.
, Krakaucko. Lina gandas, kad 
daug daigtų iszvogė dar priesz 
licitaciją, o kitus apmainė ant

i menkesnių.
Kiekvienam valscziui kas

kasos; atvažiuoja kamisorius.

kai turi suveiti ir pasakyti, ant 
ko apvertė gautus pinįgus.

nes mokiu
atminties 
kartu s

(ežy Hardžio.)

in \C.iitnd, Girardville ir 
. 7.53 1) t n 11.40 po pietų. 

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven -T-;r J L>:i, Mauch Chunk ' 
Allentown, Ih-thh-heni, Easton ir New 
York, 9.10, ryta 12.5<>. po pietų.

Iii
In

o vienok

Kun Jonas
Drož

Vertėjo perspėjimai
Katelė musu ooeta vadina visur — 
dowskiu, kaiĮ- ir pats nabasznįkas 
laszydavo. Tnotarpu isztikrųju jis va
dinos — Strazdas. Daugelis jį vadina 
taipo-gi klaidingai — Strazdelio.

Neužilgo po paraszymo to artikulo 
mūryti, o aknieni- 
kn. Strazdo kapon is k ryžius a n t

pulkelis giesmiiiįKų, 
jas žino isz atmintie:-

m s visi
Už pigiu-pigiiusią prekę visokį 

vainikai dėl szermenu. Taiposgi

I’hiladelphia 12.50, po pietų.
Yatesvi']) . l’aik Place, Mahanoy 
ir Delano. 9.10. 12.50 ryta: 6.03 
po pietį .

-S-X-K-I i)a|js Lietuvos sziadien apribota 
Kauno rėd. buvo atitraukta nuo Lietu
vos. arba Vilniaus vyskupystės ir pri
jungta prie Ži-inaicziu arba Kauno [ki
tados vadinos Medninki), Varnių,

G. 31
Iszeina isz l[-’/h*tnn Li Szenadori Q.00 

2.52. G... | <■ ,,:etn.
Szenado-'< hi Pottsville G,00, 9,iQ, 
ryto 3.<,5. po pit tu.9.40,

1849m. ĮZinrėk: .. Deerel nnr- 
rimu ile limitibus dioeeesis Te]

IVUrs. M. F. Schmidt s 
107 Jardin str. 

Shenandoah, Pa. 
Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovėlės. L

Isz Pottsville in Szenadori 8.45. 10.40’ 
ryte; 12.35, 5 1... o.lu po pietų.

įtoi.i.iN n. wiijiru generalnas superln 
tenden'as South Bethlehem, Pa

•jlIAS S. LEE. gon agentas 
l’hiladelpdia, Pa.

South Bethlehem.
A
Pa

Metu laikai.
Kristijono (Donelaiczio.

METAS II.
Vasaaros darbai.

(Tąsa.)

Tas apgauna tą, kurs vis, kas dien iszsirėdęs, 
Ale dusaudams ir vis sirgdams nutveria szauksztą. 
Kas isz to, kad tills Mikols, iszputusi pilvą 
Svietui rodydama ir nei pūslė pasipusdams, 
Kaip koks smirdas dėl szelmystu sviete nerimsta. 
Bet su Koynu kas dien dangaus iszsigąsta.
Kas isz to, kad Diksas nuogs, pas kupiną skrynę 
Klupodams ir vis vaitodams, garbina skarbus, 
O nei graszio sav, kad reik, isziniti nedrįsta. 
Bet nei bloznas vis nedarytą viralą srebia 
Ir skarots bei pusnuogis kas dien pasirodo.

Mes Lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai. 
Ponams ir tarnams ją rods prilygti negalim; 
Bet ir poniszkas ligas kentėt neprivalom. 
Ak, kaip daug mieste bei dvaruose prisistena, 
Kad mus atlankyt pamaži vėl vasara rengias. 
Czia viens, rekaudams durnai, su Įiodagra pjaujas. 
O kits ten, kitaip dusaudams, daktaro szaukia. 
Ai, dėl ko ponus taip skaudžiai kankina ligos? 
Kodėl ją taip daug pirm czeso giltinė suka f 
Todėl, kad jie buriszkus iszjuokdami darbus, 
Su griekais kas dien ir vis tingėdami penis. 
O sztai mes mieste per nieką laikomi būrai, 
Pasuką kiek ar iszrugą skystą prisisiurbę, 
Vis tekini, kaip klapams reik, atliekame darbus, 
O kad kartais kokį dar laszinią szmotelį

30

35

40

Ar deszros lietuviszkos ben kiek paragaujam,
Tai dar juo dailinus uždėts mums sekasi darbas, 45

,,Rods” tarė Lauras, tint kumpos lazdos pasirėmęs,
„Dievui buk garbė, sveiki pavasarį baigiam
Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom.
Vei, kaip vėl augsztyn saulelė koĮiti paliovė
Ir. augszcziaus savo žėrintį nuritusi ratą, 50
Ant dangaus iszgaidrįto sėdėdama žaidžia.
Vei, kaij> jos skaistinus, kurendams žiburį karsztą.
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytįt
Ir grožybes ją puikias su paszaru maiszo.
Ak, kaip tūla musą žolelių taip nusirėdė, 
Kad nei boba jau didei sukroszusi kumpso.

55

O kiek ją darže žmogaus ranka nusiskynė 
Ir, grožybėms ją margoms trumpai pasidžiaugus, 
Jau-gi suvytusias ir nederingas iszmetė laukan.

Bet taip ir paukszteliams mus linksmiems pasidalė, t>0 
Ką gegužė pakukavo, ką laksztingalti suokė 
Ir ką vėversiai poroms lakstydami žaidė, 
Tai jau baigias vis ar jau visai pasiliovė. 
Daug gyvu daigtą, kurie lizde prasidėjo, 
Tėvą su moiua prastoję penisi i>atys 
Ir dainas savo tėvu atkartodami czypsi.
Taip trumpam czėse nei naujas sviets pasidarė.

Tokius asz dyvus kaip sens žmogus pamatydams 
Ir-gi dusaudams isz szirdies tuo szukteriu graudžiai. 
„Ak"' tariu ,,kaip visai niekings musą veikalas amžio’ t yo 
Mes silpni daigtai, kaip szvents mums pranesza Dovy |s 
Nei žolelės ant lauką dar augdami žydim.
Kožnas viens žmogus užgimdams pumpurui lygus,
Isz kurio žiedelis jo pirmiaus iszsiluksztin
Ik po tam jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, 
Užaugin vaisius ir anižį savo pabaigia.
Taip, isz viso tai ii, ir mums biedniems pasidaro.

Mes, taip pons kaip burs, lopszyj verkszlendami bie< 
Amžio busianezio tikt blogą pumpurą rodom.

75

žiai,

O paskui, kad czėsas jau žydėti pareina, 
Sztai, viens, kaip ponaitis, poniszkai szokinėd.ims, 
O kits buriszkai, kaip btirvaikis bėginėdains, 
Jaunas savo dienas glupai gaiszįdami loszta.
Bet>szt:ii. kad tisai pirmi jau pradeda želti
Ir kad darbus jau sunkiokus reikia nutverti. S5
Ai, kur dingsti glups ir vaikiszkas szokinėjimst
O kiek syk, linksmai szokinėjant ir bcsispardtint, 
(tiltinė su rauplėms piktoms atszokusi smaugia, 
Ar su karsztlige dar tikt macką pasukti biedžią.
Bet ir kltipttnis ir mergoms ji gatavą dalgį !»o
Asztrina vis ir, jauno ją n'atbodama veido, 
Kirsteria taiį) aklai, kad kasos ir-gi kepurės
Su grožybėmis visoms Į nieką pavirsta.

I Tai-gi matai, kaip žmogiszkas trumpintėlis amži< 
Zydinczioins ir krintarj^^Toms prilygsta žolelėms". !>5

I'aip besi})as^*ojanĮ? sztai, vakniistras pasirodė
Ir besisĮiaiylv^ams taip baisiai keikti pagavo.
Kacls>7ets visas su visais daigiais padrebėjo.
j/Rttd perkuns, kad velnias"’ — ai, žmogau pasimislyk!

*'zKam duksli taipo, kam keiki taip iszsižiojęs? 100
Ar tavę patį jau szėtons padūkino visą'
Neprieteliau, kam plėszais taip' kas tav pasidarė? — 
Bet jis dar labjaus ir taiį) durnuoti pradėjo, 
Kad visokį paukszcziai po dangum nusigando.
Syveida kytra, nulenkus uodegą, bego, 100
O sturluks, ausis iszkėlęs ir-gi drebėdams, 
In areziausius krūmus vos nusikakino slėptis.
Bet ir rupuižės ir varles taip nusigando. 
Kad jos umaru su vaikais į vandenį szoko.
Žiurkės po kraiku su pelėms ir-gi pelėdoms • I lo 
Dėl tokią baisybių jau apalpti pradėjo,
O daug žvirbliu pusgyviu nuo stogo niųmolė.
Taip, ar girdit, taip tas neprietelius prasikeikė.

„Ak’’ tarė Seimas, „jau per daug yr, sviete bedievią, 
Ant kurią liežiuvio vis velniai szokinėja. 115

Ttils apjekėlis, sulaukęs rytmetį mielą.
Poteriu jau nemokėdams ar skaityt nenorėdams,
Su perkūnais ir velniais isz patalo kopa,
O paskui jis, taip savo namą visą prakeikęs,
Su visais velniais szeimyną ragina dirbti. 120
Bet ir valgant jis paskui, taipjau savo stalą
Su tokioms žegnonėms pekliszkoms Įžegnojęs, 
Duoną nutveria riekt, po tani ir viralą srebia. 
Taip jis su velniais, iszauszant, imasi darbus, 
'I'aip ir, temstant jau, kirmyt į patalą žergia. 125

Kad pilvots koks ponpalaikis taipo prasikeikia,
Tai jau nedyvai; nes velniui jis parsidavęs, 
Poteriu gėdis ir dangaus paminėdams juokias 
Ir, kaip musą glupi galvijai stipt užsigeidęs,

juilėms ant garbės vis kiauliszkai szudinėja. 130
Bet kad burpalaikis koksai, vos pasukas ėsdams
Ir, kaip nvilupts pusgyvis, v.-’igu rėplinėdams,_______
Su velniais kas dien savo darbą nutveria kožną, 
lai baisybė, kad jau ir plaukai pasisziauszia;
O tiktai, kaip žinom, taip kas dien pasidaro’’. 135

Seimui taip besidyvijant, sztai, girgžteria durys
Ir szaltyszius Pnczkus tuo visiems pasirodė.
„Sztai’’ tarė jis, tuojaus skaitydams groniatą pono, 
..Sztai, poryt musu pons mus bėgt į baudžiavą siunczia
Ir isz staid u jo iszgramdyt mėžinį liepia. 140
Todėl jau vežimu-, kaip reik, taisykite kožnas
Ir su szakėms bei kabliais atbėgkite greitai.
Žinot juk visi, kas mėžiant puolasi būrams
Ir kiekviens numanai savo murgą jau primatuotą.
Asz. kad Dievs laikys, tarp jusą mudriai makaluodams, 145 
Netiktai, kad mėszit, jus vieniai pridabosiu,
Bet ir isz szirdies. kad gramdyt reiks, pamokįsiu”.
Taip isztaręs jis kuliais pro duris iszszoko
Ir, ant kumelio ketvergio tuojaus užsimetęs,
Skubinos ir kitiems kaimynams urdelį rodyt. t

*\ J
-------- [Toliau® bus.]--------
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Tėvynės Sargas geriausias lietuviszkas mėnesinis laikrasz 
tiis, szeinantis Prusnose. i j -V - •

Iszeina pavidale knjgutės nuo 48 puslapių.

Tėvynės Sarge rasi teisingus persergėjimus kaip iszlaikyti 
savo brangią tėvynę Lietuvą nuo pražuvimo, o taiposgi rodą, kaip 
apsiginti nuo nevidonu maskolių ir ją skriaudžianezios valdžios.

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-Dvo years ex 
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 32 page Book Free. 
Hn B. WILLSON &. CO., Attorneys at lavų 
Opp< u.8. Put. Office WASHINGTON. D. G

>nžnyczią ir taių 
•anizavojo. Ran- 
lažnyczios Szv. 
draugystės bro

iszmaJevopmas baznyczios vit 
je, 18<> apmalevojimas is 
ir resztas buvo iszduotas a 
kin mažesniu

o lietin iams 1 ittsburgh o gyve 
venant sutikime ir vienybė 
nyezia tapo gražiai iszrėdy

Tėvynės Sargas nori sulaikyti lietuvių tautą nuo prapuo
limo dvasiszko ir medegiszko per apszvietimą; talpina taiposgi labai 
naudingus straipsnius apie ukinįkystę (gaspadorystę). Yra tai isz 
ties moksliszkas ir literatiszkas laikrasztis.

: ir dabar!mur
inėtą užsidėjo 

lietu viszka draugystė 
vardan

Propst und Dekan.
Tilsit Wassers Ir

Amcrikiecziai lietuviai gali padaryti puikų prezentą savo gimi 
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems TėvyilėS S<H‘g<l

DEL LIETUVISZKU D K A U G Y S CZIU ;« 
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

■r- _ vieta visoj Amerikoj/

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

Kasztuoja Prusnose 2 markės ir 20 fenigių; Amerikoje su prisiun 
tiinu 1 doleri. Užsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti pi 
giaus, beje už 75 centus ant metu. Adresas jo:

Iszsiuncziame in wisus miestus ir miestelius wisos A* 
merikos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del siuwi- 
mo, Maszinas del drukawojimo gromatu, Siutus, Overkc 
t us, Wargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Baseties, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbas, 
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūge! i u s, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir wisokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztusdel laikrodėliu ir t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adresawokit teip:

lielpscli, Norciko & Co., 
56 Fifth Ave., CHICAGO,' ILL.

Juozupo (Pitts 
■. Juozupo (Home 

stcad'e) ir 5. Karei viii Vytauto 
Didžio Lietuvos Kunįgaikszczio 
In Susivienijimą Lietuvių Ameri 
koje isz Pittsburgh'o priguli i 30(

klieriką Joną Sutkaili. o iki i-zven- 
tinimui jo liepė vyskupas pasijiesz- 
koti sau kunigą. Ant laiszkų už- 
praszanczių ir telegramų Is tą d. 
Vasario 1893 m. pribuvo apimt i iic- 
tuviszką Pittsburgh'o parapiją kn. 
AdomasLopatto. Vietą dėldicvmal- 
dystės lietuviai apturėjo žemutinė
je bažnyczioje katedros ir ten 
19-tą dieną Vasario 1 
kartą buvo atlaikyta 
dėl lietuvių. Kaip i 
burg'o džiaugėsi sula 
tos kunigą, parodo 
pirmų Miszių szv.,

Do not bo deceived bv alluring advertisements and 
think you can get the best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 
for a mero 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 in appearance, or has 
as many improvements as the NEW HOME.

WRITE FOR CIRCULARS.
The New Home Sewing Machine Co. 
Obange, Mass. Boston, Mass. 28 Union Square,N.Y.

Chicago, III. St, Louis, Mo. Dallas, Texas. 
San Fbancisco, Cal. Atlanta, Ga.

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gen 1. Agt.
1127 Chesnut st. Philadelphia Pi

ANCEREWI0ZEUS, 
agi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
napso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina

‘L V trade marks, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &.C.
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention Is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
In America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, largest circulation of 
nny scientific journal, weekly, terms $3.00 a rear; 
91.50 six months. Specimen copies and HANI> 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Bet, nežiūrų 
zijnzmo, neužilgi 
mai tarp parapiji 
nu kartu buvo i 
atskyrus komitetui ir kiekviena
ami 2'ciue Dim ured'szku. nesu
pratimai anie pakilo isz to, jog kum 
A. Lopatto, pribuvęs katik isz Eu 
ropos, nežinojo prietikių rmerikisz- 
ku ir blogai buvo painformuotu* 
per lenkiszkus kunigus, kurie, žino 

idant parapija lietuvi

sąnarių.
Dabar vėleik Pittsburgh'e ir UI 

cago’je yra organizuojama ’’Dari 
nįkiszka Pagelbos Draugystė", k 
rios siekiu bus neszti pagelbą k 
liekoms ir siratoms ir užlaikyt t 
se dviejose vietose biržę darbo d 
lietuvių (employment office).

naujus namus ant--------------

Shenandoah, Pa

ifre str. Mahanoy City, Pa. 
tįsiai laivakortesant geriausių szipų wažiuot. Prieg-

laikau saliuna, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą

kutiniame laike nupi: 
kus vargonai, kurie 
nu varymo vandeniu

yra klebonu 
Dubois Pa. 

imi i inszventinimo 
minėto klieriko, 1892 nietuo-

Kun. A. Lop.dto, būdamas menko 
sveikatos, o matydamas sunkų dar 
bą organizavimo parapijos, 17ą die 
na Gegužio IS93 m. apleido Pilt-

dasi dabar prie i 
Kazimiero penkios 
liszkos pagelbos: 
Szirdies Vieszpatii is Jėz

uos treczios dalies Pittsburgh o lie 
tuviu. Jeigu tada Imt buvęs suti
kimas parapijoj, lengvai but įi>l:iu- 
kę į*iždą parapi jos ir ^15.000, nes 
lietuvių Pittsburg 
tas skaitlius, o ir kiekvienas uirno 
ir gavo gerą mokestį. Iszvažiuo- 
jant kun. Lopattai, atmetus i.-zėji 
mus, liko parapijai grynų pinigų 
82594,73. Po iszvažiavimui kun. 
A. Lopattos per visą mėnesį netu-

bažnyczioj buvo laikytos Miszio 
szventos dienoje Trijų Karalių se 
kanezių metų. Isztaisymas bažny

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS,

Kolionįja.
Pittsburgh’o miestas yra viena 

isz seniausių ir didesnių vietų apsi
gyvenimo Lietuvių Sziaurinėjc 
Amerikoje. Jau 1869 metuose 
pradėjo ten apsigivent lietuviai; tą 
'metą pribuvo į Pittsburgh'ą keletas 
ietuvių, kaipo tai: Vincas Kudzius, 
Vincas Braznuckas, Žolynas,Blažis, 
Vaiczunas, Bendnoraviczc ir kiti, 
kurie ir buvo vėliaus organizato 
riais lietuvių Pittsburgh’e. 1889 
metuose buvo jau lietuvių Pittsbur
gh’e fek be veil 
me laike randa 
ten pirma 
pagelbos 
Szirdies V. 
nizatorium 
yo Vincas Kudzin.- 
prigulėjo tuokart 
parapijos 
kantį mot 
tarp anos draugystė 
klebono, lietuviai atsiskyrė nm 
lenkiszkos parapijos ir nutarė* su 
organizuoti ir uždėti lietuvi-zka pa 
rapiją; tapo isz rink t as 
mitetas, kurio prezi 
iszrinktas Vincas Kud
Vincas Brazauckas, sekretorium 
Buitims Naujokaitis ir i Tanas La- 
bunas su Pranu Nanjokaicziu da- 
žiurėtojais iždo. Tą pati i 
yo laikytas balius ant n m 
viszkos parapijos, isz kur 
kė į iždą 405 doleriai, 
rinkti mėnesines kolektas, 
patį mėtą padidino iždą 
ant 400 dolerių. Po sziai 
lietuviai pareikalavo nuo vyskup< 
Pittsburgh'o diecezijos kunigo 
Vyskupas priėmė tada i savo semi 
nariją lietuvį klieriką 
keviezių, kuris dabar 
lietuviszkos paraįiijo 
Bet nesulaukd;
virsz

~Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipos- 
apraszymus ir naujienas isz. visų lietuves kampų, o labjausiai isz

j galima pirklį Kliop 
t a ui 1 eidzl H' p i 'n I n g u 
szahs Europos. Te 
priėmimą ir rodą.

isn»iigoF<

PATENT
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DEL TĖVYNĖS LABO. KNYGOS, KNYGOS! Lpovilas Obiecupas
Myris Tėvynės iszdaviko.

apaugusios sienos tamsaus ka
linio, kuriame sėdi iszblyszkęs, 
apjakįtas, su plaukais suszi įli
pusiais seiiis.

simusza gilus nuliūdimas ir 
baisus kentėjimai, isz jo kruti
nės iszsiveržiarugojimai irsun

riau sakant, mirsztantys, la
bai, labai nelaimingas žmogus.' O O

nei giminės, nei draugo, kuris

arba prie sukepu-

nesztų; nematyt ežia kunigo, 
kuris malda ir spaviedne sum
inį tų mirsztnntį. —

Ant kalinio kraikų pauksz- 
teliai linksmai ežiuiba, szalia 
muro lapeliui medžių meiliai 
oszia, saulutė sziltai szvieczia. 
Bet duszioje mirsztaiiczio se
nio tamsu ir szalta, nes ją 
graužia nusiminimas ir iszmė O

žiuri, nes jas iszbadc ant alu

žingsniai kareivio,

gi do vienas, paklausite ma
nęs, tas nelaiminges, nokstan-

Klausykite skaitytojai ir at-

te ant Jos maskolius. Pirmiau 
turtingas ir laimingas Lietuvos

O o

kunigaiksztis dabar nyksta

Lozorius. . .

TrZ<tv‘rtTM‘dYtv«i —

tas

atminties neiszblaszkys, idant 
bijotumėte per visą savo gy-

ii- pamislijimu

Mikolas Glinskis isz pradžių 
buvo gerbtinu tėvynainiu; 
vienkart užsirūstinęs drueziai

Zabrzezinsko ir iszsmauge jo 
visą szeimyną.

Numanydamas, jog teisin
gas karalius nedovanos prasi-

nuo seniai Glinskis žinojosi po 
biskį su maskoliumi, pakėlė

JAvyu-ę—=7užpuolė ant miesto 
Minsko su caru Maskolijos, 
kuris prisiuntė GOTuks tan ežių 
kariaunos.

ir į Dangų atmonijimo sząu- 
kiantis, nes taip Glinskis pa-

s z v. s atsiuntęs ant savo tėvų,

Vienok Dievas neapleido 
nelaimėje Zigmanto. Per 
dvikarti nę musztynę ties Orsza 
maskoliai su m.aisztinįkais ta
po sumuszti į ežiui kinį.

turtus ir hzvarė isz Tėvynės.

taisyti
\ lenoK Kada apie tni dazinojo 
caras Bazilius, liepė akis jam

nelaimingas d it 
myriu Tėvynė

Vargas kožnam Tėvynės isz- 
davikui!

akis kožnam, kurs iszduodu 
ir skundžia tėvynainius.

Jau at-

nome

tos Rusų vieszpatysteje’’, ku
rioje jos autorius grafas Leliva 
aiszkiai parodo priespaudas, 
kurias kenezia mus broliai po 
maskoliaus jungu.

szios knįgos:

Maldų kujgos:
AUKSO ALTORIUS arba

a)Skuriniuose

nyrino

(langiaus

IX >

Vaiku kningelė

skausmu į
m a

>,oo 11
Naujas elementorius si
I ET K VOS (L

ine
20c

I Oc
a) Skuriniuose apdaruose 00c’
b) Szagrino • 1‘00
c) Krisztolo - 2.00
d )Su kauleliais 2,75 ir

2,ii 70c

Tamoszius besot is

tve pramokti raszyt 1 0c
Ka darvt idant sveiki Imtume C •'
rampa senovės Lietuvių

lirutės dainos 1 Oc
10c

onas ir mužikai, drama

žeme

vaitu ir jo ra-

Gyvenimai

25c
baimės simjr

ti es

Mėnuo Marijos

gyvenimą

Prisigatavo j i mas ant smer-

Isterija seno įstatymo

Pokylis szventnjų arba 
nija

men te

Ra ža n ežius amžinas

Kalba dvieju žmogų

Kur meile ten ir Dievus
Kas kaltas “

G\ vonima?

pie Daugu. Saule. Menasi.
Plianetas ir Kometas 

irmutinis degtines varytoji

Gramlus verksmai

e Pamoks!?’i ai
)C tin i u szveneziu

omn-

35c
25c-

20c
10c
20c
10c

50c

Girtybe,baisibe ir rustibe to grieko l’c

Didžioji nedella - 5c
Grleszninkas priverstas motavoties 10c
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c
Trumpi pamokinimai ir rodi,s !sz. knį- 

gų kun. Antanavieziaus - - -5c
Kasdienines maldos - - 8c>

ir

kuu.

komedi-
10 c.

10c

1() c.

1 ,00
avasa-

Andersono pasakos, su abroze 
liais 30c
Musu Pasakos, lOnasaku 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o vnatingai Kražiuose 1893 metuose

rejoin isz Chicagos siuntinį su 
Sapninįkais, ... 50 c.

5° ,Gromatu rankvedžiais L.

Robinzon Kruzo

ir pinigus; tame da

25 centus nuo dolerio.

Garsas Publishing’ Co Shenandoah, Pa.

UETUVA
Iszeina Cliicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

Lietuva" kasztuoja ant metų tik $2. K 
užsimoka isz virszaus, gauna jinikę knįgelę, vei 
nų. Kas užsimoka S 1 , gauna knįgelę už 25c.

kai.

„Lietuva" j ra labjausiai iszsiplatinus po visą Ame 
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

ne

„Lietuvos spaustuvės paiisdina visokias knįgas, konstituci-

greita; ir pigiai, nes savo locname na- 
i įrengtą visą spaustuvę.

„Lietuvos" Redakcija parduoda

lotus ir liauti).-

arba p'iiįgus prisiuncziaiit, vi

Lireicziausiai

ant geriausių 
eto. PiiiĮgai

greitai ir teisingai.

Geriause ir szviezime mesa
JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir

- iinczi.'i pinigu.- t visas dalis 
kip)grcic/.i:iu>iai i-zmokėli Į>er 
j vielike.d i. o no pas kokį tenliauka.

(i\velianti Diliaus nuo I’lltshui
i iiacztini ženkleli u/. 2 centu, o «.

(Mfisas (kantoras)

1o12 CARSON STR, PITTSBURGH. PA.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland ą a t kel laii'-i L 
Pas Olszinslci visko o-aiidt

o ai:i u

PESTAUPAGĮIA
iii mos

KRAOTWEJi
Priegtam

s maino ir siunczia iu LIE IT V A ir m visas

J
SHENANDOAH, PA

CH. SHMIDTO

TI AN SIl |l i 1 >T< > vra geras alus ii

baczkutia iih namus parsigabenti

41ir I 1

Harsink savo tani
Garse

arba geriausia 

^0 R W H L 11’’J- h' m i e nor
raw I ežio laure isz-.

W ILK ES 1>ARKI

baile ris

16 N. M ti i n st.

Shenandoah,

GARSO Spaustuve

visokius drukoriszkus
darbus: Dru kuojai

i r

ižinot i<- ir szalto alu-

GEO a KIEV'S

LEG SECTION

už žemiausia preke.

Insisziurikite opsisergekitei pas
David Faust

Jis perstano geriausias, isztikiniiausius ir seniausias /Amerikoje ansau- 
gojimo (insurance) kompanijoas. insziurina nuo ugnėles jau daugelis metų

120 Smith Jardin Sir Shenandoah, 
l ies iieluviszka baznyezin

Įjajlįi®

Draugyszcziii konstitucijas, 
Pliakatns, Tikietus, Gronia-

GARSAS PUBLISHING
K. Radzevicziaus name, pas

co.,
SHENANDOAH. PA

PUIKI PROGA!
I ž pigiausia preke gauti visokių uavatuų daigių.

Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno: ta prisi 
sege prie ;u lapo. Sutikės savo pažystama pagyrsi.. jjbg toji 
kvietka labai kvepia. Kada jis norės pakvipįf, tad jam isz 
kvietkos \ a mino czyrksztels: kasztuoja til<.......................25c.

Prietaisas dėl darymo baikit ir y vairiausių kazyrių gali
te gauti pas mane.

Puikios popieros dėl gromatu raszymo. su dailiom kviet- 
kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popieru

Malda ir Istoriszką Kiiįgu galite gauti lab 
Mii'ZHinkė* dėl drukavojimo gromatu pas 

Kas norės dasižinot apie kokį nors daigia, 
iusime katalioga arba žinia apie viską.

markute. o mes pri

Brooklyn, E 1).M Sztiras
Didžiausia vieta Shenandoah

PillįgllS ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

„ __ ___________________________ ...

105 S. JVlaip Stf.
Shenandoah. Pa

S. Markauckas
IR f J. Buszkevigzius

I0SAL1UNA.01 
o pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir (tirkiszku cigaru. Visi 
eikit Įitts stiva ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. IĮ v

R. A- Davenport
— PARDUODA 

VISOKIUS PECZ4US KUKNI- 
NH’S IR DEL SZILUMOS.

— TA1POS-GI —
Pataiso blokinius stogus ir už-

kuknios.

R A DAVENPORT,
‘27 S. .Jardin str Shenandoah, Pa,

J. P. Willianis A Son
-: Pigiausiai nusipirkt :- 

KORN ISZH S. P1JANUS, VARGONUS

llllo

41 ir 24

užeigos, jft gėrynių
neįeik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietolis bėdojo 

Plauberij žemiau Readingb gelcžinkelic

Wanted—fin idea SS3 
Protect your ideas; they may. bling you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
neya, Washington, D. C., for their 81.8U0 prize offei 
and list of two hundred inventions wanted.

D1 D <1A i'Sf a

Lietuviszka
h RESTAURACIJA. *

Geriausi geryi i. užkandžiai uždyka nfti
9 ryto iki 12. ir nuo S vakar iki 12. Tt

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

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai. 
Priegtam da k‘<< iena dailiai priima ir 
rodą reikalo duoda.

M KUPCZLNSKAS ir
P. PmEVIOZIuIČ

Kampas Main ir Oak nliezių,
SHENANDOAH, PAk

Lietuvisziią Graboriui
Vincą Minkeviczin

i40 E. Centre, Slieiiiintloali
Užlaiko geriausius arklius ir pi

ginus dC'l szėrmenu, veseiliu ir 1.1..
|36 ir 21]|

dkktkrrs

Y. M, HAMILTON, M.D. 
buvęs prie Miners Hospita 
Ashland’o. Gyvena 115 N. Jardini

S h o n a n d o a b, l’a, -

Garso agentas.
Doro, Bražinskas yra Gar

so agentu Elizabetliė ir apie-O 
linkese.

Norintiejie užsiraszytb 
Garsa, gali kreiptis prie jo;.


