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Metas IV

isz Shaft, Pa. yra suspenduota ką galėsime lengvinus nu jeigu iszmoketume tais pinįgais, katrie bankoj randas,
Žinios isz pasvieczio.
ne per nestropumą jos sąnarių, veikti.
tai liktų skolos tik $ 1,097.
Kuopos Sekretorius
tik per kaltę sekretoriaus.
Miesto Louisville darbinįToliaus atsiszaukiame kas
Susivienijimo kuopa
isz
MASKOLIJA.
kiszkos unijos po vadovyste
link melagingų korespondenci
Shaft, Pa. per laikrasztį GarMinisteriu vidurinių dalykų yra paskirtas
Garbingas jų,
Cleveland,
cigarų iszdirbėjų susivienyjitalpintų
lietuviszkuose
vas) Muravjovas, kursai pirmiaus buvo pasiuntiniu Kopen- mQ, pų0_
pereitą subatą apkretoriaus, nuo kokio laiko Garso redaktoriau! meldžiam j laikraszcziuose, apie stovį pahagoj. Gr. Muravjovas nuo seniai žinomas kaipo neapkęstojas sj<uncĮg strytkarių (tramvajų)
jų kuopa yra neužsimokejus i patalpįti į Jūsų laikrasztį ži-Į pijos ir užpuldinėjanczių visai
Vokietijos ir didelis garbintojas Prancūzijos;
dėlto nekurie i<umpan]'jas, miesto majorą ir
Susivienijimą ir kiek jos yra nią apie neseniai įsteigtą drau- nekaltai ant guod. kųn. Kaupranaszauja, kad jam beesant ministeriu Vokietija pasistengs c]umczjus (councilman’us), reigystę ,,Lietuvos Šunų Karei lakio. Vardan parapijos nie
rie ima anglis isz Virginijos nedamoketa?
patraukti prie savęs visas Europos vieszpatystes, o Maskolija |<a]aut]amj panaikinimo netei
vių“. Mus draugystė prasi kinami jų melagingas koresangliakasyklų, kuriose dirba
su Prancūzija laike kaiės liks dvivieni.
.
singų privilegijų, kurias įgijo
dėjo nuo dienos 30 Rugpju- pondecijas ir statom tuos ko
neprigulinti prie unijų darbinįKorespondencij
os.
□7 Budžete 1897 metų Maskolija laukia deficito 92,000,000 kumpnnijos, o taiposgi priversczio (Augusto) 1896 m.; sie respondentus kaipo maisztikai.
I
rublių, t. y. kad Maskolija iszrinks visokių mokesezių ma- tjno įvedimo 2-centmės mokiai arba mieriai mus drau nįkus spakainos lig sziol bu
—
Ties
miestu
Shannopin,
žiaus 92 milijonais, nekaip jai 1 eikš iszmokėti
pei tai pasi-1 įvesties už pasivėžijimą vietoje
.Mahanoy (Plane, (Pa. Susi gystės yra bažnytiniai, ka- vusios parapijos. Taipgi tal
Ohio,
įvyko
baisi
explozija
di

vienijimo kuopa pirmą dieną reiviszki ir pagelbiniai. Sten piuose straipsniuose nebuvo
da^s nauja skola.
Tas deficitas pasidarys pertai, kad Ma- pen];tuko.
namito
dirbtuvėje,
pri
gnlinczioSausio iszkele balių ant savo giamės pakelti savo vardą visai pasiraszę jų autoriai ir
skolija stato l'abai ilgą geležinkelį per visą Siberiją.
_ St Louise kumpanija akPagelbinįkas ministerio užrubežinių dalykų, Sziszkin’as, menįnįų įr <>cležiniu iszdirbi- je prie ,,Columbia Dynamite locnos naudos, o ypacz ant tarp svetimtauezių, taipgi rū dėlto statome juos už nevi
Co.”. Ekspliodavo 10 tonų pagerinimo savo locno knįgyyra paskirtas sąnariu Vieszpatystes Rodos.
pinsimės kuoveikiausiai įsi donus, nupuolusius dvasisznitroglicerino.
Keturi darbi- no. Balius labai puikiai nusise
atidarė savo fabrikus, kurie
taisyti savo knįgyną, kaip tik kai. Žinoma, tokiems nei pa
VOKIETIJA.
nįkai, kurie į tą laiką buvo kė, nes draugsąnariai kuope
atliksim kitus reikalus naujai rapija nei bažnyczia nerupi,
In Berlyną atvyks 17 sausio griovas Goluchowski’s, buvo uždaryti jau nuo kelių darbavietėje, į szmotelius su
les
gerai
apie
viską
pasirūpi

uždėtos draugystės.
Kiek nes kitoniszkai be žinios para
pirmas Austrijos ministeris, kad su ciecorium Wilhelmu ir ku- mėnesių. 500 žmonių gavo dar draskyti, o vietoje, kur buvo
no,
dėlto
ir
neapsivylė
pasidevienas sąnarys ,,Lietuvos Sū pijom] netalpįtų straipsnių vinįgaikszcziu Hohenlohe paširodavoti, kokios palitikos laiky bą.
dirbtuvė, pasiliko, didelė ir gi
tavojant
savo
tautiecziams
— Ruthland’e, 11 Iinois’o val li duobė.
nų Kareivių
prenumeravos | sai melagingų.
Ekspliozijos ūkai
tis su Turkija.
ietuviams,
netikt
vietiniams,
aikrasztį Garsa.
Taipogi meldžiame lietuTaiposgi Goluchowski’s nori pats patirti, ar szelptų Vo- stijoje straikuojantiejie nuo po buvo girdėt už 25* mylių.
jet
ir
isz
apielinkių,
kurie
teiros mėnesių kalnakasiai pakė
lė didelį maisztą pereitą czet- je, N. 2 ties Plymouth’u, Pa. <esi pribūti nesigailėdami po mųs draugystė kels pirmą di pįtų straipsnių kelių maisztiANGLIJA.
Aczi'u
vergą.
Straikieriai kenczia sutruko pompa. Vienas dar- keletą centų iszleisti.
delį balių ant Woodland and nikų, esanczių musų mieste,
Labjausiai užima visus anglus ,.deimentinis“ jubilėjus sunkų vargą ir daugelis jų ne binikas ant vietos užmusztas, ir mus miestelio, kaip ir isz
Avė.
Giesen’s katrie norėtų nekaltai bjau ro
kitur, biznieriams, kurie atėjo
karalienės Viktorijos, kursai netrukus bus szveneziamas. Ti turi ką valgyti.
-lalleje. Puikiausia muzika ti musų parapiją,
ant baliaus ir gražum savo
kisi, kad ant to laiko suvažiuos į Londoną vieszpacziai isz vi
grajis visokius szokius.
Tar
— Pittston’e Pa. Jauna merMeldžiame kitų lietuviszkų
so svieto, dėlto Anglijos valdžia ketina pirkti didelį viesznaapsiejimu parode gerą paveizo-ina Miss Remind. Sheridan,
pe szokių bus kalbos apie lie rėdysczių, idant atkartotų szią
mį, kur atvažiavę pasivieszėt karaliszkos szeimynos turėtų atant vietos užmušti.
tuvystę ir mus pasielgimus. korespondeciją savo laikraszsakanezius apartamentus.
<an uždegė savo drapanos ir žiam su tikime pasilinksminti Balius prasidės nuo 7 valan
czsiuose.
Po Londoną pasklido žinia, kad karalienė Viktorija nuo tų, pereitą nedėlią ne koks bu sudegė.
Tą pat dieną (12 tarpu savęs.
dos vakare.
Pasiliekam su guodone
Ir isztiesų ant baliaus apsi
to jubilėjaus iszsižadės karūnos ir puves vieszpatavimą kimi- vo. Pirkliai pranaszauja dar sausio) sudegė Pittston’e 8 me
Užpraszome visus lietuvius
tų vaikas. Szildės jfs pas peczių
Komitetas.
gaikszcziui Valijos.
didesnį nupuolimą jų prekės. užsigrįžęs nuo ugiįJes ir užde ėjo kuogražiausiai, kaip tai
KUBA.
sakoma — kaip vieno tėvo ir lietuvaites ant pasilinksmi Prezidentas K. Malinauckas
Geistina butų, kad jų prana- gė savo drapanas.’
nimo; atsilankiusiejie datirs
Vice prezid. S. Doczka
— Susirinkus naujai West
geriausio
priėmimo.
Komitetas.
turbūt bus tik paskalas, jų paežių paleistas. Vėlesnės žinios tų anglių preke, o su jaja ii- Virginijos tiesdi«% stei (legisSekr. protok. S. Bairiunas
Su o-uodone
ature) gubernatorius tos val
suvis prieszingai pranesza. Kubiecziai nei nesapnuoja apie pa darbinikų uždarbis.
Sekr.Finansų K. Karokauckas
stijos
p.
Mc.
Corktes,
kurs
jau
sidavimą. Pirmesnės žinios praneszanczios, buk ispanai iszmuPeržiur.knįgų M. Dovdoravi— Baltimore’s stiklinių dar
szę tukstanezius Kubos maisztinįkų, jau dfzto yra neteisingos, bų kampanija, kurios dirbtu oaigia savo tarnystę, savo urė- ną 27 Gruodžio pereitų mėtų
[cze
diszkame praneszikAe į susirin treczią valandą po pietų mus
(Philadelphia, <Pa.
Pir
kad kubiecziai laikosi tik mažais pulkeliais po kelis szimtus. vės buvo uždarytos nuo pereikusius delegatus apgailystauja,
mi- mais žodžiais mes, naujas ko
Dagi ir patiems ispanams nekarta angszta pasidaro nuo kuogjis pirm porM mėtų pa- Susivienijimo kuopa laikė
mitetas,’ vardan parapijos szv.
bieczių.
Taip 11 sausio provincijoj Pinar del Rio 251050 jo dirbti pereitą panedelį pilną szaukė miliciją nurų'^lšzįti strai- tingą ant Coilino salės,
myliose nuo Artemi sos jie užklupę iszblaszkė ispanus ir atė laiką. 200 žmonių gavo dar- <uojanczius angliakasius. ,,Pa lonu primti, kad ant szio rn i- Antano Philadelphijoj atsilie
sinaudojimas nriLcijob dėl pa- lingo buvo susirinkę visi
pia m idant būtumėt taip . meimė nuo jų vežimus su maistu.
ffėmimo striuko nrieszinas’ J- 1 gulintiejie prie mus kuopos;
""
Sekanczią dieną (12 s.) kubiecziai nunailcino kchasdestatymams”, taip ’ zsitaria gu net ssmagu buvo paveizėti ant sa apie stovį parapijos szv. KAMPAS MAIN ir LLOYD
zaminatoriai)
mieste
Shamoszimtis ispanų raitelių. Pasislėpę 400 kubieczių szaudė į prabernatorius.
Str., SHENANDOAH.
nes
tos kuopelės tokiam skaitliuj Antano Philadelphijoj,
jojanezius 500 ispanų raitelių.
Ispanai szoko ant jų, bet
susirinkusias. Atidengus mi per visą laiką nuo pat uždė
pirmas raitelių glitas, apie 75 žmonės įkrito į rėvą, tyczia ku rcitų metų
tingą,
būvių rinkta kuopos jimo nebuvo perkratytos pa Didžiausias ir - Szviesiausias
bieczių iszkastą ir pridengta isz virszaus žolėmis. Kubiecziai prancszimą 650 žmonių gavo
Visame Paviete Sztoras.
vyriausybė
a'ir^.
sekanezių rapijos knįgos, todėl sziądien
,, mainierių popieras . Isz tų
juos visus iszmuszė.
1897 m. Visi vie.ubalsiai nu po peržiurejimui knįgų ir visų
ISPANIJA.
buvo:
Mes ypatingai rūpina
Pinigus suėmęs ir neuisiuntes cenkvitų
beveik
viską
atradom
tarė,
kad
liks
ta
pairi
vyriau

Ispanai dideliai pyksta ant savo valdžios, kad taip ilgai
Maskolių
mės apie gerumą par
3°4
traliszkiun kasi-riui.
sybė ir ant kitų metų.
teisinėjai, tik kur nekur buvo
duodamų drapanų, o
194
e
Botam
prisiraszė
Jpora
nau
mažos
klaidos
—
tos
liko
pa

Tūli
sąnariai
Susivienijimo
salų. Žinios apie užmusztus ir numirusius nuo visokių iigų
karpetus atiduodame už
97
jų sąnarių: Marijona Vilkaiispanų kareivius dar labjaus kursto neapykantą tarp giminių.
21
pigiausią prekę.
jog
įplaukimo
buvo
15,448
d.
.18
Italijon!]
1 centas, o iszėjimo rados Pliuszines Balerinos
INDIJA.
Prūsų
Banpos ir skundžiasi, kad jų se mertines; į kuopos kasą tą die 14,639 dol. 63 centai,
irSzliubui d r e
Maras Indijoj nesimažina. Isz kiekvieno 1000 serganeziųjų
Taigi koje yra 808 dol. 38 centai,
kretorius, p. Jonas,Subaczius, ną įplaukė $ 14,80.
sės už pigią prekę. V
numirszta po 200 žmogystų.
Isz miesto Bombay’aus, kur
rancuzu
surinkęs nuo sąnarių pinigus, turime vikį, kad musų kuopa su procentais $ 819.
sad apsimoka pirkti p§
smarkauja maras, išbėgiojo pusė gyventojų.
Perkant reikalingus
neiszsiunte jų pas Susivienijimo nuolatos didįsis ir žengs pir
Neužderėjimas javų ir isz to pakilęs badas yra priežasmyn. w l ik, broliai lietuviai, ežiai daigtus iszviso isz ėjo
Kiek mes žinome Shamokiczia maro. Kad suteikti gyventojams uždarbį ir tnom sustab
DIDŽIAUSIAS''sszt<
visi vienįkimes, riszkimės į 8081 d. 20 c., skolos liko iki
dyti badą ir marą, valdžia davė darbą apie 1,200,000 žmonių n’e nėra maskolių. Tą. vardą
ras, mažiausios prekė
pasisavino gal rusinai, lenkai sybe, tai Susivienijimo kuopa vieną ryszį tautystės, tada vis- 1 sausio 1897 metų $ 1,916;
prie visokių vieszų, tyczia dėlto pradėtų darbų.

Jsz /lĮnepkos

ir lietuviai, kurių ten nemažai
yra. Ar gi ne,geda mus tautiecziams ir szioje laisves žemeje vergautie ^maskoliams ir
jų vardu vadįtis.
— Ohio valstijos angliaka
sių delegatai per savo paskuti-

L

c

C

c

Wilkipsop’a

Duonos jieszkotojai
Apysaka

Henriko

Sienkievycz'iaus.

Aut juriu. - Nanstyiiiai. - Audra. - Alkdiaiimas.

— ^Viliamai! eik, p
ežiu ant pietą ir ant naktie
Vaikinas urnai paszoko. Senas ponas užsimąstė ir ilgai
tylėjo: paskui pradėjo kalbėti, tarytum pats sav:
— Kad ir juos grąžyti atgalios, daug kasztuos, o prie
ko grįžsz^ Ką turėjo, pardavė:
bus elgetomis (ubagais).
Tarnystėj su mergina Dievas žino kas gali atsitikti.
Kad
czionais esate, reikia dar sykį pabandyti — - už darbo griebtis.

— Tąsa. —

isztekės už vyro.
Dvieju užsidirbs, užsimanys grįžt
szalį, tai ir senį paims.
Baskui tarė tiesiog i Baubi:
— Matote vargo. Vienok yra czionais geras krasztas,
tiktai czionais reikia mokėti gyvent.
— Ar girdėjei apie czionykszczius naujokynus?
Raidas iszvertė akis: tas geras ir iszmintingas ponas vadi
na Ameriką geru krasztu!
Boned ie
— Taip, nerugeli — tarė pamatęs Banio nusistebėjimą:
geras krasztas! Kada czionais atkakau, neturėjau nieko, o
dabar turiu kąsnelį duonos.
Bet jus.
I)etroit'e pusėtinai
Dirba dirbtuvėse,
tumetės savo lauko, nė ką valkiotis po
In Radoniiu iszsiąsIsz jąs czionais nėra nieko gero, o atvažiuoti ežio
< i Illinoif
sunku.

v

ivę:

tai ii apie sa\o .szalį užmirszau. \ ienok kartais iszsiilgimas
kankina, ką?
iliamas ten turės važiuoti, tegul pažis, kur
jo tėvai gyveno.
lai yra mano sūnūs — tarė rodvdamas
vaikiną.
M iliamai. ar parvežszi isz namą saują žemės man
po galva į grabą?

Klausyk

— steigia dabar

o nuo gelžkelio
Ir ant krutini^, V iliamai, ir ant krutinės!
truputį dainokedania.Ant pradžios ūkės ta v
— V
fa t b e r!
Nuvažiuosit c.i
Dmn-ai taip baisiai pradėjo graužti akis senam ponui, kad miestą Littlc-Bock, paskui reiks vežimais važiuoti.
Tenais
akys tarytum stiklu apsitraukė.
Tuojaus pradėjo pykti:
rasite ir kitus, kurie su jumis draugia važiuos.
Ant galo
Supranta, yarvalas, lietuviszkai, vienok kalba an- duosiu jums ir laiszkus. Noriu jus suszelpti, nes esu jus bro
Tgl.iszkai. JLaip czionais turi būti. Kas czionais nukrito, tai lis; bet tavo merginos man szimtą sykią labjaus gaila, kai])
dėl senoviszkos szalies dingo.
tavęs. Supranti! Dievui dekavokit, kad su manim susitikot.

— Klausyk, vakeli — tarė į Mariutę: — szitai ežia tu
ri mano kortelę: pasjslepk ją giliai.
Kada tavę vargas pri
spaus, kada liksi viena ant svieto ir be globos, tai manęs
jieszkok. Tu vargsze, vaikeli, ir nelaiminga.
Kad numireziau, Wiliam’as apie tavę pasirupįs.
Tikt kortelės nepa
mesk! Eikim dabar pas manę.
Bakeliui nupirko jiems marszkinią ir drabužią ir užsi
vedęs pas savę pavaiszino. Buvo tai visas namas gerą žmonią, nes ir Wiliam’as ir jo sesuo Jenny rūpinosi apie abudu,
kaip apie giminaiezius. Bonas A iliam'as net apsiėjo su Ma
riute, kaip su kokia .,lady”, ko ji baisiai nedrįso.
Vakare
pas Jenny atėjo atsilankyti kelios jaunos merginos — drauginįkės, dailiai apsirėdę ir geros. Tos apsėdo isz visą pusią
Mariutę, stebėjosi, kad ji tokia iszblyszkus, kad tokia daili,
kad jos toki geltoni plaukai, kad tovienio linksta prie ją koją
ir rankas ją bueziuoja, isz ko jos labai juokėsi.
Senasis po
nas vaikszcziojo tarp jaunąją, purtė pražilusią galvą, murmė
jo. kartais pyko; kalbėjo sykiais angliszkai, sykiais lietuviszkai, kalbėjo su Mariute ir Kaulu apie tolimą gimtinę szalį.
Minėjo ir perkratinėjo praėjusį laiką, ir kartais turbūt du
rnai cigaro graužė akis, nes tankiai jas slapta szluostėsi.

nuo aszarą, matydama, kad pana Jenny savo locnoni rankom
kloja jai lovą.
Ak! koki tai geri žmones buvo, vienok neįstabu: juk senis ponas buvo taipgi lietuvys!
Fž trijų dieną Baidas ir mergina jau važiavo į Little-Rock'ą. Raidas turėjo savo kiszeniuj szimtą dolerią ir apie var
gus užmirszo, o Mariute jaute ant savęs ranką Dievo ir tikė
jo, kad ta ranka.neduos jai pražūti;
kad kaip ją isz vargo
isztrauke, taip Jonuką į Ameriką atves, apie abudu rupįsis
ir į Lipnelius sugritžįs.
Tuom tarpu miestai ir fanuos szmekszcziojo jiems pro
vagono langus. Buvo czionais visai kitaip, nek New-Yorke.
Buvo laukai, tolumoj szilas ir nameliai, prie ją augo medžiai.
Želmenys visokią javą žaliavo dideliais sklypais, taip lyg-iai,

Ui

kaip Lietuvoj.
Matant tą Raului taip krūtinė priaugo
kad norėjo szaukti: ,,Ei jus laukai ir pievos žalios.”! Pievo
se ganėsi kaimenės karvių ir avių; pagiriais vaikszcziop
žmonės su kirviais. Trūkis bėgo ir bėgo toliaus.
Pamaži
žmonią gyvenimai pasitaikė vis recziaus.
Parmos nyko,
prieszais buvo placzios lygumos. Vėjas siūbavo žoles ir lin
gavo gėlelių galvas. Vietomis kraipėsi, kaip auksinis kasnykas, keliai apžėlę geltonomis gėlėmis, per kurias kitados per
važiavo vežimai. Augsztos tyrų gėlės lingeziojo savo galve
les, tarytum sveikino keleivį. Ereliai suposi ant placzių spar
ną, atydžiai tėmįdami į žolę. Trūkis nėrė tolyn, rodos norė
damas dalėkti ten, kur tos lygumos nyksta isz akių ir susi
jungia su dangum.
Per langus vagono matyt buvo kaime
nės kiszkių (zuikių) ir žemės szunyczių. Kartais szmėgsztelėjo raguota elnio galva.
Niekur nematyt nė hažnyczios
bokszto, nė miesto, nė kaimo, nė namo, tik stotės (stacijos);
bet tarp stoezių ir į szonus jokios gyvos dvasios. Kau
las žiurėjo į tą visą, kraipė galvą ir negalėjo suprasti, kaip
tai tiek daug ,,gėrybių” , kaip vadino laukus, tuszczių yra.
Praslinko diena ir naktis. Parycziu įvažiavo į szilus, ku
riuose medžiai buvo supinti besivejaneziais augalais storio
žmogaus rankos, per ką szilai buvo toki tankus, kad į juos
kirviu kai]) į sieną duok.
Nepažįstami paukszcziai ulbėjo
tuose žaliuose tankumynuose.
Sykį Raului ir Mariutei pa
sirodė, kad tankumoj matė kokius raitelius su plunksnomis
ant galvą, su veidais tokiais raudonais, kaip nuszveistas varis.
Matydamas tas pievas, tas neapgyventas lygumas ir neužim
tus szilus, tuos visus neregėtus stebuklus ir kitokius žmones,
Raidas negalėjo iszkęsti ir tarė:
— Mariuk!
— Ką, tėveli?
— Matai?
— Matau.
— Ar stebiesi?
— Stebiuosi.
----- (Toliaus bus.)-----
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Piemenėlis, pritardami
karklo suktu vai.izdebn,

Shenandoah, Pu.
&

Kad piemen v

1012 Carson Str.
Pittsburgh, Pa.
Translating A job work in english.
lithuanian and polish languages
done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
iii sz ei n a e kas $ subata#
119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuoj a
Ant visų metų..................
1 dol. ir 20 c.
.......... 60c.
.. 3 mėnesių.................... ............ 30c.
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po l()c. kas mėnuo.

In nžnuire su pristatymu iki Maskolių
rnbežiui...................................... 5 markės.

Pinįgus reikia siusti regisi ravotoje
gromatoje arba per ..money order",
Siuncziant nedaugiaus kaip GOc.. galima
prisiųsti pacz.taVonis markėms

rink

d vm

pagautas lietuv

žmonių

ncd riedami

cbanauskio perdirbta dainelę:
ku. Strazdas gyvas nieko daliginu nespaudino Daug jo dai
|_sau miežių.
nelių, kurias r.-iszė durante cn kas aržu mus
lamo ir da neuždžiuvusias anl
rinos atsimusza idilioje:
žmonių, kų, karta,-liuosa nuo užsida\iPo kalnelį vaikszcziodania
mo
augszlo
Žemuogėles rankiodama,
daugiausuii atmintyje,
kur gos ir sprendžia. Tuotarpn,
nekur ii- rankraszcziuose, už kad vardų žmonių, ką ant ben
laikomuose kaipo palaikes. Jos drijos laipsnio stovėjo a ugsz t ai,
k n.
laukia taupanęzios rankos, ku szimlų kartų ai.gszcziaus už jį,
ri surinktų, sutaisytų ir, ser reikia jieszkoti aktuose gimi
a psireiszkim us,
gėdama. nuo pražuvimo, už>i- mo ir mirimo, kad isz jų gvvebalsus ir visuo
nimo turinis tiek pasiliko, kiek
1 mistriszkai.

Sinncziaut rasztus isz Europos galima
padėti antrasza:
I

1A

A

A 1

\ f

Shenandoah
, Pa.
»
Entered as second class mail matter

trniyKo— nepagavo, ne-iikristaiizavo žmonių dvasios;
jų dainelėse visados žymu, jog
žolynus dėl jų rinko ant sveti
mų laukų, bet ne ant gimtinių
pievų*; dėlto tai žmonės pagie-

ir
atszKumu
iszguldomųjų
evangeliszkuju tiesu, už bažnvežios gi su pilku, nunesziotu
ploszeziumi, su ausine briedine

Strazdas lietuviams.

- visa
<r

Ei, tu, tu, tu , strazdeli,
Tu gudrusis paukszteli!

Lazdynų krumelije.
Naszlaitis be tėvo, be moežios,be savo pastogės, su aszaromis akyse jausminga gaidele
pasakoja savo rupesezius ir
skundas dainelėje:
Ei, dienos mano klapatų!
Kur pasidėsiu be turtų?
Kur eisiu — nueisiu,
Vis bėdas atrasiu
Dėl savęs.

szyti lapai. Jo dainų turinį
kiekvienas ras savo szirdvje

susitiksi su ne vienų daina, ne
viena įkvėpta savo gaida pa
kels tavo dvasių į virszžeminę
apygardų,skausmu ar ramumu

dainelę visuomet sveikinsi,
kaip seniai pažįstamų, grįžda
mas isz tolymos keliones; pa
žįsti joje savo jaunystės drau
gų, randi tų patį sziltunlų, pra
stumų, tikrumą, viską taip,
kaip seninus buvo, nors tavo
rinktinis, kol da nežino, kas tai dyje ir supratimuosę daug
yr^skausmai ir kentėjimai, sziratsi mainė.
Neturtingoje lietuvių Iipriesz kurį visi szypsos, link-

Metu laikai
Kristijono (Donelaiczio.

METAS II

Laukiau, poravau melus,
Paporuosiu ir kilus".

Ėda rūpestis martelę:
Žiburinės jos akutes
Tartum srutų dvi duobutė

Sztai, baudžiauninkai visi pulkais susirinko.
Viens savo kablį, o kitsai naujintelę szakę
Neszdams ir besiskubindams tikt bėga, tikt bėga.
O Mercziuks ratelius taipjau naujus užsimovęs
Su kitais baudžiauninkais į baudžiavų tarszkė.
O bernai visi, naujas vyžas nusipynę
Ir autus naujus isz drobes sav pasidarę.
160
Vis tekini kits kitų neigi pranokdami szoko.
Tai isz ties dyvai, nes taip nedarydavo būrai:
Sako juk visur, kad burs į baudžiavų slenka
Ir kad kartais su piktu jį reikia pajudįt.
. Kad, kaip puolas jam, jis žengt ir dirbt užsigeistų.
165
Ale kų maezija,’ czia mums nereik nusidyvyt.
Amtsrots valscziaus to, kursai tą baudžiavų valdė,
Toks szirdings buvo pons, kad kožnas, jo paminėdntuns.
Dar vis verkia; nes jisai jau numirė pernai.
Ak, isz ties ir verts, kad jo kas dien paminėtu
170
Ir kad jo vaikų vaikai paminėdami verktų.
Tai buvo pons; ak tokį vos vėl rasime sviete.
Mislyk tikt gaidau, kaip jis mylėdavo žmones
Ir dėl ko jį vėl visi mylėdavo būrai.
Daug yr ponpalaikių, kurie, pamatydami būrų,
Spjaudo nei ant szuns ir jį per drimelį laiko,
175
Lygiai kad žmogutis toks neverta pažiūrėti.

Vilko akys sužėruos.
Kliuczių — žuczių pasilenkk.
Mėn e sė 1 i s n ea ugszta i.
Koliai žibina skliaustai
Turim braukt deszimts kalnu
Turim plaukt deszimts tvanų,
l’ž pusantros valandos
Ankstybi gaidžiai giedos '.
..Kur, berneli mano, joji?
— ..Kur mano namai, jaunoji
— Net ant Mindaugo kalnelio,.
Dieną nieks nedraudžia kelio.

,,Yr pylis"? — ,,Yi’a tvirta.
Nes ant amžių supilta”.
- .,Bernužėli, sustabdyk!

Man į skverną, o kas rankoj'?
Ar duonutė"? — ,,Ne duonutė.
Tai szventa maldos knįgutė”. Moku žinią ir be baimes
Iszlmosuosiu isz nelaimė

zijoj gyv
206, AmeGkoj 116 milijonų. Aus-

Ar girdi, kai}) czion dundena
leKiu žirgą, vetpauoa .
Dingo sunkumT mto spr:
Pasispardė ir ant kranto.

nuo vyro

Tuojaus plaukus susiriesk.
Ant drobulės pasitiesk.

Jau at-

Nors isz rūmų užkeiktu
Vvr's pribus ant tų pėdų .
o

no m e

C

Savo vyrą kvieezia — buria:

Ir iszspjauja žirgą, vyrą;

maskoliaus junguN

Per girias, per kalnus neria.

Ale nabasznrnks amtsrots taip nedarydavo burui.
Bet visur, asztriai kaip tėvs, užstodavo biedžiu.
Keikesezių niekados isz jo burnos nesulaukėm
Ir, kad kuoezės jis burns iszgirsdavo keikiant.

įso

Raitelis, kaip drūtas, neria,
Viens —ar gryna, ar klampu
Ar. martele, nesziurpu?
Kiemas tyli — kiemas miega.
Drueziai miega panaktiniai.

Už pigių-pigiausią preke visokį
vainikai dėl szerinenų. Taiposgi
visokios zobovėlės isz blckės ir isz-

Mrs. M. F. Schmidt s

Tyli skambalai variniai.
Tikt blakstienų nesudaro
Jausdama marti kamaroj.
Girdi, kaip keleliai dunda.
c

. 107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios
Kalėdų zobovėlės.

Isztisas ir didei dusaudams vandenį laka.
Kur vabalai visokį su varlėms szokinėja.
O sztai, Diksas su lazda dar musza nabagą.
Ak pon amtsrot. ak, dėl ko mums numiriai pernai!
Ak su tavim jau ir linksmybės musų prapuolė.

Ir iszkoliodams jis vis isz tardavo ,,jųsu":
() kad kartais szį ar tų reikėdavo garbįt,
Tai .jis tam lietuviszkai padarydavo garbę.
Ale dabok brolau, asz tav (langiaus pasakysiu.
Tu su manim žinai, kaip būrą baudžiava baudžia
Ir kaip biedžius toks, kas dien kantriai pasilenkęs,
Po baisioms vargų nasztoms vos gal atsidvėsti.
Ak, kas gal visokias musų bėdas surokuoti?
Vasara, juk žinai, kas mets tikt vos pasirodo.
Sztai kiekviena žioplys jau būrą pradeda stumdyt.
Kasparas, ant galvos iszkelęs skiauturę riebią
Kaip gaidys visztas guiniodams, gandina žmones.
Ale jo tarnas Diksas dar baisiaus pasipurtin.
Kad jis kardpalaikį, nei pons, prie szalies prikabinęs,
Tarp baudžiauninkų mu-lrauJams rėkti pagauna.
Ir augszeziaus už jį, tikt mislyk, veržiasi sėstis.

O kad bloznas toks savo ponui taip iszsisziepia.
Ar dyvai, kad būrų jis jau visų suėda'?
Juk žinai, brolau, koktu, kad svilina saulė
Ir kad, prakaitui srovėms per nugarų teszkant.
Jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skųstis.
Rods ir jam perlenkto reik, kas dien pasitieszyt.
Ale kuomi gal biednas burs savo vėdarų linksraįt.
Kad jam plutos tikt ir kežas vos pasiliko?
Taip vargingai jis, savo sausų truputį kramtęs
Ir isztroszkęs, jau malkelio gert užsigeidžia.
O kų gers, kad skinkio jam nei viens nepasiūlo ?

_ --

—
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3.53. (■.();» po

Rochester. Bnlfalo, Niagara Talis
r in \\Csliis 9.) I ryta; 6.00 po piet.
Belvidere. !)<!.įvare. Wafer Gap ir
nLbiiru (’>.<<; rj ta; 3.53 po |4 t.
Izon’V: i\ille ir Trenton 9. f i rj ta.
Tiikhannock 6.03. 9.14 r v ta; 3.53 po
i) i«* t.
Iii Ithaca ir Geneva 6.03. 9.14 ryta
6.00 [>() lot.
In Auburn 9.14 ryta: 3.53, G.00 po piet
l n Jeanesville, Levistor. ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 353, 6.00, 8.42 po piot,
In Mc’Adoo, Audcnried ir Hazleton
6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3,53, 6.00 Ir
8,42 po piet.
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ir6.00
po piet.
In Ilazleboork, .Jeddo, Driftou ir Free
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.53 po
pieti).
In Ashland, Girardville ir Lost Creek
7.30, 9.10, 11.10 ryta;
1.50, 4.10
6.50,
In Raven Run, Centralia M t-Carinei
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta
1.46, 4.07.
6.46, 9.12 po pietu.
J n Ba rk Place. Mahanoy City, Delan
5.45. G.03. 7.38, 9.14 ryla: 12.58. 353. 6,008.42, 1 1-13 po pietų.
In Yeatesville 5.45, 7.38. 9.14 ryta
3.53. 6.00. 11.13 po pietu.

Treinai iszeina.
Isz ShnnioKin 5.15. 8.20. 12.10 isz .-.Mo, 3.00,5 10'
7 50 po pii-tu ir nh-iiia in Szenadori ant 6.03, 9.1
r\ te, 12.58. 3.53, 6.00. ir 8.42 po pietų
Iszeina isz Sz.enatlorii j Pottsville, 6 03, 7.38
9.05, 1105, isz ryto;
12.g8 , 3.05 , 4.15, 6.00 ir
8.42 po pietu.
Tsz.finn isz Pottsville į Szeaadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 r\to, 12.35. 3.00. 5.15, 5.40,7.15,10.20'
po pietu.
Iszeinn isz Szenndorio į Ii«zh:ton, 6.03, 7.S8
9.1-1. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietu.
lu-zcina isz Hazleton į Szenndori, 7.35, lO.Ofi
12.52 ryte, 3.05, 5,57, ”.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
I. 49 ir 7.2] po pietu. ir ateina in Sham o
W.

,ir ąjft £»»?!?

Jszeiua isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta Ir 5.35 • pietų, ir ateina In
Shenadori apt
ryta ir 12.50, 6,31
po pietu.

Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost. Crock. 7.53 ryt? 11.40 po pietu.
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven ’ <ti. ;), Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9,10, lyta 12.50. po pietu.
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In YatesviLi, Bark Place, Mahanoy
City ir Delano, 9.10. 12.50 ryta; 6.03
6.31 po pietį .

i

Ir dusaudams taip nesvictiszkai nusiverkia.
Kad ir akys jau keliems iszputi pradėjo,
O kiti, dėl to veik proto viso netekę,
Baudžiavą, kaip jiems reik, atlikt jau nedera biedžiai.
’ Rods ir tu. baudžiauninkus į baudžiava guidams,
Ne tingėt, bet dirbt, liepia), kaip puolasi būrams —
325

Vasaros darbai.
(Tąsa.)

Girioj' nieko nesutinka.
Varnas isz puszies surinka..

žmones

krasztuosiĮ tolimų sziaurių ir pietų,
szė lietuviszkai; ta kalba tik
taigi kraštuose prie žemės polių,
sodiecziai tekalbėjo. Augsz- apie 82500 ažmonių. Isz to viso
1 ĮjrsLaitTiauscži^hių gyventinczių ant
tes.-.'ė.
tiek,
neg;
*71 j musų žeme"!— 422900660 iszpažįezkais; ne-Įsta kriksztj/ioniszką-tikėjimą. Isz
žinodamos tada dalbos, kn.(^° ^szPn^|l krikszczionių:: 349,
Strazdo dainelių/neskaitė, ar 300000, E/opoj, 19500000 Azijoj,
5100000 A rikoj, 101000000 Ame
ba skaitydaujcos nesuprato ir
rikoj, 401'0000 Australijoj. Tarp
nepasei gej(£ tų \ įsų gražumų, krikszcziog^i daugiausia yra katakuriuos/Kaip skaisezius žoly likų, taigi 223600000, staeziatikių
nus sukinko j savo dainelių 98620000. evangelikų 14'9900000,
l<ąl^ Augsztesnis dvasios i kitų kriKszczioniszkų
siriszko,
imtu, turtingesnis protu.jknip antai- 'armeniszko.
.....
ilum« c 1 koptiszko.
abisiniszko. skaito
•
isz rimtosios pusės žiūrėdamas
21330000 žmonių. Mahometonų yra
į gyveninių, nieko arba nedaug
isz viso 205800000, isz ko: Euro
vienodo teturėjo su kaimynais, poj gyvena jų 5750000. Azijoj
tada lengvais, niinksztais, be 160000000, Afrikoj 40000000, Au
si 1 i n k su i i n a n czi ai s, gy ve n a n - stralijoj 25000. /.ydų iszviso 7
ežiais valandiniais įspūdžiais.
Ant galo, turėjo jis paprotį vi
su virszmn milijonai rubežiuose se
ską vadinti tikruoju vardu: dėl
novės Lietuvos ir Lenkijos, Azijoj
to szę, tę pasakyta tiesa įgijo jI jjų yra 260006, Afrikoj 436000,
I A
Qi
WM
A iiūd
jam daug neapkenezianezių; o'Amerikoj
300000
ir 1 15000 Austra-

H ir Elmira G.03. 911 ryt.
piet.

\ iens — ar gryna, ar klampu^
Ar. martele, nesziurpu?

Velvk (*iti nuo žmonių

į so ant miisų žemes <
I 144S milijonai žmonių

j užsiėmimai, jo szeimyna, gy
vuoliai, pankszcziai, auszra ’r

gamta,

Ir Imk mano amžinai!

In kiemus kviesliai iszjoja,

olai marczią puoszia, rengia.
..Asz su jiioju nevažiuosiu,

mokino,
tvirti -

su žmonėmis kentėjo.

s lop«zelio.:

Gal jau nėr, kad neparjoja;
Marezia! rūpestis reik' mesti.

sę ratuose,

jienų ir . . užmirszo.

cziulbėjimas,

Zt'iigia, sėda prie marezios.
Dailiai, meiliai laikas plaukia

ir takais,

ia suk\ iestuju mynios.
ku

imu npauzios

BALTAS KARZIGYS-

Jau martele kaip ne ta.

SZė Jle K,n^'ab lyczia ir turiniu visame jo gyvenime.

the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Kuomi yra Beranger prnn
ciizams. Karpinskis lenkams

I'(‘i p an t«i i Ame-

gė su meile kunįgo

raszcziai ir pinigai turi būti sitinūžiami ant szio antraszo:

Garsas ^Publishinr
D Co.
Shenandoah. Pa.

\ isi tie musu žemes
turi apie ICMO \ isokiu I
5000 visokių tarmių arba dijalektų.
Skaitlius vienok kalbu mažinusi.

didinant’L stiklą,’ Ogaivino nea-

tr

Daug paskui jį' ėmės už
pluksnos ir mėgino sąskambi-

Kurta >z.iincs suurzejo

1
;o0(/i)0
žmoniii.
isz
kuriui
20».>oo gy\ciia Europoj. I lOOi.XH.)
visokiomis žmonių Azijoj, ! J.'a» )i»00() Afrikoj- i 4ij<>0th'<•

i jį akmenimis
as tvėrė; jiems numesti
s ir paro trejojio vainiko: kunįgo. po< to ir tėvynainio, tik gyvenimo
ramumą už-niiodijo. Sziaudien,
,,Katekizmo dėl
kurie smulkius, nuo žmogaus
Bellinrmino prigimimo neatskiriamus, įoi-

mau dainele:

Mato* kad tarnai nubunda.

100

Kožnas tur. kaip tarnui reik, viernai pasisavįl —w
Ale nesvietiszkai burns įžeist negalėjai.
Ak kiek-syk tu verkdama musų bėdas pažiurėjai*
Ir, kad Diksas mus per daug užnykdavo dovyt,
Tu, kaip tėvs meilings, užstot mokėdavai žmones.

Ir laukuv darbai
<• mus i laukus suvadino,
Sztai. tavo rupeseziu tuojaus iszbusdavo kožnas,
Taip, kad kartais per naktis miegot negalėjai

Iszeina isz H-izletnn i.i Szenadori 9.00
12.52, G.21 | o pietu.
Szenad
in Pottsville 6,00, 9,10ė
9.40, ryte 3.G5. po pietų.
Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40'
ryte 12.35, 5.1.). O.lu po pietu.
Ror.i.in u. wii.bur generalnas superIm
tendon tas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gon. agentas

Philadelpdia, Pa.
A. W NONN EM ACH ER, Asst G, P A<
South Bethlehem, Pa>

Aszarų mums per daug ir raudų didę padarė.
Juk ir asz kelias naktis miegot negalėjau
Ir daug aszarų rietanezių nei koszte pakosziau.
Kad man jos tamsoj su ragais margais pasirodė
Ir gi praryt mano duszių vis i patalų siekė.
To dėl isz bėdos, nusipirkęs didelę puczkų
Ir gi paprovijęs jų. po galva pasidėjau.
Sztai. po tam manę jau dauginus negandino deivės
Ir asz naktyj rėkaut ir durnuot pasilioviau.
Jau dyvus varlių bei pelių ir-gi pelėdų
Su naujienoms žiurkių bei nuplikusių žvirblių
Ir kas dar dauginus tokių dyvų pasidarė,
Vislab ant laktos, kur visztos tupi, padėję

() paskui, kas dar dauginus tokių dovanėlių <s ■
Czia ar ten bus sudrėbta, viernai pavalykim.
Kam juokies, žioply, girdėdama mandagų žodį?
Ar nežinai, kad burs nor greczną grudų sulaukti,
Tai pirm to jisai tur greczną szudą pakrėsti.
Puodui juk kas dien, kad kokį viralų verdi,
Druskos netiktai, bet dar ir uždaro reikia.
Kam nesisūdęs ir n’užsidaręs nesrebi sriubų?

250-

255-

260’

265-

270

200

205

210

Taip besirupindams visokio gėrimo greczno,
Puspyvės ir skinkio daug liepini padaryti
Ir, kad mes apalpę bei vaitodami dirbom,
Tuo tavo tarnas, mus gaivįt, atveždavo baezką.
240
Ak pon amtsrot miels, dėl ko mums numiriai pernai!
,,Stui" tarė Priczkus ,,jau ben sykį paliaukite zaunyt
Ir ben gėdėkitės tokio netikusio budo.
Kas jau bus isz jus, kad vis raudodami kauksit,
O paskui akli bei proto viso netekę
Nei vaikus augįt nei darbus dirbt negalėsit.
Rods tiesa, pons amtsrots musų nabasznįkėlis,
’
paezioj drūtumoj nuogiai pasidėdams,

Ir pardovytoms dirvelėms uždarų taiso?
Tai-gi nutverk rykus, kurie tam yr padaryti,
O mėžk greitai ir linksmai pakvipusį skarbų.
Isz menkų daigtų daug syk dyvai pasidaro,
O isz mėžlo smirdinezio žegnonė pareina.

Ir besiszypsodams jų darbus niekina bloznas^
Lygiai, kad toksai be būrų gal įsiremti
Ak, kur dingtų ponai, kad jie būro netektų
Ir kad biedžius toks su szudais jiems nepadėtu!
[Tolia ub bus.]

275-

280

Tėvynės Sergąs

R. Dabi)

tn’s, szeinanlis Prusiure.

( < i-l'i u 11>1 as S 11< • 11.111 (I < >1'1 J pll<)

Iszeina pavidale knigutės nuo 48 puslapių.

iograpbas; nuiraiikia pa'-vik
sius kokio nori formato, nuo
mažiausio iki format ui

to.

geriausias lietuviszkas mėnesinis laikrasz-

Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipospor* re gi apvaszymus ir naujienas isz visų lietuves kampų, o labjausiai isz
Z Tmiilijos.

Puikiai nutraukia ir m lirai,

Fevynes Sarge rasi teisingus persergėjimus kaip iszlaikyti

gini.

savo b augia tėvynę Lietuvą nuo pražuvimo, o taiposgi rodą, kaip
apsiginti nuo nevidonų maskolių ir jų skriaudžianezios valdžios.

29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.
ii ir 2-1

TūVyneS Sargas nori sulaikyti lietuvių tautą nuo prapuo
limo dvasiszko ir mcdegiszko per apszvietimą; talpina taiposgi labai
naudingus si l aipsnius apie ukinįkystę (gaspadorystę). Yra tai isz
tie. moksliszkas ir literaliszkas laikrasztis.

D71KTKK A3

Y. M. HAMILTON, M.D

buvęs
prie
Miners
Hospih
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Ainerikiecziai lietuviai gali padaryti puikų-prezentą savo gimi
S h c n a n d o a h. Pa.
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sargu.

Garso' agentas.

Kasztuoja Prusnose 2 markės ir 20 fenigių; Amerikoje suprisiunLžsis’teliuojant per Garso redakciją galima gauti pigiaus. beje už 75 centus ant melų. Adresas jo:

Dom, Bražinskas yra Gar- timu I dolerį.

' so agentu Elizabetlie ir apie-’
linkese.
Norintiejie
užsiraszyti
Garsa, gali kreipti.- prie
o
„PREKEaYS • V

..A u, J’, j

ISZ

------------------------------

Europe-Germany,

Hochwiirden A. Januszkovski.
Propst und Dekan.

Vyrai visi pas
nauja

LVUKO.

Daugybe mus tautieczių dirba anglekasyklose (mamose), bot neimaž yr-a. ir tokių, kurie ir keliolika metų iszbuvę szioje szalije neturi
jokio supratimo apie ,,anglinių pabrikų“ darbų.
Del lokių skaitilojų Garso talpinamo sziame laikraszczio nuinerije du paveikslėliu.
Pirmas didesnysis/'parodo, kaip iszžiuri „anglinis pakrikas*’ isz virszaus.; vadina jį „krekeriu“ (breaker’iu) ir jame yra visos masziilcs
reikalingos dėl leidinio žmonių po žeme, iszėmi.no migli 1 i ’ p> •
- ezystijimo
Antras .mažesnis paveikslėlis perstatų vidurį „brokerio’*. dalį.
:kur vaikai ir tie, kų bijosi lysti po žemo, uždarbiauja atrinkami p.l;
menis isz anglių, „szleitus pikiuodami44 kaip kalba Ame ikos lieti
•viai, suambrįdami angliszkus žodžius ,,to pick44 - lesinėti, ir ..sink'”,
juodas akmuo, isz kurio daro grifelines toblyczeles raszymui.

Tilsit Wasserstr.

Vinca Minkė ii ziu

Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kokardas ir kepures.

140 E. Centre, SheiiniKfoali

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

Užlaiko geriausius arklius ir 1 i-

fi ■ Geriause ir szviezianse Ka

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

Ttiiwiii

/mus dėl szėrmenu, vesciliu ir t.L

------ PAS-------

JUOZĄ JUDICKĄ.
19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

Uetuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

Jsz Lietuvos.

GALIMA GAUTI SU PRISIUN—

J. M I L I A U C K A

1. Istorija Katalikų Bažnyczios. .1
) ra labai naudinga dėl perskaitymo kož
nam katalikui. Kasztuoja
$1,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bu Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
.
20c
3. Valtis bei iszguldymas szvcnlų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais
Puslapių esti 896. Linkėtina kad koŽno
galima pirkti ktmpigiau.siai laivakortes int gerinusių szipų wažiuot. Prieglietuvio namuose ji butu. Kasztuoje $1.50
pas
KUN. A. BURBA,
Box 1053 tain ’ė džia piningus tiesiog in Lietuwą, Kussiją, Lenkiją ir kitas wisas
PLYMOUTH, PA. Luz. Co szahs Europos. Tmpg^aikau saliunąUiiirLietuvį^^ęį^g

(27 ir 28).

ves— Jonuszkevycziaus ir Prialgauskio.
,, Ukinįkas“ (No. 19) pa
tuose ir kaimuose ji;
io sumusztas, apart vieno maž7o kaimelio,
duoda žinią, kad ir N a ti
308
I Noveniberio, 1 StHliii.
kur isz 3 baįsuojunczių£ jisai gavo
ni i e s t i j (Suvalkų r.) pe
j e peczeje
reitac vasara atsirado lietuviszrųs*as, proka krautuve(Stanaiczio). Esan
hibition’as (t.
norrsncziu isznaiti ir lietuviszka kareziama Stekyli karezemas) partijps kandidapri ėn i i mą
panaiezio. Kita liet, karezia- ’
•ijmistų ktindima yra Meisztuose.
komi kan
e gavo tik
MIS bal.-fs
S z a k i u o s e buvo su dauginus 1
sitarę miesto
pinjguocziai
Auksiniu demokratu
kandidates ant
įsteigti krautuvę, jau ir namą! kandidatu
buvo nupirkę, bet, kaip prane
Vaisi ijos.
In Ii).
Proh.
A inn
sza ,, Ukinįkas1', viskas, del
A lakama .. ..
(>, 466
2.147
stokos vienybes pairo. Na
f 10,103
nor ką nusipirkti tegul krei
(
'aiifernia
.
.
144 766
mą nupirkęs Plokszczių vaitas,
piasi prie
Petraitis ir pats vienas ketinąs
('onn . . ..
56,740
1,306
T. Krizinaucko
įtaisyti kromą.
Delaware
119 E. Centre str.

Isz Jūžintų- (Kauno
rėd.) pranesza į ,,Tėvynės
kaip elgiasi su lietu
viais burliokai, atsiųsti isz Ma
skoliuos ir apsigyvenę Lietu
voj. Ten apraszytas pasielgi
mas Maskolijos tarno— Kiseliov’o, kursai pats su savo gi
minėmis kerta savo locną gi
rią, o paskui skundžia lietu
vius, buk tai jie jo miszką va
gia. Ukinįkams Kremesziszkių sodos po kelissyk reikėjo
brangiai užmokėti, nes Kišeliov’o draugai, kiti maskoliai,
- ^neteisingai prisiekdavo, kad
mate juos kertant misz
ką.
Bet * sztai sykį lie Wanted-An Idea SSS
your Ideas; hev may I in- you wealth
tuviai,
pasigavę
masko Protect
Write JOHN WEPDERBURN * C .. Patent Allot
neys, Washington, D. C., for thelt $1.KH> prizo orte; i
lių karūnacijos dienoj beker and list of two hundred hi ven lions wanted.
tant miszką, nugabeno pas
mriadnįką, tikėdamiesi, kad ir
jį taip nubaus, _
— PARDUODA
už oirbimą dienoj karūnacijos. VISOKIUS
PECZIUS KULKI
. Bet uriadnįkas maskolių pa NIUS IK DEL SZILUMOS.
leido nenubaudes.
Dar to
— TATPOS-GI —
v
neigana, tas maskolius atsiker- Pataiso kiekinius stogus ir už
laiko visokius daigtus rei
szydamas apskundė žmones,
kalingus prie
vedusius jį pas uriadnįką, buk
kuknios.
jie gaude jį po laukus su szaudyklemis.
Dar tas nedoras
R. A. DAVENPORT,
Shenandoah, Pa.
gudas pramane, kad tie uki- 27 S. Jardin str
nįkai nukabinę pas Kiseliov’ą
nuo sienos paveikslą caro su
— pj.s*—
draskė ir nugabenę į girią už
J. P. Williams & Son
kasė į žemę. Žandarai pada
Pinku.šiai nusipirkt
re kratą, jieszkodami szaudyk- FORNISZTUS. PI.JANUS. VARGONUS
IR SIUVAMAS MASZINAS.
ilių ir liet, knįgų. Kelias knįgutes rado. Paskui nuvažia 13 N. Main, Shenandoah, Pa.
vę į girią rado parodytoj bur
DIDŽIAUSIA
liokų vietoj užkastus į žemę
sklypus caro paveikslo, žino
tina, jų paežių ten užkastus.
Žandarų kapitonas iszvažiuo•damas pasakė žmonėms. ,, Bus
jums, maisztinįka.i! “
Nėra
.ką abejoti, kad prikankys Geriausi seninai, užkandžiai uždyka nu
maskoliai nekaltus žmonelius. 9 ryto iki 12. Ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
Kremesziszkių žmones per ri visokiu kogeriansia padarytų valgių
daug pirmiaus buvo susidrau kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigo.4.
Yra
gavę su burliokai — tai czio- puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
fiais gavo pamokinimą, kad Priogtam da kiekviena dailiai priima ii
gudų reikia saugotis ir su jais rodą reikale duoda.
nesusidet.
M. KUPCZTNSKAS ir
C

Dayan port

Lietuviszka
* RESTAURACIJA. *

Tas pats ,,Tėvynės Sargas1
pranesza, kad Eirogaloj yrs
■dvi krikszczioniszkos krautu

p. PHSKFtVin/dUS
Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

Mahanoy City, Pa.

W. Centre str.

ic

>

Skaitykit!

2,70'j

Kelpsch, Noreiko & Co.,
56 Fifth Ave.,
CHICAGO, ILL.

LIETUVISZKAS SALIUNAS.
601.130

Iowa..........
Kansas«...
Kentucky. .

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, l‘a
Lietuviai neužmirš'/.kite atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
yra ne paeziuotu, tai yrageįsingtfy

741
042

541

Maine.............
Mary land .. . .
Massa.......... ..
Michigan ....
M innesota .. .

35,104
104.746

1.209
5,01S

.

bio. Visados užlaiko puikius gerymus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

2,507

1,031

NAUJĖS ^LIETUWISZKAS H H H

L' SALONAS K
202 S. Main Str.,

390

JUR.

:

30 1,940

Mountaua. .
1,196
776
5.614

21,096

Iszsiuncziaine in wisus miestus ir miestelius wisos A*
merikos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del si'uwimo, Maszinas del dnikawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc
1 us, Wargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Baseties, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Brilwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Slrielb.is,
Rcwolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius,
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir wisokius kitus
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiuame
luksztus del laikrodėliu it t. t.
Prisiuncziame katalioga
kožnam dykai.
Adresawokit teip:

and Labels registered. Twenty-flvo years ex
perience. We report whether patent can be
sewed or not, free of charge. Onr fee not due
until patent is allowed. 32 page Book Erei*.
H.. B. WILLSON Bl CO.. Attorneys at Law,
Opp V 8. PuLOOlce
WASHINGTON. D.G

Turty

Shenandoah Pa.

ANCEREWI0ZEUS,

I Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

[37 ir 19]

43,5

A

5.1 )G i

K1ZLAIT1S

yra mus agentu Ml. CARMELIJE
ir APIELINKESE.
UžriLszo Garsa ir •tpgtrsini
mus priima.

1 1,000

1,160
664
00,S

Jeigu busi kada nor (
Plan beri j užeik pas )

JURGI ILGŪNĄ |
ma. .

o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi,

ton . .

u r ii-l ke)<- kaip m< tins, o cigarai turkiszki

Anyone Bending n sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an Invention Is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. recelva
special notice In the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully illustrated, largest circulation of
nny scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
$1.5(1 six months. Specimen copies and HAND
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.
OlUlDg. .

142

Do not bo deceived by alluring advertisements and
think you can pet tho'best made, finest finish and

130,560.

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 in appearance, or has
os many improvements as tho NEW HOME

MOST POPULAR SEWING MACHINE

FOR CIRCULARS.
(apsisergekite) pas TheWRITE
New Home Sewing Machine Co.

9 TĘ
XJO^VlCl

J

120 South Jardill str Shenandoah,
Tiexl-uluvUzka baziųczia '

Obange.Mass. Boston,Mass. 28UnionSqvaiie,N.V'.
Chicaoo, Inn. St, Louis, Mo. Dallas. Texas.
San Francisco, Cal. Atlašia, Ga.

Hom s B iijiinda s
Persi kraustė į savo naujus namus ant2^^^2

FOR SALE BY

Jis perstato geriausias, iszlikimiausiu" ir seniausias Amerikoje apsau D. S. EWING, Gon’l. Agt.
PA. gojimo (insurance) kompanijoas.
1127 Chesnut st. Philadelphia
Insziurina nuo ugneles jau ^langelis metų

GERIAUSIAS fl Lietuviszkas Q KRIAUCZIUS

P

307 \V. Coal Str., Shenandoah, Pa.

autoriams
Curiosum!
,,Vienybėje" nuo tūlo laiko
Tiems, kurie neskaito ,V ar
pradėjo rodytis ,,Peržvalgos“
po“ turiu ežia paiszkinti, jog
p. Pelėdos. Peržvalgos, tiesa,
mažos vertės, nes jų autorius
nemoka iszrinkti isz kitų laik
czmeižiait- serga n ežiais ant draugiszko
raszczių sveikų, iszties užiman- czios viską
daltonizmo žmonėms, kokiu

LIETO V A
NEDELINIS LAIKKASZTIS

GARSO Spaustuve

Iszeina Cliicagoje Kas subato ir paduoda žmonėms

pasirodo p. Pelėda, polemi-

se iszsiduoda su nepaprastai
pasin.-iudojau tik isz tiesos, užsimoka isz virszaus, gauna puikę knjgelę, vertės 50c.. dova
pri k l.uisanczios
kiekvienam
§
serai mananeziam
žmogui. nų. Kas užsimoka ŠI, gauna knįgelę už 25c. Knį^elę gali
\ lenog gi jeigu ir ant tolesnio sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kml tik ne
preke [ezienia] iszpildo;
brangesnę per 50c„ o prisiimsime dykai.
; styti purvais ant „Garso“,
visokius drukoriszkus
juodinti jį ir žeminti, primenu
„Lietuva" jra labjausiai iszsiplatinus po visą Ame
darbus:
Drukuoia
0.0
>-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.
i man vagia pnųgus, vagia men

kų subrendėjimų, ir joms, ži m ą katalikų,
k u iiijni,
noma, nevertėtu paszvęsti at vienyjimo ir tt. — ir o
skyrė straipsnio, — jeigu jose
nuolatos
nesirodytų vienas mis melagystėmis tose
įstabus apsireiszkimas: sistematiszkas užpuldinėjimas ant
„Garso“*
Niekas p. Pelėdai
numažinimas prekės.
Su nusistebėjimu klausia sa
vęs skaitytojas, kokį tai pra
sižengimą papildė ,,Garsas“,
kad „Vienybės“ peržvalginįkas neapleidžia nė vienos
.,Peržvalgos“ neužkabinęs. jo
ir nepasmarkavęs nors truputj?
7?

nedovanotina kaltybė ,,Gar
so“, už kurią p. Pelėda gata
vas vesti jį kad ir ant eleKtriszkos kresės, yra ta, kad iszleidžiamaš yra kunįgų, ir kar
tais drįsta parodyti svietui
tendentiszkas melagystes kitų
laikraszczių.
atsakytų ant to klausymo: ar
lietuviszki kunįgai yra to
kiais pats lietuviais, kaip ir
svietiszki musų tautiecziai, ir
kaipo toki, ar gali darbuotis
dėl labo tėvynės lygiai su
svietiszkais
patri jotais? —•
Kiekvienam aiszku, kad taip.
— Ne! — sako p. Pelėda.
Jau pats „Garsas“, kunįgų
iszleidžiamas, yra jam punctum saliens, kurio užkęsti ne
gali; ypacz negali dovanoti
iszleidimo „Garso“ spaustu
vėje naujų knygų.
Berods
kiekvienam suprantama, jog
jv,b“ ,

.—.——I

I

.

X

.

1

1

•

tus nėra jame ne sąnarių, nė
„Lietuvos" spaustuvės pausdinavisokias knįgas, konstituci
daigtą,
kurs
buvo
tūkstantipihiuii), tendentiszkas perkreije rankų pirmiau, kaip mano; jas ir visus kitus d rukus
savo locname nabet kas atima man gerą vardą, Darbą padaro gražiai

o man uzkun. Burba ir kun. Abromaineatkartojo „Tėvynė"; Susivienyjimo konstitucijoje visai
nėra minima anie, ve
užmetimas
jie nedarė (ant seimo Szenado-

no,

pavaldžiai kun.

GROMATNYCZIA.

nuo 11 gruodžio su 15 markeliu
me.

P. K. Januszk.. Priceton, N J. Norint
knįgą. reikia pasakyti kokiu ir prisiųsti
pinigus.

namus.

Kad tarp tų tik r ų

bi neteisybė, žino ir
pats p. Pelėda, nes duoda tam
paežiam kun. Milukui, kurs
anot jo mažiausiai nuo 6 mėnesit| beproezių namuose ir
apie svietą nieko nežino, asztrią perorą už atidengimą melagysezių (pagal p. Pelėdą,j

aszant su bent kokiu
------------- O-.-------------

.IiiokiiiLpr kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno:
sege prie atlapo. Sutikės savo pažvstama pagyrsi

Pinto

A. F. Tatas

S. M

biznierius nesigaili savo gardaus
alnczio ir turkiszku cigaru. A
eikit pas savą ant 315 E. Centro
Shenandoah, Pa.
IĮ y

Antanas Galinis

griebdamiesi gi melagysczių,
insinuacijų ir apjuodinimų ne Smagiausia vieta del užeigos, jo gėryu
tiktai nesugriaus kunįgijos, nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo
>
: .u Readingo geležinkd
i-z*
bet dai ją sut\ ii tins.. Ko- I pii au- berijx_žemiau
t

a

k vie t kos'vanduo czyi ksztels: kaszt uoja tik...................... 25 c.
Prietaisas dėl dar\mo haiku ir y vairiausią kazyrią gali
te gauti pas mane.
Puikios popleros dėl gromatą raszymo, su dailiom kvietkoni irsti drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas p.opierą
ir konvertą kasztnoja 35c.
Maldą ir Islo’riszku Knįgą galite gauti labai pigiai pas mane.
Masziniikės <b'l drukavojimo gromatą pas mane gausit už pigiausia preke.
<as norės dasižinot apie kokį nors daigia, atsiąskit už 2 c. markutm o mes pri
inie katalioga arba žinia apie viską.
Raszykit ant szio adreso:

9

O

8

Joseph Muitutis.

PEST/WFACIIA

KNYGOS, KNYGOS!

iyl<a. Geriau
.iii mos k ii ąsos.

Musų spaustuvėje randasi
szios knįgos:

Maldų knįgos:

Kuįgos svietiszkos įtalpos
10c
20c
15c

Lietuviai amžių gludumuose

2,00
2,50
3,00 ir

SHENANDOAH. PA

(langiaus

Ar žiRQ*e lietuwiai kad UI T ĮLYS

TI AN S H MILTO yra geras alus i)
galwa nuei jo niekad neskauda. Pas

3

Mažas

AUKSO

7c
15c

Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais

I ETŲ VOS

G ASPA.DL_
NE
-^^35c
10c
15c

a) Skuriniuose apdaruose 90c*
b) Szagriuo
l‘oo
Tamoszius besotis
•
2,00 Lengvas būdas paežiam
16N.Main st. c) Krisztolo
d) Sukauleliais
2,75 ir
Ką daryt idant sveiki Imtume
Shenandoah,
danui
aus
O

■ C !!. SHMIDTO

ALTO-

5c

per
"Oc

i

10c .
‘Birutės dainos

70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

1 gorius n a u j lis ir

41 ir 11

•

20c
garbe poe
ma
35c
50c

JVIaley,

— A^ra wisi prie alaus —

baezkutia in namus parsigabenti.

Povilas Gbiecupas

25c.

Maskolijos politika
ras
ip pigiausiai. Priegtam
iO ALTORIUS arba Vaiką
kningelė
kiek v i eąiam reikale.
Veselija pagirenų
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas a)Skuriniuose aįkIaruose
Terp skausmu į

Ch. Slnnitlra gali kas nori gauti it

1OC

‘etro Armino rasztai

10c

Ponas ir mužikai, drama

15c

Kiųgos dvasiszkps Įtalpos

Garsink savo tai

Gyvenimai Szventujų Dievo 1,
70c
80c
Gyveniniai Szventujn
Dievo ir III zokonas drauge
20c

VYRAM VYRAI!

vienatinis hrtuviszkas pinigu siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis
svieto: Į Europą ir t. t. ir pinigai huną kuogroieziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
žydą prigavėjo.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a kortos ant visu kelią į visas dalis
lis kaip besensinis-ant ,Garso4
svieto.
Offisas (kantaras)

ras žinias, kaip mus nori už
tikrinti „Vienybės“ peržvalginįkas, tad iszeitų, kad kun.
Milukas tuojau po iszsiszventinimui, o gal dar priesz jį,

PUIKI PROGA!

i, greitai ir teisingai.

negavo

nizmo. Szitąasztrų iszsireiszki
įteisina tūlos „Peržval
gų“ vietos, kurios butų apgai
lėti nosLlopose rimto literato,
už kokį savę stato p. Pelėda,
— jeigu nebūtų taip .... juo
kingos.
Neminint jau apie

už numažinimą prekės, skaity
toją užima viena vieta eliaboratų p. Pelėdos. „Vienybės“ 1
No. jis pyksta už atsakymą kn.
Miluko ;, Varpo“ melagiams
ant jų neteisingų raszaių, ku
rie pagal p. Pelėdą yra teisin
giausi. Czia jau skaitytojas
nežino ką mislyti: ar p. Pelė
da tycziojasi isz jo, ar ..... pa
metė penktą klepką. Jeigu
visoki Budviacziai, Kyrupiai

ant O
geriausiuv
—
SHENANDOAH, PA
eto. Pinigai 119 E. CENTRE, STR.,
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypa.

; Sargo44 redakcijai

vienas kunįgas — nes koks? —
nekalbino Didinsko raszyti
visupodoiiiausį praszymą, —
neminiu jau perkreipinėjimą
(czyburdžio.)
kunįgų norų ir pasistengimų )
Taigi jeigu tose koresponden
ANT PARDAVIMO.
cijose yra tiek ir tokių stam
bių neteisybių, tai aiszkii,
duoda Beno Instrumentus, dajog jos teisingos Imti negali.
Ponas gi Pelėda, žinodamas sižinokit pas
apie tąs n e t e i s y b e s ir,
South Emrick str.
nežiūrint ant to, vadįdamas
Shenandoah, Pa.
jąs tikromis žiniomis,
pasirodo m turįs moraliszko
arkauckas
pajautimo.
Jeigu progresistams, ap- IR * J. BUSZKEVI6ZIUS
—neseniai pirko—
szviestunams, ar kaip jie tenai
«avę vadina, (prie kurių regi
mai priskaito savę irgi p. Pe- o pertai, žinote, jog kaipo naujas
te t

GARSAS PUBLISHING CO.,

..Lietuvos" Redakcija parduoda

namams, l»et

„

leidimą Duonelaiczio rasztų,
turi kiekvienas džiaugtis, ir
užpuldynėjimas p. Pelėdos,
kad buk per tai „Garsas“ už
bėgo kelią T. M. Draugystei,
isz atžvilgio ant to, kad kun.
Milukas tuos rasztus buvo pa
rengęs į spaudą pirmiau, nė
kaip T. M. Draugystė apreiszkė
intenciją spaudinti
juos — neturi senso.
Toks nesuprantamas neapkentimas laikraszczio ir jo
darbų negali būti nieku kitu,
kaip liguistu apsireiszkimu

.

Draiigyszcziu konstitucijas,
Pliakatus, Ti kietus, G mula
tas, Užpraszymus antveseiliju ir t. t.

25 c.

Ir kvepenezių cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti

. PITTSBURGH, PA.

lo!2 CARSON STR,

MILASSKO

GEO A KIEEY’S,
v, v

~ u

l

Garine ir karszto vandens sziluma,

[37 ir.12]

te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Juozą Dauliszi,

Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c

Pamokslai ant didžiųjų me
tin i u szvenezių ir didžiosios
nedėlios
75c

Va()|derio A. kun. Istorijabažnyczios kataliku
1,00
30c Kristijono Donalaiczio Pavasa
5c
35c rio linksmybes
25c* Andersono pasakos, su abroze
20C liais
30c
10c Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
20c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
10c
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
“ 15 c.
50c del Lietuvįszko teatro

su
c.

Orderiuojnnt knįgas reikia prisiųsti ir pinįgus; Jame da-.

arba goriausia užeiga dė! darbiuįkų ar szeip žmo
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto aluczio taure iszgertie ar clgarėlį parūkyti, ateiki

kaif lenkiszkai ir ruskai $2,00

Va d o v a s a p 1 a n ka n ez i ą a tm i n i n im a k a n
žios Is-zganitojausmusą
18č
rėjom isz Chicagos siuntinį
Girtybe.baisibe ir rustibe togriel£o lrC|
...
so
Kas yra griekas.kalba 2 mergaieziu 15 Sanninikais,
Didžioji nedelia
5c Gromatu rankvedžiais
50
L
Grieszninkas priverstas metavoties 10c j
..
.
l’erspt'jiinas apie szv. tikėjimą
Sc Į IstOl Ija kauti ios LlcilOS 25
Trumpi pamokinimai ir rodos Isz knį- Olitypa........................
25
gti kun. Anlanavicziaus
- <5c n , ir
VKasdienines maldos
.
o8c, Kobinzon Kruzo
25
-

MilauehSrStmus
MOTELIS

Sz S

Szlovinimas Sz. Panos Marijos
Ražanczius amžinas
Zyvatai szventujn Kalba dvieju žmogą

ko greicziausia tiesiok in namus nnliaidžiam.

Shenandoah. Pa

Žodynas kun Miežinio keturo-

o</

Stebuklai Dievo
mente

arsi d uodą geriausi tavorai už pigiausia ciene.

105 S JVIaip ?tT-

l’lianetas ir Kometas
“
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, kpmedi10 c.
F
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
“
( 15 c.

Pokylis szventują arba tanki komu- Pavergelė (P. Pelvorlntos Apysakėlė*----Ir kaip gyvena Kynai
“
10 c.
nija
-

Didžiausia vieta Shenandoah
PillįglIS

Mėnuo Marijos
Filotea arba kelis į mal
50c
dinga gyvenimą .
30c
risigatavojimas ant smer50c
25c
Istorija seno įstatymo
30c
K a n cz i a V i esz |) ati es
c?

NikodemAs Olszinskas,

P. Obiecunas

30c.

ties

Ant Nakvynes
“
5 c.
Pasakojimas apie vi€na vai ta ir jo rasztinika
“
1
5 c,
Kaukazo balaisvis
‘
5 c.
Kur meile ten ir Dievas
5 c.
Kas kaltas
“
5 c.
.■senis Makrlekas
“
5 c.
Vakaras Tilviko pirktcleje
”
5c.
Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta
_dulis ..Szaulenlszkio senelio”) v
15 c

baileiis geriausias tų visus kada nebūk padarytus.

Viskas pirmos kliasos,
už žemiausia preke.
(2G-I.97.)

lyke bargo nėrą. Orderiuojantiems nemažinus kaip už $ S,
bus neleista po 25 centus nuo dolerio. Raszant reikia padė-

Garsas Publisliiug Co.

Shenandoah, Pa

