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Metas IV.

A

Gromatnyczia.

belą. Ant galo vienas anglas, pri
gautas St—io draugų pasiranezijo
Red.
,,T ė v.
Sargo.“
! už jį ir tas likos isz cipės paleistas. Siųskite ,,Tėv. Sargą“ pagal se-------- (J--------Paszautasis A. M. yra geras vy kanezius adresus:
MASKOLIJA.
Ties krasztais salos Maurikijo
— North
Bellingham’e,
nuskendo kariszkas Anglijos lai ras ir lietuvys. Kada buvo įsteig 1) Stanislow Beitnaras, 177 North
Caras ir cariene apsirgo. Eina paskalas, kad jie yra Mass, dirbtuvė Satinet liovėsi
vas ,,Warren Hastings. “ Ant jo tas mus ,,Susiv. “ kuopos knįgy- Main str., Pittston, Luz. Co. Pa.
apnuodįti. Ar tai tiesa, sunku kam isztirti, vienok visiems dirbus, o ir Ray Company ke
buvo 1,232 žmonės ir visi laimin nas, A. M. davė savo ruimą padėti
2) Lithuan. Scien. So., Polish
žinia, kad isz caro virtuves yra praszalįta daug virėjų ir tina uždaryti dvi savo dibtugai dasiekė krantą.
knįgas, kol kuopa prasimanys tam Seminary, Detroit, Mich.
tarnų.
Angliszkos laivas „Abana“ tikrą pleisą.
ves. Apie 6000 darbi nikų ne
3) Jonas Vaicziulis, L. B. 47,
15 dieną sausio už carą tapo užmusztas nekaltas sodau- tenka darbo.
plaukdamas į Bostoną susimuszė
Darbai Mahanoy Plane’e blogai
su kitu laivą, „Dartmore,“ plau- eina, daug žmonių suvis be darbo. Florence, Mass.
nįkas. Caras paszauke jį prie savęs. Kada tas paklusęs
SKAITYTOJAMS, norintiems
— Columbus’o priemiestije,
kianeziu į Norfolką.
Laivas Jei pasitaiko, kad koksai žmogus
greit pradėjo artįtis prie caro, szalia stovintys ant sargybos
Ohio, apsiginklavę liauferiai
,,Dartmore“ liko sveikas, o,,Aba susižeidžia, tai į jo vietą keli bėga per mus gauti ,,Tėv. Sargą:“ siųs
kareivis, mislydamas, kad sodaunįkas nori užmuszti carą,
kite mums užmokestį už tą laikna“ nuskendo.
praszytis
darbo.
Dėlto
jei
kuris
su
liczynomis
ant
burnų
įėjo
szove, ir sodaunįkas negyvas sukrito pas caro kojas.
rasztį ne paežio markėmis, tik per
skaitytojų
buvo
pasirengęs
atke

giaus,
kaip
priesz
deszimtį
metą,
money order’į. Numerių ant pažiū
Vietoj 10-rublių ir 5-rublių popierėlių, bus įvesti Masko-Į ci tūlo Wilson’o saliunac. ir att. y. 1880 m.) Isz to skaitliaus port, Anglijoj, apvirto valtis, ku liauti į Plėnį, persergstime, kad ros neturime.
kiszę
revolverius
pareikalavo
Pinįgus reikia iszkolijoj auksiniai pinįgai po 7^ ir po 15 rublių.
rioj kėlėsi 15 darbinįką. Asztuo czion nevažiuotų.
9,031,336
dirbo
kasyklose
(maiaugszto užmokėti.
pinigų nuo saliunįko ir visų
Plėnietis.
VOKIETIJA.
nose), užsiėmė žem larbyste ir žu- ni darbinįkai iszsigelbėjo, o septy
salitine esaneziu.
Saliune tac
klavimu.
4,360,577 priskaityti ni prigėrė.
Straikas Hamburge dar nepasibaigė.
Paskirti sargai
M a h a n o y P 1 a n e. 17 sausio
da buvo 12 vyrų. Apkraustę prie tarnaujanezią (daine skaitliuje
neprileidžia straikierių prie dokų. Darbdaviai praszo sena
mąs ,,Susivienijimoil kuopa turėjo
visus, piktadėjai pabėgo isz- yra ir locninįkai viesznamiu, karei
to, kad paskirtų inspektorių, kursai priiminėtų grįžtanezius
sueime dėl pasikalbėjimo apie savo
szovę porą kartų; vienas szti- viai, juririįkai ir t. t.) Prekyste
Valgamistra mokantys vesti cho
j reikalus. Nutarė parsikviesti neprie darbo darbinįkus, darbinįkai iszsirinko kometeta, kur
užsiėmę
buvo
326,122.
pramonyste
vis lengvai sužeidė saliuninįką.
Chicagoj vienam lenkiszkam na kuriuos lietuviszkus laikraszczius į rą ant 4 balsų, geras, doras, tegul
sai turės taikįtis su darbdaviais. Straikas gali gražumu pa
5,091,293; klerką ir buchhalterią me susi peszė tarp savęs už kokį i
atsiszaukia ant adreso:
Septyni apsiginklavę piktasavo
skaitinyczią.
sibaigti.
truputį dauginus jier milijoną.
Re v. J. Žilinskas,
dejai užpuolė ant viso abazo Žmonių turinezią szeip visokius mažą niekniekį randaunįkai ponios! Labai malonu žiūrėti į tokį mus
Mt-Carmel, Pa.
INDIJA.
Rustovskienės.
Buvo tai naktį1
ateivių, kurie keliavo isz Mi užsiėmimus, buvo ”44,333. Pre- apie 11 valandą. Einantys pro lietuviu judėjimą. Jei pažvelgtu
Box 103
Indijoj maras vis dar nesiliauja. Apie 45,000 gyventojų ssouri į Oklahoma ir atėmę pi
kėjų buvo 690,658. Farmerių irda- szalį poliemonas, iszgirdęs riksmą, 1 me kokią porą metą atgal, didelį
• skirtumą rastume. Dabar daug
iszbėgo isz miesto Bombay’aus. Pusė daktarų taip-gi iszsi-Į nigus ir visus brangesnius žiurėtojų 5,281,557. farmų darbinįimai.
įėjo į tą namą ir norėjo besirau- Įj yra mąs brolią, jieszkanczių apdangino isz to nelaimingo miesto, o likusiejie mieste neap-į daigius pabėgo. Kelios de- <ą -3,004,061. Zuviniku virsziaus janezius perskirti. Bet tie visi
Pajieszkau savo brolio, paeinan|
szvietimo
ir
mokslo.
oer
60,000.
Mainą
darbinįką
sijima lankyti ligonių. Numirėlių nėra kam laidoti, nes ir szimtys nelaimingų ateivių,
czio, isz Suvaiką rėdybos, Mari
iszvien iszmetė poliemoną laukan
Su
guodone
347,344. ir užsikiszę duris vėl sau peszėsi. I
jampolės pavieto, Szunskų gmino,
giminės, bijodami užsikrėsti, neina artyn prie grabo. Lai-1 kurie ketino apsigyventi ant 349,592. Mokytoją
Kuopos
sekretorių?
Daktarą — 104,805. A
kaimo Tursuczią ir pajieszkau savo
Atėjus policija turėjo iszlaužti du
doja velionis zokonįkės.
farmų Oklahomo’s valstijoje, lajarią) 8!),630. Kunįgą
ris, perskirti besipeszanczius ir, S u d ž i a: - Gali iszsirinkti — szvogerio, kursai pereitą vasarą at
Persai, paprastinai, nelaidoja savo negyvėlių, tik padeda dabar yra didelėje bėdoje ir Vieszpatytės urėdnįką
70,664. ir nekuriuos isz ją suaresztavoti.
važiavo į Ameriką, į miestą Szenatrys paros sėdėti arba trys dole dorį, o paeina isz Antanavo gmino,
ant tam tyczia pastatyto ,,bokszto tylėjimo“, kur juos sulcsa nežino ką pradėti svetimoje Artistą 62,551; publicistą
riai.
paukszcziai. Bet maro apimtų lavonų nelesa nė paukszcziai. szalije be graszio.
K a 1 t i n į k a s: - Tai jau te Jei kas žinotą apie juos, arba jie
dėlto jie ten pusta, per ką maro liga dar labjaus platinasi.
— I )alas o priemiestije Tegul velyk ponas sudžia užmoka patys, tai praszau atsiszaukti ant
Iszviso mieste numirė į 2,350 ypatų.
Komisija
1895
metuose
paskirta
nas Balizzie atsikėlęs iszryto 18 man tris dolerius.
xas’o valstijoje, sudegė siratu
szito adreso:
Badas ne menkiau už marą naikina žmones. Keliose!
dėl isztvrimo, ar galima sujungti sausio dailiai viską matė. Staiga
namai.
Szeszioliką
vaiku- didžiuosius Anio-^os ažerus su
Mr. Ch. Januszkevicz,
— Kaip manę gyvą matai — asz
provincijose, kur javai neužderejo, apie 40,000,000 žmonių
pradėjo jam darytis tamsu akyse,
H. Olden Princeton, N. J.
czių likosi ugnelėje ir sudegė, jūrėmis tokiu perkasu, kad galėtą
tarytum artįtusi sutemos. Netru su savo arkliu perszoku per tvorą
kenezia baisų badą; jei ten kas užnesztų maro ligą, rastų ji
kitus spėta iszgelbeti, bet ir vail vežioti jurią laivai, iszrodė kus pradėjo visai nieko nematyti. szeszią mąstą augezio.
gausingą dirvą.
Pajieszkom mudu savo draugo
isz tų asztuoni sunkiai apde- pasi mtinią butui 8 sausio pasek Paszauktas daktaras nieko negalė — Na, szokinet asz taipnegaliu.
KUBA.
mes savo tirynėjimą. Pagal ko jo pagelbėti. Paskui keli daktarai- kaip tu, bet meliuot už tavę ge Stepono Butkos, nes jis iszvažiuo
gįti.
damas paėmė nuo mus labai svar
Nuo salos Kubos pareina žinios vis prieszingos vienos! — Suvienyti Angliakasiai misijos nutarimą, t »kius perkasus specijalistai apžiūrinėjo jo akis, rinus moku.
bios įtalpos knįgą, kuri mums labai
kitom. Sykį garsina, kad ispanai tuojaus apims kubieczius, (^United Mine Workers) per gali iszkasti; isznribravimas ir isz- bet Balizzie ir szendien yra nerereikalinga. Kas prisius jo adresa,
vedimas, kuriom ^vietom turėtą
kitą kartą skelbia, kad kubiecziai pliekia ispanus, o kaip to savo seimą iszrinko preziden
k į (zuikį) sako: — Palau kk, naba gaus gerą nagradą.
eiti tas perkasas 1 gižiausiai kaszge, tuojaus atsidursi mano virtuvėj
liaus pasirodo, tai nė vienos, nė kitos žinios neteisingos, nes tą J. M. Ratchford isz Mossi- tuotu, anot komisijos, š 600,000.
Aleksandra Jocis ir Aleksandra
(k uknioj).
nė ta pusė, nė kita daug blogo savo prieszam nepadaro. Ot. lon, Ohio.
Iszszovė, bet zuikys bėga sau
Pas mus tikra Sodomija: negali tolinus sveikas.
230 Qunn str.
jei esti menkai susirėmimai, kur pražūsta po keliolika arba
Chicagoj,
dirbtL
’
ėj
,,
Chicago
— Pennsylvania Steel Com
Philadelphia, Pa.
Stamping Co,“ superintendentas žmogus nė per ulyczią vakarais — Numeris 31, Milwaukee avė
kelias deszimtis kariautojų isz vienos ir kitos puses.
pany gavo orderį padariti už Jerome atstatė vieęą dažiurėtoją, pereiti, o užėjęs į saliuną vaktuo- — suszuko antras medinezius, o
TURKIJA.
s 400,000 geležių dėl geležin- mylimą-visų darinį 'ką. Darbinį- kis, kad neperszautą arba negau- paskui atsigręžęs į savo draugą,
pirmą medinezių. dadurč:
XŽ>Turkų sultoną kaip mažą kūdikį kitos vieszpatystčs laiko kciiivai'ru Bostone.
kiu L<dp užtai m 1 rsTU kari 35 tuo
— Dabar bent žinos adresą, kad
nenaudėlio J. St. ir jo sėbrą. J.
globoj, nes dar nenutarė, kaip jo žemes tarp savęs pasidaliti
1 ’ i n į g u o c z i 11 Chicago’s jaus pametė darbą, b kiti taip pik St—is stovi po belą už pesztynes nebėgti į tavo virtuvę.
KAMPAS MAIN ir LLOYD
Pats sultonas, tartum nieko to neprijausdamas, senoviszkai mėsinįkų kompanija, žinoma, tai su superinteiidcųlu pradėjo ap per Kalėdas, bet vis dar nesimeta
Str., SHENANDOAH.
sieiti,
kad
tas
bijosi)
vienas
eiti
i
—
Vėl
geri
alą!
sakiau
tamistai:
sau elgiasi ir žeidžia su ambasadoriais kitų vieszpatyszczių, pa kaipo Swift Nr Co., nupirko
savo blogo pasielgimo. Taip, po kožnas iszgertas kupelis tai nauja
lam vėl jis perszovė nekaltą žmo- vinis į tamistos grabą.
kol tie isztikrųjų jo nesuima. Taip, pasząFuad, kursai nedaleido Stockyard'us mieste St. Jo
Didžiausias ir Szviesiausias
pjauti armėnų, sultonas bu\o ketinęs iszsiųti ant isztremimo į seph, Mo., už S 425,009. lo Kelmą pavaryti vi sus tuos darbi- gą. Tas buvo taip: iszmesztas isz — Pon’ daktare! ką tai man
Visame Paviete Sztoras.
Bagdadą, bet kada pasiprieszino ambasadoriai, \ ietoj isztrem-' kiu bude tie mėsinįkai suims į nikus nuo darbo. l'oje dirbt uvė- Zigmonto saliuno, jisai nuvėjo į kenks, kad mano grabas bus pasiKuszlio saliuną, kur radęs Mika- sziauszęc, kaip ažys.
Mes ypatingai rūpina
ti, sultonas davė jam augsztą urėdą. Arba tūlą Marani, pa- savo rankas visą turgų mėsa jo yra 400 darbinįką, tad jei juos lauckutį ėmė jį muszti, betsaliunivisus pavarytą, galėtą pakilti ne nįkui pasisekė iszleistį Mikalauc— Juliute! kad tu žinotum, kaip
mės apie gerumą par
donį Italijos, sultonas buvo*kas-zin kur slapta nubugdes. apielinkėse upes Missouri.
asz
troksztu,
kad
tavo
mama
pas

mažas
sumiszimas.
duodamų drapanų, o
bet kaip tik Italijos ambasadarius pagrūmojo, kad sutrauksi
kutį per užpakalines duris. Pul- totu vuoszve....
Mieste Red Bull. III., 18 die
v
tėbelio ruime stovėjo tuom tarpu
karpetus atiduodame už
kariszkus laivus prie Kanstantinopoliaus, jei Marani nebus ną Sausio buvo niszkus, nors nedi
Prol’esorius Waterloo Collegc'o M. ir žiurėjo į tas pesztynes. Už — Dulko ne! jei tik tu žinai ką
tokį, kas patiktą dukrelei mano
pigiausią prekę.
vieszai sūdytas, sultonas liepė Marani pargabęti i Konstanti delis, žemės drebėjimas.
isz Waterloo City. la. Ch. Chris tėmi jęs jį St. szove isz revolverio mamos.
nopolį, kur jį sudijo ir rado -nekaltu.
Ohio's valstijoj (state) kom
Pliuszines Taleriuos
ir pataikė į pėdą. Kulka liko pė
panijos nutarė padidįti angliaka nešiu į pataisos namus už vogimą doj, ir vietinis daktaras negalėjo
CI1INAI.
ir S z 1 i u b u i d r eKvaili chinieczia'i lenda į maskolių varžą; paklausę vi siams (maiiTirrhuii±g mokest i: \ ietoj knygą isz publiszko knįgyno.
jos iszimti, tad M. nugabeno į li- traukiau daug pinigą ant lioterijos.
45 cent n žada mokėti po 51
ses už pigią prekę. Vi
gonbutį.
lingų Maskolijos prižadėjimų, daleidžia maskoliams statyti
man nors vienac. doleri,v
sad apsimoka pirkti pas
Senatas Suvien. Valstiją už
Szoviką
apskundė,
ir
Kad
nebu

per savo žemę geležinkelius, Maskolijos laivams paveda savo tvirtino naujai aprinktą minister;
National B;
vo kam už ik užstatyti belos, turė T ė v a s: Nori gauti mano
prieplaukas, ir Dievas žino ko maskoliai nuo jų neisz\Olios, užrubežinią
dalyką,
Dovydą
jo per naktį cipėj patupėti. Kitą dukterį; pasakyk staeziai, ką tu
o toliaus ir imte atims.
R. Francis.
ville'ij, Ky.: Minnesota Savings
gs j dieną jo draugai lakstė
DIDŽIAUSIAS szto
turi.
I rasti
toki. knR nž«tn1
Tarchow’e chiniecziai sudegino katalikų bažnyczią.
Mieste Woonsocket, R. J. Bank mieste St. Paul, Minu.
rasti ką toki, kas užstatytą už jį Jaunikis: szirdi j ūsą dukters.
ras, mažiausios prekesj

fsz /^jnepikos.

Žinios isz pasvieczio.

dirbtuvėj ,,Woons< oket Machine
& Press Co. “ per paskutinius 16
mėnesią dirbo 350 darbinįką dieną
ir naktį. Nuo 18 Sausio pradėjo
dirbti isz viso tik po 32 valandas
ant nedėlios (savaitė.)
— Yra apgarsįtos žinios isz
paskutino, vienuolikto, cenzo Su
vienytą Valstiją, atlikto 1890 me
tuose. Yra ten daug akyvą skaitlinią apie užsiėmimus gyventoją
szios szalies.
Visokią darbinįką buvo 1890 m.

Nelaimes ant van
dens.

Reikalingas valgamistra.

Paj ieszkoj

Isz Mahanoy Plane.

L. j.

Wilkipsop’a

Duonos jieszkotojai.

esantys ant paezios rybos, anapus upės Mississipi, yra lizdu rikos žemę. Imtinai iszkeroja, bet su blėdžia vaisiams, taip ir tur vėl žinoma, kad lietuviai mėgsta prie drauges laikytis,
geltonojo drugio, bet, anuot apgarsinimu, nė geltonas, nė joks Amerikos rekliama taip iszkerojo, kad grūdą teisybės sunku kad reikale Motiejus Motiejui į talką kožnoj valandoj pribū
kitoks drugys neįstengs perplaukti per tokią upę, kaip Mis iszgvildęti isz retorikos pelą. Vienok atli etus viską szalin. tų.
apysaka H enriko Sienkievyc^iaus.
sissipi.
Ant augsztutinio kranto upės z\rkansaso nėra jo ką apgarsinimuose epie Boroviną galima buvo laikyti per
Vieta susirinkimo visiems buvo miestąs Little-Rock,
Lietuviszkai iszgtildė V. Stagaras.
dėlto, kad tenykszcziai Indiecziai Choctaw's apskalpavo ją vadinama ,,h u m b u u’ą”, galima dar buvo tikėtis, kad tas vienok nuo Little Rock’o iki Clarcsville’s, arcziuus:^ "me
be jokios malones. Drugys dreba pamatęs raudonskurį. 'To naujokynas nebus nė truputį blogesnis už tukstanezius kitą, nių apgyvętos vietos, su kuria turėjo greta būti Boroviną,
I.
kiu bildu gysentojai Borovinos gyvęs tarp drugio isz rytą ir kurią atsiradimas netaip dideliai buvo garsinamas.
buvo toliaus, kaip nuo Varszavos į Kriokavą, o kas arsziauraudonskurią isz vakarą, plote visiszkai ncutraliszkam, per
Intartys isz daug pusią buvo net pasekmingos, per tiri siai, reikėjo važiuoti tuszcziu krasztu, lįsti per girias ir dide
tai jos ateito bus tokia, kad už tukstanezio metą be abejones daug y Imtą, o net ir lietuviszką szeimyną, iszsiskirscziusią lius vandenis.
Keli žmonės, kurie nenorėdami laukti visos
— Tąsa. —
Boroviną turės du milijonu gyventoją, o žeme,už kurią szian- po visas valstijas, nuo didžiąją ežerą iki palminiu Floridos kuopos, iszkeliavo vieni sav, dingo nežinia kur, bet pati kuo
Pervažiavo, ant galo, per upę trissyk platesnę už Ne dien moka po pusantro dolerio už akrą, bus parduodama girią, nuo Atlantiko iki Kaliphornijos pakraszczią, prisira- pa dakeliavo laimingai ir sztai stovi girioj.
muną, kuri, kaip paskui daginio, vadinosi Mississipi ir glū mažiausiai po tūkstantį doleriu už ketvirtaini mąstą.
szė prie turinezio atsirasti naujokyno. Prusą mozūrai,
'Teisybę pakakins, kolionistai, atvažiavę į vietą nerado to,
dumoj naktų atvažiavo į Litile-Rocką.
Tiems prižadėjimam^ ir lukestims sunku buvo prieszta- lenkai Szlionzko, Poznanians, Galicijos, lietuviai Suvaiką ko tikėjosi. Tikėjosi rasti grynus laukus ir girią, o rado tik
lenais reikėjo dasiklausti kelio į Boroviną.
ranti.
Tuos, kuriems nepatiko kaimynyste Choctaw'u, ap rėdybos, mozūrai nuo Varszavos, kurie dirbo fabrikuose girią, kurią reikia iszkirsti. Juodi aržuolai, raudoniejie me
Persiskirkim su jais szioj valadoj. Antra dalis ją basty garsinimai pertikrinejo, kad ta pilna kariszkos dvasios gentė Chicago's ir Milvaukee's, kurie seniai iszsiilgo gyvenimo, džiai, meclvilniai (vadinami cotton w o o d),szviesus platanai
mosi jieszkant kąsnelio duonos pasibaigė. Trcczia buvo gi- Į jauezia ypatingą simpatiją prie lietin iu, ir kad reikia tikėtis kokiu žemdarbiai isz žemdarbią gyvena, pasiskubino isz! ir skurdus hiekorai stovėjo greta kaip viena siena. Buvo tai
riose, prie kaukszėjimo kirviu ir sunkumą naujokyno gyve su jiais prietikiu ko mandagiausią. Aut galo žinoma, kad kur troszkią ir surukusią, suodiną miestą iszeiti, o griebtis už ža giria ne ant juoko, apžėlęs isz apaezios žolėmis, virszuj su
nimo. Ar mažiaus ten buvo aszarą. kanezią ir skurdo — tik per girias ir tyrus pereis gelžkclis ir telegrapho stulpai grės ir kirvio ruiminguose laukuose, giriose ir tyruose Ar- pinta lijanomis, kurios, kaip kokios virvės ir paneziai, lipo
kryžiavai, ten neužilgo tie kryžiai esti ženklais, stovineziais kansaso.
netrukus pamatysim.
Tiems, kuriems buvo per karszta Panoj Marijoj nuo medžio ant medžio, darė lyg kokius pasikorusius tiltus,
ant indicezią kapiniu. O kad žemė* Borovinos yra nupirkta 'Teksase, arba per szalta Minnessotoj,arba per drėgna Detroi lyg uždangalus, lyg kokius audinius, apdengtus žiedais, o
III.
geležinkelio, lai isznykimas indicezią yra tik klausymu laiko. te, arba per daug alkana Radomiuj Illinois’e, susivienijo taip tankius, taip suspaustus, kad negalima nieko to
Žemė buvo pirkta tikrai nuo gelžkelio, per ką naujoky draugia ir keli szimtai žmonių,daugiausiai vyrai.bet nemažai liaus įžiūrėti, kaip musų giriose: kas giliaus įėjo, tas nematė
Gyvenimas naujokyne.
nas galėjo tureli -usineszimą su svietu, iszsiąsti savo pro taip-gi moterų ir vaiką, iszkeliavo į Arkansasą.
Vardas dangaus ir potamse turėjo vaikszczioti ir paklysti galėjo ir
Kastai buvo Boroviną? Naujokynas, turintys pastoti. duktus ir plėtotis. Apgarsinimai, tiesa, pamirszo pasakyti, ..Bloody-Arkansas" t. y. ,,kruvinas" nelabai juos gąsdino. ant visados dingti. Vienas ir kitas lietuvys dirstelė į savo
Bet regimai vardą isz augszto pramanė pagal tą principą, kad ta< gelžkclis yra dar tik projektuojamas ir kad pardavi Nors, teisybę sakant, ta szalis pilna kraugeringą indicezią, delnus, į kirvį, o paskui į tuos aržuolus, keliais glėbiais neap
kad kur yra vardas, ten turi būti ir daigias. Pirmiaus laikrasz- mas sekcijų, duotą gelžkeliams nuo rando tyruose, turėjo vadinamą autlavą arba žmogžudžią, pabėgusią isz kalėjimu, kabinamus ir ne vienas nusiminė. Gerai turėti medžius pasi
cziai lenkiszki, o net ir angliszki, iszeinantiejicNew-York'e. dupyldyti pinigus, reikalingus ant statymo, užmirszimą toki, pavirtusią beveik į laukinius, skvvaterą, kertanezių,nepaisant statyti grineziai ir gatavą kurą, vienok nukirsti vienam žmo
Chicago’!, Buffalo'!, Detroit'e, Milvaukee’j, Manitovoc'e. žinoma, h ngaai galima atleisti prie tokio plataus bussincss'o, ant užgynimo įstatymu, medžius prie Red-River ir visokią gui girią nuo 160 margų, iszlupti kelmus, duobes užlygįti, ir
Calumet’e, žodžiu, visur, kur girdėt b.ivo lenkiszka ir lietu- l’er tai buvo tik tas mažas skirtumas, kad naujokynas, vietoj kitą avanturistą ir valkatą, pabėgusiu nuo kartuvių; nors ir tik tada griebtis už žagres - juk thi darbo ant visos vasaros!
viszka kalba, garsino urbi et o r b i abclnai. o lenku stovėti prie gclžke’io linijos, atsidūrė viduryj tyro, kur da- dabar vakarinis krasztas tos Valstijos yta garsus baisiomis
Vienok nebuvo ką dauginus daryti, tai į antrą dieną po
ir lietuviu iszeiviams ypaeziai, kad kas isz ją nori Imti svei Isiirti reikėjo per dideli vargą su vežimais.
i kalinėmis tarp indieczių ir baltųjų medinezių ir savo baisia atkeliavimui, vienas - kitas persižegnojo, delnus pasispjaudė,
kas, turtingas, laimingas, riebiai valgyti, ilgai gyvuoti, o nu
Isz to užmirszimo galėjo atsirasti visoki nesmagumai, i tiesa „1 y n c h", bet galima gauti su tuom visu rodą. Lietu- griebė kirvį, sustenėjo, užsimojo, džiubtelėjo ir nuo tos va
mirus tikrai gauti iszganymą, tas tegul prisiraszo prie to že- I nesmagumai tie vienok buvo tik tuomlaikiniai ir turėjo isz- ' vys. kad jauezia delne kūčių, ypacz.kada isz abiejų sžOnų ir landos kasdien kaukszėjo kirviai Amerikos girioj, o kaip ka
miszko rojaus, arba Barovinos. Apgarsinimai sakė, kad Ar- nykti, kaip tik bus ]>ravestas geležinkelis.
Ant galo ir tai isz užpakalio turi po lietuvį, nelabai kam traukiasi isz kelio, da ir daina skambėjo. 1
Kansasas, kur bus įsteigta Barovina, yra krasztas tuszczias, žinoma, jog apgarsinimą tos szalies niekad nereikia suprasti o tam, kursai pastoja jam kelią, gatavas szuktelt: „Mes jums
bet sveikiausias ant svieto.
Teisybė, miestelis Memphis, žodis į žodį, nes kaip kiekvienas augalas, persodįtas į Ame ne szapai! nelyskit, nes kaip žiebsiu, tai apszlubsit”! Isz ki

Ant juiiu. -Maiistyinai. - Audra. - Alkcliavimas.
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14 S’JEtmo elektrtszkas karas,
dėsnius miestus yra skaitiny- nekarta tenka susimuszti, eiti cinantysVper 34 gatvę Penu,
czios, isz kurių norintiems dy
avė., anų užsisukimo bestabdokai duoda ant pasiskaitymo szimtis musztymų lizino
mas,
|>cgedus
sustabdymo
knigas; daugybe iu irenge ir o neturint reikia atsėdėti;
prietaisom, iszszoko isz vėžių
ir smarkiai atsimuszė i telcprovincijose.
skui reikia eiti bueziuoti ran- grapbt^tulpą. Keturi važevusiejie \ ra sunkiai sužeisti, o
ti? Mums rodosi, kad ežia rei girsti paniekinimo žodžius.
kia Ogero noro ir meilės c skęslt! S
tanezio brolio. Kada tokios to susivienyti j kuopeles, Įtai
skaitinyczios užgims.
reiks syti skailinyczias; nemokanti
vien raginti prie skaitymo, skaity ti galėtų iszmokti.
Bet
kol to neturime ir raginti nėra kur tav, pasakyk tokiam, tai
prie ko. Tūlos musų draugys
Pradžioje szių metų,
tės, teisybė; turi knįgynus', to skaitymo daugiams žino.
jau yra žinoma,

“Garsas Amerikos Lietuviu”
Iszeina i kas $ su bata i!
119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuoj a
Ant visu metu.................... 1 dol. ir 20 c.
pusės metų........................................ 60c.
..
3 mėnesiu........................................ 30c.
Shenandoah'e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo.
In užmari* su pristatymu iki Maskolių
rubožiui.......................................... 5 markės.

gromatoje arba per ..money order“.
Siuncz.iant nedaugiaus kaip 60c.. galima
prisiųsti pacz.tavoms markėms

raszcziai ir pinigai turi Imti siun
fziami ant szio antraszo:

Garsas ^Publishing Co.
Shenandoah. (Pa.
Kiuncziant rasztiis isz Europos galima
padėti ant į aszą:
Rev, A. jM. .Milukas,

dviem mozūrais, už
mozūrai valydami

Jsz Lietuvos.

suoti nas

riai, paszaliniai-gi uz paimtas
turi užmokėti.
Kam vienok

ne kartą matyti
kur butų tikrai ris turi būti
dienas. Kas
nepanoręs už knįgą mokėti,
tiems, kurie
bet greieziaus eis i sali u na. rubežiais mus ievyne N\ I nes, valdžia
Bandykime
tik suteikti žmo- amžio patekusioj Į mano ran- mokėti po •
y
nėms galejii
pamatysime
ry of the Middle Ages" ke

tvirto spaudimo. Ten didelėm
Atkartodami tuos gražius raidėmis paraszyta ,.Litliuania“ nuo
jų marių,
tokiu skaitinycziu.
si matant
tėvyne
didelėm
viena
per kelis savo mitingus mėgi
no atgaivįti numarįtą Vysku
Butų dideliai geistina, kad
po \ oloneziausko skaitinyczios
atsirastų atsakanti tautiecziai
su pinigais ir atmusztų lą žemv

✓

v

mokslainių

nu ant menesio.

visiem

trimi

ir ateinaneziųC vi karczemaf žmonių klausinėjo praszpartu (pa

Sausio

Geležinkelis Lehigh ■ Valley,

kur
. vynas ir Prasidėjo nuo
gerai užsiTreinai iszeina

so Keturvalakių
szinkorms
Petra
jLKLai p - g i a į ) y g i r t i s

mokitojai

ir

\ i-baros
szitam atsitikime
plovoje nebus mažesnė už mo
zūru. ir, kad kokios, visiem

...

-

metu.

vatiszkų ypatų tik maža dalelė;
gera užmokestis, tad galima atsitikimo matyt,
ir patiems urednikams apsiiin-

paskyrimas užmo-

mumis

In Wilkes Barre, White Haven, PittsIon. Lacięv ville, Tovanda. Savro, Vavorly ir Elmira 6.03. 914 ryta; 3.53, 6.00 po
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir in West us ’.1.14 ryta; 6.00 po pint.
1 n Belvidere. Delavare, Water Clap ir
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
In Latnbėrtvilie ir Trenton 9.14 ryta.
In 'I'nkha 11 nock 6.03. 9.14 rvta;3.53po

Geneva 6.03. 9.14 ryta
5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In .leanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
j
1 n Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
, 9.11 n ta; 12.58, 353, 6.00, 8.12 po plot,

1,1 ^U-*Adoo, Audenried ir Hazleton
6.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3.53, 6J)Q_ir
8.42 po piet.
In Scrantt.n 6.03,9.14 ryta; 3.53ir6.00
negalėjo suimti.
po piet.
!*'. Stacdic.
1 n 11 azleboork. Jeddo, Drifton ir Freeland 6.03
12.58, 3.53 po
piet 11.
In Ashland. Girardville ir Lost Creek
7.30. 9. lo, ll.lo ryta;
1.50, 4.10
Malonus Tami"l:i!
9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia, Mt-Carmel
į ir Shamokin 9.02. 11.05 rvta: 1.46, 4.07,
. h C>,46. 9.12 po pietų.
užklausin įminęs apie užvilktas . Į‘ I Iii Park Place, Mahanoy City. Ilelan
Susiv. niokėstis jų kuopos už jterv'i-i
6.03. 7.38,9.14 ryta: 12.58, 353. 6.00
s. ii. 11.13 po pietų-.
1 us 96 m.
In Yealesville 5.45. 7.38. 9.14 rvta
jau esiu
6.00. 1 1. 13 po piet u.
jiems
per laiszką,
..

",

-

viesziai per
.*) taip-gi luriti už reikalą duoti atsakvma bei

kaip, nors ir žemiausiam urednikui, atmesti medali, cieso-

,, Lietuva kaipo , .geriausią
vaistą“ dėl panaikinimo peszto inei
tynių ir girtuoklysezių nurodo
bet tokiems dau- Visi vietiniai lietuvai privalo sonaus
ant skaitinycziu, kuriose už glaus savo graszio
eiti pas biznierius, nuo kuriu

Susirinkusiejie žmones
juoktis, kad tokiu tri,.

Entered as second class mail matter

Žinoma yra visiems ..Susi . ’ ’ są-

atmusztas cie-

si pirmam visuotinam suraszyant naudos bažnyczios. me"
trudi no oervoi vseii trauksis nuo 6 vasario

skaityti knigas ir laikraszczius.
,,Garsas, girdi, sako, kad
mes.nupuolę todėl, kad tamsi
"esame, kad neskaitome laikraszczių. Ragina toliaus nesi
gailėti dolerio vieno, kito ant
užsiraszymo
laikraszczio. vųjų.
Mums rodosi, kad tas, kuris

iki antrai
nei szmelė Į

valandai ryto,

J

naujieną daugumas

lire-

18 sausio buvo szliubas vie
sa- tinio dudoriaus p. J. Grajauts- kom ydatom. kurios nepaisy
Isz szalies žiūrint, ne- ko su pana Nora Murry. Gra- tų ant inedalio, o pareikalautų
jautskas ėmė paezią airiszę,
Oi, bėda su mus lietuviais! užtai kad stoknoja czionais lie lą žmogus apsiėmei ir pasiraSvetimtaucziai laiko lietuvius tu vai ežių.
už nieką, vis tik per tai, kad
lyke urėdnįkam pasirodo žino
lietuviai atsižymi
vien tik rikb dieną
sausio
sudegė ma tiesa, kad jei pavogti nuo
J
smu, musztynėmis ir tąsymusi ,, Musseum“ ant 5 avė. Prie- valdžios pinigų negali, tai teipo teisdarystes. Vieni dejuo žasezia ugnies
buvo didelis
O
ja, kad negauna atsakanezio žaltys, kursai turėjo net 29 jos uždirbti, nes pelną pusiau
užsiėmimo ir neturi kac su savo
szeimyna valgyt, o tankiai su kūrinamą prietaisą, nuo
per tingėjimą arba girtuoklia ko užsidegė visas namas, o
vimą netenka gero užsiėmimo. draugia su namu sudegė ir
Tankiai taip tropijasi, kad suvinjkas namo tikisi ga-ori mg- cziomis.
ne-

žmonių skundžiasi ant bedar nariams, jog pereitus 96 m. buvo
bės; žmonės verkia, kad nėra mirusių 14 ,,Sus. •• sąnarių. D ra ti
už ką mailiiis ir randų mokėti,
biznieriai \ ei dejuoja,
kad Pa. yra cineszus c.i
žmenės, isiskolijc jiems; isz- už 4. todėl Shnfliecziai, norėdami
važiuoja i kitus miestus ir sko
lą nunesza — o ežia agentam nais sąnarius,
privalo užsimokėti
reik užsimokėt.
Bėda!
už lu numirusių
I 1,50c., taipos-gi metine
Pittston’o
Į ls97 metą jin 50 centu.
rcngiasi atgra- turi būti ineszta i
onas ir

K uric

tvę neduos jokios žinios

c

sav laikraszti,c tas ir ant toliaus
Reikia* pirma musų girtuoklius

resnį pasiraminimą negu karnuo jos atpras. Ant to reikia
musų girtuokliams ant pra
džios suteikti dykai galėjimą

pamėgs, toliaus ir pats nusi

niapinįgių $ 15.000 už namą ir

Metu laikai.
K ristijono CDonela iczi o.

METAS II.
Vasaros darbai.
(Tąsa.)

Tai-gi nebokite, klupai, kad, iszmeždami szudus.
Kartais <lėl visokių kvapų turite cziaudėt
Ir kad jus stalde daug syk, klampodami stenat.
Rods darbelio jųsų ponaiezių lepusi nosis
Baidos ir vis poniszkai užkumpusi juokias:
Ale dabok tiktai, kaip veikiai ji nusilenktų,
Kad barszcžius nedarytus ir prisvilusią gruezę
Taip, kaip biedžiai mes kas dien, Į vėdarą kisztų
Ir su mumis drauge prisivargt Į baudžiavą suktus”.
Priczkau, ką kalbi! ar ponam taip pasakysi?
Ar nežinai, kad burs, isz tolo poną pamatęs,
Tur kepurę nuvožt ir poniszkai pasikloniot?
O tu dar drįsti jiems taip durnai pasitursįt?
Ar nebijais, kad jie del to tav sprandą nusuktų,
Ar-gi nutverę prie plaukų, stalde pakabįtų?
Sviete rods visur randi netikusį žiopli;
Jis nekyszo tikt vis po surukusia skranda,
Bet ir po szilkais daug syk jis juokiasi glupas.
Tai-gi nedyvykis. kad kartais drimelį puikų
Zaunijant girdi: jis taip glupai nedarytų,
Kad jo tevs ji but musų darbus dirbt pamokinęs.
Jaugi gana sziam syk stalde pas niežint szutyt;
Dar ir pievoms reiks ir dirvoms ką pasakyti.
Vaikai, skubįkites, ant, vakars jau prisiartin,
O rytoj reikės pamaži dalgius pasiprovyt.
Ar negirdit, kaip szienaut jau putpela szaukia

29()

Ir, kas žiemai reiks, sukraut Į kupetą liepia?
310
Ak ir czėsas bus; Joninių didelę szventę,
Kai]) kiekviens žinai, poryt vieszedami szvęsim.
O n'ilgai po to laukų triūsūs nusitversim.
,, Ak” tarė Krizas,,rodsdar daug mums reiks Įiasipurtįt,
Ik visur savo buriszkus atliksime darbus.
315
Ale, želėk Dieve, kaip gal vargings gaspadorius
Isz bėdos iszsirist, kad jam szeimyna neklauso.
Asz, girdėk brolau, szią kiauszę žilą sulaukęs
Ir-gi nemaž, ant svieto sziaiji ir taip prisibandęs.
Daug dyvų ir daug naujienų tav pasakysiu.
320
Tėvs mano Krizas numirdams manę mažą jialiko,
O naszlė inoma maitintis ubagais ėjo.
Todėl isz bėdos man vargstaneziam nabagėliui
Služyt ir kiaules varinėt pas Bleberį teko.
Taip asz, valandą viernai jo kaimenę ganęs
325
Ir dėl smarvių ir bjaurybių daug prisivargęs,
Jau po tam akėt ir žagrę sekt panorėjau.
Nes asz jau kaip glupas vaiks daug razumo rodžiau,
O kaij) pusbernis nevieną žilį pranokau.
Todėl padarynes visokias vos pažiurėjau,
330
Sztai, jau, mislyk tikt, jas taip iszdrožti mokėjau,
Kad tuls bernas sens dėlto didei nusigando
Ir besigėdėdams saugojos man pasirodyt.
Rods negražu žiliems bernams ir didelė gėda,
Kad juos koks bernuks glupoks apgėdina dirbdams.
335
O sztai, dar algos toki daug dolerių tyko
Ir vis pasėlio dauginus iszveržt nesigėdi.
N
Ak, kur dingo Prusnose barzdota gadynė,
Kai]) služauninks dar už menką pinįgą klausė!
Asz, dar vaikpalaikiu glupu pas Bleberį būdams, 340
Daug syk dyvyjaus, kad koks turtings gaspadorius
Su bernais kas mets suderėdama dolerį siūlė,
O bernai dar gyrės kad koksai geradėjas
1
Kartais isz visos szirdies szesztoką pridėjo;
j
O kad kelnes jiems ir dvi vyži pažadėjo,
(
345

Lapkričio i8q6 m.

isz Nhenadorio į Penn
Haven ^Junction, Mauch Chunk, Le
highton. Slatington, White Hall. Cata
sauqua. Allentown. Bethlehem, Easton
ir Weathcrh 6.03, 73S. 9.14. ryta; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38,
9.1 I ryta: 12.58, 353 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir

dė jiems szimtinę.
Szimtinė,
tai ne pasas, ir mozūrai, laikantiejie save už jiagclbinikus
lėgo palicmonų ir
žmonių klausinėjanczio jiasų \ isbaros,
žmonių prisirinko.
szimtinę nuo Grinos atėmė ir,
i lieoė iszeiti vagiatliktas Į kelias pametę magaryczias, isz tos
viclink užmokesezio
suraszinės žmomozurus,
szimriu; neteko szuviu, ome mety
ti nes 18 r u
v\ no.

visi, kurie norėjome atnaujiti

Aną kart, teisybe, nuneszė
musų sudėtus pinigus bėgda-

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa

laukiancziu darbo.

ežių.
l\agi vyrai, kurie 1111slijome apie skaitinyczios at- musu \ ientautis norėtu turėti suraszytojii
tarp
urėdniku.
( ž suraszinėjimą bus dalinami
naujinima, dar šylu yra, me savo namuose
jiadirbti isz juodo misingio
mo.
tik sueikime ant duoti keliuose tukstaneziuose

the Post-Ofllce at Shenandoah, Pa.

geriausiai gydo visokias ligas.

(iyvena

Shenandoah, Pa.

a>

Dr. P. F. BURKE

tai,

Treinai iszeina.
Isz SkamoKin 5.15. 8.20. 12.10 isz ,-yto. 3.00, 5 10
7 50 po pietų ir u teinu in Szenndori ant 6.03, 9.1
ryte. 12.58.3.53. 6.00. ir 8.42 po pietų
ls?,eiii:i isz. Szenadorii
9.05, 11 05. i;z ryto;
I 58. 3 05. 4.15, 6.00 ir
12
8.42 po piet u.
iszeina isz Pottsville j Sze.iadori 6.00, 7.45
10.15. 12.05 rjle. 12.35. 3.00. 5.15, 5.40,7.15,10.20

IM I. ryte. 12.58.3.53,6.00,8.42 po pietų.
Užeinu isz Unzleton Į Sz.eniulori, 7.35, 10.05
12.52 ryte. 3.05. 5.5“. 7.g6 po p>< tu.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia
Molini Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
1 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
kiu ant 10.55 ryta i r 2_. 4 7. 8.19 po pje t.
Iszeina isz. Shamokin in~Sn^^ulori 8.15
ir 5.35 po pietn. ir ateina in
Slip nadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
p<> piet u.

Iszeina iu Ashland, Girardville ir
Losi Creel.. 7.53 ryta 11.40 po pietų,
lo Ila'.leton. Black Creek Junction
Penn llav<n .Iiiction, Mauch Chunk
Allentown. Bethlehem, Easton ir Now
York. 9.10. ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12.50. po pietų.

Czionais ait 

Yatesville. Park Place, Mahanoy
ir Delano. 9.10, 12.50 ryta: 6.03

P. S. Kas link kuopos Shaft. Pa.

j mą 6 draugai po 6Uc., todėl szio
II. dirba keturiuose szaptuose liekas kaili už 96 11)^4*0^111. tik po
po tris kvoterius ant dienos. no c., rcsztas. kurio nėra mokėję,
Darbinikas uždirba ant mene ]xism. apart metinės 06 m., tie visi
sio nuo ;o iki j.o doleriu; kita vra isz,.Sus.“ knigu iszbraukti:

da kiti yra skolingi j><> 1,20c.

tris dienas ant nedėlios (savai
tes) po tris kvoterius ant die-

bztai, jie dar už garbę tą didei dėkavojo.
Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau j)ra<imanė
Ir lietuvninkai su vokiecziais siisimaiszė,
Sztai, ir viežlybums tuojaus Į nieką pavirto
laij). kad klajiai vyžų viežlvbai padarytu
350
O mergaitės krosytų marginių nekenezia.
Klapai. kaip ptmaieziai, su puikiais sopagaieziais
O nenaudėlės mergaites su kedelaieziais.
Lyg kai]) jumprovos, pasirodyt jau nesigėdi.
lai]) lietuvninkai savo viežlvbumą pražaidė.
'• 355
Bet ir mus valgius lietui iszkai pailarytns
1 uis iszd\kelis nenauds isz.Įteikt nesibijo.
Ievai mus kvtri, kisielių virdami skanų
Ii’ su pienu ji szeimynai duodami valgyt,
Dideli savo namams \ įsiems padarydavo džiaugsmą
360
O kad sziupini kartais jiems iszvirdavo tirsztą
Ir laszinių koki szmotelį duodavo priedams,
Ak, kaip girdavo sotinti bernai gaspadorių!
O-gi dabar kasdien kiek\ iens, mėsos iszsižiodams
Ir daug syk kai]) szuo iszplėszdams, vargina būrą.
F»65
'Tikt girdėk brolau, kai]) man biednam pasidarė,
Asz. kone penkias-dcszimK melų szi savo namą
\ iežlybai valdvdams ir niekados nepateikdams,
Ponams tai]) kai]) būrams vis įtikti mokėjau:
1 ikt szeimynai ant garbės padaryt negalėjau.
370
Man szyksztums klasta, kad szutinu didelį puodą,
O. kad reik padalyt, szmotus \ is kyszteriu riebius.
Todėl vos dvvai, kad kartais mezlava miela
J'žmoket n'imanau ir amtmons iszbaria visa,
nesvictiszkai supykęs musza per ausį.
375
O sz'.ai. man daug syk del czyžes tai]) pasidarė.
MJct ak, kai])gi galiu mokėt, kas reik, savo ponams,
Kad nelaba szeimyna jau manę visą suėdė?
Ak, man Medžiui jau beveik reiks ubagais eiti.
Karvių bei avių bei jauezių dideli pulką,
380
O ir kiaulių bei ožkų taip daug mėsinėjau,

rs ta 12.52. 6.24 po pieta.

Szena loi k in Tol tsvllle 6,00, 9,10,
ry t e 3.05. po piet 11.
Pottsville in Szenadoii S.45, 10.40
12.35. 5.15. 6.10 po piet u.
uoli.i.x 11. wii.bur geaeralnas superln
tendentas South Bethlffhem, Pa

Isz.
9. 10,
Isz
ryte:

C1IAS S. LEE, gen. agentas

ūk na

Philadelpdia, Pa.

A, W NONNEMACIIER. Asst G, P A
South Bethlehem, Pa

Kad j au vos žinojau kur skūra* pakabįti.
1 ikt užvakar dar priėsdint paniusziau bulių,
Nuo kurio ik dienai szei (tikt gėda sakyti)
Vosgi ragai su kaulais ir skūra pasiliko.
O sztai, vemdami dar. verszienos jau prasimanė
Ir didei manę gvoltija, kad asz paskutinį
Ir vienturti verszį jiems mėsinėt pažadecziau.
Bet ir dėl algos taipjau kas mets pasidaro.
Kartais vaikpalaikis buksva-s vos moka neszioti
Ir daug syk nesigėdėdams (meldžiu, nepadyvyk)
Kai]) bjaurestis koks, kas nakts į patalą meža
Ir kiaules penkias, kai]) reik, negal paganyti.
O sztai. ir toksai utėlius dolerių tyko,
Kad jį kartais szutydams samdyti pradėsi.
O ir tai’]) bernų taipjau tuls valkata randas.
Kurs akeczias ir kas žagrei reik nepažįsta
Ir prie ragų kumpų nutvert margiuką nedrįsta;
O kad mudraudams koks bulius pradeda baubti,
Tuo taipo nusigąsta, kad jo padreba kiszkos.
O sztai, toks žioplys daug syk didei pasipūtęs
Ir savo darbus bei neszvankų madarą girdams,
Raukos dar, kad jam algos kiek nor nežadėjai.
Tikt bandyk ir siūlyk jam, kepurę nuėmęs,
Siūlyk jam dosniai ant meto dolerių deszimts,
O paskui girdėk, kaip bloznas toks įsirėmęs
Dar ir pasėlio brangaus iszveržt nesigėdės.
Bet. kad dirbt ką reik, visur dyvai pasidaro.
Ak-igvs vos mėsos grccznos gardžiai prisiėdė
Ir saldžių kosztuvių vos dosniai prisigėrė,
Sztai, jau vieną ten o kitą ten pamatysi
Kniupszczius už tvoros ar po pasziure betimsant.
Kartais neprieteliai taipo pasislėpti numano,
Kad visur jieszkodams, juos atrast negalėsi.
Szauk tikt kiek įmanai ir triubyk didelį garsą:
,,Ans, Jokub, Ensky! kur bastotės prisiėdę?
-------- [Tolinus bus.]--------
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BALTAS KARŽIGYS.
[Versta Isz Mickaus. |

Eug-enee

Be.cnson’as

isz

[Pabaiga.]

Plynioms dengia, kiek y r vieko;
Jokio gaivalo aplinkui,
Smiltys, nendres, (langiaus nieko.
Jojancziam pakelia vingu i
Tikt blaivykszte*) veda kelią,
Zvelgk: ant pilkalnio nuszvito,

— „Kas per kelias neveizėtas?
Nors užeitum žmogaus pėdas”..
— „Garas kelias, reik painaus,
Tokiu niekas nepagaus,
Nėr pėdą, nes asz pėkszczią
N’įsiliaidžiu ten sveczią,
Nes tarnaieziai tam kraszte
Nesza varguolius neszte,
Veža bajorus vežte”. —
„Dengk, žirgeli, dengk, dengk!
Kliuczią — žuczią prasilenk,
Zvengk: jau raudoni rytai,
Koliai saulės nematai

resztavotų, nes jis būdamas
užveizdetoju ,,Acron ant Can
ton Stone Co. “ 1894 metuo
se apsivogęs ir pabėgęs. Bet
nuo savo sąžines pabėgti ne

dama. Mėgino jisai gyveni
mo linksmybėmis užslopįti tą
savo kankįtoją, bet ne lanky
mas teatrų, koncertų, ne ba
liai — niekas negalėjo praszalįti graužimų sąžines.
Tos
kankynes buvo tokios dide
les, kad Berenson’as, ant galo
negalėdamas iu perkęsti, atėjęs į policiją apsiskunde ir
po suaresztavotas.

cagos žydai juk-gi pasidalino į kratytų europiecziųy— iszdakauniszkins ir suvalkieczius — vė net jiems karę, fjnmuszė, o
vienok iszminties neiszmokino.
žydas isz Galicijos neužkeimzia Tuo tarpu Maskolija pasinau
savo vengriszko brolio.
Ne dojo isz jų kvailybės. Dabar
taip airiai. Pas juos, jeigu at- jie sudarė sądarą ųu Kynais,
pagal kuiios Masdiolija turi
kas reikalas, visos partijos,
kurių yra daug daugiaus, nė žinkelių per Mandžiuriją ir
Koreą, ant kurių visi virszinįranką, dirba isz vieno. Žino kai bus maskoliai, turi taipme, jog pagarsėjęs Parnell’is, pat tiesą užimti, reikalui atsinors protestonas,
buvo di
džiausia ramtimi
katalikų,
kovojanezių už Ii uosy bę Airi mene.
Viskas tas ženklina
jos.
Dabar pareina žinios,
kad ant mitingo Limerick’e, Mandžiuriją, o neužilgo paims
ant kurio buvo apsvarstomos
neteisingos
užkrautos
O duokles,
7
tiks tas pats, kas atsitiko su
karsztas konservątyvas Lordas vaiku, apie kurį tuojaus papa
Dunraven, o
stambiausiais sakosiu. Buvo taip:

Toji liepa, ką - viena,
Mano rūmą karūna.

Puikiai nutraukia ir nebran
ffiai.

Iszeina pavidale knįgutės nuo 48 puslapių.

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

Shenandoah Pa.
41 ir 24

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

DAKTARAS

Y. M. HAMILTON, M.D,

buvęs prie Miners
Hospitan
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Amerikiecziai lietuviai gali padaryti puiką prezentą savo gimi
Shenandoah, Pa,
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sarga.

Garso agentas.

riai.
rleszikai mislydami,
kad jiems ne visus pin’giis ati
davė, kankino senį farmed ir

Kam, girdi,
ka ! mes, giriii mokame

užpiltą
druska sniegą.
\ agys daugiaus pinįgų neiszgavo, o
senukai nuo to mirtinai
sirgo.

sav,

nome
Dirba visokias
KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS,

Lietuviszką Graboriu
140 E. Centre, Shenandoah

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

Užlaiko geriausius arklius ir il
ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
Už pigių-pigiausią preke visok
[36 ir 21]

Mrs. M. F. Schmidt’s
107 Jardin str.

1 liojnus atsi-

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ių pigios
Kalėdųc zobovėlos.

ers lenkas Sichovskis. Ten
aut stalo stovėjo bonka su
kaiboline rugszczia, kurią
l>ei Kyla Klausymas: (lei Ko
aluidės tarnas parsineszė, kad mes baramės, vaidijamės, ne
apkeneziame, žeminame \ ienas

(czybiirdwio.)

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
PAS

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias

KNYGAS:

1. Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož
nam katalikui. Kasztuoja
81,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuvlszką bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventą
evangeliją ir lekciją ant visą metą su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Pusiąpią esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeSl,50
paš'
IvtTN. A. BURKA.
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Li*. Co

J. M I L I A U C K A

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausią szipą waziuot. Priegtam leidžia Rįnmgus tiesiog in Lietuwą, Russija, Lenkiją if- kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

Skaitykit!

su Siehovskiu, rodydamas jam
ANT PARDAVIMO.
Gal delt
bonką su rugszczia, sakė,
kad joje yra nuodai ir juo
duoda Beno Instrumentus, dakaudamas rabino parao-auti.
sižinokit pas
— „Eik szalin!.... asz negaliu!..
Kaip tik tarnas užsigrįžo,
kių, kryželių, medalikelių. Kas
Burną pjaustai tuo peiliu”!
nor ką nusipirkti tegul krei
Meta kryžių, kryžius dingsta, Sichovskis, m išlydą mas kad czmV . . . . rnsitaiKo ant svieto
Shenandoah, Pa. piasi prie
toki dalykai, apie kuriuos nė
Kapas brizgilais sutrinka,
truputį, bet tuojaus
Žirgas kalba, žemė linksta.
arkauckas
griuvo ant žemės.
Linksta, linksta ir Įgriuva,
ikau, kad pasit
ir * J. uszkeviszius
Be žinios jie trys pražūva.
—neseniai pirko—
■ii, ant kurių ne
Jau saulutė užtekėjo,
LIETUVISZKAS SAL1UNAS.
Viskas stovi, kaip stovėjo,

T.

S. M

DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU J... W
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.

Vinca Minke Ucziu

tūlas

tikrinimu tikro žinovo ogarsina
visam svietui: vertima.-, gird',

Tilsit Wasserstr.

Jau at-

vainikai dėl szermciių. Taiposgi
visokios zobovelės isz blekės ir iszpadėkime

Hoehwiirden A. Januszkovski.
Propst und Dekan.

nauja

Lotos.

curias kenczia mus broliai po

suodamas.

tiis, szeinantis Prūsuose.

sius kokio nori formato, nuo
Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipoamažiausio iki formatui po r t re gi apraszymus ir naujienas isz visą lietuves kampą, o labjausiai isz
Žemaitijos.
to.

Katė laka, vai

apgarsinti rioje jos a'utorius grafas Leliva

Tas iszsigandęs pasakė,

Pasilsėsiu pas kryžius.
Szokk, žirgeli, szokk, tiesiog!
Jau ir vietoj, jau sustok!
Perszokavai priesz gaidžius
Tiek szilelią, tiek kalną,
Tiek kupstynę, tiek tvaną,

Oi žinau nuo ko drebi:
Tu ir asz, abu szlapi”.
— „Kam sustoję!, mylimasis!
Vėjas rytmeczio szaltasis
Puczia, suplakė rasa,
Oi pridengk: drebu visa”. —
— „Ant szio pielkalnio eiva,
Dega karsztumu galva,
Prisiglausi prie galvos,
Ji suszildįti valios.
— „Kokia tu turi czion vinį”?

Geriausias Shenandorij pho

Kasztuoja Prusnose 2 markes ir 20 fenigią; Amerikoje su prisiun*
Dom, Brazinskas yra Gar timu 1 dolerį. Užsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti pi
so agentu Elizabethe ir apie- ginus, beje už 75 centus ant metą. Adresas jo:
linkese.
k u [tas O’Dwyer ir žinomas di- no ir norėjo pradėti valgyti.
užsiraszyti
Europe-Germany,
Atbėgo katė, atsisėdo ir žiuri.
i prie
jo
— Ko ji žiuri? — mislija vai.

Turim porą plaukt tvaną,
Kankinti vagiu.
Tikt už pusės valandos
Ankstybi gaidžiai giedos”.
— „Sulaikyk, vyruti, žirgą:
Anglijos ir krasztutims anar- katei pieno.
Alpna, akisc man mirga,
kas žiuri.
Burną drasko žagarai,
vyrai
’•aIi tam tikėti?
Gal nubraukti, kam varai”! — praszėsi ant nakvynė
War— „Kas ant tavęs? retežėlis”?
— „Tai ražanezius, ignosėlis” —
, meilė gimtinės szalies
t- „Kam prakeiktas, kam ražanprieszi n ginusias sav
[czius! t| tie apsmakvojusiejie vyrai
su revolveriais rankose užklu-

Bėris baidosi nuo jų,
Ottaip, ot taip, tuszcziajų”! —
Žirgas lyg netaip baugus
Ilgus perbėgo laukus.
— „Kokias kapines prijoji”? —
„Tai pylis ta amžinoji,” —
„Vekur, vekur, ve tiesiog sztai!
Ir su kryžiais, su kapeliais,
Su žaliuojaneziais medeliais”. —
— „Tiejai kryžiai-mano boksz-

Tevynes Sargas geriausias lietuviszkas mėnesinis laikrasz’

Krizinaucko

B

Iszsiuncziame in wisus miestus ir miestelius wisos A»
merikos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del siuwimo, Masz.inas del drukawojimo gromatu, Siutus, Overkc
t us, Wargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Klarne;
tas, Fleitas, Baseties, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Slrielbas,
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūge) i us,
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir 'visokius kilus
daiktus.
Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname
luksztus del laikrodėliu ir t. t.
Prisiuncziamc katalioga
kožnam dykai.
Adresawokit teip:

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

žinote, jog kaipo naujas
M. Slavicko
nesigaili savo gardaus 339 W. Coal str, Shenandoah, Pa

Ant kapelių akmens slūgso,

Lietuviai neu žm i rszki te atsilankyti

Suardyta, sutrempta.
Kunįgas už dvi duszias

GALAS.

’ j eikit įias sa/ą ant 315 E. Centre st. pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
t i-1 Shenandoah, Pa.
||y
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas

rentierius iszvažiuodamas pa
liko raktą savo gyvenimo pas

’f,_ Antanas Galinis.

sargą.
o c

IU-

si as
[*blędnyk ognik.

n

yra nu
mirė

eina popieros.

jiems szep
k ambarius.

bio. Visados užlaiko puikius gerymus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
kiausius cigarus
O žmogus meilus ir prietelis bedoje
Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

su •
tie
ma

nunuodytus ir pa
le nežino kur) AIa-

R. A- Davenport
---- PARDUODA ----

VISOKIUS PECZIUS KUKNINIUS III DEL SZILUMOS.
jie aną didęję per apsirisimą
— tAipos-gi —
szviestesni, juo jie (langiaus ezionais atneszė, nes ta yra
Pataiso blekinius stogus ir už
skaito, dėlto pagal tai, kiek suvis kitam daryta. Sargas ka sav kariun.eiią,su kuria nelaiko visokius daigtus rciUž
kur iszeina popieros ant laikkuknios.
raszczių ir knįgų, gali spręsti
iri (‘k as dar ant
apsižiūrėjo, kad nuo jo pa
apie ąpszvietimą žmonių.
R. A. DAVENPORT,
Daugiausiai popieros ant vogta visi brangus, auksiniai.
ir 27 S. Jardin str
Shenandoah, Pa.
Aiszkus dalykas, kad juo

lijoj, nes ant kiekvieno žmo apie 100,000 frankų.
gaus po
kiliogramo;
Amerikoj —
k.; Vokie-

Promptly secured. Trade. Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
pcrience. Wo report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
unr.'.l patent is allowed. 3‘2pnam Book Free.
H. B. w:llson &. co.. Attomcvs ot 1 aw,
Oęp U S Pat. Office
WASHINGTON, D. C

SALONAS
-^JUR. § ANCEREWI6ZEUS,

ar Maceo yra užmusztn«, ar

nia-

A. KIZLAITIS

'FBfMMNn

Lietuviszka
«RESTAURACIJA. *
ri visokiu kogeriausia padan tų valgią

senas

gu-

kepsuių, oisterią ir 1.1.
Smagiausia vieta del užeigoš.
Yra
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Rriegtam <la kiekviena dailiai priima Ii

rodą reikale duoda.

SO YEARS*
EXPERIENCE.

yra mus agentu Mt. CARMELIJE
ir APIELINKESE.
Užraszo Gars ą ir apgarsini
mus priima.
Jeigu busi kada nor )
Plauberij užeik pas f

JURGI ILGŪNĄ
o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi,

urielkele kaip medus, o cigarai turkiszki

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka n&
9 rvto iki 12. ir nuo 8 vakar iki 12. Tt

o

-

(Vagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka aut szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]

DIDŽIAUSIA

tankiai ant to

joj • - po 2 kil.; Ispanijoj ma
žiaus kaip po vieną (po 0,85),
o mažiausia M as kol i joj. nes
tik po
kiliogramo ant žmo paskandinti,
gaus.
su purvais maiszo — ir gehmpopieros iszeina ant žėdno lie se nusižeminimo rodome kaip
tuvio — ežia nekalbu apie lie
tuvius po maskolių jungu gyvenanezius, kur lietuviszki apie vieną tautą, kuri mums
rasztai visai uždrausti, bet
apie Amerikos lietuvius.
nė kaip patys žydai.

PATENTS

NAUJĖS • L.1ETUW1SZKAS Q H

trade marks,
DESIGNS,
COPYRIGHTS &O.

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 year;
$1.50 six months. Specimen copies and Hand
Hook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,

361 Broadway, New York.
Do not bo deceived by alluring advertlsemcntR and
think you can get the nest made, finest finish and

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

WRITE FOR CIRCULARS.

The New Home Sewing Machine Co.

Oranoe,Mass. Boston, Mass. 28 Union Square, N.Y.
isztiesnc
Jau
tie
Ky
M KUPCZINSKAS ir
Chicago, Inn. St, Louis, Mo. Dallas, Texas,
San yBANcisco, Cal. Atlanta, Ga.
Kiek jaFOR SALE BY
yra nelaimingi,
P- PHSKEViezmg
poniecziai nemokino juos, kiek Kampas Main ir Oak uliezių,
D. S. EWING, Gon’l. Agt.
nekalė jiems į galvą, kad atsiSHEMNDOAH, PA.
1127 Chesnut st. Philadelphia P

GERIAUSIAS g Lietuviszkas H KRIAUCZIUS

Adomas Biijanda s
.’^ĮCr^^.Persi k raustė į savo naujus namus ant^5U^55V5

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.

Rinkimas vaito.

žinti su ,,ponais“, o pilsziprius m>( bet už katra duos baisa D ..sztai
buvo jo gimine truputi, vienas jo svarbiau.- in- klausymas!
dė<lė kunįg'as, szvogerio sumis buvo
Ragucko dideilini svarbus balsas
Vaizdelis isz lietuvių gyvenimo.
gimnazijoj ir taipgi gal bus kimi rinkimuose. Už kaltą kandidatą
gas, o pats Žirklius turi I.M) margu. ji- -los. tas turi būti saitu.
Kada
Dar Įirie to viso Žirklius mokėjo gu ji-ai užsigėręs (o kas renka vaitą
.liszkai pasiraszyti.
Tėvas jo dar neužsigerę-). tai kaip riktels, gali
— Tai kur dabar tu rengiesi— jį mažą leido per porą melų j mok- liūtą užrėkti. Pu-ė valscziaus ga
klausė Ragucko pati, matydama,
slainę, ir nors jaunas Žirklitiks Ii -zaukli. kad nori Žirkliaus, tai
kad jis, iszsitraukes isz pasuolės sutankiausiai, vietoj eiti į mokdaine. kaip vienas Raguckas szuktels:
džiuvusius cziabatus, aunasi kojas.
mcszkcriodavo kur paupiais, arba Gurnickas! anų bal.-ų visai negir— Zinai — sziandicn skodas....
palindęs po tiltu valgydavo sūrį ar įlėl: sir-zinįkui pasirodo, kad visi
— Neapsieitu be tavęs!
skilandžio griežinį, kuri jam motina i Gurnickio szaukiasi. Isz kur jo ir
— Sziandien vaitu rinksim ....
įduodavo, kad neatkili besimokid i- imasi toksai balsas! Jei jo pati
— Jau tu ten pririnksi! nėra kam
mas, bet įkiši ra-zy ii <avo pravardę isznetsežių užėjus į susirinkimą
lx? tavęs rinkti!
iszmoko, — kas jam dabar labai liszgirstų tokį szaukimą. niekaip
— Sztriuopa užraszys, kaip ne
i netikėtų, kad tai jos tas vyras,
susigadvs, kada liks vaitu.
pribusiu. . ..
Tai koki milžinai susirėmė ir ką i kur-ai rengdamasis i sueigą taip
— Nė vienam neužraszo, tik tav
gali žinoti- katras katrą pergalės, lėtai .-u ja barasi, gali taip iszrėkti.
užraszys. Reikia tav skodo: eini
Bot tai lei-ybė. kad Gurnickas
katras liks vaitu, ypaez kad abudu
tik pasigeri.
nesigailėjo pinigu ant pavaiszinimo tik vienas turi loki balsą: tegul jie
— Kvaila tu man ir gana — su
visi padavinėja savo balsas už ką
rinkiku.
murmėjo po nosia Raguckas ir nie
nori, ką jų visų balsai priesz Rako daugiaus neatsakė paežiai.
gueko ....
Ir ką jis jai galėjo daugiaus at
Apie dvyliktą adyną jau visaDėlto lai neį-labu. kad kožnas
sakyti. kad ji, jei ne visą teisybę valsezius buvo susirinkęs.
kandidatas stengėsi pritraukti Ra
pasakė, tai nedaug nė sumelavo.
Abi kareziamos kaip k uju pri gucką i savo pusę. I žeis pas Ap
Raguckas pats da genaus už pa grūstos. Pas Aprojimą Žirklius tik rojimą. ežia jį Žirklius, kad prima
ežiu žinojo, ko jis skubinosi ant raito savo ilgus usiis ir meiliai kal nytu. isz paežius bonkos girdytų,
valscziaus sueigos arba, kaip jis bina kiekvieną įeinanti. Inmokįta- pas Auszicjų Spurgutis klausia,
vadina, ant skodo.
Rinks vaitą, Aprojimas kožnam pasiūlo iszgcrti ko gers: alau- ar degtinės. Raguc
tegul renka — tai nepirmiena: ai ant skaieziaus ir už sveikatą ..naujo kas nė vieno myli.-tos neniekina,
tą rinks, ar kitą — jam vistick: vis vaito“ - Žirkliaus.
vi-ką geria, kas tik jam ką paki.-za.
reiks jam ant algos dėti po dvyleki
Pas Auszicjų. tai abazas senojo bet nė tam. nė tam kandijai ui vi-isznuo margo. Kad vaito nebūtų, but vaito
Gurniekio.
Nors paežio kai neparsiduoda. Jisai žmogus
gerinus, nereiktų nė tie dvylekiai Gurnickio czionais nėra, nes jam. l i-z dat vrimo žino (ar tai viena vai_
bereikalo iszleisti, liet vaitas yra, il kaipo vaitui, reikia sėdėti rasztiny- iį tą jis aprinkę-!), kad visados
getie dvylekiai reikia mokėti — tai ką ezioj ir laukti atvažiuojant virszinį į riaus kaip du myli, nė kad tik viendabar padarysi ? O ar tas, ar kitas ko, bet jo abaze vi-kasgerai einasi; mylėtų Tik kada jau visai nu.-ibus vaitu, ar tani ar kitam reiks užimantys jo vieta Spurgutis. Gur | geria, pats nežinodamas ką daro.
mokėti dvylekiai — Raguekui \ is niekio szvogiu’is, moka dailiai pa- -tuja už vieną kurią pusę.
yiens tiek.
Ar už tą. ar už kitą vaiszįti senojo vaito szalinįkus. Da.
\ . Stagaras.
duosi baisa, vis viens liks vaitu ir gali sakyti, gerinus, kad paežio
(Toliaus bu-).
gana. Jau kad duoti balsą, tai už Gurnickio czionais nėra: Spurgutis
tokj.katras daugiaus pragirdįs; jei gali į padanges kelti girdamas se
vaitas gali suimti visų dvylekius, nąjį vaitą. Žirklius pats vaiszįdatai dėl ko jis negali pavaiszyti tų, mastik negali pats savęs taip girti.
Pereitam, 3 N. Garso, ant pu-lakurie jį renka?.. ..
Sunku pasakyti, katras kandida
Tai ųc dėl sztriuopos. ne dėl rin tas ims vir.-zų. nes abudu turėjo tik 1 pio ketvirto, antroj szpaltoj. 33 ei
lutėj iszvirszaus paraszyta sukimo vaito Raguckas skubinosi Į
po kokią porą dc-zinicžių tikru szasueigą, tik pavaiszinimas jį traukė. linįkų. kurie tikrai jų pusę laikė ir s i p r i e s z i n o. o turėt ų būti
Dėlto, kada pati atminė, ko jisai niekur nuo jų nėjo, o visi kili ėjo nesiprieszino.
skubinasi ant sueigos, jis tik suniur isz vieno abazo į kitą, lyg bands nėjo po nosia: * ,.kvaila tu man ir darni, kur gerinus. Gėrė sienoj
gana’'.... ir nutilo.
Protect your ideas; they may bjiug you wealth
karcziaiiioj. gėrė ir kitoj, nė vieno Write
JOHN WEDDERHUBN & CO.. Patent Attoi
— Pareisi tu man girtas, tai nė kandidato degtinėneys, Washington, J). C., for their $1.800 prize ollet
neniekino, and list of two hundred inventions wanted.
i akis nesirodyk!
graudeno toliaus pati, o matydama, kad jis ty
li, dar ruseziau dadurė:
— Velyk nė namo n'cik!
Niekur nėra genesnės vietos rin
kimui vaito, kaip Penkvalakių
valsczinj. Penk valakiai — didelis
bažnytkiemis prie vicszkelio. Vienpj—pi-r-ej kelio sliepiasi dangun
bažnyczios boksztai ir baltuoja kle
bonija. kitoj — sustoję rėdu svietl-zkos irėdnės: mokslai nė. vals
cziaus rasztinyczia ir dvi kareziamos.
Rasztinyczia ir dvi kareziamos
sztai dėlko Penkvalakiuosc taip vienatinis hetuviszkas pinigų siuntėja-; siunezia pinigus į visas dalis
smagu rinkti vaitą. Sunku supras svieto: į Europą ir 1. I. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
ti, kaip iszrenka vaitą tie valscziai, banką. Lietuviai visi privalo cit Įias savo viengentį, o ne pas kokį ten
kur prie rasztinyczios nėra nė vie žydą prigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh'o gali pasirodavot
nos kareziamos.
Penkvalakiuo.se, per laiszką, įdėdami pacztinį ženkleli už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
rodos, dvi kareziamos. o kaltais ir
Faip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visu keliu i visas dalis
tų neužtenka.
Jei kandidatų ant svieto.
OJ'fisas (kantonas)
vaito yra daugiaus per du ir kiek
vienas kiek įmanydamas vaiszina
visus savo rinkikus, t. y. visą vals1012 CARSON STR.
PITTSBURGH. PA.
czių, tai pasirodo ir pormažai dvie
jų kareziamų. Tada, ką darys isz
bėdos, kožnas kandidatas džiaugiasi užėmęs bent viena kamaraite.
Abi kareziamos pasidalina į neprie
telingus abazus — kiek kareziamoj
kamaraiezin, tiek abazu. Didelė laimė to kandidato, kursai su savo
szalinįkais spėja užimti didėja kar•vziamą, per kurią reikia eiti į visas
^VkamąniiUs, nes tada gauna
^■^J^iaus pragirdįti, na ir
Parsiduoda geriausi tavorai už tiigiausia ciene.
? patenka į vaitus.
Szif‘kart(‘S parduodam ant \ isų kelių mariomis
Raguckas gana anksti iszTSlskubino, liet jau Penkvalakiuosc
Pinigus ko greieziausia tiesink in namus nuliaidžiam.
rado nemažai susirinkusių. Pavie
to virszinįko — nes jks pats ketino
būti ant sueigos,-dar neatvažiuota.
Abi kareziamos, nors da nckupinos, jau gerokai turėjo svcczių.
Pasirodo, kad szį kartą užtenka ir
dviejų kareziamų, nes atsirado tik
du kandidatai. 'u Teisybę pasakius,
visi rinkikai buvo draugia ir kandi
datai: nė vienas neatsisakytų, jei jį
arba geriausia užeiga dėl tlarbinįkų ar szeip žmo
rinktų į vaitus, bet tokių kandida
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto aluczio taurę iszgert.le ar eiga rėtį parūkyti, ateiki
tų, kurie gatavi vaiszit i visą valste pas:
czių, atsirado tiktai du: senasis vai
tas, kursai norėjo likti ant ,,antros
12 Noktu Hancock Strei;'!',
službos“, ir Žirklius— bagoezius,
Wilkes Bakke, Pa.
nes nuo pusantro szimto margų.
Tik Dievas žino, katras jiedu ka
trą pergalės. Abu, gali sakyti, ly
giai stiprus, ai.u valscziaus milžinai.
I ) i\ n
c .t---------------------Senasis vaitas, (iurniekis, tris me
tus vaitavęs, kaip pats sako — ..po
navęs“, nemažai pakilo, su visokiais
ponais uisipažino, net pats pavieto
virszinįkas nosy k į jį iszpludo, o
(27 ir 28).
dabar per rinkimus ketino jį ..pri Lietuviszki kumpia’ ir deszros kttonopigiausia.
remti“.
Ir pravardė tokia szlėktiszka — Gurnickas — rodos tik su
tokia pravarde ir vaitaul.
120 South Jardin St r Shenandoah,
Žirklius, nors nevaitavęs ir nors
'l'ies lietnviszka baznyczia
jo pravardė ne szlėktiszka, bet jau
tėsi nė truputį nežemesniu už GurJis perstoto geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų
nicka. Nors nevaitavęs, turėjo pa gojimo (insurance) kompanijoas.

II.

NEDEIANIS lAIKRASZTIS

ir teisingiausias žinias isz Ame _______________________________ _IS irtLiEs
[S
rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.
E3 ■įJfĮJ

sa arčiausias

kasztuoja ant metų tik Š2.
Kas abu dolerius
b .
g
užsimoka isz virszaus. gauna puikų knjgelę, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka S ] t gamta knįgelę už 25c. Knįgelę gali ocxdc>co©cxix?qod;ix?qgxx)^
KuoĮmikiau-ia ir užpigia^
sav iszsirinkt isz musuv kataliogo
r? kas kokiac nori,* Icul tik. ne
brangesnę per 50c., o prisiimsime dykai.
..Lietuva

><■

v ra labjausiai iszsiplatinus į>o visą Ameriką,
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.
..Lietuva

(,'iisli Szta

Didžiausia vieta Shenandoah

MilauckaSrSaos
105S. IVtaipStf.
Shenandoah. Pa

Dru kuoja^

CXDOCiXD

GXDOCXDeb

GARSAS PUBLISHING CO..

s/.itk< rtes ant geriausiu
—
SHENANDOAH. PA
biix U. siunezia pinįgus Į Lietuva ir vi-as dalis s\ ieto. Pinigai ll'.» E. CENTRE, STR.,
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypa.
isz.-itĮ-H per ,, Lietu vos* ‘ redakcijų greieziausiai suvai kszczio ja
kaip 'sz kitų ageniu.
..Lietuvos“ redakcija teip-gi pardimda
lotus ir namus ('hieagoje aplink lietnviszka baž.nyczią ir at
lieka visokius lietuviu nukalus gerai, greitai ir teisingai.
I ž pigiausia preke gauti visokių uavatuų daigių.
Raszant su bent kokiu reikalu į , Lietuve-“ redakcija,
-------- o--------arba pinįgus pri-iuneziant. visada uždėkite-zilokį adresą:
Juokinga krietka yra reikalinga dėl kožno jauno: tą prisi
..Lietuvos” Redakcija parduoda

PUIKI PROGA!

A. Olszevskis,
924 33rd Str.
Chicago, III.

segę prie atlapo. Sutikęs savo pažvstama pagyrsi, jjog toji
kvietka laimi kvepia. Kada jis muės pakvėpp. tad jam isz
kvietkos vanduo ežyi’kszt<ds: kasztuoja tik..................... 25c.
Prietaisas dėl darymo baikit ir y vairiausių kazyrių gali
te gauti pas manę.
Puikios popients dėl gromatų raszymo. -ąi dailiom kvietknm ir su drukavolais pa-veikinimai-.
'Puzinas popiorų
ir konvertų kasztuoja 35c.
.Maldų ir i-lori-zkų Knigu galite gauti labai pigiai pas mane.
Miiszinukės tl d drnkavojimo gromatų pas manę gausit už pigiausią preke.
Ka- nori's dasi/.inot apie kokį nors daigta. atsiųskit už 2 e. markute, o me7 pri
siusimo kataliogą arba žinią apie viską.
"
Raszxkit ant szio adreso:

Joseph Matutis.
:!s; tVylli Ave.
Brooklyn, E. 1).

Puikiausia \ isam Shenandoah

PESTAUFAGJIA

N.Y.

KKYGOS, KNYGOS!

Trissyk ant dienos karszti už kandžiai o teip visada szalti už
.yka. Geriausi ii- pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
>ii mos k liasos.

Musų spaustuvėje raudasi
szios kuigos:

Szauksmas Balaiidėli-o.

25c.-

Kuigos svietiszKos įtalpos

Feipgi imtoli nuo salimio visokį tavorai sz\ ieži ir parduda kii
Maldų kuigos:
Liet uviai amžių gludumuose
10c
kožnas
lietuves
ras
szi/dinga
rodą
Maskolijos
politika
20c
AUKSO
ALTORIUS
arba!
3o pigiausiai. Priegtam
Vaikų kningelė
15c
kiek vikiam rei kale.
Szaltinis dangiszkų skal bti
\ eseli ja pagirenų
20c
a jSkni'iniiiose aĮtdartmse
Terp skausmu į garbe poe
81,501
ma
35c
b) Szagrino
•
■
2,(>0 LIETUVOS VISUORIA 50c
c) Kri.-.ztolo
•
2.5(), •tuokingaspusakojimas
7c
Naujas
elementorius
su
apdarais
15c
d )Su kauleliais
3,00 ir ;
LIETUVOS. GASPĄDIdaugiaus
—
NE
35 c
S .į i ■ i 11 N I N K A i'
2 )BALSAS BALANDĖLĖS. Amerika pirtyje
10c
a)Skm iniuose apdaruose 90c’ Apie,. Kražius
— J N a wisi prie alaus —
15c’
5c
I> )Szagrim>
•
D()0 ! Ttamoszius besotis
SHMIDTO
A r žifė.'te lietu wiai kai l (' 11 11 \ >c ) 1\ ri-zti»lo
•
2,00 Lęngvas būdas paežiam per
'1’1 AN itllMlDTO vra gera- alus ii
’Oc
d )Su kauleliais
2,75.ir.> save pramokti raszyt
Ką daryt idant, sveiki Imtume
gaiso' nyo jo niekad neskauda, l’a:
(langiaus
Trumpa senovčs Lietuvių
Uh. Shnntlra gali kas nori gauti ii

JVI. f. JVIaley,

AUKSO
RIUS
I
4) K ANTICZKOS
3

baezkutih iii namus parsigabenti

70 ^V. Coal str. Shen andoah, I’a.

į

41 i r 1 1

1 f)c
-

Ponas ir mužikai, drama

-

10c

15c

-

15c

Pajudinkim vyrai žeme

Gyvenimai Szventujiį Dievo 1,
apysaka
2,ir 3 dalis kiekviena po 70c Ant Nakvynes
Gyvenimas Vieszpaties • 80c Pasakojimas apie

Pigiausiai nusipirkt :FORNISZII S. PIJAM S. VAiamxrs
IR SIUVAMAS MASZ1NAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

VYRAI! VYRAI!
Kns į Cleveland’;) atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų ('levelaud’o lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

t 'leveland . Ohio.

GEO A- KftE-Y’S,

Gyvenimai Szventuju
Die
vo ir III zo k on as drauge 20c
Garsas apie baisvbes dienos su
do
25c.
Gydyklos nuo
ties

baimės smil
30c.

Apie malda kaipo rakta į dangų

15c-

50c Pamokslai ant didžiųjų me
25c tiniu szvenezių ir didžiosios
75c
30c nedėlios

Kanczia Vieszpaties

Pokylis szventuju arbatanki komu
nija
15

ftci,

15c

“
“
5 c>
viena vaita ir jo rasztinika
“
“
“
5 c,
Kaukazo balaisvis
*•
“
5 c.
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
Kas kaltas
“
“
“
5 c.
senis Makrlckas
“
“
5 c.
Vakaras Tilviko pirktoleje
‘
5c.
Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta
dalis ..Szauleniszkio senelio-’) v
15 c
Apie Dangų, Saule, Menasį, Žvaigždes.
Plianetas ir Kometas
“
5 c. .
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
“
“
10 c..
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas:
su puikiais paveikslais
"
15 c..

Istorija szv. su abrozsliais 25c
Mėnuo Marijos
- • Boe
Filotea arba kelis vj malŽodynas kun Miežinio keturo,
dingą gyvenimą
50c se kalbose, lietuviszkai,latviszNovenos
•
30c kai, lenkiszkai ii niekai 82,00Graudus verksmai
10c
Prisigatavojimas ant smer-

ežio
Istori ja seno įstatymo

Pavergėte (P. Peiveriucos Apysakėlė^
:r kaip gyvena Kynai
“
10 c..

Vapplerio A. kunK Istorija
Sz Sakra bažnyczios kataUkvi
1,00
30c Kristijono lAonahiicžio Pavasa
5c
Mokslas Rymo kataliku
35c rio linksmybes
Szkala
2;5c‘ Andersono [įasakos, su abroze
Szlovinimas Sz. Panos Maiijos
20c j liais
30c
Stebuklai Dievo
mente

Garine ir karszto vandens sziluma,

Ražanczius amžinas Žyvatai szventuju Kalba dvieju žmogų -

-

-

-

\adovas in dangų

10c
20c
10c

50c

Vadovas apiankanezių at miniuima kan i
žios I-zganitojausmusų
18c!
Girt\be.baisjbe ir rustibe to grieke l‘c,
Kus \ ra griokas.kalba 2 mergaieziu 15 ’
I>idžioji įiedelia
■
Grieszninkas priverstas metavotios 10c Į
P<*|--pojimas api<> szv. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai ir rodi s :sz knįgų kun. Aiitanavicziaus
- -5c
Kasdienines maldos
8c»

JUOZĄ JUDICKĄ
Shenandoah, Pa.

Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abeluai
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del IJetuviszko teatro
“ 15 c.

Sziosc dienose teippat aptu
rėjom isz Chicagos siuntinį su
Sapninįkais, ...
50 c.
Gromatų rankvedžiais
50 ,
Istorija kantrios Elenos 25 ,
Olitypa............................ 25 ,
Robinzon Kruzo . . 25 ,

Oi deriiiojunt knįgas reikia prisiųsti ir pinįgus; tame da

Insisziurikite capsisergekite) pas

lyki* bargo nėra. Orderiuojantiems nemažinus kaip už 8 S,
Ims neleista po 25 centus nuo dolerio. Raszant reikia padė

baileris geriausias už visus kada neimk padarytus.
\ iskas pirmos kliasos,
už žemiausia prekę.

ti szitokį adresu:
(2G-I.97.)

<

.

Garsus Publishing (Jo-

■

10£”"

Kuigos dvasiszkos Įtalpos: A isz B.

J. 1’. Williams & Son

vH’ci : t'c I o 11,

ALTO storija
75c. Birutės dainos - - 70cj Petro Armim, rasztai

Mažas

Kas t.iisybc tai ne melas

— r as —

Gerianse ir szvieziause mėsa

David Faust,

darbus:

jas ir visus kitus brukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, n -s -i\o locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą \ isą -pa i-t i' ę.

MOTELIS

19 AV. Oak st]-.

Drangyszcziii konstitucijas,
Pliakatus, Tikietus, Groma-

ž' N

..Lietuvos” spaustuvės pausdina visokias knįgas. konstituci

Wanted—An įdea

P. Obiecunas

-j

visokius drukoriszkus

Klaidu at įtaisymas,
t

Povilas Obiecupas

GARSO Sp ustuve

Iszeitia ( liicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

Slienandoali, Pa.

