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tas punktas yra atmainytos, ir
yra pasakyta: , jaib kokioj kal

Skaitlius laikraszcziu
Amerikoj.

Dadėczkai taip-gi
labai
svarbius. Taip, nevalia visai
įleisti į Ameriką tokius žmo
nes, kurie eina į ją tik ant už-

Niekur ant svieto neiszeina
tiek laikraszcziu, kaip Ameririkoj.
Kasdieninių laikrasz
cziu iszeina 2100, nedėlinių
Niagara.
dauginus per 11 tukstanezių, o
kur da mėnesiniai?
Tik į
100,000 žmonių yra redagavo- garos ir naujo kabancziojo tiljanezių laikraszczius, o isz viso
diiba u ežių spaustuvėse bus
I)augybė žmonių

MASKOLI.JA.

Paskirta yra 100 milijonų rublių ant įtaisymo naujų, grei-

Caras, kaip sako, sunkiai serga. Reikę daryti net opera
ciją, beje iszpjauti dalį galvos kiauszo. Mat jis, dar būdamas
tik įpėdiniu caro, važinėjo po svetimas szalis ir Japonijoj ga
vo per galvą su lazda, nuo ko atsirado ant galvos votis.
Naujasis Maskolijos ministeris užrubežiniu dalykų. Mura
vjovas, važiuoja į Prancūzija susipažįt su prezidentu Faure’u.
INDU A.

platinasi, bet užtai kur

vieniai locninįkai beveik per
pusę sumažino mokestį darbinįkams, nes vietoj 80 centų
moka tik po 50c. Angliakasiai
sako, kad su tiek agyvęt neraikuoti ir
s padidįta
tikrai sustraikuos.
didelis straikas, les prie jo
prigulėtų į 20,or ) darbinįkų.

Metas IV.

SAUSIO (JANUARY), 1897 m.

tų tuos įstatymais, bus nubaus
tas $500 arba atsėdės metus

Jsz Lietuvos
Isz Szakių (Naumiesczio pav.) pranesza p. SI. į
„Ukinįką“, kiek bėdos turėjo
parapijonys su pataisymu sa-

prie jos prigubntiejie tvartu
kai taip buvo sutreszę ir supu
vę, kad ilginus jau laukti ne
buvo galima ir reikėjo taisyti.
Inžinierius apskaitė, kad pa
taisymas kasztuos 989 rublius.
Atsirado nemažai tokių, Kurie
norėjo apsiimti ūžtuos pinįgus
taisyti szpitolę.
Kiti net už
mažiau norėjo apsiimti. Taip,
meisteris Karalius apsiėmė pa
taisyti tik už 900 rublių. Bet
Szakių bulmistras, norėdamas
isz to pasipelnyti,
pats apsi
ėmė dar už piginus kaip už 900
pataisyti.
Parapija pavedė
jam taisymą, ir jisai pataisė,
bet užmokesties pareikalavo

tu, nes esąs neiszpasakyegzempliorių
P re n ’ 1 m era tos tas gražumas, kaip tas tiltas
riems nevalia atvažiuoti į Ame
a įnori kiecziai per metus iszmo- nuo saulės spin ulių imabližriką,
kokiu
nors
prigavimu
Kompanija III 1O1S Steel
ka mažiausiai $ 150,000,000.
gėti visokiais dažais.
dasip
’
autų,
tau
valdžia
ir
vė

Badas Indijoj
mo ateinanKareiviu maistas. Atsikerszijes lavonas.
liszko laikraszczio,
apie jį raszo. ežio panedėliio ke ina paliauti
Vienas angliszkas
laikraszs ir dar didės- dirbus savo dirbtu vėse.
Tik tokį pagal įstatymus. Taip tu
O
,,Salier,”
;dvi dirbtuvės tos k impanijos - rėtu būti nuo 1 d. liepos 1897. tis paduoda žinią, kiek kurioj susimuszė laivas
I’D ANCl’ZI.1 A.
marių bangos (vilnys) iszmeta
Vienu žodžiu, atėjimas i
Merchants Mill ir Puddle Mill
Mieste Marsilijoj beveik vienu sykiu numirė c> ypatos.
lavonus nuskendusių su tuom
dirbs ir toliaus. 6^0 darbinįkų
gyventojai persigando, nes misliio, kad tie numirė nuo
netenka darbo. Kada vėl tos kįtas, ir ne vienam vargszui
maro ligos.
visos dirbtuvės pradės dirbti, reiks nuo New Yorko grįžti mus) mėsos. Austrijos b1 Išpū
atgalios.
nežinia.
Miestelije Perry, O. T. '•eigų ’r vokieczių 9, italieczių neras pas kurį žiedo ar kito
brangaus
Ties Clarion, Pa. 24 sausio buvo padarytas mokslai nes na
o o daigto. TuosO bėgė
ežiais Viduržeminių marių jų norą.
I ^^5 geležinkelio Pittsburgh mas isz velėnų. 24 dieną Sau Sunenytų Valstijų Sziaurinės džius atgramino
nuo to sekauO
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li vaikai isz to turės numirti,
Užberti sniego.
panai neįstengia numalszyli maisto, nors g)
krutinės, kad butų smaginus viso pareikavo nuo parapijos
Mieste Berford, Pa. 24 saus. o ir pati Jenny, Jones neži
Per
Pirenėjų
kalnus
ėjo
ke

jie sutremps maisztinikus.
nuimti; bet turėjo smarkiai su
nia ar iszliks gyva.
liolika ispanų.
Ui.iai viena spausti su keliais muskulus 1773 rublių. Parapija, žino
Kubiecziai turi jau iszsirinkc ir civiliszk
jo paezia ir dviem vaikais.
ma, nedavė jam tiek. Norėda
negyvėlio krutinės, nes isztiėsCroyle’ienė dar iszmetė isz
Prezidentas
Cleveland’as ant sniego, kada jau buvo ki ta ant žemės jo sustingus ran mas pabausti parapiją, liepė
Bartolomeo Maceo; iniiiesteriu vainos — C.u
antro gyvenimo liepsnojanczių
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Duonos jieszkotojai.

balsas smuiko nyko oszime girios, kiti pritardavo žeidikui, tum isz dangaus nukrito, vežimas tūlo pono Griinmanskio.
pagal amerikieczių būdą, barszkįdami skardiniais bliudeliais. Tas ponas Griinmanskis Cincinatti’j, kur gyvena vokiecziai,
.Apysaka Henriko Sienkieiycz' iaus.
Gyveno prie sunkaus darbo triukszmingai, prieg tam be 'gal trumpiaus vadįtusi Griinman, bet Borovinoj dadurė
Lietuviszkai iszguldė
V. Stagaras,
tvarkos. Pirmiausiai reikėjo pastatyti grinezios, ir netrukus ' „skis”, kad geriaus prekystė sektųsi.
o
o
Vežimas jo buvo su
ant, žalio proszvaistos ploto atsirado rentiniai namų, ir iszsi- ! augsztu audekliniu stogu, ant kurio isz visų szonų juodavo
draikę skiedros, skiedrelės, sklypai žievės ir kiti medžių palai paraszas didelėmis raidėmis: „Saloon”, o apaezioj mažesnėkai.
Raudonasis medis, arba vadinamas ,,r e d v o o d”, I mis: „Brandy, whisky, džin.”
Gyvenimas naujokyne.
lengvai taszėsi, vienok tankiai atsieidavo toli jo jieszkoti.
Kokiu budu tas vežimas laimingai pervažiavo tyrus tarp
— Tąsa. —
Kiti įsitaisė tuomlaik szėtras isz audeklų, nuplėsztų nuo veži Clarcsville’io ir Borovinos, kokiu budu nesuardė jo tyrų val
Kiti, ypauz ncpaeziuoti, kuriems mažiaus rūpėjo apie katos, dėlko indiecziai, kurie valkiojasi mažoms kuopelėmis,
Sustojo prie upelio, gana diktoj girios prosz vaisto j. pa- ‘ mu.
kraszczių, kurios.ketino keturkampai sustatyti grinezias, oi pastogę ir nusibodo liųiti kelmus, pradėjo arti, kur aržuolai kartais kibai arti nuo Clarcsville’io, nenuėmę skalpo nuo
viduryj, su laiku, pažnyczią ir niokslainę.
Bet taip dar ne- i ir hiekorai. t. v. geležiniai medžiai buvo retesni. Tada, kai]) j Griinmanskio galvos, buvo tai paslaptinė, gana, kad atvažia
greit bus; tuo tarpu stovėjo vežimai, kuriuose atvažiavo Į Arkansaso g rios giriomis, pirmu syk jose skambėjo szauki vo ir tą paežių dieną ėmė gerai uždarbiauti.
Bet tą paežių
czionais. Vežimai buvo sustatyti i trikampį, kad, jaigu kas mai: ..Sziu, žali! štai, margi!”
dienų kolonistai pradėjo ir bartis.
Prie tukstanezio ginezų
Ab^įnai, kolinistai tiek turėjo darbo, kad nežinojo, už už skyrius, padarus, avis, vietą prie ugnies, prisidėjo dar ne
užkluptu, galima butų gintis, kaip drutvieteje.
l’ž vežimu
liuosoj dalij proszvaistos vaiksztinėjo mulai, arkliai, jauuziai, ko pirma imtis: ar pirma statyti namus, ar lupti kelmus, ar labai lemtos priežastys.
Sztai tarp kolionistų atsirado kok
karves ir avys, ką saugojo jauni apsiginklavę vyrai.
Žmo medžioti.
Tuoj i.-z pradžių pasirodė, kad plenipotentas ko- sai vietinis amerikiszkas patrijotizmas.
Tie, kurie atvyko
lionistų nupirko nuo geležinkelio žemę, pasitikėjęs ant žodžio, isz sziaurinių valstijų, ėmė girti savo senąsias vietas gyveni
nes nakvojo ant vežimų, arba prie sukurtų laužų.
Dieną moterys ir vaikai buvo prie vežimų, o vyrų kir-į suvis nebuvęs apžiūrėti; kitai]) nebūtų pirkę vienos girios, ka mo, peikdami pietines valstijas ir isz ten atvažiavusius kolioviai kaukszejo girioj. Naktimis kauke tankumynuose lauki da galima buvo pirkti lygumų, tik vietomis apaugusių girio nistus, ir atžagariai. Tada galima buvo iszgirsti anų sziaurTaip pletipotcntas jų. kaip ir plenipotentas gelžkelio amerikiszka lictuviszką ir lenkiszką kalbą, lopįtą angliszkais
niai žvėrys, kai]) antai jaguarai, Arkansaso vilkai ir kujotni. i mis.
v
.....
Baisios pilkos meszkos, kurios netaip bijo žėrėjimo ugnies. ' atvažiavo, teisybė, i vietą, kad padalyti į skyrius ir parodyti, ■ žodžiais visur,
kur jos persiskyrimas su gimtiniu krasztu ir
kartais arti prieidavo prie vežimų, per ką naktį pliumpsėjo katras skyrius kam priguli, bei pamatę, kaip viskas yra, pa- buvimas tarp svetimų sudraskė.
szaudyklių szuviai ir girdėt buvo szaukimai:
,.Kelkitės; -iszva’ste porą dienu, paskui iszsibarė ir iszvažiavo neva mie— Na kų-gi jus giriate savo pietinius kontrus? — gynė
muszti žvėrį'.”
Žmonės, kurie atvyko isz Teksaso kra-zm , ra\ imo priel ii>u i ClarcsvilleTi ir dauginus negrįžo,
1 vaikinas nuo Chicagos. — Pas mus Illinois’e, kur dirstelsi,
Netrukus pasirodė, kad vieni užmokėjo branginus, kiti
beveik visi buvo geri medineziai ir tie lengvai mito patys ir
1 visur raibrodai, o tik karu mylelę nuvažiuosi, tai ir city.
maitino szeimyną žvėriena, ypauziai antilopomis, elniais ir ( piginus, (j kas blogiausia: niekas nežinojo, kur katro yra sky
Nuveisi į farmą, namą nori statyti, nereikia girios pjauti,
buivolais; mat buvo tada laikas pa vasarinio persikėlimo tų į rius, kur katram priguli la ikas. Kolionistai liko be vadovo,
nusipirkai liumberį ir atlikta, o pas jus kas?
gyvulių toliaus į žiemius.
Kiti kolionistai maitinosi isztėk- ' be valdžios, kuri apie juos rupįtusi ir jų ginezus iszrisztų.
— Pas mus vienas kanonas dauginus vertas, kaip pas
Vokiecziai butų visa minia
lium, pirktu Little Rock’e arba Clarcsvillc’iuj — kukurūzų Nežinojo gerai, nė kai]) dirbti.
kirtę girią ir iszkirtę viską, iszvien pastatę namus, tik paskui jus visi bliokai.
miltais ir sūdyta mėsa.
— O tu man, gadem, ką ežia prikaiszioji? Ten buvau
Bet musiszkiai kiekvienas
Apart to, pjovė avis, kurių sziek tiek turėjo kiekviena butų skirstė prie mimų laukus.
norėjo savo paimti, savo namą statyti, ir savo skyriuj girią sir, tai ir ežia busiu sir, o tu kas do vienas?
szeimyną.
I
Dar kožnas norėjo imti vietą areziaus proszvaistos,
— Tylėk, kaip pagriebsiu s z y n g e 1 s ą, arba kaip
Vakarais, kada prie vežimų sukurdavo didelias ugnis, | kirsti.
jaunimas, vietoj gulti, imdavosi szokti. Vienas griežikas at kur giria retesnė ir vanduo areziaus. Isz to kilo ginezai, ku patepsiu kaktą krikti, kad taip pyksti. Koksai tav busi
sivežė smuiką (skripką), ant kurio rėžė nuo ausies, ir kada rie dar labjaus pasididino, kada vieną dieną atsirado, tary ness a s prie manęs.

III.

— Ką tu ežia manę faliszuoji?

Nupirksiu tav už bitą!

Naujokyne, tiesiog, blogai ėjosi, nes ta minia buvo kaip
avys be piemenio. Už skyrius vis labjaus ginezijosi. Kilo
pesztynės, kuriose draugai isz vieno miesto ėjo iszvien prieszais paeinanezius isz kitų miestų. Dauginus tyrę, senesni ir
iszmintingesni, teisybė, pradėjo pamaži įgauti autoritetą ir
valdžia, vienok nevisados jiems .sekėsi tai užlaikyti. Tik lai
ke pavojaus abelnas instinktas apsigynimo liepdavo užmirszti apie barnius.
Sykį, kada pulkelis valkatų indieczių
pavogė keliolikų avių, visi szoko vytis ilgai nemislydami.
Avis atėmė, vieną raudonskurį taip sumušzė, kad netrukus
numirė, ir ko dailiausiai sutiko tą dieną, bet ant rytojaus vėl
pradėjo niautis bekirsdami medžius.
Nesibardavo ir tada,
ka<la žeidikas pradėdavo žeisti ne szokius, tik dainutes, ku
rias kiekvienas pirmiaus girdėjo, būdamas dar po sziaudiniu
stogu. Liaudavosi visi tada kalbėję. Apstodavo ratu žeidiką, oszimas girios pritarė jam, laužo ugnis szvilpė ir spjaudė
kibirksztimis, o jie stovėdami lenkė žemyn galvas ir jų duszios lėkė už jūrių. Nekartą mėnulis augsztai iszkilo ant gi
rios, o jie da vis klausė. Bet atėmus tas trumpas valandėles,
viskas vis labyn iro naujokyne.
Ta maža vicszpatystė, pa
sislėpus tarp girių ir beveik visiszkai atskirta nuo kitų žmo
nių, vadų apleista, negalėjo ir nemokėjo gyvuoti.
Tarp kolionistų randame du mums pažįstamus: senį Kau
lų Kirvelį ir jo dukterį Mariutę. Patekę į Arkansasą, turėjo
Borovinoj skursti drauge su kitais.
Vis-gi jiems czionais
geriaus ėjosi. Szilas, tai ne New-Yorko gatvė; ten neturėjo
nieko, czionais locną vežimą, truputį gyvulių, pigiai Clarcsville’iuj pirktų ir truputį padarų. Tenais kankino juos bai
sus iszsiilgimas, czionais sunkus darbai nedavė atkreipti
mastis nuo tos dienos.

-----(Toliaus bus.)-----

The Lithuanian Weekly

Visi lietuviai privalo duoti Europoje blogai, kitaip butų
baisa už saviszkius. L žmirsz- pasilikę savo kraszte ir dirbę
The Voice of Americas. Lithvanians kim czionais savo privatiszkas ramiai ant kąsnelio duonos;
neapykantas, tegul isznyksta buvo lai noturosstiprios ir ener
visokios partijos, o ant rinki giszkos. nes kitaip nebūtų drį
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savo partijos, rinkkimc dabar taus kąsnelio duonos, kokį ten
119 E. Centre Str.
tik ,,lietuvį,” vis tiek, ar jis valgo. O jeigu jiems naujame
Shenandoah, Pa.
butų mus mylimas ar neapken- kraszte gerai sekasi, tai su di
&
cziamas. Pirmiaus papratįki- desniu kartumu mislyja apie j
1012 Carson Str. S. S.
me kitus lietuvius ir patys sa- seną, kurs nemokėjo ant jų pa
Pittsburgh, Pa.
vę duoti balsą tik už ,.lietuvį,” sipažinti.
Translating & job work in englisli, ir tik tada galėsim stengtis isz
L ž lai didesne puse ameri-'
lit hunu ian and polish languages
rinkti žmogų ..savo partijos, kieczių gyvena viena mislia ir
done at reasonable prices.
kada matysim, jog, ar szeip, prie vieno eina siekio; iszsiluoar taip, vis bus lietui ys isz- suoli \ isiszkai ir atsiskirti nuo
rinktas. O dabar, keliai dar Europos bei pažeminti ją kuoJ Iszeina i kas i subata j
nepergalejom anglų, užmirsz- skaudžiausiai. Politiszkame gy- ■
kim, sakati, visas partijas ir veninio įsikunyjo ta mislis dok- į
asabiszkas neapykantas ir rink- trinoje Monroe jaus. Po tikrai
119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.
kime tik lietuvį, nepaisydami, teisybei, tai ne doktrina, tik!
prie kokios jis partijos priguli, jausmas.
Kasztuoja
nes kitoniszkai anglai kaip nie
Ant visu metu.................... 1 (tol. ir 20 c.
Amerika nenori leisti, kad
.. pusės metų......................
60c. kino, taip ir toliaus mus niekis,
Europa turėtų kąnors veikti už
3 mėnesiu........................................ 30c. o kas arsziausia- kad tas
nie
didmario. Nori vesti poliliszShenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo. kinimas yra teisingas.... Nes ką buitį visai atskirą; nori būti
mes patys turime prisipažįti.
svietu protiszku bei politiszku
Iii užmari* su pristatymu iki Maskolių kad geda mums, jog anglai per
pats del savęs ir uždarytu savy
rubežiui.......................................... 5 markės,
vienumus nesusipratimą ant’
je; nori isztiesų pasilikti svie
mus pergali. į
Pinigus reikia siust i regist rą rotoje kožnų rinkimų
tu nauju, pagal savo supratimą,
grornatoje arba per ..money order". nors jų yra mažiaus.
augsztesniu ir geresniu. Ame
Siuncziant uedaugiaus kaip 60c.. galima
Tikimės, kad per szių metų rika atsieks savo liksią. Iszprisiųsti pacztavoms markėms
rinkimus .Szenadorio lietuviai stums ji Europą visiszkai isz
Korespondencijos, v Loki rank- visi iszvien eis ir parodys an
kito pusžemio. Nereikalaus ant
raszcziai ir pinjgni turi Imti siun- odams ka gali.
tolesnio laiko ne vieno euroeziaini ant szio antraszo:
piszko metro daugiau. Ne
Garsas Publishing Co.
pirks nuo Europos nieko dau
Shenandoah. Pa.
Max Nordau apie giau,
net be apgintinio muito;
amerikieczius.
Siuncziant rasztus isz Europos galima
iszteks pati sau. Europa sens
padėti antraszą:
Žinomas vokiszkas publicis ta ir stingsta, Amerika plėto
Rev. A. AI. Milukas.
Shenandoah, Pa.
tas Max Nordau parasze poli- jasi vispusiszkai. drąsiai, kas
tiszką strapsnį, kuriame per kart labiau ir Ruošiau.

‘ Garsas Amerikos Lietuviu”

“Garsas Amerikos Lietuviu”

Entered ns second class mail matter
a

the Post-Oflice at Shenandoah, Pa.

Kaip skaitytojams Garso ži
nia, Szenadorio lietuviai, len
kai ir rusinai susivienijo, kad
iszvien eiti dalykuose politi
kos; kad ne-vien mokėti tik
—visokias-mokestis ir taksas ir
už tai kęsti tik apjuokimą ir
paniekinimą, bet kad pasisteng
ti ir užimti vietas miesto urė
do. Szenadorij tiek yra lietu
vių, lenkų ir rusinu, kad jie,
jei tik eitų iszvien, visus anglikus nuvarytų į užpeczkį ir pa
tys apimtų visas urediszkas vie
tas. Bet, kaip žinome, ikszioliai
to nebuvo, o miesto určdnįkais
Vis liko mus aprinkti tie mus
niekinanti anglai. Tikimės,
kad po susivienijimui lietuvių
su rusinais ir lenkais to datigiaus nebus, ir jei nevisus iszsyk, tai bent kelis urėdus apims
ir tie anglų niekinami ateiviai.
Pereitą nedelią demokratų
vartija perstatė ir isz mus tautieczių vyrus ant urėdų.
1

žvelgia atsitikimus i Sq6 metų.
Akyva yra vieta tame straips
nyje apie santalkas tarp amerikieczių ir europieczių.
Isz punkto filozofijos veika
lų —■- raszo jis — svarbiausiu
atsitikimu metų yra kare ant
Kubos. Ispanija per karę tu
rėjo progą parodyti, jog yra nežiūrint ant pavirszutinio apmigimo - krasztu didvyrių. O
vienok neįstengs ji Kubos už
laikyti, nes už Kubą stoja
Amerika, o priesz tą dalį svie
to Europa sziandie nieko ne
gali padaryti.
Suvienytos Valstijos kubieczių nemyli, o vienok juos gi
na. Žino jos, kad tai kova mu
latų ir nigerių su baltais, bet
kadangi tie baltieji yra sūnu
mis nemylimos jų Europos, tai
reikia ginti nigerius, bile tik
Europai įgrist.
Neprietelystę Amerikos link
Europos reikia iszaiszkinti psichologia Amerikos gyventojų.
Amerikiecziai yra iszeiviais ar
ba ainiais iszeivių, kurie pamė
tė seną tėvynę. Ėjosi jiems

Europa ligsziol nebuvo dar
priversta pavydėti Amerikai,
dar nereikalavo bijotis. Europiecziai turėjo liuosą įėjimą į
Ameriką. Dabar pradeda da
rytis kitaip. Amerika užsidaro
nuo Europos uždraudimu emi
gracijos. Pamaži prieis prie to,
kad ne vienas europietis nega
les ant visados pasilikti už d’dmario: amerikiecziai nenori,
kad Europa gadintų jų veislę.
Vakarinėje Europoje pasi
darys prastai, kad ne pirkiniu
negales parduoti Amerikai, ne
atiduoti jai pervirszyjimą savo
gyventojų. Bet net kare visos
Europos nieko negeĮbes priesz
Ameriką; užėmimas Amerikos
privestų prie to, kad po kelių
metų patys užemejai pavirstų
į amerikieczius.
Ant vakarinės Europos gu
lasi tamsybės. Ir kas žino ar
sūnūs musų sūnų neprigyvens
tokių valandų, kad už didžiau
sią europiecziui garbę bus lai
komas titulas amerikiszko ukėso. įgautas po labai ilgo bei
smarkaus egzamino.

DĄJĄA..
'Tegul einu po kvaraJių
Atigsztis, žemis ir visokios
'Tegul jas marma liūs!
Vieną kartą subatoje,-

Kiek dirbamų dienų per
metus.

geriausiai

Atėmus nedėldiemus ir kitas
susidūrė su kas žiu kokių kilu
szventas dienas, pasirodys,
laivu, kurio ne vardas nėra
kiek dirbamų dienų per metus

Gyvena
Shenandoah Pa

žinomas.

ko tas neuzkenke, o anas m
žinomas .laivas nuskendo su
\ isais jurinįkais. kuriu buvo į

Penkias-deszimts dolerukų
Kiszeniuj turėjau.
O taip greitai beeidamas
Vis į szalis dairaus.
Kad užeiti i saliuna
<•

Nuskinde laivai.

dvideszimtį.

smarki

c

);

Ir i nejau į salimui,

Tuo vaikinas, lyg ledok:u>.
Manę pakušino

elizijoj,

Virtem-

burge,

1 )en mar

Ėmęs pasodino.
Klausė manęs: ar norėtum
Giliuko bandyti,
K (4 i s centus į kiszenių
Sa v parsi\ aryti

i dasiirti prie
■t užėjęs ant

s ., City oi

I upele * ‘ at

mieštą San Erancisco
vienuolika jurinikų nuo

06;

Trcinai iszema isz .Shcnadorio į
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton. Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlel.eni, Easton
ir Weatherly 6.03. 738, 9.14, ryta; 12.58
3.53. 6.oo po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38,
!i.1 I ryla: 12.5S. 353 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards Ir
11 Lmidale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton. Laceyvilh', Tovanda, Sayre, Vaver1\ ir Elmira 6.03, 911 rvta: 3.53, 6.00 po
piet.

Rochester. Buffalo, Niagara
West ns 9.1 I ryta; 6.00 po piet.
Bdvidoro. Delavare. Water Gap ir 5
idsbnrg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
Lambertville ir Treitlnn 9.14 ryta.
In I'u k Ii.u n noek 6.03. 9.1 1 rvta:3.53po

ir in

Skirt ūmas valandų.

Stacziau kvoteruka,

Stacziau dolieruką.

Pran-

Kaip žin rm*, žemė
nei kamuoly-. Saulė
tos. o žemė sukasi, kaip iszmestas į

an at-

9. 1 4 ryta
i. 00 po piet.
Inbiirn 0.1 I ryta: 3.53. 6.00 po piet
Jeaiiosviile. L (‘vision ir Beaver
12.5S. 3.53 po piet.
umber Yard 6.03, 7.38,
12 po piet,
ir Hazleton
3.5.3. 0.00 ir

nome

() bankierius apžiūrėję?
In masznų įdėjo.
Iszsigeriau stiklą alaus

nu.

viena pusė žemės kamuo
(is autorius

\ ra nusisukus nuo

Dar buvau smailesnis.

muolio. dėlto taip pareina.
prieszingai.

Buvo jau po galų!
Rėžiau naktį, ant rytojaus

vienus

po pi 31.
In 11 az.leboork. Jeddo. D ri f ton ir Free
land 0.03. 7.3s. u. i | rvta: 12.58. 3.53 po

kilus vidudienis ir vidunaktis.
(’zionais paduodame skn
laiko ant kiek saulė vėliai

Ashland, Girardville ir Lost Creek
7.30. 9. lo. Il.lo r\ ta;
1.50. 4.10

szermenu.
U. 50.

Gonto anei vieno.

lės miestuose.

Ra veli R mi. Cent ra lia.

Vėliau kaip New Yorke saulė tek: 1.

Kur dabar reik dingi i {
1 )ar į sztorą nemokėta:
Reiks toliaus jau slinkti.

Radau
Kur raktelis lieka.
Inkiszęs pasukau.
kmęs maszną su pinigais
Began greitai, kaip padūkę;
O kur
nežinojau;
Kaip nubėgau kelias mylias
Krūmuose nakvojau.

Pamislijau savo dvasioj:
O tas Ilžiaugsmas man neilgai
Kaip ir velnias pėdoms mano

Visus pinigus isz manęs
Jie jie atsiėmė,
1 r da. brolau, pažandinių
Ir į dželą pasodino
Ant pusantrų metų,
Kaij) dabartės pamisliju,

Mrs. M. F. Schmidts
107 Jardin str.

ad. min. .d,

Aut verpė.............. . .
Perline ................. . . .

1B— .)
•>
5- TJ •D

Shenandoiih. l’ii.

Bremene................ ... . > - 31 (I
5
13 J.
Bruksvli j................ . .
1 -11- -4
Bueno- Airi je ■ ■ ■ ■ ..
('alcutoj .............. . . . . 1 49 2
Konsianlinopolij. . . . Ii 51- 9
Dubline.................. ... 4 30 5
Edinburge........... . . . . 4 43
20 5
(relievo j ........
I lamburge........... ........... > . I ) s
-13 (i
Liverpool! j...........
Londone................ .. .. 4 .).) - !)
Į
Madride................ ... 4 41

----r f" 2
Rio de .Joneiro'j.
Ryme.................... . . 5 — 45- s
(j .) i - 1
Si. Peterburge..
<)- 0
Valparaiso'j......... . .. 0
Vicnnoj.................. ... (5 __ 1 — 2
0 41- ,)
Halifax’e..............
0 33- ,)
I lavanoj................
Hong Kong’e.. . . . . 11 27- 4
9 - 24 9
Mel bourn’e ••••..
4(i—5
0 22- 2
Panamoj • • • •

Jokahamoj. ■ ■.

y

l-z sicimoi, i n 5.15, R.20. 12.10 isz ryto, 3.00,5 10

< i 1’otUville. 6 03, 7.38
li.gH. 3 0S. 1.15, 0.00 ir

’<>11ilie i Sze.uulori 6 IN), 7.45
12.35. 3.00. 5.15 , 5.10. 7.15. 10.20
Il .z.b toi:. 6.03. 7.JI
R. 3.53. 6.00. 8.42 po ph*tu.
Inzlehin į Szriindori. 7.35. lO.Ofi
.5.57. *.56 po pi( 111.

GALIMA GAUTI
įam
ir

5 p<> pietį,, ir ateina In
10 ryla ir 12.50, 6,31

prisiuntimu kasztuoja til 10
cent m
Adresas tekis:
Dr-ste V. Voloncziausko
Box 1018, Plymouth. Pa.

Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost < reel-. 7.53 ryta 11.40 po pietų,
In Ha'.leton. Black Creek Junction
l’cnn Haven .luction, Mauch Chunk
Allentow n. P,i-i hlehem. Easton ir New
York, 9.|o. ryta 12.50. po pietų.

iszmokti gražiai

In Philadelphia 12.50. popintu.

R. A- Davenport
l<a i-

VISOKIUS PECZIUS KUKNIIR DEL SZILUMOS.

(Prisiuntė V. Rudzinskas.)
jeigu kas žinotų, kur randasi

Metu laikai.
METAS II.

47d

gul duoda žinią ant szio adreso:
Mr. Vincas Kudzius
2743 Carson str. South Side.

Ir nei szudvabalis kribždėdams sz..e gyvena.
Ak, kad jau gaspadorius pats vos gyvs pasijudin
Ir nei utėlė kraujų prisisiurbusi slenka.
Ką jau bernas veiks, kad jam jis lieps pasipurtįt.
,,Ak" tarė Paikžentis, mokito Bleberio bėrutis.
..Maus gaidau. nemislyk kad tikt mnsų ponaieziai
Ant ezesnių su jumprovoms durnai szokinėja
Ir aklai prisisiurbę būrams gėdą padaro;
Juk ir būrų daug jau jiems prilygt nesigėdi.
Dingojas kad vis garbė, ką garbinti ponai
Ir kad vis kytrums. ką jie pliuszkėdami plusta.
Daug yr ponpalaikių, kurie kasdien įsirėmę
Kabiar ir varles visokias svetimas ėda,
O, prisiėdę jau bei rinezvynio prisikoszę,
'Tuo su kortoms ir klastoms kits kita nugalinti.
Bet ir būrai jau nuo jų mokinasi branyt
Ir besiszypsojas, kad Krizas Krizą prigauna”.
..Eik, nezaunyk taip” asz jam drąsa pasakydams
Dyvyjaus jo kalbai, tuo nuo jo nusigręžęs.
Sako rods mieste, kad būrai menk iszsimano
Ir ktid jų darbai bei buriszkos budavonės
'Tikt bjauru kalbėt esą hei-gėda žiūrėti.
Bet. kas taip szveplen. tas būrą dar nepažįsta.
Vierykit tikt num, kad tills, vyžas užsimovęs,
Su protu daug syk apgauna didelį poną:
'Tikt nedrįsta biedžius vis, kaip reik, pasakyti.
Taip bedūmojant man, sztai. vėl niukims pasidarė.
Rodės nitui isz ties, kad jauezių kaimenė bliovė.
O sztai, vaikpalaikiai Plaucziuno parneszė plonį.
Žinot juk, kaip musų lietuvninkai prisirėkia,
Kad jie, po Jokubinių jau rugius nukapoję.
Ploni neszant buriszkai szokinėdtuni suokia.
Taip ir vaikpalaikiai Plaucziuno savo tėtaeziui
Garbę su sziaudų kuliu padarydami rėkė.
Nes grūdelius lauke jau vėjai buvo nudaužę
Taip, kad tikt sziaudai į mėžlą mest pasiliko:
v

In Aalesville. Park Place, Mahanoy
ir Delano. 9.10. 12.50 ryta; 6.03
0.31 po piet u.
Cil y

mo Gulbiniszkių, parapijos ir

Ir dangums jų vos savo blogą pumpurą rodė.
Daugel dar visur nei būrų kūdikiai žaidė.
O kiti jau su žiloms barzdoms svyrinėjo.
Kristijono Ponelaiczio.
Giltinė su dalgiu, nei seną gremždama barzdą.
Būrams tuo visiems visur isztusztino pievas:
'Tikt Plaucziuno vieno dar nekrutino sklypą.
Tas nenaudėlis l’laucziuns, pas Kasparą pernai
Vasaros darbai.
'Talkoje pavitots, taip baisiai buvo pririjęs,
Kad jis naktyj, ant tamsių Jaukų klydinėdams,
(Tąsu.)
Budę naują su dalgiu szukėtų prapuldė
Sztui, jau vakars bus, o nieKo dar nepradėjot.
Irgi namon, iszauszus jau, vos vos parsibastė.
Ant, jau visas sviets kaip skruždelyns susirinko
Taip jisai paskui, per dieną visą miegodams.
Ir kiek viens atlikt kas reik tikt bėga, tikt bėga.
Pamestų rykų lauke jieszkot neminėjo
O jus nepriteliai vis tikt kirmyt pasileidot.
420 | Ik po meto vėl szienaut jau putpela szaukė.
Kas jau bus isz mus, kad taip gyvent nesiliausim f*
Sztai, Plaucziuns savo dalgio bei budės pasigedo,
Ale nelaukk, kad jie kampe girdėdami szauksmą.
Ir vaitodams vis ir szen ir ten bėginėjo,
Tuo, kaip reikia, paszoks ar veik atsilieps gaspadoriui.
Ik paskiaus. isz papykio beržinį pagavęs,
Ak, nemislyk taip, kampe dar juokiasi smirdai,
Paežių su glupais vaikais kone numuszė smirdas.
Ar, kad jiems vertai grumzdi, vis keikdami baras,
425
'Taip po tam jisai, nesvietiszkai prisidūkęs
O dar to negana, bet jau ir muszt pasikėso.
Ir vienausi kuinpnlaikį prastai pažiabojęs,
Juk žinai, brolau, kaip pernai valkata Slunkius,
In Karaliauczių. dalgį pirkt, tiesiog nukeliavo.
Jomarke brangvyno stuopą visą nurijęs.
O vei, ten dyvų visokių daug pamatydams
Man isz papykio kone visą nupesze kiauszę.
Ir žioplinėdams vis bei buriszkai szokinėdams.
O paskui razbaininks tas, beržinį nutvėręs.
430 j Budę su nauju dalgiu nusipirkt užsimirszo.
Su kitais draugais pasiritę nugarą skalbė
Bet ir kuinpalaikį taipjau pas Miką pragėręs
Taip, kad man kelias nedėlias sirgti reikėjo.
Pesczias po dviejų nedėlių vos parsibastė
Tai margi daigtai, kad jau plaukai pasisziauszia.“
Ir savo pievą pridergtą (tikt gėda sakyti)
Krizui taip besiskundžiant, sztai, pulkai susibėgo
Sznypszdams ir rėplinėdams vis su pjautuvu kirto.
Ir visur rėksmai,,szokk. kirsk, griebk, krauk” pasidarė. 435
Bet kaimynai jo rugius jau buvo suvalę
Tuo laukai kaip skruždelyns kribždėti pagavo
Ir keli kvieczių plyckus pasikepę valgė.
Ir gaspadoriai su bernais szienaudami spardės.
Man dėlto besidyvijant, sztai, Kasparo tarnas,
Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs.
Isz rugių kiaules guiniodams, man pasirodo.
Kardus ir szobles į margas nuneszė pievas.
„Kas tai?” klausiau jį ,,keno ta dvylika parszų?”
Sztai, tuojaus visur iszsisziepusi giltinė smaugė
440
„Ticz” tarė jis „nerėkauk taip, tai Kasparo kiaulės,
Ir visoms lankelėms raudą didę padarė.
O rugiai Plaucziuno, kurs, ant! pjautuvų plaka.
Nes dar daug žiedų tikt vos žydėti pradėjo
Juk žinai kaip jis kas mets, blogai rėplinėdams

Run. C'entraįia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
1 49 ir 7.2] po pietų, ir ateina in Shamo
kin ant 10.55 ryla ir 2.47. 8.19 po piet.

45

Kur matysiu grajyjanezius

Park' Place. M a ha nov Cit v. Dolan
6.03. 7.38. 9.1 I ryta: 12.58. 353. 6.00
11.13 po pietn.
Yeatesville 5.15, 7.38, 9.14 rytu
6.0O. 11.13 po piet u.

Treinai iszeina.

Saulė angszcziau teka kaip New \ orke
a d. niiu. se<
Paryžiuj................ . . .. 5 — 0— 9

Jau kazvremis daugiaus asz

Siibtts uzsimoleti
iz GARSA.

In
15.
12.
In
■>3.

M t-Carmel
I. U>. 4.07,

---- TAIl’( )S-Gl - -

įtaiso

Kiekinius slogus ir už-

Iszeina isz. Hazleton i.i Szenadori 9.00ryta 12.52. 6.24 po pietų.
Isz Sz.ena lorit in Potisville 6,00, 9,10,
9.10. ryle 3.05. po pietų.
le: 12.35, 5.15. 0.10 po įdėtu.
rollix h. wii.Bi R generalnas supcrlnlendentas South Bethlehem, Pa

kuknios.
K

A

IIAYEATORT,

7 S. Jardin str

4so

435

4!>o

495

5()o

505

510

Shenandoah. J’a,

riiiladelpdia, Pa.

A. W
Soul R Bethlehem, Pa,

O sztai, dar raspustą jie padaryt prasimanė.
515Merczius su Lauru mergas i vandeni vilko.
O Pakulienė su Ltiuriene tuo, pasitieszvt,
Vyrus ir vaikus su pilim milžtuve plovė.
Taip bVsidarkant jiems ir kiauliszkai besimaudant
Barnys su nes\ ietiszknis vaidais pasikėlė.
52fy
Lauras, jau per daug mirkyts, tuo piną pagavo,
O Ltiuriene su Pakuliene lopetas ėmės.
'Taip pasikėsant jau tuojaus Plaucziuns pasirodė
Ir, greczmis la-zinių szmotus kožnam padalydams
Papykius durnus ir vaidą visų nutildė.
525
O po tam, savo namą jau vieniai czestavojęs
Ir kaimynus isz visų kampų suvadinęs.
Taip nesvietiszkai ir kiauliszkai prisirijo,
Kad jau su visais svccziais po suolu nupuolė.
..Ak” ttue !n as ..jt u t< ktu su n rsų gedyre. 530
Kaip jau Szvcisteris ir Prancūzas Lietuvą gavo.
Rods ir tarp lietuvninkų tuls randasi kiaulė,
Kurs, lietuviszkai kalbėliams, Szvcisterį peikia,
O tiktai ir pats kaip tikras Szveisteris elgias.
Kaip pirm to Lietuvninkai dar buvo pagonai
535.
Ir savo dievaiezius isz strampų sav pasidarė
Ir, po medžiais tint virvių pasikorę, gyrė,
'Tai jie rods dar t’aip. kaip mes, nepažidami Dievą.
Daug neszvankių ir durnų daigių prasimanė.
()-gi dabar jau mes, krikszczionys būdami Prusai
540
Mos, lietuvninkai taip baisiai ryt nesigėdim.
Kad ir vokiecziai glupoki tur nusidyvyt.”
Seimui ttiij) besiraukant, sztai, pakamorė suriko:
,,Vaikai, kam vis vėpsot taip? ant. dargana rodos
Ir stulpai sauleles ant debesių prasiplatin.
545
Ką mums rup Plaucziuns? tesižino jis supclėdams.
Bėgkim. skubinkimės greiti suvalyt vasaroją.
Ant, jau baltuoja laukai ir vasara baigias,
O vasarojas mus dalgius vėl ragina provyt.
Pupos pernokusios, o žirniai jau susiraukę
550

■
S
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Tėvynės Sargas geriausias lietuviszkas mėnesinis laikrasz*
Ir isz ankszczių jų byrėt jau pradeda vaisius.
ti. Kada keliavo namo vien
Isz Pittsburgh o.
tiis, szeinantis Prūsuose.
Ai' negrieks, žmogau, kad Dievo tos dovaneles,
tik jiedu, tai jis klausė jos:
Geriausias
Shenandorij
phol
Del kurių besidovydams taip daug triusinejai,
Iszeina pavidale knygutės nuo 48 puslapiu
tu manę myli, ar ne? KaAt.drahda visokio budo
Argi ne grieks, kad jos ant lauko tur iszsigvildyt ?
da ji nieko neatsake ant to
Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipossius kokio nori formato, nuo
O kas bus isz musų, kad, neturėdami žirnių,
555 ir pagal ją laikosi, o antri pa
v
mažiausio iki formatui portre gi apraszymus ir naujienas isz visų lietuves kampų, o labjauiiai iaz
Žiemą su vaikais užsigeisim sziupinio valgyt?
mėgo melagystę.
Tie pas- jei jo nemyli, tai jis atims sav
Avižas ir miežius taipjau kone sulesė paukszcziai,
gyvastį.
Parkeliavus namo, to.
O kas liko dar, jau kiaules sav pasisavin.
Tėvynės Sarge rasi teisingus persergėjimus kaip iszlaikyti
Taigi, dabar glupai kisielių visą pražaidėm.
atėjęs į vidų nieko nesznekejo. gini.
savo braugią tėvynę Lietuvą nuo pražuvimo, o taiposgi rodą, kaip
O krusztinių bei kruopelių vos paragausim.
560 tarp žmonių nesutikimus, ge
29į W. Centre str.
apsiginti nuo nevidonų maskolių ir jų skriaudžianezios valdžios.
Ar negerai mokinau nuolatai suvalyt vasaroją?
rinus butų, ydant užsiimtų ruimo, iszgirdo szuvį. Atbė
Shenandoah Pa.
Bet jus, nei užkurtę, man klausyt nenorėjot.
skaitymu laikraszczių ir nau- gus mergina rado savo myli
41 ir24
Tėvynės Sargas nori sulaikyti lietuvių tautą nuo prapuoTaip-gi dabar kisieliaus jau ir sziupinio gloda.
mąjį isztisą ant grindų. Gulėjo
— limo dvasiszko ir medegiszko per apszvietimą; talpina taiposgi labai
DAKTARAS
O ką veiksim, kad mums reiks j baudžiavą trauktis,
daug pamokinimų.
Bet kur jau negyvas, nes pataikė tie
naudingus straipsnius apie ukinįkystę (gaspadorystę). Yra tai isž
Ar žiemos czėse su pradais akselį pro vyt?
ties moksliszkas ir literatiszkas laikrasztis.
565 ta v — vietoj to laksto ir ne- siog į galvą. Pamaczius, jog
Patys į laukus tuszczias kaszeles nusineszim,
szioja labai blogas naujienas, jau jos mylimasis negivas, taip buvęs prie Miners Hospitan
O galvijams vargstantiems, neturėdami pradų,
isz kurių paeina daug blog'o, mergina ir apalpo po jo kojų, Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Ainerikiecziai lietuviai gali padaryti puikų prezentą savo gimi
Isz bėdos pietums nedarytą paszarą duosim.
o nekartaG "ir suvis nekaltam kad ją turėjo laukan iszneszti.
Shenandoah, Pa,
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sauga.
O jus moters, ar ir jus taipjau pasileidot?
žmogui reik sunkiai nukęst
Kam linų raut ir, kaip reik, iszkarszt nesirengiat?
570
Isz 24 į 26 sausio daug žmo
Garso agentas.
, „
„
°
supnsiUH'
Kasztuoja Prūsuose 2 markes ir 20 fenigių; Amerikoje su
prisittib
nių
nuszalo
nosis,
ausis
ir
ki

Ar negėda jums, kad vokieczių gaspadinės
tokiems labai pririnkus, nes į
Dom, Bražinskas yra Gar- timu 1 dolerį. Uzsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti piIszkarsztus linus į lauką jau nugabena
akis pasirodo geriausiu priete- tas dalis kūno, nes nekuriose so agentu Elizabetlie ir apie- gi aus, beje už 75 centus ant metų. Adresas jo:
vietose buvo didis szaltis.
Ir, besidyvydamos didei, jūsų tingini peikia?
lium, o už akių pastato tave
______ ___________
St. Paul, Minn. buvo 23^ linkese.
Moters, jus lietuvninkės, ar jau nesigėdit?
niekiausiu ir nevereziausiu žemiau zero.
Ar nesigėdit, kad jums vokiszkos moteriszkės
Europe-Germany,
Waterloo, la., sausio 24
Su dailiais darbais ant lauko gedą padaro?
T oki atsitikimai paprasti yra buvo szalcziausias laikas, nes
Hochwiirden A. Januszkovski
O kas bus, kad czėsas verpt ir aust prisiartįs
*p mus broliu lietuviu, nes
O lineliai jus ant lauko bus pasilikę?
ro; taipgi per daugumą sniego
Propst und Dekan.
visi trukiai ant visų kelių pasiAk, kur dingot jus barzdotos musų gadynės,
Tilsit Wasserstr.
Kaip lietuvninkės dar vokiszkai nesirėdė
580 džiausi
nesziotojai blevizgu
Pr. Naujokaitis.
Ir dar vokiszkus žodžius isztart negalėjo!
■M
O sztai, dar negana, kad vokiszkai dabinėjas,
šiai atsitinka <arp susirinkusių
Reikalingas valgaBet jau ir prancuziszkai kalbėt prasimanė.
prie stiklo alaus ar degtines.
R. H. MORGAN,
Taip-gi bezaunydamos ir darbą savo pamirszta.
Dirba visokias
O jus vyrai, kaiu-gi nenaudėlių moteriszkių
jataisyt visas klaidas szian- Valgamistra mokantys vesti choSZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
rą
ant
4
balsų,
geras,
doras,
tegul
Ir iszdykėlių mergų raspustą nedraudžiat?
dien, nes nežinom, kas gal
KARDUS, DRABUŽIUS IR
Ar jau norit vokiecziams nuogi pasirodyt
stotis su mumis rytoj; atszhu- atsiszaukia ant adreso:
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU"’^1 W ""
Rev. J. Žilinskas.
Ir, kaip drimeliai, ant szlovnų czesnių nesigėdėt?
kim neteisias paskelbas ir atRaszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
Mt-Carmel, Pa.
Vincą Minkė yieziu
Jus apjekėliai, ar jau visai nesuprantat,
kukardas ir kepures.
Box 103
Pigiausia vieta visoj Amerikoj/
Kokią sav ir mums visiems padarysite gėdą,
5! M) artimui, tada bus miela ir pa
ANT PARDAVIMO.
Kad su buksvoms lopytoms i baudžiavą žergsit
tiems, jog bus meile ir sutikiUžlaiko geriausius arklius ir ri- 9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
Ir miszion sudriskę bei skaroti nukaksit ?
duoda Beno Instrumentus, daAk, ben gėdėkitės tas gėdas sav pasiprovyt
[36 ir 21]
Irgi paczias, kaip reik, linų raut guikite greitai.
PAS
Ant, dar liko kiek, kur kiaulės knist nenukako;
GALIMA GAUTI SU PRISIUNMažu kas autams ar mazgotėms dar pasiliko;
Ale padurkams jau ir kelnėms gloda zoposto.
46.
Presbiterionų — 39
1. Istorija Katalikų Bažnyczios. <t.
j ra labai naudinga dėl perskaitymo kož
Vei, ir grybų jau, želėk Dieve, neragausim;
Suvinyntų Presbiterionų — 33
nam katalikui. Kasztuoja
- 81,00
Juk. anot ano, juos vokieczių gaspadinės
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bu
Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
Su ketvircziais vis džiovįt i kakalį szauja.
600
lietuviszką bedievių darbus ir podraug
Plempių, rudmėsių, storkoczių bei baravykų,
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Ki
N.
Main
st.
Kasztuoja
20c
nų— ii. Suvienytų evageliJautakių ir baltikių, gruzdu irgi bobausių
3. Valtis bei iszguldymas szventų
konų protestonų (prussų) - io.
Bėgdamos į girias jos sav taip daug prisirovė.
Shenandoah, evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
308 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.
Krikszczionių
(Christian)
—
9.
Kad jau kelios jų su grybais į Karaliauczių,
abai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 89(5. Linkėtina kad kožno galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų wažiuot. PriegKupcziams iszparduot ir ką nusipirkt nukeliavo;
605
ietuvio namuose ji butu. Kasztuoje 81,50 tam leidžia piningus tiesiog in Lietu wą, Russija, Lenkiją ir kitas-visas —
C) kas liko dar zopostui sav pakavojo.
pas
K UN. A. BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
■ Parduoda dzietęs — 7. Reformatorių pres
Tai-gi dabar tikt szungrybiai dar mums pasiliko.
priėmimą ir rodą.
i gorius naujus ir
biterionų — 6. Reformatorių
O ką-gi veiksim, kad barszczius ar sziupinį skanų
Virt užsigeisim o pagardįt negalėsim?
MŽinot juk, kaip grybas, kad jį moki paprovyt,
610
gi
Cumberland presbiterionų - 2.
Viralus ir avižų kruopas užgardina szauniai.
<
dabro, kai p tais
fe
Bet ir su rieszutais saldžiais taipjau pasidarė.
Iszsiuncziame in wisus miestus ir miestelius wisos A»
viso 3S7 bažnyczios.
Vokietės tokių daigtų baczkas prisirinko
merikos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del sfuwr*
lierių, ražanezių, abrozų viąoIr jau kelios jų parduot Žakus prisipylė.
mo, Maszinas del drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc
Sausio 23
tus,
Wargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Klarne
O sztai, musų nenaudėlės dar nei rieszutyti,
615
tas,
Fleitas,
Baselies, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
ėjo geležinkeliu
Baltimore
Ir nei vieną, nei mackiurniką rieszutyti,
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbas,
Ohio, tarp stacijų Willock ir
piasi
prie
Rewolwerius,
Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius,
Žiemai perkąst ir kramtyt, dar nenusiskynė.
CM. SHMIDTO
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir wisokius kilus
Ar žinote lietuwiai kad UII KYŠ
Vvrai rods tokiu gėrybių menk užsigeidžia;
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname
nikis 34 metųamžio nuo 50 St. TI AN SHMIDTO yra geras alus ir
Jiems tabakėlis, kad ir visą butą prismirdin,
luksztus del laikrodėliu it t. t.
Prisiuncziame katalioga
119 E. Centre str.
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas
užekožnam
dykai.
Adresawokit
teip:
Tikt gardesnis kaip visi rieszutai gardžiausi.
620
Ch.
Slimith
‘
a
gali
kas
nori
gauti
ir
jo trukys ir ant vietos jį užmuKelpscli, Noreiko & Co.,
Boboms musų bedantėms jie taipjau nepritinka.
baezkutia in namus parsigabenti
LIETUVISZKAS SAL1UNAS.
56 Fifth Ave.,
CHICAGO, ILL.
Ne, gaidau, nesiūlyk joms, kas joms neparoitis;
M) V. Ccal str. She n andoah. I’a.
41 ir 11
Dantys juk, anot ano, sukroszusių metų
M. Slavicko
Darbai sziame laike suvis ______________________________
339
W.
Coal
str. Shenandoah, Pa
Rieszutį perkąst ir kramtyt jau nedera boboms.
menkai eina, todel-gi, mieli
---- PAS^r
j
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
Ale nereik dėlto dar tą niekuti panieki!;
|
pas
M. Slavicką. Žinokite, jog jis
broliai, nesikelkit isz
vra ne paeziuotu, tai yra teisingas
Mergos visos ir visi jauninteliai klupai
jeigu ir mislijot nekuri
J vyras, nes nereikalauja daug uždar
Tas gėrybes juk kramtydami garbina skaudžiai.
o-q]i i
-: Pigiausiai nusipirkt :mainyt vietą gyvenimo; ,Sf
.
FORN1SZIUS, PIJANUS, VARGONUS bio. Visados užlaiko puikius geryŽiemą, kad vakarais Katrynė snausdama verpia.
mus, kaip tai. szalta alų, visokia ariel'N'AUJES • LIETUWISZKAS S
;
ka
kokios
kas
tik
nori,
ir
kuo
pui

Paukszterėdams rieszutys tuojaus iszlmdina visą.
i ; N. Main, Shenandoah, P kiausius cigarus
O kad Jekė su Pime daug plūst nesiliauja.
202 S. Main Str.,
Tuo rieszutų krūva, kad juos i gomurį kisza,
Shenandoah Pa.
arkauckas
Jų gi upas sznektas ir zauną visą nutildo.
venate Pittsburgh’e ir norite
<<
IR
i
J.
uszkevisžius
O-gi dabar kas bus, kad musų moterų gaujos
pasilikt skaitytajais ir ant to
tfagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
—neseniai pirko—
Promptly secured. Trade- Marks, Copyrights
Su mergoms ką verpt susisės pas kakalį sziltą
liaus, o neužsimokėjot, tai
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be sznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
A. L IT T iN A.
O rieszutų nebus ir dantys grieždami szypters?
teiksitės duot žinią, arba užsisecured or not, free of charge. Our fee not due ,
Y
until patent is allowed. 32 paste Book Free. I
Žmogus
teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
H.
B.
WILLSON
&•
CO..
!
Taip pamatysim tuo, kaip vindai musu žiuponių
moket prenumeratą už ,,Gar- o perlui, žinote, jog kaipo naujas Opp. U.S. Put. Office WASHINGTON, D.C
biznierius nesigaili savo gardaus
Pakulų bei linų grįžtes peszinėdami stapters.
alnczio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savą ant 315 E. (Autre st.
Taip žiema pasibaigs o mes nuogi pasiliksim.’’
Shenandoah. Pa.
II v
,,Sztai’’ tarė kaiminkas vieniai užstodama Jekė
EXPERIENCE.
641 >
,,Moters, ar jau mes visai pasiduosime gėdai?
\ ra mus agentu Mt. CARMELIJE
Kas tai per niukims? Dėl ko taip rėkiate vyrai ?
ir APIELINKESE.
Užraszo Garsą ir apgarsiniAr visai duszeles jau norint musų nudovyt ?
■y 22 metų am- O žmogus meilus ii- prietelis bedoje
mus priima.
Kas jums rup linai bei brauktos pakulų grįžtės?
biznį isz vie n su laulx'i ij žemiau Keadingo gele/.inkelic
ziaus
trade MARKS,
Rupįkitės tikt už laukus, už paszarą žiemai!
DESIGNS,
COPYRIGHTS &c.
DIDŽIAUSIA
G45
Ant. ateina jau Mikielės didelė szventė
Anyone sending a sketch and description may
Jeiofti busi kada nor I
quickly ascertain, free, whether an invention is
metu.
21
probably patentable. Communications strictly
Ir su jaje podraug bjaurybės rudenio szlapio-:
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn A Co. receive
O vei, dar nevalyts ant lauko szov vasarojus
special notice in the
sicmcs merų
JURGI ILGŪNĄ
Irgi kanapės vėjų pabloksztos svyrinėja. ”
SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, largest circulation of
o pamatysi kokio gardaus alnczio gausi,
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
Taip besiprieszijant, sztai. vakmistra- pasirodė
$1.50 six months. Specimen copies and HAND
urielkele kaip medus, o cigarai turkiszki Hook on Patents sent free. Address
K
650
Ir su juom Szlapjurgis bei Pakuluns pakamorė.
MUNN A CO.,
nuo miesto, del pasilinksmini
361 Broadway, New York.
Tuos tris baisingus sveczius pamatydami būrai
mo. Linksminosi gana gražia1
Taip nusigando, kad tuo vaidytis užmirszo.
Do not bo deceived by ollurinp advertisements and
ir linksmai, i i ad\ na vakare, kepsnių, oislerių irt. t.
think you can get the best made, finest finish and
Bet pons vakmistras, tuojaus beržinį nutvėręs
MOST POPULAR SEWING MACHINE
kacla jau buvo laikas namo
a more song. Buy from reliable manufacturers
GERIAUSIAS fi Lietuviszkas Q KRIAUCZIUS
Sniagiausia vieta del užeigos. Yra for
that have gained a reputation by honest and square
Ir bais rėkaudams, taipo kalbėti pradėjo:
dealing. There is none In the world that can equal
keliaut, Daisey nuėjo pasitai- puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai in mechanical construction, durability of working
parts, fineness of finish, beauty in appearance, or has
,,Jus baudžiauninkai, girdėkit ką pasakysiu.
Improvements os the NEW HOME.
savo karieta.L l’riegtam da kiekviena dailiai priima ir as many
WRITE
FOR CIRCULARS.
O jus moters su mergoms laikykite burnas.
tai rado rodą reikale duoda.
The
New Home Sewing Machine Co.
Mes, kaip užveizdai ir ponai jūsų statyti,
Onange. Mobs. Boston, Mass. 28 UnionSquabe,N.Y.
Chicago, Iix. St, Lotns, Mo. D alkas, Texas.
M. KUPCZINSKAS ir
savo
San J'bancisoo, Cab. Atlanta, Ga.
Vasarai ir laukų darbams visiems besibaigiant,
FOR SALE BY
grcccccsxcgs: Persi k raustė į savo naujus namus antX5^^^
su kitu vyru, kas jį labai už
P. PįHgKEVlCZRIiS
Jus graudent ir tėviszkai pamokįnt užsimanėm.
D. S. EWING, Gen’l. Agt.
pykino; priszokęs atėmė isz Kampas Main ir Oak ulicziii,
1127 Chesnut st. Philadelphia P
SHENANDOAH, PA.
ano, ir iszsivede namo važiuo-------- [Toliaus bus.]--------

Y. M. HAMILTON, M.D

.

nauja

Lietuviszką Graboriu

140 E. Centre, Sbenniidoali

J. MILIAUCKA

JVIaley,

Skaitykit!

T. Krizinaucko

epX!|J. P. Williams & Son

>SALUN
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PATENTS

JUR. § ANCEREWI0ZEUS,
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KIZLAITIS

Patents

Lietuviszką gĮS
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i Adomas Bujancka s

307 W. Coal Str.. Shenandoah, Pa.

Rinkimas vaito
Vaizdelis isz lietuviu gyvenimo.
....[Tįsu.]....

III
Visi buvo susirinkęu kareziamose arba pas kareziamas, tik kelioli
ka ukinįkų stovėjo krūvelėj ant rasztinyczios kiemo. Ta maža kuo
pelė buvo apstojus apie tris ukinįkus ir klausė, ką jie kalba. Matyt
kad viena dvasia buvo apėmus visą
— Rasztinįkas pas langą vaikszczioja — persergėjo vienas stovincziųjų viduryj, Kairys, patėmijes.
kad po rasztinyczia vaikszczioja ra
sztinįkas ir tankiai staptelia ties lan
gu*
— Pamažinus kalbėkim - atsilie
pė kitas, Kailius: — da szungalvis
iszgirs, apie ką mos kalbamės.
— Prasi traukini velyk tolinus nuo
lango — rodijo treczias, Kiczas.
Visa kuopelė prasi traukė tolinus
nuo lango ir vėl Kairys, Kailius
ir Kiczas atsidūrė viduryj pulko,
ne dėlto, kad butų taikęsi taip alsi

visur sumiszai, bet daugiausiai jų
szmaužioja pramintais tukePai-.
taip ir apie xarcziaina-; zujo vaili
rinkikai, bet daugiausiai jų ėjo imi
vienos kareziamos i kilų.
va
landėlė. dėka meilumui kandidatu
ant vaito, atsirado vis (langiaus lo
kių, kurie eidami jau sirapailioįo:
artai trunka pakir.-ti parsidirbu-iakojas meilngai pakiszLa kandidato
degtinė? Kitas dar tiesiai ėjo. b
ir ant tož\mi
buvo itekmė
degtinė
•č
<

NEDELINIS LAIKRASZTIS
Iszeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

garsinimai Gar- svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amo
rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.
Kas abu dolerius
užsimoka isz virszaus, gauna puikų knjgelę, vertės 50c., dova
nu.
1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali

— Žirklius kvailys; kelintas sykis
nori įsi praust i į vaitus, ir vos tik
per plauką Aprojimas jo nepadaro
vaitu.
resnis už Gurmckį.

.Jis per savo

ugnies ir isz tos baimės tai Į) lygiai

Pre

b alandos bėgo, o virszinikas v
dar neteikės atvažiuoti.
Žirklii
iszsiėmęs isz kiszeniaus dideli m
singini laikrodi, kiszenini, bet to...
didelį, kad įdėjus įpielezius butų ir
sieninis, visiems apreiszkė. kad jau
treczia baigiasi. O virszinikas vis
neatvažiuoja.

uar-

T*

visokius drukoriszkus
„Lietuva" yra hibjausiai iszsiplatinus

darbus:

dėito-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje

degtinę. Tik tie, kurie nenorėjo
gerti, pradėjo nerimuoti.kili plūsti,
kad virszinikas
suraginęs
ant dvv- I
2
.
v
liktos trukdo visa diena darbymetės
laiku.
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SHENANDOAH, PA

Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisi
segę prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsi, jjog toji'
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c.
Prietaisas dėl darymo baikų ir yvairiausių kazyrių gali
te gauti pas mano.
Puikios popieros dėl groinatų į aszymo, su dailiom kvietkom irsti drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierų
ii- konvertų kasztuoja 35c.
Maldų ir Istoriszkų Kitiuų galite gauti labai pigiai pas manę.
M hz Ti u kės dėl d r.i<< i vo|i .n > groinatų pas m a ne gausit už pigia tįsią preke.
Kas uorės dasižinot apie kokį nors daigia, atsiųskit už 2 c. markutę, o mes pri ,
siu.'ime kataliogą arba žinią apie viską.
"
Raszykit ant szio adreso

Plius zines Balerinos

Joseph Alai utis,
287 Wyth Ave.
Brooklyn, E. D.
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Protect vour ideas: thev may b.-iug you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys, Washington, 1). C.. for their 81,800 prize offei
and list of two hundred Inventions wanted.

KPYGGS, KNYGOS!

iii mos k liasos.
2ac.‘

mažiausios prekes

szios Kiiįgos:

Knįgos svietiszkos Įtalpos

Maldų knįgos:

K.RIATTSIM

Lietuviai amžių gludumuose
Maskolijos politika
Vaikų kningelė

ALTORIUS
kiekvienam reikale
O ir pinįgus maino i r siunczia iu LIETI A A iriu

136 ir <)I

demise ii szvieziause moša
JUOZĄ JUDICKĄ

a)Skuriniuose a

Tci-į) skausmu
§1,501
2,00
2,50
6,00 ir

“VTi

A

David Faust,

120 Soul Ii Jardin Str Slienaiidoah,

---------

)S k u ri ui tiose apdaruose 90c‘
Tamoszius besotis
jSzagriuo
ll()()
Lengvas
būdas paežiam
) K risztolo
•
2.00
save pramokti raszyt

gojimo (insurance) kompanijoas.

Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų

VYRAS! VYRAI!
vienatinis hetuviszkas pinigu simitė;:i-;
visas dalis
svieto: į Europą ir t. t. ii- pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit p is s tvo viengentį, o ne pas kokį ten
žydą prigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburglfo gali pasirodavot
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kontoras)

Trumpu senovės Lietuviu

PITTSBURGH. PA.

2,ir 3 dalis
Gyvenimas

80c
Die

Cleveland , Ohio.

825 St-Chiir str.,

dingą gyvenimą
50c
Novenos
•
30c
Graudus verksmai
10c
Prisiga tavoj imas ant smerApie malda kaipo rakta į dangti 15c
50c Pamokslai
czio
ant didžiųjų me
Istorija seno įstatymo
tiniii szvenezių ir didžiosios

Stebuklai Dievo
mente

Bowlort

(P. Peiveriiicos Apysakėle
vena Kynai
“
10 c.

bažn vežios katuli k u
1,00
30c K ristijono Donabiiczio Pavasa
rio linksmybes
5c
25c Andersono pasakos, su a b rože
20c Ii ai s
30c
10c Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
20c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
10c
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
“
15

Sziose dienose teippat aptu
rėjom isz Chicagos siuntinį su
50 c.

Vadovas aplankanczių atmininima kai)
žios Kzganitojausmusų
18c
L EG SECTION

"

U

Didžioji nedelia
5c
Grieszninkas priverstas nu-t.»\o!ies 10c
1‘erspejimas apie szv. tikėjimu
8c

M.3

gu kun. Antanavicziaus
Kasdienines maldos

Shenandoah Pa

RMTFB
lt .
0 fafcHw

Sz S

Szlovinimas Sz. Panos Minijos
Ražanczius amžinas
Zyvatai szventuju Kalba dvieju žmogų

o

ISauckasrSunus
105 S. JVIaip SU.

ir ja ra5 c,
‘
5 c.
Kur meile ten ir Dievas
5 C.
‘
5 C.
5 c.
Vakaras Tilviko pirktojoje
‘
5 c.
Gyvenimas Stepo Rauduosio (ketvirta
cialis ,,Szauleniszkio senelio”) v
15 c
Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes.
Pikiuotas ir Kometas
“
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
“
“
“
10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
15 c.

Pokylis szventuju arba tanki komun i ja
15

ko gr-eieziausia tiesink in namus niiliaiiižiam.
—

vaita

sztinika

25c
baimės snmr
30c.

Vadovas in dangų
----------

15c

Ant. Nakvynes

Mėnuo Marijos

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.

Pinigus

Ponas ir mužikai, drama

vyrai žeme

Ateik, broli, pamatyti

GEO- A- KltE-Y’S

Didžiausia vieta Shenandoah

etro Armino rasztai

10c
lOč

Knįgos dvasiszkos įtalpos:

do
Gydyklos nuo
ties

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

v

Birutės dainos

vo ir III zokonas drauge

Turiu

• 5C
8c.

Robinzon Kruzo

arba goriausia užeiga dėl daroinįkij ar szeip žmo
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szulto alu
ežio taurę iszgertie ar cigarėiį parūkyti, ateiki-

Wilkes-Barre, Pa.

Juozą Daukszi,

baileris geriausias už visus kada nebūk padarytus.
Viskas pirmos kliasos,
už žemiausia prekę.

bus neleista po 25 centus nuo dolerio,
ti szitokį adresa:
(26-1.97.)

’0c

Ka daryt idant sveiki būtume

dauginus

Ties lietiiviszka baznyczia

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau

7c
15c

-35c
1 Oc

Povilas Obiecunas
"3

35c
50c

.Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais

AUKSO
RIUS

®

15c

į
ma

*

Insiszjurikite uipsisergekite) pas;

10c

20c

SHENANDOAH. PA

Gali gauti visokiu
dalyku tualetui.

— Tik. vyrai, iszvien!
— Iszvien, iszvien!
— O dabar einam pasiteiraut.
kas dedasi karezemase.

nusio girtuoklio ir urnai nyko, kad
nė pats netikėjei, ar isztikrų girdė
ję! tą balsą, ar tik taip nusidavė.
Apie kareziamą, kaip apie skruz
dėlyną skruzdėlės, narstė vieni pro
pilki
žmonių
paveikslai
su
tamsiais szeszėliais.
Kaip apie
skruzdėlyną skruzdės, nors bėgioja

GARSAS PUBLISHING

----------- O-------------

nepasiseks, iszstatys
kandidatą - Begalį,

C

/<

PUIKI PROGA!

meiliai vaiszino visus norinczius

vieną. Žinoma, prie mus prisidės
jo giminės iv kaimynai. Kaip iszstatysim du kandidatu, tik savo pajiegas pusiau perskirsim; ir taip
mus mažai yra.
— Gerai jis sako, laikykimės už
vieną Kedį.

Buvo antra valanda po pietų.
Nuo gryno, be debesėlių, mėlyno
tarytum pavasario rasoj nusipraususio dangaus, szvietė saulutė. Jos
tyii, aiszkus apspanginantispindu
liai be jokios klinties krito ant že
mės, nardė, mirgėjo tarp jaunų, dai
ne visiszkai suklėstusių medžių lapų.
Aplinkui rasztinyczią ir kareziamą
zujo žmonės, panerdami ir vėl isznerdami isz medžių szeszėlio, kaip
tamsi skylėta pala patiesto ties pa
pėde kiekvieno medžio. Aplinkui
taip szviesu, kad net akys merkia
si nuo pervirszio tosszvicsos. Vis
ką, rodos, ta sz vieša buvo apsiaubus
viską, kas tik nebuvo szviosa arba
szeszėliu, mažino, naikino, dildė:
ukinįkai, apsivilkę pilkom sermė
gom, tarytum tapo tik dalele pilko,
nutrempto, ir pli.ko žemės ploto
priesz kareziamą, arba lygaus, žole
neapaugusio rasztinyczios kiemo.
Tamsus, aiszkiai ant žemės apsireiszkęs szeszėl’s, sekantys paskui
kiekvieną einanti, greioziaus krito į
akis, kaip patys gy vi žmonės.
Net ir balsą, irtą, rodos, ta pava
sario szviosa vi save siaubė: nemažas
kareziamų užimąs buvo lyg- prislopįtas, lyg atėjęs per kelias duris ar
ba iszlindęs kelis stuomenis isz žemės. Tik kartais per atdarus karcziamos langus iszsiveržė skardus

f.F*”

ant geriausių
inigai

..Lietuvos" Redakcija parduoda

ti uodamų drapanų,
karpetus atiduodame už

Wanted-An idea

Dru kuojai

s savo locmime na
tų ve.

Sir.. SHENANDOAH.

tuoti

ir visus gerianezius.

iB

■A

„Lietuvos" spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituci-

Darbą padaro gražiai,

D ra n gyszcz in konsti tucij as,
IMiakatus, Ti kietus, Groma
ant vesei-

Kuopuikiausia ir už pigiaf*'

preke [czienia] iszpildo^

prisiimsime dykai.

se, ir kurie paremia
musu raszliava.
tegul neatvažiuoja- sakė goriantie.jė į

dabar Gnrnickis.su aprokavimu da
ro.
— Žirklius yra labai puikus; ir
dabar su biednesniu už saveC nenor
kalbėti, o jei liktų vaitu, tai prie jo
nė su szipuliais neprieisi.

niekį savo balsų neduosim. Rinkkim Kodį arba Begalį.
— Gerai, gerai: arba Kedį. arba
Begalį.
— Tik, vyrai, laikytis iszvien!

IjSJTįiES

„Lietuva" kasztuoja ant metų tik 82.

Labjausiai iszdilgo virsziniko j
kandidatai, kurie laikė
— Na, tai baigkim kalbėti, kok eziamas. Žirklius tovienio > iurėjo
sai vaitas butų geriausias.
į savo..amcrikancką" laikrodį, skai
— Koksai? — tik ne senasis, tė ant pirsztu valandas, žiiirejoper
langą
ir
matydasėji ranka virsziniko ....
mas tuszezią
ine usus ir
— O slogu viso valscziaus .. .
uis ragino gerti pykdantis.
— Ir persekiotojas lietuvių.

— 1X10KO virszmiKas nepadarys,
tik Ausziejaus ir jo degtinės reikia
bijotis.
— Žirklius butų jau gerinus.

GARSO Spustuve

Garsas Publishing’ Co-

Shenandoah, Pa

