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Žinios isz pasvieczio.
MASKOLIJA.

Eina gandas, kad Maskolijoj bus isznaikįtos general-gu- 
bernatoristos netik Vilniaus ir Kijevo, bet ir Varszavos. Val
džia civiliszka busenti atskirta nuo kareiviszkos (vaiskavos). 
Vietoj general-gubernatorių prižiūrėjimas tų krasztų bus pa
vestas giminėms caro.

Apie sveikatą caro žinios yra prieszingos vienos kitom. 
Maskoliszki laikraszsziai tvirtina, kad caras yra kuo sveikiau
sias, užrubežiniai-gi sako, kad visai yra sugveręs.

ANGLIJA.

Anglija su Amerikos Suvienytom Valstijom daro sutari
mą, kad pasitaikius kokiam nesutikimui nekelti kares, tik pa
vesti iszriszimą ginczo tam tikram sudui, kurio pirmsedžiu bu
tų karalius Oskaras. Bet tūliems amerikiecziams nepatinka, 
kad pirmsedys yra iszaugszto paskirtas, "ir jie norėtų, kad 
kiekvieną sykį abi puses sutartų, kas bus pirmsedžiu.

PRANCŪZIJA.

Panaszų sutarimą, kokį dare Anglija su amerikiecziais, 
dabar rengiasi padaryti ir Prancūzija: kad kilus kokiam ne
sutikimui tos vieszpatystes ne keltų tarp savęs kares, tik sa-l 
vo ginczą pavestų iszriszti tam tyczia paskirtam sudui.

Matyt kad artinamės prie tos gadynes, kada kare bus 
laikoma už paprastą užmuszejystę ir visai isznyks nuo , ,asza- 
rų pakalnes. “

TURKIJA.
Turkijoj dar vis sumiszimai ir persekiojimai krikszczio-' 

nių. Pas miestą Heracleą 28 Sausio turkai užmusze 10 
krikszczionių, ir kasdien jų apsiginklavusių pulkeliai iszcina 
isz miesto degįti ir pleszti aplinkinius krikszczionių kaimus. | 
Kitų vieszpatysczių konsuliai pareikalavo, kad tos pjuvynes 
butų apmalszįtos.

Krikszczionys taipgi gink klojasi, dėlto gali patikti Tur
kijoj sumiszimas.

Sako, kad pati valdžia gundo savo padonus — mahome
tonus pjauti krikszczionis.

ISPANIJA.

Ispanija duos reformas salai Kubai: karaliene regentkal 
jau pasirasze ant to. Kokios ten bus reformos, netrukus bus 
apgarsįta laikraszcziuose.

Ispanijoj vietomis kyla sumiszimai; taip, mieste Aran
juez iszalkę varguoliai, negaudami darbo, susirinkę ties rotuže 
iszdauže langus, reikalaudami duonos. Magistrato uredini- 
kai, negalėdami užganedįti jų reikalavimus, atsisakė nuo sa
vo urėdų.

*. KUBA.

Ant salos Kubos prie nelaimių kares dar prisideda viso
kios ligos; tarp kitų apsireiszke ir rauples.

GRAIKIJA.

Studentai universiteto Atėnuose norėjo, kad butų atsta-1 
tytas profesorius Galvani; kada jų nepaklausė, pakele maisz-! 
tą, užsidarė universiteto name ir tenais gynėsi. Jų draugai 
užpuolė ant kariumenes, bet kareiviai juos iszvaike. Kada 
dar uždare paipas, kurioms vanduo į universitetą eina, isz-' 
troszkę studentai turėjo pasiduoti.

INDIJA.
Korespondetas Suvienytos presos duoda žinią isz miesto 

Kaipur apie badą aplankytos jo provincijos. Badas ten esąs 
baisingas. Gyventojai ten sėja tik vienus ryžius, o kad tie ’ 
pereitą vasarą neužderejo, tai badas yra visuotinas. Daugą 
žmonių numirė vien tik isz bado. Kiti yra taip sunykę, kad 
tik beveik viena susigarankszcziavus skūra ant kaulų kybo. 
Valdžia davė maisto 500,000, bet ten yra į pusantro milijono 
anlkanų. Kitiems duoda darbą, bet ir to visiems neisztenka.

GUATEMALA.

Gvatemaloj isztiko revoliucija; artesnių apie ją žinių nė
ra, nes valdžia nedalėidžia siuntinėti jų per telegrafą.

Žinios isz Amerikos.
---- o-----

Mieste Hobaken, N. J. 
naktį isz 30 į 31 Sausio buvo 
du dideli gaisrai ir sudegė 7 
žmones. Ant gatves Newark 
drauge su namu sudege ponia 
Netllie Schroeder ir jos penki 
vaikai. Kitas namas sudege 
ant lutos gatves ir jo liepsno
se liko ponia Mabel Mangles, 
o jos sesuo gerai apdege.

Louisville’eje, Ky, Grand 
Jury apskundė daugelį miesto 
uredinįkų už ėmimą kyszių ir 
kitus sunkius prasikaltimus. 
Tarp kitų yra apskųstas prezi
dentas aldermanų rodos, keli 
aldermanai, szefas naktines 
policijos, keli poliemonai ir t. 
t. Matyt, ne vien tiktai Mas
kolijoj uredinįkai parsiduoda 
už graszį.

Milwaukee, Wiss nuo pir
mos Vasario pradėjo dirbti 
fabrikai kumpanijos ,,Illinois 
Steel Co.,“ kurie jau nuo de
vynių nedelių nedirbo, vienok 
darbinįkams sumažino mokes
tį ant deszinitos, o kitiems net 
ant penktos dalies.

Mieste Dayton, O., pradėjo 
dirbti vagonų dirbtuves, o kum 
panija geležinkelio ,, Kansas 
City, Pittsburg &. Golf “ davė 
darba 600 darbiniku. Vis- tai G C <-
kąsnelis duonos pulkeliui dar
biniku. - xc u

2 Vasario sudege Pcnnsil-- 
vanijos valstijos (steito) na
mas mieste Harisburg, Pa. 
Ugnis atsirado Vice-guberna- 
toriaus kambaryj toj valandoj, 
kada pasiuntiniai buvo susi
rinkę ant Rodos. Ugnis taip 
urnai prasiplėtė, kad netik na
mas sudege, bet nesuspėjo ne 
dokumentų iszneszti. Bledies 
yra ant pusantro milijono do- 
licrių.

Ties miestu 1 loughton, 
Mich., angliakasykloj North 
Tamarack atsitiko gaisras. 
Sudege ir žmonių, vienok ne
žinia kiek, nes ne visus dar 
pasisekė iszimti.

I lollidaysburg'e, Pa, 1 Va
sario vagys norėjo iszdraskyti 
su dinamitu namą bankos 
Gardner, Mossow N Co. Pa
degtas prie durų dinamito pat
ronas duris sudraskė, bet drū
tas, nebijantys ugnies skliau
tus dalaike, ir piktadariai nie
ko nelaimėjo.

Mieste Bogue Chita, Miss.

Mieste Wil’iamsfield, Ill. 
kas-žin koki pūitaclejaipadege 
didelę szpykerę ir sudegino 
dvi krautuves/* Policija tikisi 
surasti padegikus.

Naujai aprinktasis preziden
tas McKinley paskyrė minis
ter! u karės jeuąrola Russell 
A. Alger’a, ministeriu finan
sų L. J. Gage, sekretorium 
J. Sherman’a.

Netoli Ilazleton’o, Pa, an
gliakasykloj Crystal Ridge 
ekspliodavo 28 sausio 2000sva
rų dinamito. Suardė maszinų 
namą ir tris krautuves (maga
zinus). Du» žmones, sargą 
Rickert'ą ir mąszinistą Jou 
gerą užbėrė griuvėsiai. Ri- 
ckert’as mirtinai sužeistas.

Paskutinę sąvaitę nekurio 
se vietose darbai truputį pasi
gerino, bet ne tiek daug, kai]) 
tikėjosi. New-Turke per tą 
nedėlią pradėjo dirbti 10 nau
jų geležinių fab’ ikų, o tik du 
fabrikai vietoj jų paliovė dirbę ; 
Daug bovėlnų fa 1>1 ikų pradėjo 
dirbti, o dar nemažai rengiasi 
pradėti.

Nekuriu pirkiniai pabrango, 
kai]) antai medvilnės (vata), 
bet kiti (geležiniai iszdiihi- 
niai, skilios, kviecziai ) daivtai 
truputį atpigo.

Paskutinę sąvaitę (nedelią) 
Sausio Suvienytose Valstijo
se buvo 331 susiimukrutijimas; 
paskutinę savaitę pereitų me
tų Sausio buvo 404 susiban- 
krutijimai.

Rotszildai isz Londono nu
pirko Colorado] aukso ka
syklas Tomboy už pusantro 
milijono dolerių.

Angliakasykloj ties Fors
ter, Ja. 27 sausio atsitiko 
ekspliozija gazo. 15 darbinįkų 
yra sunkiai sužeistų, isz jų vie
nas jau nepasveiks.

Kita baisinga ekspliozija at
sitiko tą paezią dieną krautu
vėj firmos .,Ohio Michigan 
Torpedo Co;” netoli nuo 
Bradner, 25 ios myliose.

lius, ir tos bezdžionkaites pra
dėjo stropiai rankioti. Ką pa- 
temijęs savinįkas auksakasyk- 
los nuvedė į kasyklą dar 24 
beždžionkas, kurios iszmokę 
nuo anų dviejų savo draugių 
prirenka tiek aukso grūdelių, 
kaip szeszi arba septyni dar- 
bi nikai, c

Kaip greitai kregž
de lekia.

Vienas vokiszkas laikrasztis 
paduoda žinią apie greitumą 
kregždes lūkimo. Isz miesto 
Antverpo į Compiegne’ą pa
leido sykiu paženklįtą kregž
de ir karvelius. Atstumas c
tuodviejų miestų vieno nuo ki
to yra 255 kiliometrai. Kregž
de nulėkė tą tolį tik į adyną 
ir 8 miliutas, kada karveliai 
vos į tris adynas nulėkė. Isz 
to matyt, kad kregžde gali lėk
ti su greitumu 58 metrų į se
kunda. G

6.700.000 doleriu uz 
iszmisla.

Gerai nusisekė tūlam Grant 
Brombeliui, kuris uždirbda
mas vos po $5 ant nedėlios 
laisvas nuo darbo valandas 
paszvente mokslui ir tarp po
ros kitų isz radimų iszmislijo 
ypatingą lokomotyvą (įžiną), 
kuri mažai vietos užimdama 
daug daugiaus pajiegų turi. 
Savo iszmisla Brombeli’s už- G
patentavo visose szalyse ir par
davė už 6.700.000 doler. Ang- 
1 i j o j e k u m p a n i j o s u ž m o k e j o j a m 
už jo patentą $1.600.000; 
Prancūzijoje ir Vokietijoje 
$2.000.000, Suvienytose 
Valstijose gi $3.100.000

Lietuviszkas teat
ras.

Mt. Carmelo jaunumene 
atgrajis 1 Kovos (March) ko
mediją ,, Amerika pirtij.” 
Nereikia, rodos, daug neszne- 
keti, kad teatras yra viena isz 
geriausių ir naudingiausių zo- 
bovų, kokios tik yra. Ten 
netik smagiai praleidi laiką, 
bet apturį drauge ir pamoki
nimą. Ne vienas Lietuvoj 
gal svajoja pamatyti ant sce
nos lietuviszką komediją ar 
dramą ir nesigailėtų ne triūso, 
ne skatiko, kad tik pama
tyti. Tikimės kad ir aplinki
niai Mt. Carmel’o lietuviai 
nepatingės susirinkti į parapi

truko inžinas garinio tartoko
C. E. Brister & Co. ir už
musze tris darbinikus. o kelis v

In Nev-Yorko gydinyczią 
atvežta isz Pittsburgh szeszių 
metų vaiką, Fredericką Schra- 
derį, kurį sukandžiojo pasiutęs 
szuva į burną. Taip-gi atva
žiavo į tą paezią gydinyczią po- 
licmonas Ch. Zimmermanas 
isz Wheeling, Ohio, kurį 28 
Sausio taipgi padūkęs szuva į- 
kando. Kiti žmones, to pa
ežio szunies sukandžioti, atva
žiuoja į New-Yorką diena 
vėliaus.

Liūdnos skaitlines.
Prancūzai, sulygįdami savę 

su vokiecziais, nuogąstauja, 
kad jų tauta nyksta. Taip, 
1841 metuose prancūzų ir vo- 
kieczių buvo lygiai, o szendien 
vokieczių yra 14 milijonų dau
ginus. 1871 m. tiek Prancūzi
joj kaip ir Vokietijoj buvo 
jaunikaiezių tinkanezių į kariu- 
menę, szendien Prancūzija 
randa 100,000 mažiaus. Pas
kutinius penkis metus Vokie
tijoj prisidėjo 3 milijonai žmo
nių, o Prancūzijoj tik 175 
tukstaneziai.

Bet prancūzai gal pamirszta, 
kad Vokietijoj yra prie vo
kieczių priskaityta daug lietu
vių ir lenkų, kurie suvis vokie
cziais būti nenori.

Naujas telefonas.
Tūlas maskolius Kildisz- 

czevski iszrado telefoną, kuris 
gerinus perduoda įvairiausias 
balso atmainas ir ant gana di
delio tolio. Bandymai tarp 
Maskvos ir Rostovo (1342 ver
stų - 87 omylių tolio) buvęgana 
pasekmingi, ir klausytojai Ro
stove suvis aiszkiai oirdeio O J''

giedojimą ir kalbas Maskvoje. 
Iszradejas gavo paszelpą nuo 
nekuriu pinįguoczių, kurie 
mislija apie įtaisymą pomari- 
nio telefono tarp Europos ir 
Amerikos.

Tūlo laikraszczio reporteris 
užklausė garsaus Edisono, ka 
jis mislija apie tą užmanymą.

Edisonas pavadino tai nega
limu daigtu ,,prie dabartinių 
žmogiszko proto pajiegų.”

Bezdzionkos darbi
ni kės.

Transvaaliuj vienas savinįkas 
aukso kasyklų eidamas į jas 
pažiūrėti vesdavosi su savim 
dvi mažiukes bezdžionkas. Pri
sižiūrėję kaip darbinįkai ran
kioja žvilganezius aukso grūde

jinę salę, kur bus laikytas 
perstatymas.

Tikietas kasztuoja 15, 25 ir 
50 centų. Pradžia perstaty
mo bus ant puses asztuntos 
valandos.

Atsiszaukimas in 
ukesus.

Nekurios ypatos juodina demo
kratą kandidatą ant taksą kolekto
riams; sztai jo prisiega, kuri tegul 
pertikrina kožną vieną apie jo tei
singumą.

Pennsylvanijos valstija [ fl Q 
Schuylkillo pavietas. j jj, |j,

Priesz manę Ramybes sudžią 
(skvajeri) tame ir dėl to pavieto 
esantį asabiszkai atvyko Edwardas 
Buroke, Demokratą partijos kan
didatas ant urėdo Taksą Rinkėjo 
miestelije Shenandoah’e, kuris pri- 
gulincziai prisiekdįtas kaip įstaty
mai įsako, pranesza ir sako, jog 
paskalos, kurias garsina jo prie- 
szinįkai ir nevidonai, buk jis, 
Edwardas Burke, yra užgrobęs ir 
pardavęs dziegorią ir kitus namą 
rakandus, prigulinezius negalin- 
cziam užsimokėti taksą žmogui, 
tos paskalos yra gryna melagyste 
ir be jokio pamato.

Ir tolinus minavotas Edvard 
Burke pripažįsta po prisiega, jog 
isz])ildydams savo urėdą kaipo 
taksą rinkėjas dėl miesto Slianan- 
doah’o jis niekad neužgrobė ir ne
pardavė jokio daigto, prigulinezio 
prie naminią rokandą, prigulin- 
czią kuriam nebūk ukėsui arba 
mokaneziam taksas arba kam ki
tam ir jog jis isz ties tiki, kad ta 
paskala platinama dėlto vien, 
idant užkenkti jam kaipo kandida
tui ir jog tie, kurie platina tą pas
kalą, žino jog ji yra melagyste 
pamato neturinezią.

Edward Burke 
vieta peczeczio

Prisiegė ir pasirasze ant to priesz 
manę szitą 5 dieną Vasario 1897 m.

M. J. Lawlor, 
Ramybes Slidžia 

(peczėtis).

L. J. WILHINSON’O
KAMPAS MAIN ir LLOYD

Str., SHENANDOAH.

Didžiausias ir Szviesiausias 
Visame Paviete Sztoras.

Mes ypatingai rūpina
mės apie gerumą par
duodamų drapanų, o 
karpetus atiduodame už 
pigiausią prekę.

Pliuszines Taleriuos 
irSzliubui d r e- 
ses už pigia prekę. Vi
sad apsimoka pirkti pas

Wilkipsop’a
DIDŽIAUSIAS szto
ras, mažiausios prekesj

Duonos jieszkotoj ai.
Apysaka Henriko Sienkievycz'iaus.

Lietuviszkai iszguldė V. Stagaras.

III.
Gyvenimas naujokyne.

Ratilas nuo ryto iki vakarui girią kirto, rąstus grineziai 
taszė; mergina turėjo upelij skalbti, ugnį kurti, iszvirt vai 
gyti; nepaisant ant karszezio, krutėjimas ir girios oras pama
žu naikino nuo jos veido ženklus ligos, kurie apsireiszke lai
ke skurdo New-Yorke. Karsztas nuo Teksaso vejas apt rau
kė auksine spalva jos iszblyszkusį veidą. Jauni vaikinai 
nuo Sant-Antonio ir nuo didžiąją ažerą, kurie už jaib ką 
szoko vieni ant kitą su kumszcziomis, tam visi tiko, kad 
akys Mariutės tai]) žiuri isz po geltoną plauką, kai]) vosilkos 
isz rugiu, ir kad tai yra gražiausia mergina, kokią tik žmo
gaus akys matė. Skaistumas Mariutės ir Baidui ant gero ėjo. 
Iszsirinko sklypą recziausios girios ir niekas jam nesiprieszi- 
no, nes visi vaikinai jo pusę laikė. Nevienas jam kirsti me
džius ir taszyti sienmedžius, arba ręsti rentinį padėjo, o senis, 
jog buvo gudrus, tuojaus suprato, kas ežia darosi ir kariais 
taip kalbėjo:

— Mano dukrelė vaikszczioja po pievą kai]) lelija, kaip 
ponia, kaip karaliutė. Kam norėsiu, tai ją atiduosiu, bet 
jaib kam neduosiu, nes ji ukinįko duktė. Katras man bus 
geresnis ir labjaus prisigerys,, tam atiduosiu, ne kokiam 
szalavilai.

Katras tik jam padėjo, mislijo, kad pats sav padeda.
Raului buvo geriaus, kaip kitiems ir abelnai butą visai 

gerai buvę, kad naujokynas butą galėjęs tikėtis ateitės. Bet

ten dien i dieną viskas iro. Praslinko savaite viena ir kita.
Aplinkui proszvaistą nukirto medžius, žeme apsidengė skie-
(Iromis, szen ir ten pakilo geltonas namo rentinys: vienok 
tas, kas padaryta, buvo niekas ]iriesz tai. ką dar jiadaryti rei- 

' kūjo. Žalia girios siena tik palengva slinko tolyn. Tie, kurie 
Į buvo tolinus girioj, parncszė keistą žinią, kad ta giria visai 
neturi kraszto, kad tolinus baisus joje raistai, dumblynai ir 
stovintys po medžiais vanduo, kad tenais gvvena kokios bai
dykles, kas-žin koksai ūkas, kai]) dvasios, slankioja tanku
mynuose, koki žalcziai sznypszczia: ..Neik! neik'." kas-žin
koki kerai už drabužiu griebia ir neleidžia. \ ienas vaikinas 
isz Chicagos tvirtino, jog matė tikrą velnią, kai]) baisią kud- 
lotą kaktą isz raisto pakelė ir tai]) prunksztelėjo, kad vos 
spėjo į girią ]>abegli. Kolonistai isz Teksaso aiszkino, kad 
tai turėjo būti buivolas, bet jis nenorėjo tikėti. Ir tai]) ne
lemtą padėjimą dar prietarai darkė. I ž dvieju dienu nuo 
matymo velnio atsitiko, kad du vaikinai nuvėjo į girią ir dau
giaus negrįžo. Keliu žmonių suskaudėjo kryžiai nuo darbo, 
o paskui suėmė juos drugys. Barniai už skyrius tai]) pasi- 
dino, kad muszėsi iki krauju ir žai-dą. Kas nesusiženklino 
gyvuliu, to kiti savinosi. Naujokynas iro. statė vežimus vi-j 
som proszvaistos pakampėm, ka l tik tolinus vieniems nuo 
kitu būti. Nežinia buvo, kam eiti saugot gvvulius: avys 
pradėjo žūti. Tuom tarpu vienas daigias buvo labai aiszkiai 
matomas, jog pakol saule užtekės, rasa akis iszės; ]>irma nok 
pagiryj sėjimai ]>rades žaliuoti ir szioks-toks maistas atsiras, 
iszteklius pasibaigs ir už-dos badas. Žmonės nusiminė. Tauk- 
'■zėjimas kirviu girioj niiižino<i. nes kantrybės ir drąsos pra
dėjo stokuoti. Kiekviena- dar dirbtą, jei kas jam pasakytą: 
sztai, ik szioliai tavo'. Bet niekas nežinojo, kas jo, o kas ne 
jo. Teisingai rugojo vadovai. Žmonės kalbėjo, jog į tyrus 
yra iszgabenti. kad tenais dingti. Pamažu, pas ką dar buvo 
užsilikę keli skatikai, sėdo į vežimą ir grįžo į Claresvillc'ią. 
Bet buvo daugiaus tokiu, kurie iszlikę paskutinius centus, 
neturėjo už ką grįžti į senąsias vietas. Tie laužė rankas ma
tydami savo tikrą pražūtį.

Kirviai palove ant galo visai kaukszeję, o giria uže, ta
rytum juokdamasi isz žmonių negales. ..Kirsk du metu, o 
paskui badu mirk" — kalbėjo kolionistai vieni kitiems. O 
giria ūžė, tarytum juokdamasi. Vieną vakarą priėjo Ratilas 
prie .Mariutės ir tarė:

— Matyt, visi dingo ir mudu dingsime.
- Valia Dievo — atsakė mergina: — vienok buvo jis 

milaszirdingas. tai ir dabar mus neapleis.
lai]) kalbėdama kėlė mėlynas kaip vosilkos akis į virszą 

prie žvaigždžių ir prie laužo szviesos rodėsi, kaip koksai pa
veikslėlis. O vaikinai nuo Chicago's ir szauliai isz Teksaso, 
žiūrėdami į ją sakė:

— Ir mes tavęs neapleisime, Mariute, auszra musą.
Jiji mislijo, kad tik vienas yra toksai, su kuriuom eitą į 

krasztą svieto, vienas Jonelis isz Lipniszkią. Bet tas, nors 
prisižadėjo gaigalu marias perplaukti, paukszcziu atlėkti, 
aukso žiedu vicszkėliu atsiristi, neatplaukė, neatlėkė, ir tas 
viens apleido ją, vargszę.

Mariutė negalėjo nežinoti, kad naujokyne blogai einasi, 
vienok buvo jau tokioj sietuvoj, isz tokią bedugnią ją Die
vas i-zgclbėjo. tokia jos duszia aiszki tapo nelaimėj, kad jos 
pasitikėjimo ant Dievo paszelpos nieks negalėjo atimti.

Pagalios atsiminė, kad senas ponas New-York'e, kursai 
padėjo jiems isz vargo iszsiristi ir czionais patekti, davė jai 
savo kortelę, tardamas, jog kada ją nelaimė prispaus, tegul 
szaukiasi prie jo, o jisai visados ją suszelps.

Tuom tarjiu kožna diena vis, vis sunkesnė naujokyne 
buvo. Žmonės bėgo isz jo naktimis, ir kas su jais atsitiko, 
sunku žinoti. Tik aplinkui giria ūžė ir juokėsi.

Senis Ratilas apsirgo ant galo nuo persidirbimo. Skau
dėjimas ėmė vaikszczioti po strėnkaulius. Dvi dieni nepaisė 
ant to, treczią jau negalėjo atsikelti. Mergina nuvėjo į girią, 
pririnko samaną, paklojo jas ana gatavos namo sienos, gu
li nezios ant žolės, paguldė tėvą ir virė vaistus su degtine.

— Mariuk — murinėjo senis: — jau smertis ateina pas 
n anę per girias: liksi tu viena ant svieto, naszlaitė. Dievas 

manę baudžia už mano sunkius nusidėjimus, nes tavę iszve- 
džiau už jurią ir pražudžiau. Sunkus bus mano mirimas. ..

— Tėveli — atsakė mergina: — manę Dievas butą pa
bandęs, kad paskui jus nebueziau ėjus.

— Kad nors tavęs vienos nepalikeziau: kad tavę prie 
altoriaus Jaimincziau, lengviausbutą mirti.—Mariuk, tekėk 
tu už Juodojo Erelio, jisai geras vaikinas, jis tavęs neapleis.

Juodasis Erelis, Teksaso medėjas, kursai tą girdėjo, tuo
jaus klaupė ant kelią:

— Tėve! palaiminkit — tarė: — myliu asz tą merginą, 
kaip savo locną laimę. Asz girias žinau ir jai žūti neduosiu,

Taip kalbėdamas žiurėjo į Mariutę, kaip į saulę, bet ji, 
pasilenkus prie koją senio, tarė:

— Nepriverskite manęs, tėveli: kam prisižadėjau, to ir 
busiu, arba niekeno.

— Kam prisižadėjei, to nebusi, nes asz jį užmusziu. 
Turi būti mano, arba niekeno — atsakė Erelis. — Dings 
czionais visi ir tu dingsi, jei asz tavęs neiszgelbėsiu.

Juodasis Erelis nesuklydo: naujokynas nyko. Praslin
ko dar sąvaitė ir kita, iszteklius maisto baigėsi. Pradėjo 
pjauti gyvulius, paskirtus prie darbo. Drugys kabinosi vis 
prie naują auką; žmonės pradėjo keikti arba dideliu balsu 
szauktis į dangą pagelbos. Vieną nedėldienį seniai, jaunie- 
jio, moterys ir vaikai, visi suklaupę ant žolės giedojo supli
kacijas. Szimtas balsą kartojo: ,,Szventas Dieve, Szventas 
stiprus, Szventas nemirsztantys, susimilk ant musą!” Giria 
paliovė užus ir klausė. Tik kada pasibaigė giedojimas, vėl 
suūžė, tartum supykus sakytą: asz ežia karalienė, asz ežia 
ponia, asz ežia stipriausia.

Vienok Juodasis Erelis, kursai su giria gerai pasipažino, 
įsmeigė į ją savo juodas akis, pažiurėjo į ją keistai, paskui 
tarė garsiai:

— Na, tai susikabįsim už krutą!

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



A alnamauiai, Icui ie sa\ <> au

tilikėjimiszkainr
ka

iiž-Jdvgime i ligoniu.

The Lithuanian Weekly

‘ Garsas Amerikos Lietuviu”
The Voice of Americas. Lithuanians

NOA

PUBLISHED EVERY SATURDAY
------  BY------

"Garsas Publishing Co”
---  AT ---

119 E. Centre S tr.
Shenandoah, Pa.

&
1012 Carson Str. S. S.

Pittsburgh, Pa.

Translating A job work in english. 
lithiianian and polish languages 

done at reasonable prices.
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kiai parodo, kas per .-utxrri- 

nias yra žmonysta, pametusi ti
kėjimą ir doros n u-1 * • j u-i .

Anais įlietais valualuiMiai 
k'zeiiatlotijo taip pat ,,moksli.-z- 
kai pas'elgė, nepri pažįda mi 
tikėjimo; pora l.tlij.tus , ap- 
szviestų vyrų, tarp kurių at-I 
sirado ir redaktorius uinpiii-j 
dėjusio pr< >grcsi tų lai k r.iszczio, 
prisisėmę mcszlų apdrabstė 
klebonijos duris ir taip paro
dė. ka gali jų mokslas. 1‘ana- 
szus atsitikimai nenorint pri- 
verezia misl\ti, jog gal pit.de- 
dn atsirasti tarp mus \ palos, 
iiorinczio? c i įzti kokius’) ir lt 
amžius atgal, kada įuirszę bu 
rai degino kliosztorų knigynus 
ir žudė tūlų luomų sąnarius li
tai vis vardan laisvės!

Garsas sąjauezia „Rytui" 
jojo nelaimėje ir velyja, idant 
visi lietuviai eidami į paszelpa 
tam laikraszcziui parodytų sa
vo pasibjaurėjimą did pana- 
szių niekysezių.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
Iszeina $ kas J subatag

119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Jsz Lietuvos.
,, Lietuva pranesza. kad 28 

Gruodžio pagal maskoliszkąjį 
kalendorių t| 9 Sausio pagal 
mus kalendorių Į numirė \ il- 
niuj vyskupas Zdanavyczius. 
30-ta Gruodžio | 1 i-tą Sausio | 
Kauno vyskupas l’aliulionis 
laikė už velioni 1 nabaszniką j 
miszias szv., ant kuriu atėjęs į 
bažnyczią ir \ i Įmaus guberna
torius. Kūnas palaidotas buvo 
30 Gruodžio (1 1 Sausio).

prie jų prileidžia. Vra lokiu 
uric pamaži pildami 

iszg\\ena 20 ir daugiaus me
lu.

Inigi toj baisi liga esanti 
tarp Prūsų lietuvių, ir raupuo
ti gyvena su sveikais, per ką 
ta liga vis platinasi. Bei ir 
Prūsų randas ketinąs pastai) ti 
namą priglaudai raupuotu 
Klaipėdos apskriti] ir reika
laująs nuo parlamento 36.0001 
markių ant to reikalo.

Naujos knygos.
1- Apie ž e m ę i r kitus 

svietus. P a g al II e i 1 - 
P v r n ą ir k i t u s s u t a i s ė 
S z e r 11 as C h i <• ago. III. 
I s •• G m . Jau pats vardas szne- 
ka už turinį szitos knygos. Kan
dame joje žinias apie žemę, jos pa
vidalą ir sudėjimą, apie plianetas 
ir žvaigždes, apie praeitį ir ateitį 
szios pasaulės. Naujausi iszradi- 
mai ast roiiomijos. geolooijo-, fizi
kos ir t. t. yra aiszkiai. trumpai ir 
populiariszkai joji' iszdestyti. Pa
gal svarbumą turinio bei savo nau
dingumą ji užima pirmą vieta terp 
visų pernykszczią lietui is/.ku isz- 
leidimą.

-• P a d ė j i m as liet u v i ą 
tautos rusi] vi e s z p a t y- 
s t ė j e. S h e n a n d o a h . P a. 

1 8 l». Jeigu isz visą knvgn.
iszėjusią pereituose metuose, pir
mą vietą pripažinau knygai p.Szer- 
no, tai antra vieta pagal svarbu
mą turinio be užgynimo pripuola 
veikalui grafo Lelivos. Yra tai 
vertimas maskoliszkos knvgcs. ku
rią cent raliszkas Susivieny jimo ko
mitetas perniai iszsiuntinėjo caruj 
ir keliems augsztesniems Rusijos 
valdinikams. Autorius iszrodo vi
sus prispaudimus bei sunkenybes, 
kurias lietuviai kenezia Rusijoje, 
ir. kas svarbiausia, pasiremdamas 
ant paezios rusiszkos tiesa-

jos pagal valstijas, metus, valdy
mus prezidentą ir tl. gali labai 
lengvai atgrasinti skaitytojus nuo 
jos.

4. R a n k v e <1 i s g r o m a t ą 
r a s z y m u i. U h i c a g o 
III. IS'.H>. m. Paraszyti gerą gro- 
matą yra teippat sunku, kaip pa- 
raszyt garą apysaką arba straips
ni i laikrasztį. O kadangi nevisi 
turi progą pasimokinti gromatu 
riszymo (yra mokinama gromatos 
raszyti), už tai visos literatūros 
turi vadovėlius tam darbui. Pas 
mus tokio vadovėlio iksziol nebu-

Ant 100 metu kale- 
j imu.

Slidžia Ewing apsudijo mu
riną (nigerį) Ehoinas Jackso- 
n ą ant roo metų kalėjimo už 
užpuldinėjimą ir sužeidimą ke
lių žmogystų. 28 d. gruodžio 

Į tas rnuHnas apie trijose vieto
se Užpuldinėjo, o vienoj vie
toj sužeidė merginą su britva, 

Į o1 motinai jos perkando gerklę.

S 5, bet kojas patrotljth nes 
turėjo nupjaut abi Westmore
land o gydinvezioj ir jis pats 
turės pasimirt; Tą dieną buvo 

1 2 laipsnių szalczio.

Kaszt uoja
Ant visu metu.................... 1 <!<>!. ir20c.
,, pusės metą.....................................60c.

3 mėnesiu........................................30c.
Shcnandoali'e skaitytojai gali gauti 

Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo.

In užmari* su pristatymu iki Maskolių 
rubožiui.......................................... .*> markės.

Pinįgus reikia siusti registrą rotoje 
gromatoje arba per ..money order“. 
N1 u n c z 1 a 11 t~n < >d a u g hi u s kaip GOc.. gatimtr 
prisiųsti pacztavoms markėms

Korespondencijos, vijoki rank- 
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- 
cziaini tint szio autraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah. (Pa.

Siuncziaiit rasztus isz Europos galima 
padėti antraszą:

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

Entered as second class mail matter 
at the Post-Oilice at Shenandoah, Pa.

A. a. vyskupas Zdanavyczia 
jau buvo nejaunas, nes turėjo 
87 metus. Paėjo isz lietuvisz- 
kų bajorų Vilniaus reel) bos.

Pagal praneszimą tos paezios 
,, Lietuvos, Prusnose dar vis 
esą raupai ir apsirciszkią vien 
tik tarp lietuvių, nekliudįdami 
vokiecziu. Lzinnais kalbasi ne o
apie tas rauples, epidemiszką- 
ją ligą, kuri atsiradus kuriam 
kraszte patiesia ant lovų ant- 
syk daugybę žmonių, kurių da
lis numirszta. bet didžiuma pa
sveiksta, bet su randuotu vei
du ir visu kimu. Czionais su
vis kiloki raupai. Szie rau
pai yra užsikrecziami, ir sykį 
jais apsirgęs retai kas pasveik
sta. Kūnas toj vietoj, kur 
prasideda liga, pabala, prade
da puti ir pusta bei pūliuoja 
vis plotyn ir labjyn. d aigi ta 
liga yra tuom baisi, kad yra

idarystės iszrodo. jog tie isz- 
' radimai ir prispaudimai yra 
prieszingi patiems rusiszkiems 
įstatymams. Kas skaitė szitą kny
gą rusiszkamo originale, tas gra- 
žėjosi ir puikiu sti lium ir trumpu, 
aiszkiu bei griaiidinaneziu persta
tymu dabartinio lietu\ iu padėjimo 
po maskolium. Lietuviszkame ver- 

I time, kaip ir beveik kiekviename 
'vertime, tą gražybių originalo nė
ra. Vertėją dar gali iszteisinti 

j keblumai ir sunkumai, su kuriais 
'yra sujungtas vertimas knygos, 
augsztoje kalboje paraszytos, bet 
isz zeeeriszku klaidu, kuriu vra C 4- V •
net perdaug ir tankiai nedovanoti
ną, iszleistojui iszsiteisinimo nėra.

3. I s t o r i j a S u v i e n y t u 
V a I s t i j u A m e r i k o s. 
C h i ė a g o III. 1896. Szitą 
storą (turi 3(54 p.) knygą reikia 
pastatyti pagal svarbumą ant tre- 
czios vietos. Kiekviena istorija, 
ar ji bus svietiszka, ar bažnytinė, 
ar visasvietinė, ar tik pavienės 
tautos arba kraszto, yra svarbiu 
dalyku. Todėl turime padėkavo-

vo .. Lietuva’4 iszleisdamą ,,Rank-i 
vedi” užpilde tą spragą musu lite
ratūroje. 1

•’>. I’ i k r s t ė v y n i s z k a s 
K a I e n d o r i u s M e t u i 
I S'J • .... Vilniuje. Kitur 
kalendoriai perėjo į vieną sv ar- j 
biausius periodiszkus iszleidimus. Į 

i Antai pas lenkusį kalendorius ra 
szo kuostambiausi rasztinįkai ir Į 
moka isz ją padaryti vieną isz j 
svarbiausią įrankiu žmonių ap- ■ 

|Szvielimo. Pas mus L. IvinskasĮ 
1 savo kalimi Iriais atliko nemažą 
; draugiszką darba. Kad 1S>3 m.
atgijo lietuviszka literatūra, tad ir 
kalendoriai tapo svarbiu veikimu 
ant tautiszko> dirvos. Bet dabar 
Prusnose pradėjo kasžin dėlko gęs- 

; ti. Szįinet židinys musą tautiszko 
, kilimo (l’ilžė) teįstengė iszleisti 
tik v ieną kalendorių irtai iszblysz- 
kusį, be reiszkimo. Jeisju ne ori- 
ginaliszkos apysakos \ arnalėszos,

• Zuikio ir lt., tai kalendoriz.s visai 
ne nereikėjo iszleisti, nes perspau
dimai ..Auszros” garbes musą li
teratūrai nesuteiks.

Bran is.
•------—

Iszbarstymas „Ryto“ 
spaustuves litam.
Spaustuvėj ,.l\\to‘‘ tūli jo 

kiTsztinįkai padarė pasibjau
rėtiną isznaikinimą. Sztai 
kaip apie lai raszo pats .,Ry- 
'tas:‘*

.. *2 s sausio imddams i spau- 
i siuvę J. lareila, zeceris , .Ry
to“. atrado daugybę labjau- 
siai vartojamų litarų sumai- 
szytų i lietuviszka sziu|>inį. 
Negana to, pasirodė ant pak- 

1 raszczių uk ezios John ir Bank 
iszbarstytos litaros, kaip mie
žiai ant sulosimo visztoms. 
1 ‘ada'r\la'sfcriauda labai dide
lė, viena ką reiks gero laiko 
dėl atrinkimo litarų, o kita va
gystė paežių litarų su noru pa- 
sitveziojimo, kadągi mat) ti va- 
giszius pats nesinaudojo, tik
tai iszbarstė ant ulyczios. Po 

įleis) bei, darbas bjaurus ir 
bausmės vertas. Matyti, i 
Ameriką atėjo tie jonvaikiai, 
kurie Lietuvoje laužė varius, 
daužė žagres ir degino triobas 
arba vogė arklius, vra tai isz- 

, poros isztv irkusios bedievys
tės, kuriems neisztenka žo-

Isz Pittsburgh’o.

liūtų labai geru daigtu, kad 
kurie ) ra jau seniai Amerikoj, 
o neturi ukesiszku popierų, 
apie jas Įiasirupįtų; kartais be 
jų gal but sunku ir darbagaut, 
nes ir tas klausymas ) ra svar
stomas. Labjausiai vra reika- Į 
linges ukesvstūs popieros pa
tikus m laimei, užpuolus be
darbei. \<daimei patikus tu
rėdamas popieras gali gauti 
paszelpa; ką neturi popierų, 
suvis neatboja, tegul mirszta 
isz bado ir szalczio, nes neira 
szios žemes padonas. Jeigu 
mislinant apsigivent szioj Vai
noj žemoj, tai pasirūpinkite 
ukesiszkas popieras — nors, 
daug pasako:—ar-gi mą duos 
valgit tos popieros? tai tikra 
Liesa v ra. nes vra jau datyrta.

■ kaip sziame laikiy apturėjo 
anglių ir pavalgyt, kurie netu
ri už ką maitv tis, bet lik ap- 

lluri tie. kurie vra ukėsais szios *
žemes. \ elytina butu, kad 
kiekvienas lietuvy s isz.siimtų 
ukesiszkas popieras, o tada ir 
svetimtaueziai kitaip žiūrės 
ant mus.

N'eužmirszkil pittsburgh’ie- 
cziai ir aplinkiniai jog prasidės 
torai nog 6 \ asario ant 7 
vai. vakare ir trauksis iki 3 Ko
vo t. v. iki Užgavėnių, skubi- 
kit v isi gal ir ka naudingo kat
ram papuls, nes P. A. Ur
bonas rubsiuvis paaukavo ge
riausios matarijos ant viso siu
to, katram pateks, tai pamie- 
ruos ir pasius; gal puls laimė 
katram, nes aplaikis puiki] siu
tą už d i ką.

Mrs E, IL Sherman, pati 
vieno saliunįko. norėjo nusi- 
nuodil su laudanum, ale su
sekta ir likos atiduota ant isz- 
gelbėjimo I)r. Keto. Gal 

, pasiseks iszgelbėt nuo smer- 
ties.

Greensburg, Pa., Y? Sausio,

Nevv-Castle, Pa. Sausio 27. 
Eliza Webster, mergina, tar
naujanti pas Hon. William C. 
Harbison, 26 sausio eidama 
gult įsikaitino dvi plytas ir įsi- 
dejus į lovą atsigulė. Kada 
parėjo namo P. Harbison’as, 
pajuto smarvę ir rado Elizos 
lovą deganezią. Mergina labai 
apdegė koja, szeip iszkados 
nėra.

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa.

Prasidėjo nuo ijį Lapkric7.io 1896 m.

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim- 
teriopai.

užsikrecziama ir beveik neisz- 
gydoma. Maskolijoj yra įtai
syti tam tikri ligonbucziai, kur 
tokius ligonius, ar jie norėtų 

tarne, laiko uždarę ir nelabai

t i p. Olszevskiui už iszleidimą 
istorijos amerikiszkos Unijos, isto
rijos iszties akyvos ir pamokinan- 
czios. Keikia vienog jai užmesti 
per didelį sausumą. Perpildymas 
ciproinis ir vardais, suskaldymas

džių ant jų papeikimo, yra tai 
žmones be gėdos ir be sąžinės. 
,.Rytas* dėl to kaip isz dau
gelio nelaimių, iszeis be su
stojimo.

Skubinkitės su mokeseziu, 
guodojami ..Ryto“ skaityto
jai. dėl pagelbos. “

Robert Watt, žinomas kon- 
traktierius, gyvenantis ant 22 
gatvės pietinėj dalij (South Si
de,) 27 Sausio isz rito iszgirdo 
riksmą mažo kūdikio, iszėjo 
laukan ir rado mažiuką vaika, O V-
suvyniotą į vatą ir skepetą 
padėtą ant trepu. Apžiūrėjęs 
daktaras pripažino, jog tas 
vaikas gimęs tris ar keturias 
valandas priesz atradimą; p. 
Watt neatbūtinai nori surast 
motiną minėto kūdikio.

27 Sausio viens isz naujų 
į darbinikų dirbdams ant Bes- 
| seiner N Laki* Itrie geležinke
lio atrado skrynutę dinamito, 
kuris buvo suszalęs; paėmęs 
uždėjo ant lenais kuriananezio- 
sios ugnies. Kada dinamitas 
expliodavvojo, užgavo netoli 
stovintį Josephą Coleman’ą, 
kursai likos nugabentas į Mer
cy szpitolę ir gal iszliks nuo 
myrio.

Jonas Savak, angaras, dirban
tis prie koksu 1 Iecl<u25 sausio 
susiginezijo su salo draugu 
isz baczkutes alaus ir $ 5, jog 
jis nubėgs nuo 1 leda iki Co- 
lumet 2'Zm. basas. Žinoma, jis 
iszgrajino tą baczkutę alaus ir

Gal niekad nebuvo toki
blogi laikai kaip dabar. V iena, 
vra sunkus laikas užtai, jog 
atszalo taip, jog nekurios dirb
tuvės turėjo nustot dirbę, o ir 
taip mažai jų dirbo, vienok 
keli szinitai darbinįkų turėjo 
užsiėmimą, o daug vra tokių, 
ką neturėjo jokio užsiėmimo 
ir neturi, per ką priversti vra 
szauktis miesto pagelbos. 
Daug randasi tokių, ką ken- 
czia szaltį ir badą.

Laikai pasigerįs, bet dar ne 
urnai, o per ką žmonelės dar 
daug, daug turės vargo pa
kęst.

Juokai.
Meisterio gizelis atėjęs pas 

mėsinika sako:
L. V

— Duokite deszros, tiktai 
kur persenusios.

— Delko persenusios? — 
j klausia mėsinįkas.

— Užtai, kad kaip pereitą 
sykį parnesziau deszros, tai 
meisteris man pasakė: jei dar 
sykį parneszi man tokios se
nos, tai pats suvalgysi.

Trcinai iszeina isz .Shonadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 6.03, 738, 9. 4, ryta; 12.58
3.53. 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03,7.38, 
9. 4 1} la; 2.58, 353 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards Ir 
Hmlsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton. Laceyville. Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9 4 ryta; 3.53. 6.00 po 
piet.

In Rochester Buffalo, Niagara Falls 
ir in West us 9. *4 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 6.03 ryta: 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9. 4 ryta.
In 'I'likhannoek 6.03, 9.14 ryta: 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9. 4 ryta

5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6.00 popiet
In .leanesville, Leviston ir Beaver 

Aleadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38. 

9.14 ryta: 12.58, 353, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo. Audenried ir Hazleton 

r>.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3.53. 6.00 ir
8.42 po {net.

In Scranton 6.03,9.14 ryta: 3.53 irti.OO 
po piet.

In Hazh'boork. Jeddo, Drifton ir Free
land 6.03, 7.3s. 9.14 ryta: 12.58. 3.53 po 
pietn.

In Ashland. Girardville ir Lost Creek 
6.15,7.30,9.10, 11.10 ryta: 1.50. 4.10 
6.50. 9.15 po Įlietu.

In Raven Run. Centralia. Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02. 11.05 ryta: 1.46,4.07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanoy City, Dolan 
5.45. 6.03. 7.38. 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.00 
8.42. 11.13 po pietų.

In Yoatesville 5,45, 7.38, 9,14 ryta
3.53. 6.00, 11.13 po piet II.

Treinai iszeina.
Isz SlianiOKin 5.15, 8.20, 12.10 isz .'yto. 3.00, 5 10 

7 50 po pivtu ir ateina in Szenadori ant 6.03, 0.1 
ryte, 12.58, 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadorii J Pottsville, 6 03, 7.38 
9.05, 1105, isz. ryto: >2.58, 3.05, 4.15. 6.00 ir
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szeaadori 6.00, 7.45 
10.15, 12.05 rvte. 12.35. 3.00. 5.15, 5.40,7.15.10.20 
po piet u.

Iszeina isz. Szenadorio į h.izleton, 5.03, 7..rl 
9.11. ryte. 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori. 7.35, tO.Oį 
12.52 ryte. 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.

N E DELI NIS T R EINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto 
1 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47. 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin Yu~SFiTT^'tTf0rt8.IS ' 

11.55 ryta ir 5.35 po pietii. ir ateina In 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland. Girardville ir 
Lost Creel:, 7.53 ryta 11,40 po pietų. 

In Hadeton. Black Creek Junction 
Renn Haven Jnction, Mauch Chunk 
Allentown. Bethlehem, Easton ir Now 
York. 9.10. ryta 12.50, po pietii.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano. 9.10. 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietu,

Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietu.

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,10,. 
9.40, ryti* 3.0">. po pietii.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, TO.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po plotu.

koi.1.in it. wit,bek generalnas superin, 
tendentas South Bethlehem. Pa

CHAS S. LEE, gen. agenlas

Philadelpdia, Pa.
A. W NONN EMACHER, Asst G. P A 

South Bethlehem, Pa*

Metu laikai.
Kristijono (Oonelaiczio.

METAS II.
Vasaros darbai.

(Tąsa.)
Dievs visgalisis, kurs svietą visą sutverė 
Ir mums žmogiszkus umus bei razuma davė. 
Tas szirdingas tėvs ir musu miels geradėjas. 
Kupindamas už mus. mus vėl duosniai pamylėjo 
Ir mums duonos daug o bandai paszaro davė. 
Žinot juk visi, koks blogas buvo zopostas, 
Kaip saulelė vėl pas mus atgrįžti pradėjo 
Ir mes buriszkai laukus įdirbt susibėgom.
Deszros ir lasziniai su kumpiais ir-gi su sūriais 
Baigės jau, o mes, prastus iszvirdami kąsnius. 
Uždaro dairėmės visur mėsos pasigedę.
Bet kisielius ans gardus su sziupiniu mielu 
Buvo jau visai ant stalu mus pasibaigę.
O sztai, kaip jau vėl po szalezių szilumą jautėm 
Ir gaivinanezią mums Dievs vėl vasarą davė, 
Tuo ir riebus valgiai vėl pamaži prasidėjo, 
O mes tuo gardzJai ką virt ir kept prasimanėm. 
Ik po tam paszaliai visi pilnoki pastojo 
Ir mes vėl szmotus grecznus iszvirdami valgėm. 
Taip-gi dabar, vasarėlei mielai jau besibaigiant, 
Kožnas viens bliudus ir puodus pradeda tarszkįt. 
Kad po tiek vargu ben kartą vėl pasidžiaugtu 
Ir taip daug pardovytas duszelcs gaivįtu.

Ale žmogau, žmogau, saugokis to neminėti, 
Kurs, tav ant lauku bėginėjant ir triusinėjant, 
Su savo dangiszkais sargais kribždėti padėjo.

(t Go '
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\ ei. ka žeme tav viernai auffidama dtive
Ir ką sodai bei daržai žydėdami rodė, 
\ islab jau, kaip pats žinai, kampe pakavojai 
Ir iszczėrausi, kad Dievs laikys, žiemavodams.
Argi dabar tav nereikės augsztyn pažiūrėti Gito
Ir kas dieii daug syk Tą szlovįt irgi pagarbįt. 
Kurs taip daugel vėl isz naujo tav dovanojo!
Tai, kaimynai, tai vyriausi reikmene jusu, 
O po tam. kas ponams reiks, atlikt maloningiems
Ir, kas sziuilėms ir bažnyczioms Įiuolasi. kysztert. G'J5 
Ar, kas man reikės, mokėt, kad asz jodinėdams
Ir skvieruodams kartais jus lankyti pradėsiu.
Žinot juk koktu, kad vakmistrai pasirodo 
Ir burns glupus neszvankiai keikdami barti.
Tai-gi dabokitės ir masznas czėsti prisikraukit, 7oo
Kad kožnam, kas reiks, i czėso reikalą tikrą
Cziuptert irgi nutvert tuojaus su sau ja galėsit.

l’ttip, mus tttsiusdauis. pons amtsrots męs maloningas 
Mums jusu mylistą szį kartą paliepė sveiki!,
Melsdanis mtoszirdžiai visus czėsti pasirupįt. 705
Kad nitui jus skvieruot ir kartais pliekt nereikėtu;
Nes didei biednu szirdis jo gailisi burn.
'Taigi dabar pasakiau, kas man pasakyti reikėjo.
O jusu mylystai. kad szvęsit rudeni riebu.
Daug linksmybių velydams pasilieeavoju. 710
'Tikt n’užmirszkit irgi manęs ir mano nameliu, 
Kad pulkais susikviesit į czrsnis pasilinkstuįt.
Jaugi gana sziam syk. jau mielą vasarą btiigkim 
Ir priesz rudenį, kas mums reiks, n’užsimirszkim.’*

GSO Į

METAS III.
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Rudenio gerybės.

Ant, saulelė vėl nuo męs atstodama ritas 

Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia. 
Vei, kas dien daugiaus ji mums savo spindulį slepia. 
O szeszėliai vis ilgyn kas dien iszsitiesia.
Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut 
Ir sziluinos atstankas iszbaidydami szlamszczia. 
'Todėl ir oru drungnums atvėsti pagavo 
Irgi senystę jau graudena kailinius imtis: 
Bobą su diedu blogu pas kakalį siunezia, 
O kitus atszilt i stuba raijina listi
Ir valgius drungnus bei szillą viralą valgyt.

Žemė su visais paszaliais įmurusi verkia, 
Kad musu ratai jos iszplautą nugarą drasko. 
Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė nasztą 
Jau-gi dabar keturiais arkliais pavažiuoti ne pigu. 
Kaltis ant aszies braszkėdams sukasi sunkiai 
Irgi žemes bjaurias iszplėszdams teszkina szmotais. 
\ ei, lauku sklypai visur skendėdami maudos, 
O lytus žmonėms teszkėdams nugarą skalbia. 
\ yžos su blogais soptigais vandeni siurbia. 
Ir bjaurius purvus kttij) taszlą mindami minko.

Ak. kur dingot giedrios jusgi pavasario dienos, 
Kaip mes. pirmą syk st ūbos :it verdami langus. 
Szildanlį sziltos sauleles spindulį jautėm!
Lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami matom. 
()-gi pabudę jo po tam trumpai ptiminėjam. 
Lygiai taip praszoko mums su vasara džiaugsmas. 
O gi dabar purvyn.-ii. kad juos krutina vyžos, 
Nei kisielius ant ugnies pleszkėdaini teszkti.
\ islab, kas pas mus įtiksiydams vasarą szventė, 
Ar plezdendamsant lanką linksmai szokinėjo, 
Vislab, kas linguodams ik debesų pasikėlė 
Ir, pasidžiaugęs taip, grūdelius su vabalu valgė, 

X islab jau prastojo mus ir nulėkė slėptis.
Taip laukai pasiliko mums visur gedulingi 
Irgi grožybės ju nei kapas sens pasirodo.

Krumus ir girias linksmas jau Giltinė suk*
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Ir grožybes ją gaiszin draskydama vėtra, 
Szakos. ant kuriu po lapais užgimė veislė 
Ir lizdelyj nei lopszyj czypsėdama verkė, 40>
Ar tq)žėlusi jau po tam lakstydama juokės 
Ir savo peną be motuos skraidydama gaudė.
'Tos vietelės jau visur taipo nusirėdė. 
Kad jos. nei žagarai sausi, siūbuodami barszka..
Ten, kur meszkins ant kelmą bites kopinėjo, 45
O meszka vaikus glupus murmėdama žindė, 
Ten, kur briedžiai draskanezią vilku nusigando^ - 
O vilkai savo veislę kaukt ir plėszt pamokino, 
Ten, kur vanags su vaikaisdaug sulesė visztą. 
Ir varnai pulkais žąsyczius pavogė musą, 50
Ten, žiūrėkit, ten džiaugsmai taipo pasidėjo, 
Kad tik varnos dar bjaurybę rudenio garbin, 
O paukszeziai su dainoms anksztai pasislėpė 
Irgi be rupesezią szaltai sapnuodami miegti.

Ak, daržą grožybės jus su savo žolelėms, 55
Jus kvietkelės jaunos, jus-gi pavasario szlovė, 
Ak, kur dingo jąs puikums su savo kvapeliais! 
Vei, ką sodai mums margai žydėdami rodė, 
O ką vasara mums po tam augįdama siūlė, 
'Tas visas gėrybes jau kampe pakavo jam 6()>
Irgi su puodais ar skauradoms virdami valgom. 
O jus žąsys, jus niekus pliuszkėdamos antys, 
Eikit, maudykitės pakol dar atviros upės. 
Jus gaidžiai su visztoms ir kas mėžinį krapsztot, 
Bėgkit, skubįkitės ben kartą dar pasilinksmint. 65-
Ale nedingokit, kad mes dėl alaso mielo 
Ar dėl jusu dainą szventų jus szeriame tvartuos; 
Ne, mes dėl mėsos tiktai jūsų giriame balsą.

'Tikt dyvai žiūrėt, kaip moters dilina stungius 
Ir baisu klausyt, kad bobos tarszkina puodus. 70
Gryta su Pinte kampuoto titnago jieszko, 
O Selmykė sav isz autų purvelį svilin.



Korespondencij os. mano, ar neiszpuola vietą, aut

Scranton, Pa. Sziuomi pra- ezionio, labjaus guodot, negu 
vietą, kur gavau vardą tik ka
raliaus žemiszko? Rheims’e

kri kszezioni, 
vo gyvenime 
szualh mtiezir

nekartų jau Sa- 
tokias tamsias

i ir jų gi In most 
maeziau bjaurų ir 
‘iiiinia. Bet vėlei .,

visiems jau beveik žinoma, jog 
pas mus buvo didis sumiszimas 
parapijos reikaluose: nesutiki
mas kilo tarp Kun. Pėžos i

mauziau

priežasezių, apie kurias nekal
bėsiu, nes jau buvo pirmiau 
garsįta laikraszcziuose, ta- 
cziaus dabar pradeda pareiti į 
sątaiką ir viskas virsta į gerą
ją pusę, tik tiek beda, kad ne
turime ir negalime gauti savo 
lietuviszko kunįgo, kurs mums

tepta vien ant karaliaus že
miszko; o koplyczėlej Poasy 
aprengta mane suknelę Kris
taus ir patepta szv. aliejais ant 
Dievo kūdikio. Per apvaini
kavimą Rheims’e įgavau tiesą 
užengti ant sosto žemiszko, o 
kurio garbe gali greit pasi
baigt, bet ant krikszto apturė
jau tiesą į dangų ant apsigy
venimo amžino.”.

aszaros ritosi man

žėruojan-

akiu, ’

laimingaiapeigas, 

gyvefiM.

perkeiiczia daugel sunkiany- 
bių ir kartumo, bet kas be jų 
gali i-zgyventi? Kožnas turi 
kirminą, kuris jį kremta!

Valgemistra mokantys vesti cho
rą ant 4 balsų, geras, doras, tegul 
itsiszaukia ant adreso:

Rev. J. Žilinskas, 
Mt-Carmel, Pa.

Box 103

tographas; nutraukia paveik 
sius kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

erini.

1F. Tata
ruiiija ant miesto 

chief- burgės 
(czyburdžio.)

ANT PARDAVIMO.

41 ir 24

Y. M. HAMILTON, M.D, 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’e. Gyvenu 115 N. Jardin

Shona n d o a h, Pa,

Tėvynės Sargas geriausias lietuviszkas mėnesinis laikrasz- 
tiis, szeinantis Prūsuose.

Iszeina pavidale knįgutės nuo 48 puslapių.

Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipos
gi apvaszymus ir naujienas isz visų lietuvos kampų, o labjausiai isz 
Žemaitijos.

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

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

Sziuomi tarpu pas mus laiko 
nedeldieniais szv. miszias airi- 
szių kunįgas, o retkareziais da- 
važiuoja kun. M. Szedvydis 
isz Pittstono, idant savoje kal
boje iszaiszkįti parapijonams vi
sus reikalus bei norą vyskupo, 
o podraug ir iszpažinties klau
syti. Naujas komitetas para
pijos, aprinktas per metini mi
tingą, susitarė su kun. M.

Taip darbinike krikszczio- 
niszkas, ir del tavęs didele lai
me randasi szv. tikėjime, —

kiu Dievo, priesz kuri ir tur
tingiausias ponas ir stipriausias 
kunįgaiksztis yra vargszais, 
silpnais ir menkais sutveri msis.

ir linksmybes ant žemės nega-1 cĮllocĮa Beno Instrumentus, da
liniu, ir jeigu kada nors tas 
užmanymas įsikūnytų, tai ne 
ant ilgai. Jeigu žmonės palinki
mais, pageidimais, gabumu

sižinokit pas
Patrick Conry prez.

South I Cm rick st r.
Shenandoah, Pa.

Garso agentas.
Dom, Bražinskas yra Gar

so agentu Elizalietlie ir apie- 
linkese.

Norintiejie užsi raszyti

tuose

Anierikiecziai lietuviai gali padaryti puikų prezentą savo gimi
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sarga.

Kasztuoja Prusnose 2 markės ir 20 fenigių; Amerikoje suprisiun- 
timu 1 doleri. Užsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti pi
ginus, beje už 75 centus ant metų. Adresas jo:

visą parapiją, raszyti pamilijas 
ir podraug kalėdoti, idant pa-

pijos.

užlaikai, bus jis del tavęs ant 
gyvenimo kelio drutu paramų, 
pagundose apgynimo kalaviju, 
nubudimuose ir prispaudimuo
se suraminimu, valandoje mi
rimo pastiprinimu ir szviesa.

a nelygus, tai ir tur- 
• garbėje negali būti 
Ir jeigu no,retume tur 
iGzdavime lygybę už- 
ier įnagį, ar tnomi lie
tų daugeliui norų

GALIMA GAUTI
Lengvas Budas paežiam 

per save iszmokti gražiai ir 
tikrai lietuviszkai raszyti, o su 
prisiuntimu kasztuoja tik 10 
centų. Adresas tokis:

Dr-ste V. Voloncziausko
Box 1018. Plymouth, Pa.

Scrantone, o jeigu pridetume tikėjimo yra moraliszkai
tuom’eC mažiausiai

Europe-Germany,
Hochwiirden A. Januszkovski.

Propst1 und Dekan.
Tilsit Wasserstr.

skaitome savo parapijoje j 
2000 vyrų. Eidami per para
piją beveik visai neradome 
prieszingų szv. bažnyczios ista^ 
tymui, visi tik trokszte troksz- 
ta kuogreieziausiai gauti savo

salų nuo amžių tol v . L
nekuriu

R. A- Davenport
— PARDUODA — 

VISOKIUS PECZIUS KUKNI- 
NIUS IR DEL SZILUMOS.

—TAIPOS-GI—
Pataiso blokinius stogus ir už-

t nusidėjimo
kuk nios.

laike pagundos ant blogo pri
mena jam Dievą visuresanti, 
kurio akis visad atkreipta ant 
jo ir viską permato, net dasi-

S. Jani i n st r
>e-

l DAVENPORT,
Shenandoah, I’a,

pagal savo iszgalę.
skiepą dar turime $
rią tikimesi užmokėti 

’ lykinę iszpažintį.
mums dabar gyventi

Skolos už
3600, ku- 

per ve-

su visais
dvasiszkais reikalais pas sve
timus kunįgus. Dieve duok, 
kad nies kiiogreicziausiai su
lauktum lietuviszką kunįgą,

na — budzią nepabaigtai 
szventą ir teisingą, kuris pir
miau ar paskiaus pareikalaus 
isz viso gyvenimo skaitliams, - 
atkreipia atydą ant amžinasties 
su gausiu užmokėjimu delei

Paley,

kanezioms
su neapsakomoms 
dęlei nusidėjėliu;

ramu ant szirdies.
(Parafrijonas.

szv. Sakramentuose, 
iniszių szv. ir maldoje

mąsto, nė k 
peseziu ir

sų paojų pasikėlusių ant jo isz-
cry Vėli nuo

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minko < icziii

140 E. Centre, Sheiiiiiiiloali
Užlaiko geriausius arklius ir pi

ginus dsl szėrmonu, veseiliu ir 1.1.

GALIMA GAUTI SU PRISIUN—

1. Istorija Katalikų Bažnyczios. .1 
j ra labai naudinga dėl perskaitymo kož 
nam katalikui. Kasztuoja - 61,00

—LiM1 Dirba visokias
jlllHM SZ A R FA S, KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU^-^W*- 
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa

PAS

J. MILIAUCKA

•Por ėst City, Pa. Pas mus 
viena akyva naujiena, kuri su
judino visą mieseziuką, yra ta, 
jogei du pilioriai lietuviszkos 
parapijos P. ir D. karezemoje 
susikūlė. Piliorius P. griuda- 

■ mas suskaldė kopūstą pilio-

Dievui, turime tukstaneziu tuk- e

so tikėjimo balso, kurie mel-
palengvinimų sunkiu aiiylan 
ku rastų, kurias minios darbi L c

siekęs permainos,

maž tvirta tarp žmonių drau- 
gijos!

DARBININKAS ir TIKĖJIMAS.

mia stiprybę dūlei pergalėjimo 
piktų pageidimų ir tarpe 
isztvirkusio svieto gyvendami, 
gyvenimą dorą veda, nors 
piktos viliojanezios kalbos 
veik kožną dieną jų ausis erzi
na, o paklydę mokslincziai 
luksztena priesz juos savo ne-

ne

ir vargomiot neinokė-

risiųsta. |

dumblais. Vienok visas tas 
atsimusza tik i nekaltą tų dar

m \cd i m

taipgi tėvynė ir darbas su kilai ti i tvora.
c v-

ne-
visuomene.-

Mes ežia tik ant meiles ti-

katalikiszką tikėjimą ir aną ne
sigėdyt priesz visuomene

marių, nors baisiausios vilnys 
musza.

Bet. ant nelaimes, yra dau
gelis darbi nikų, kurie1 nuo do-

Ir luiiniilgesius daibinįkas 
negu nevienas turtingas, kuris 
gyvena puikiuose rūmuose,

iszpažit.
Skaitome apie szv. Liudvi-

ypatingai mylėjo tą vietą, ant

ezionio varda. Akvatniai lanky- v J
davo mažą palociaus koplycze-

ati-

ir

11 gv\ eiilino, gn 
los ir ramuma u

(1oissi) ir klaupęs priesz krik- tinimas, 
sztinyczią, dėkingas maldas žmones, 
siųsdavo pas Dievą už taip di- 'sid<ė! I

n eo

nu,

Kriksztą szv. Kadagi neku-
panieki nu

aut trijų
l'irmiaiisiai pakeliii

I Lingu i r al men n siekį 
ir mieli mano gyvatos; paskui

se: ,, Karaliau,
i ;r iiiiopiioous ir pa

priėmei tik kriksztą, o atsza- rė ir nt
riems einasi

zilikos mieste Rheims,
blogiau negu man.

karunavotas buvai ant kara- atėjo {svetimų szalį, o ežia tikę-1 
liaus?” Atsake, kaip visiszkai jiino iszsižadėjo, bažnvezių pa- 
krikszczioniui pritinka: ,, Mieli niekino. Tikėk man, darbinįke

niino ta’kausi ir jaueziuo 
<z savo padejmo užganė-

ditu“.

Ta
9n

4.- reicziau

tų linkti. Todėl kogi tikėtis 
Imt galima'Jokiame mus ;iadė- O I
ji.nrn. kur prie s tekaus užsiė
mimo vos me-nki vaisiai renka-i 
-i. I žtiesą, anas padalinimas 
turtų ir ligybr, apie kurias

16 N. M ai n st.

Shenandoah,

kins.

CH. SHMIDTO

'i

viso-

ir su

SUMOTO yra geras alus ir 
įuo jo niekad neskauda. Pas 

Ch. Sliinitlra gali kas nori gauti ii 
baczkutui in namus parsigabenti.

41ir H

J. P. Williams Sou
• -: Pigiausiai nusipirkt

S. Ma-rkauckas
IR i J. Buszkevig ius

o pertai, žinote, jog ka:p<> 
biznierius nesigaili savo < 
aluczio ir turkiszku-cigaru.

jo gėrynių

DIDŽIAIS IA

Lietuviszką
mm™. »<■

ri visokiu kogerinusia 
kepsnių. oistoriu irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
[įniki salė kurioj stovi nei 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima 
rodą reikale duoda.

M KUPCZ1NSKAS ir
P- PHgKEVIOZIUiS 

Kampas Main ir Oak uliezią, 
SHENANDOAH,

ir

PA.

bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - 20c

3. Valtis bei iszguidymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje S1.50 
pas KUN. A. BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Skaitykit!
nor ką nusipirkti

abrozu viso- c

K rizinaucko

U ETŲ VISZKAS SALI UN AS.

M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, l'a

Lietuviai neužmirszkite atsila nkyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis j
yra ne paoziuotu, tai yra teisingas '

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

PATENTS
Promptly secured. Trude- Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-live years ex- 
perlence. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not. due 
until patent is allowed. 32 page Book Free. 
Hn 8. WILLSON Bl CO., Attorneys at Law, 
Urp U. S. Pau Office WASHINGTON, D. C

Do not bo deceived by alluring advertisements nnd 
think you can get the best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 
for a mere song. Buy from reliable manufacturers 
that have gained a reputation by honest and squnre 
dealing. There is none in the world that ran equal 
in mechanical construction, durability of working 
parts, fineness of finish, brautv in appearance, or has 
os many improvements as the NEW HOME.

WRITE FOR CIRCULARS.
The New Home Sewing Machine Co.
Orange,Mass. Boston, Mass. 28UnionSquabe,N.Y.

Chicago, Ir.r.. St, Louts, Mo. Dallas, Texas. 
San Francisco, Cal. Atlanta, Ga, 

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gen’l. Agt.
1127 Chesnut st. Philadelphia P

308 VV. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
galima pirkti kuopigiausiui laivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg- 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvvą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas

priėmimą ir rodą.

Iszsiuncziame in wisns miestus ir miestelius wisos A* 
merikos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del sftiwi- 
mo, Maszinas del drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
t us, argonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Baselles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Brilwas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbas, 
Rcwolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūgėlius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir '.visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztusdel laikrodėliu ir t. t. Prisiuncziame kalalioga 
kožnam dykai. Adresawokit teip:

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

MAUJES LIETUWISZKAS « B H
S L U N A s M

202 S. Main Str., lldg Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,»
Nagi vyrai pas savo broli lietuvnįka ant szalto alaus! isz 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o uepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina. [37 ir 19]

50 YEARS* 
EXPERIENCE.

v ra mus agentu Ml. CARMELIJE 
ir AP1ELINKESE.

U/.raszo (r a r s a ir apgarsini
mus priima.

Jeigu busi kada nor )

JURGI ILGŪNĄ 
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi, 
tirielkclo kaip medus, o cigarai turkiszki

TRADE marks, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention la 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. Wo have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, largest circulation of 
tiny scientific Journal, weekly, terms$3.00 a year; 
$1.50 stx months. Specimen copies and Hand 
Hook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

GERIAUSIAS H Lietuviszkas B KRIAUCZIUS

Adomas h ja neką s
~YOLLLLULPersikimustė į savo naujus namus antXL2^^LLL

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.



Rinkimas vaito.
Vaizdelis isz liet aviu gyvenini)*, v •

, ....[Tįsa.]....

— Atvažiuoja!
— O! o! jau atvažiuoja!
— Naczialnykas, vyrai, atvažiuo

ja!
Sukruto visi, bet ne taip, kaip 

gal virszinikas norėtu. Kurie bu- 
vo lauke ir ėjo isz vienos kaiczia- 
mos į kitą, staptelėjo ir atsigrįžo i 
tą szoną, isz kur turėjo atvažiuoti 
virszinikas; kurie buvo karcziamoj 
arcziaus lango, dirstelė per langą Į 
tą patį szoną, o visi kiti anė kruste
lėjo, tik naudojo Dievo dovanas, 
taip gausiai jiems per kandidatą 
rankas suteiktas.

Ant lygaus, saulės spinduliais pa- 
dabįto vieszkelio matyt buvo szvic- 
soj mirgantysdebesys dulkiu, priesz 
kurį juodavo tamsus spuogas. Tas 
debesys ir tas spuogas greitai arti
nosi ir greitai augo - jau matyt, kad 
tai virszinikas atvažiuoja.

Antgalo pro kareziamos langus 
szniėksztelėjo juodi, dideli arkliai, 
pratarszkė žvilgantys koezas; pra- 
tarszkė klegėdamas, ne taip, kaip 
barszka ukinįku vežimai jau tik isz 
vieno tarszkimogali suprasti, kaip 
lengvai supa virszinįko vežimą*- 
Szmėksztelėjo pro langus ir jau ne 
matyt - taip greitai važinėja v i i-sz i 
nikai. Net debesys dulkiu, kursai 
nuo pat' miesto sekė paskui virszi- 
nįką, dabar buvo atsilikęsgerą pus- 
varsnį. tarsi ilsdamas.

Jszbėga visi isz kareziamosir ma
to tik debesį dulkiu, dar tik dabar 
įbėgantį į sodžių, o virszinikas kur' 
nematyt jo nė ant vieszkelio. nė ant 
kanceliarijos kiemo. Kurio buvo 
virszinįkui pravažiuojant lauke, 
paaiszkmo. kad virszinikas nuva
žiavo į kleboniją.

— Tai jau virszinikas girtas, kad 
į klebonija nuvažiavo, atsiliepė 
Kairys į K i ozą.

kaip mylimiausią draugą traukė i 
linkon Aprojimo.

Spurgutis likosi (ik keliais sa 
vo szali nikais, bet duriu' visai m- 
siminė. Kaip tik Žirklus ir Ita- j 
guckas su savo trenksmiiigu b|l>u 
įėjo i kareziamą, o gauja kitu be-u- 

j grudaneziu dar nespėjo paskui juos 
jsueti, Spurgutis Įiriszokęs piie įų 
pradėjo ragili:

— \ yrueziai! ko jums ežia grūs 
tis? Einam pas Auszieju, mus 
geriausias vaitas. Gurnirkis, jum- 
užpi.nda vos.

Czia pats ir jo tikriejie sz'ilinįka' 
pradėjo skirti ir plėszte atplėszę 
dali besigrudaneziu stumdami isz 
užpakalio misiva’ė. kaip pulką a- 
vinų. pas Auszieju... pavaiszįli. 
Pasisekė atsistumti mažesne puse 
bcsigrudaiiozią paskui Žirkliu, 
bet visgi pusėtin i pulkeli.

Buvo jau gal ketvirta \alanda. 
kada virszinikas i*z klebonijos tei
kės užvažiuoti ant rasztinyczios kie
mo. Ukinįkai pamaži isz karezia- 
nnj ir gi tonais su\ėjo.

Kaip dėl virszinįko. tai pats vai 
tas iszneszė ir pastatė ant rasztiny
czios gonku nedideli staleli ir viena 
kėdę. Ant stalelio prikrovė viso
kiu leistrą, o ant kėdės atsisėdo 
virszinikas, iszkaitęs nuo degtinės. 
Vaitas >u ra<z(inįku nužemintai at
sistojo szalia.

Prasidėjo i inkimai.... Isz.staly- 
ta pirmutinius kandidatus ..tikruo
sius.” (. y. vaiszinusius val>eziu: 
senąjį vaitą Gurnickį ir Žirkliu.

Pirmiausiai iszstatyta Gurnickį. 
kurį ketino pats virszinikas ..pri
remti." bet. kaip pasirodė, menka 
isz girto parama. Kaip tik virszi- 
nįkas paklausė, ar nenorėtą palikti 
senąjį vaitą, tuoj visi, kurie su 
Žirklium ant paskutines gėrė pas 
Aprojima, o tokią l.uvo didesnė 
pusė, suszuko:

— Gerai! gerai!
— Karaszo! karti zo! — rėkė ki

ti, kuriems rodėsi, kad jie gudisz- 
kai moka. —(Poliaus bus.)—

I ž pigiu pigiausią prekę visok1 
vainikai dėl szermeną. Taipo.sgi 
visoi<ios zobov elės i>z blekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas

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

Shenandoah. Pa.
l abai gražios ir pigios 
Kalėdą zobovėlės.

VYRAI LIETUVIAI
IĘ PALIOKAI,

Apznaiminu jums, jog e*u No- 
arijiiszas Publieznas (Rejentas) szio 
Sieito Peniisyl \ anijos ir jog dirbu 
visokius rasztus arba pasviceziji- 
mus.

Kas norit savo dales arba laukus 
Lietuvoj)' kitam apraszyt. parduot 
arba pirkt nuo kilo, czion gyvenda
mi. arba katras norit ezesa (uždar
bį) parduot, ir kurie reikalai!jai 
snierlelno, arba už sukolieczijima 
Benefiszio atjeszkot. teiposgi l.ais- 
nns dėl ži'iiybos gaut.

dvleikit pas manę, o 'isz jusą no
rą iszpildysiu lietuviszkoj arba 

| lenkiszkoj kalboj.
.John J. Bobbin

Pu I»1 iezna s No t a r i j u sza s

ŽINIA DĖLSAL1UNIKU 
IK SZTORMKU.

Pirkit sigainis ir sigaretus nuo 
.Juozo A. Maudom- didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 

' Jis pardavinėja taiposgi daug įvai- 
j riu gražiu mažmožiu; parduoda vis- 
I ką už 2o procentą piginus nei ! iti. 
j Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

Wanted—An idea SSs 
j Protect your ideas; thev may bring you wealth 
. Write JOHN WEDDF.RBt’RN & CO.. Patent Attoi 
Į novu, Washington, 1). c„ for thelt $l.SJ0 prize ofTei 

aud list of two hundred Inventions wanted.

..Lietuva" kasztuoja ant metų tik Š-. Kas abu dolerius 
užsimoka isz virszaus, gauna puikų knjgelę, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka 6 1 , gauna knįgelę už 25c. Knjgelę gali 
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne 
Brangesnę per 50c., o prisiimsime dykai.

..Lietuva" 5 ra labiausiai iszsiplatinus po visą Ameriką, 
dūlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

..Lietuvos" spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituci
jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai. 
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

..Lietuvos" Redakcija parduoda szifkorfes ant geriausių 
labų, siunezia pinjgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinigai 
iszsiųsti per ..Lietuvos'1 redakcijagreieziausiai su vai kszczio ja 
kaip ’sz kiltį agentų. ..Lietuvos“ rinkikei ja teip-gi parduoda 
lotus ir utinius Cliicagoje tiplink lietuviszką bažnyczią ir at
lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.

Raszant su bent kokiu reikalu i . Lietuvos“ redakcija, 
arb.-i Įiinįgus Įu isiuncziant, visada uždėkite szitoki adresą:

A. Olszevskis,
9-24 33rd Str. Chicago, III.

RESTAUPAGJJĄ
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

.yka. Geriausi ir pigi.-iusi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ai i ’nos k t tąsos.

GARSO Spustuve

preke [czienia] iszpildo*;
*■ 9

visokius drukoriszkus M

- ■ ..................

Drangyszczni konstitucijas, 
Pliakatus, Tikietus, Groma- 

tas, Uzpraszymus ant vesei- 
liju ir t. t.

’———

DRUKARNES

GARSAS PUBLISHING CO.,
11!) E. CENTRE, STR., — SHENANDOAH, PA 

K. Radzevicziaus name, pas Lcliigh Vallcs dypa.

PUIKI PROGA!
Už piginusia preke gauti visokiu navatnų daigių.

------ o-------
Juokinga kviptka yra ri-ikaliiiga dėl kožno jauno: tą prisi 
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsi, jjbg toji 
kvii'tku labai kvepia. Kada jis norės pakvėpįt, tad jam Isz 
kvietkos vanduo ezyrksztcls: kasztuoja tik.......................25c.

Prietaisas dėl darymo baikit ir yvairiausiu kazyrią gali
fė gaut i pas manę.

Puikios popieros dėl gromatą raszymo. su dailiom kviet- 
knm ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popierti 

ir konvertu kasztuoja 35e.
Maldą ir Istoriszkiį Knįgii galint gauti labai pigiai pas manę.
.M iszHiukė' d'-'l druKavuiimo gromatą pas manę gausit už pigiausią prekę.

Kas norės dasižinot api(> kokį norsdaitita, atsiųskit už 2 c. markutę, o mes pri 
siusime katalioga arba žinia apie viską. Raszykit ant szio adreso:

Josepli AIntntis,
287’ Wytli Ave. Brooklyn, E. D. N.Y.

KNYGOS, KNYGOS!

— Vajo, paragavęs neiszkenezia 
dauginus ir lenda pas kunigus pri
silakti.

— Mums da gerinus, kad jis-gir- 
tąs.

Visi valsczionys, kas nuo kar
eziamos, kas isz kareziamos. susi
rinko ant įaszt i n vežios kiemo. Bu
vo ne vienas toksai, kursai jau no 

’ atėjo, tik strapailiote a tst ra pa i įlojo 
paskui kitus. Sustojo visi ir lau
kia.

Praeina bertainys valandos ir ki
tas, o virszinikas vis nesirodo, Uki
nįkai nerimuoja, neturi i kur dėtis 
isz nuobodumo. Vieni susėdo ant 
žemės, kiti sustojo į medžią pavėsį, 
kiti, ypacz kur girtesni, nenuri ui
dami ant vietos strapailioja po kie
mą. Visi pikti, susiraukę, tik niur
na, kiti, kur nekantresni, pradėjo 
garsiai plūsti ant virszinįko. kad 
darby metės laike trukdo visą vals- 
czių. Tokią plustanczią su kiek
viena valandėle vis (langiaus atsira
do, taip kad kiemas pradėjo oszti 
kaip szilas papūtus sziauriam vė- 

zįPĖ
Ūmai atėjo Žirkliui į galvą lai 

įpinga mąstis.
— Vyrai!- szuktelėjo kiek tik 

galėdamas:- einam pas Aprojima. 
užpunda vošiu, dar iszsigcrsime, ko 
czia mums bereikalo kepti ant sau
lės!

Tie žodžiai krito ant nuobodžiau- 
janezių szirdžią kaip sziltas lietukas 
ant isztroszkusios žemės. Tuojau 
visi rinkikai palinko į Žirkliaus 
pusę. Kaguekas, kursai iki tol 
gėrė abiejų kandidatą ir nė už vie
ną nebuvo žadėjęs stoti, dabar taip 
susigraudino, kad norėjo apsikabi
nęs pabueziuoti Žirkliu, bet netvir
tos kojos negalėjo daneszti jo per 
tirsztą minią iki mylimam kandida
tui. Dėlto tik szuktelėjo savo per- 
kuniszku balsu, o aidas nuo klebo
nijos, kur buvo virszinikas, atkal
tojo tartum vardan paežio virszinį
ko:

— Vyrai! iszgersim už sveikatą 
naujo vaito Zirrr -kliaus!

— Žirklius turi būti vaitu! turi 
būti!- rėkė keli girti.

Bet ir Spurgutis ne puodynę, 
tik galvą ant peczią neszioja. Blo
ga, kad ne jam pirmam atėjo mislis 
visus į kareziamą vadyti, bet kad 
jau tas blogas atsitiko. rcd<ia nors 
jo negeras pasekmes, kiek galima, 
mažiti.

— Vyrai! Į>as Auszką! pas 
Auszką! vaitas Giirnickis visiems 
pundavoja- szaukė. kiek lik ger
klė isznesza, Spurgutis, bet ar tai 
jam taip iszrėkti, kaip Raguckui! 
Spurguczio nė negirdėt, ką jis ten 
klykia. Visi szaukdami ėjo paskui 
Žirklių pas Aprojima.

Keli girti buvo mžginęnesztenu- 
neszti Žirklių į kareziamą, bet ma
tydami kad nevalios, tik apsikabinę

Teipgi mdoli nuo saldino visokį tavorai szvieži ir parduda kū 
no pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinigus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
kilis svieto.

Beach’oaptiekoje
Dr. W.J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4tli A SUN BURY STR.

Povilas Obiecupas

vienatinis hetuviszkas pinigą siuntėja-; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti lobaus nuo Pitlsburgh'o gali pasirodavot 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o'gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir I a i v a k o ries ant visą kelią į visas dalis 
svieto. Ort’isas (kantoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR. PITTSBURGH. PA.

M IL AUOKO-L

[36ir9j SHENANDOAH, PA

p! Serialise ir szwia« mėsa ■ 
juozaAtudicka

19 AV. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpia’ ir deszros knonopigiausia. (27 ii- 28

Insisziurikite (apsisergekitei pas
120 South Jardin Str Slionandoiih. 

Ties lietuviszką haznyczia

Jis perstatų geriausias, isztikimiuusius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoas. Inszhirina nuo ugneles jau daugelis metu

David Faust,

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausi t, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų. . . .

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti..

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland'o lietuvių 
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.Cash Szteras GEO A KILEY’S,

eFC’eir felon, a,

Garine ir karszto vandens sziluma,

Didžiausia vieta Shenandoah B@wnton‘o
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szil’kartcs parduodam ant visiĮ kelių mariomis 
Pillig'lis ko greicziatisia tiesiok in namus nuliaiužiam.

MfcuebsiSunus
105 S. fVlaip Stf.

Shenandoah. Pa

HOTEUS
[37 ir 12|

arba geriausia užeiga dėl daroinįkiįar szeipžmo
nių. Kuri)' nor szį bei tą da&ižiuotieirszalto alu- 
czio taure iszgertie ar eiga rėtį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hakcock Street,
A V ilk es Bar re, Pa. Juozą Daukszi,

baileris geriausias už visus kada nebūk padarytus.
\ iskas pirmos kliasos, 

už žemiausia prekę.
U (26-1.97.)

Mnsų spaustuvėje randasi 
szios kiiįgos:

Maldų knigos:
AUKSO ALTORIUS arba
Szaltinis dangiszku skarbu 
;i)Skuruliuose aįkI.-įruošė

S 1,50
b) Szagrino - - 2,00
c) Kri.-.ztolo - • 2,50
d) Su kauleliais 3,00 ir

da ilginus
2 jBALSAS BALANDĖLĖS
a) Skuriniuose apdaruose 90c-
b) Szagriuo - l‘00
c) Krisztolo • - 2,00
d) Sukauleliais 2,75 ir

d augi tins
3 Alažns AUKSO

RTUS
4-) K A NT ICZKOS • 70c

Knįgos dvasiszkos įtalpos:

'Szauksmas Balandėlio 25c.

Knįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose 10c
.Maskolijos politika - - 20c

Vaikų kningelė - - 15c
Į Veseli ja pagirenų 20c
Terp skausmu j garbe poe 

m,'t 35c
LIET UVOS VISTORIA 50c

Juokingas pusakojimas - 7c
Naujas elementorius su apdarais 15c

LIETUVOS GASPADI-

Gyvenimai Szven tu jų Dievo 1, 
2,ir 3 dtilis kiekviena po 70c 
Gyvenimas \ ieszptities - 80c 
Gyvenimai Szveiituju Die
vo ir III zokonas drauge 20c 
Garsas apie baisybes dienos su 
do 25 c.
Gydyklos nuo baimės sume
ti es 30c.
Istorija szv. su abrozsliais 25c.

NE“--------7P5c
Amerika pirtyje 10c
Apie Kražius 15c

Tamoszius besotis - - 5c
Lengvas būdas paežiam per

i save pramokti raszyt 1 0c
Ką daryt idant sveiki būtume 

Trumpa senovės Lietuvių 
st ori ja 10c

! Birutės dainos -’ loc
i Petro Armino rasztai 10c
i Ponas ir mužikai, drama - 15c
Kas taisybe tai ne melas 
zi isz B. 15c
Pajudinkim vyrai žeme 
apysaka 15c
Ant Nakvvnes. “ “ 5 c.

Mėnuo Marijos - • 3oc
Filotea arba kelis j mal

dinga gyvenimą 50c 
Novenos - - 30c
Prisigatavojimas ant smer- 

czio 50c
Istorija seno Įstatymo 25c
Kanczia Vieszpaties 30c

Pokylis szventują arba tanki komu
nija - - - - |5

Stebuklai Dievo Sz Sakra 
mente 30 c i
Mokslas Rymo katalikų 35c 
Szkala 25c

Szlovinimas Sz. Panos Marijos 20c 
Ražanczius amžinas - - 10c
Zyvatai szventuju - - - 20c
Kalba dvieju žmogų - - 10c

Vadovas in dangtį 50c
Vadovas aplunkanczią atmininima kan 

žios Isz.ganitojausmusu - 18c
Girtybe.baisibe irrustibe to grieko Ifc 
Kas \ ra griekas.kalba 2 mergaieziu 15 
Didžioji ncdella - 5c
llrii'szninkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c 
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knį- 

gų kun. Antanavicziaus - - -5c
Kasdienines maldos - - 8c,

Pasakojimas apie viena vaita ir jo ra-
sztinika “ “ '• 5 c,

Kaukazo balaisvis -‘ “ 5 c.
Kur meile ten ir Dievas “ 5 c.
Kas kaltas “ “ “ 3 c.
peilis Makrickas “ 5 c.
Vakaras Tilviko pirkteleje ‘ 5c.

Gyvenimas Stepo RaudnoiJo (ketvirta 
dalis ,,Szauleniszkio senelio’’) v 15 c 
Apie Daugu. Saule, Alenasį, Žvaigžde#.

Plianetas ir Kometas “ 5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi

ja “ “ “ 10 c.
Naujas elementorius (1S95 m ) apdarytas 

su puikiais paveikslais “ 15 c.
Žodynas kun Miežinio keturo 
se kalbose, liet u viszkaijatvisz 
k;ii, lenkiszkai ir ruskai $2,00

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

Pamokslai ant didžiųjų me 
tiniu szvenezių ir didžiosios 
nedėlios 75c
Pavergelė (P. Peiverin<os Apysakėlė)

Ir kaip gyvena Kynai “ 10 c.
Vapplerio A. kun. Istorija 
bažnyczios kataliku 1,00
Kristijono Donabiiczio Pavasa
rio linksmybes 5c
Andersono pasakos, ru abroze 
litiis 30c
Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnal

o ypatingai Kražiuose 1813 metuose 
del Llctuviszko teatro “ 15

Sziose dienose teippat aptu
rėjom isz Chicagos siuntinį su 
Sapninįkais, ... 50 c.
Gromatų rankvedžiais 50 ,
Istorija kantrios Elenos 25 ,
O lity pa..................... 25 ,
Robinzon Kruzo . 25 ,

—-«»»»»>»» <<<<<<<<«««==—
Orderiuojant knįgas reikia prisiųsti ir piuįgus; tame da

lyke l»;irgo nėrą. Orderiuojantiems nemažiaus kaip už $8, 
bus neleista po 25 centus nuo dolerio. Raszant reikia padė
ti szitokį adresa:

Garsas Publishing Co. Shenandoah, Pa.


