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Žinios isz Amerikos.I(10^).

Pirmiau tikra yra žinia apie
-sztai prieszai Ja
kuratoriaus
Paskuti iriame laike parėjo gan- su gėažia motere ateina, Mi-1 prasiszalinimą
---- o----das, kad kobiccziai atsimonydami kolas, mislidamas esąs
mas- Apuchtino, to budelio, kuriam
c
Užsidaro nuo ateiviu,
užmuszė daktarą Zertuchą. kursai, I koliszkam mieste, panorėjo su studentai Varszavos univer
E kaip abelnai mano, vilingai iszda
I
siteto užkabino raudonac. ant
gražia motore ,.pohiiliat.”
vė ant užmuszimo geriausią kubieLaisvę rnylintie amerikiesnukio
medeli.
Pasai
neviIsz
sapno
tik
ant
kirezio
c
czią vadą — Antonio Maceo.
cziai nori eiti maskolių pėdo
donas turėdamas savo saujoje
INDIJA.
mis.
mokslaines, visad prieszinosi
Pagal urėdiszką praneszimą
sies po kojų nusirito, kurią cze įvedimui lietuviszkos kalbos su
Jau seniai raszeme
esantis szuo prarijo. Tuokart lietuviszkomis litaromis į pra
r.adymo pavietrės 9911 žmo
į jaunikis kentė operaciją. Pu- dines mokslaines. Anas, ant
kuri
sulaikysianti iszeivysnių jaja apsirgo ir 8006 iiiuri-/
j sę ausies jam prisiuvo. Ke paduoto Karklinių valscziaus
tę į Ameriką. Dabar jau toji
1 (5.
lio? Tikrai ne jo paežio, nes su praszymo, kad vaikus moksli bill’a (įneszimas) perėjo per
szunim mainė. Szitai da ir ta nėse mokytų tikėjimo lietuvisz kongresą, reprezentantų namą
MASKOLIJOS. ausis ir ta galvoje žaizda vie- kai, begediszkai pavelijo, bet
trijasi ir sunkina kitus kanki ant raszto su ,.kirilicos” litero
nimus caro ir veda , į pasiuti mis. Anas, užstojęs priesz je 17 d. vasario senatas 34
Kabo ant g
keletą metų, kuratorium, pamą.
aV.monijimo.
balsais priesz 31 priėmė ją.
KUBA.

Žinios isz pasvieczio.
ant

Sumisz imai

u

Kretos sala atkreipė ant savęs visų akis.
Pakilo ten
sumiszimai, krikszczionys su muzulmonais (mahometonais)
pjaujasi, kaimai ir miestai liepsnoja. Kas svarbiausia — Kre-

Graikai, kaip žinome isz pereito Garso numerio, užstojo
už savo vientauezius ir vientikius Kretos krikszczionis, kuriuos
pradėjo turkai skersti. Visi Kretos krikszczionys palinko į
kų valdžią. ,,Maisztinįkai“ (taip vadina norinezius atgauti
liuosybę ir iszsigelbėti nuo skerdynių) iszdavė manifestą, kad
pasiduoda po valdžia Graikijos.
T urkai, žinoma, nenori pa
leisti isz savo nagų dailios salos.
Pamagįta anuom Kretos krikszczionių manifestu. Graiki

4

nusiuntė

J is pats pusgyvis -jaunas scant iszminmo.
bet mažiu
Jaunas caras, matydamas
moterį savo palajmintam sto
kų kareiviams iszlipti ant vakarinio kranto Kretos.
ne, kajp gyvai troszko sulauk
ti sūnaus, kuris butų jo įpėdidel kalbama
paskyrimą.
n i u.
Ties miestu
netiSitia suliepsnojo 13 kaimų.
Turkai skerdžia krikszczionis,
caro motina, duktė
Danijos,
insurgentai žudo turkus.
Miestas Kanca yra turkų rankose,
prieszas Prūsų.
po šernu
tat insurgentai (,,maisztinįkai“) pradėjo į jį szaudyti.
Ir su caro tarnais^ le geriaus.
Reiki tikėtis, kad visi tie sumiszimai netrukus
ni eezetus szaukti, kad Dievas
nes kitų vieszpatysczių garnizonai užėmė Kretos miestus ir
suteiktų sūnų — caraiti.
stengsis besigrumiaezius perskirti.
gis ir galas budeliui
Ar karsztai jus meldėtės,
GRAIKIJA.
Oržcnskiu, artinasi.
Petrai, paklausiau neseniai pri
Korespondentas i
Nov.
Graikai, nors priesz juos yra visa Europa, neiszsižacla buvusio isz Lietuvos? Karsz
salos Kretos.
Visa tauta yra užsidei
tai, atsake, bet - kad greieziau
Akvatnįkai isz Graikijos skubinasi su pagelba insurgentams juos visus Dievas priimtų į
savo maloni....
ir profesorių
matyt isz to, kad pirko Belgijoj 100,01)0 szaudyklių.
Gimė duktė. Caras isz pik

Graikų kareiviai, iszlipusiejie ant salos Kretos, artinasi
su savo vadu pulkaiinįku Vassos, prie Kanea’os.
Sako, buk
užklupę ant tvirtynės A gilia,apėmę ją ir paėmę į nelaisvę
400 turkų.
Prie jų tuojaus prisijungė

TURKIJA.

Konstantinopolije turkai garsina, buk Kretos krikszczio
nys iszžudė 2000 turkų mieste Tilža.
Turkai traukia visą savo kariauna link Graikijos rube-

,,po deszimcziai metų
Lietu
dento pasiraszymas, kad tas
voje niekas ne kalbės lietuvisz
įneszimas pasiliktų įstatymu.
Woonsocket’e, R. I. Ilamkai. Po
deszimcziai
metų
(Nekurie bet tikisi, jog dabar eto bovelnosdirbtuvėj visiems
Apuchtinas sprandą nutruko,
tinis prezidentas Cleveland’as darbinįkams, pradėju’s nuo su
mus prielanperėjusį dabar per kongresą
kesnis? Jo įpėdiniu
buses
ineszima,
v nebus Cįleisti vi SuvieMusin-Puszkin, dabar kurato c
rius K i jave.
16 Liepos 1897 metų, visi,
J enerolas
žandarmerijos turinti dauginis nei 16 metų,
Brokas taipgi atsitraukė -jo o nemonkantie skaityti ir racze niekas nesigailės, nors
draugiszkam apsėjime buvo kioje kalboje. Bet ypata (asaszvelnus, vienok ne buvo my ba) nemokanti taip raszyti ir
lėtas. Pagal paskala beveik skaityti, turinti per 50 metų,
gu turinti Amerikoje savo sūnų
bernatoriaus,
arba anūką, mokantį raszyti

dirbti stovinezios jau nuo ke
liolikos nedėlių bovelninių iszdarbių dirbtuvės ,,Roburn
Mills”

Szilkiniam fabrike mieste
Columbia, Pa. prie 600 darbinįkų priėmė dar vieną szimir skaityti, 21 metų senumo; tą. Nuo pavasario gaus tenais
užimsęs kunigaiksztis Obolens
)jc gyvenantis vyras dalbą dar 200 naujų darbi-

mus. -T okios tai žinios bėgio
ja po Varszavą. Isz szalies ta duoti darbac
svetimtaužiūrint reikėtų mums džiaugtis, ežiams, kurie o-yvena kitoje
nes žinomi mus prieszai, ką ža-

smegenų,

bernatorium
Anot žinių isz V’ennos maskoliszkoji kaiinmenė pieti- atsivere.
Maskolijoje pasirengus yra iszeiti į karę; pasirengusi na
musę kandę
pats
dingsta.
’aiposgi ir maskolių laivyne ant Juodųjų Marių. Anot
Gal ne visi pamenat, kas
Isz V.irszavos ateina žinios ,, Poslat vsiech \v senatory”!
Tėvynainis.
sužeidė dabartinį cara Japoni- jogei naujas jenarolas GuberVokieczių
kari
u
men
ė
žadėję eiti isz vien su
u
natoris, kunigaiksztis Imereszneka apie Vainą.

bą atvažiuoja į Suvienytas
Valstijas.
Už peržengimą to
įstatymo busianti
bausme:
$ 500 arba 1 metai kalėjimo,

niu vandravojo po svetimus
krasztus.
Kada
atsilankė

Transvaalio
respublika pareikalavo nuo
Anglijos
1.667.958 svarų (sterlingų) už Blėdį. kuria jai padarė andai sn
Dr. Jameson, užpuldams su angliszkos karumienės skyrium.

Tamistuv

augsztesnių ypatų administraJurgiu karalaicziu

men.

Duonos jieszkotojai

korės- Co. ITarrisburg’e,
Pa. ketinanumažįti darbinįkams mo
kesti ant deszimto skatiko

Tuom tarpu Kaulas ėjo vis blogyn ir
j blogVll.

itsiliepė žmogaus balsas:
Sienkievycz' i aus.

Lietuviszkai

III.

Mariute, — ture: — kaip tav sakiau,
Dievaž! Asz jus ir isz czionais isz

Gyvenimas naujokyne.

’ buvo kanezią jo senam, pamykusiam kunui. Artinosi galas
ir pakajus didis, pailsys amžinas. Apie paežius pietus iszsi, žadino ir tarė:
— Mariuk! jau asz rytojaus nesulauksiu. Vai mergina,
{mergina! kad tai isz Lipnelią bueziau nevažiavęs ir tavęs ne-

iszvežęs... Vienok Dievas malonus! Privargau gana, tai man
'atleis mano nusidėjimus.
Manę palaidokit, jei galėsite, o

ęs turėjo, nukirto nuo medžio tiesią

Iszsiyrę į tikrą upei
nežinojo, vienok plauke.

ir tamsoj įžiūrėjo Įiasoją. Slinko valanda po valandai. Kiek
vienas kitas butą griuvęs nuo pailsimo, ant jo nė žymu nebu
vo. Priesz patį szvitimą iszvažiavo isz girią, nes jokios me
džio virszunės nebus o aplinkui matyti. I ž tai visa apygarda
liūliavo, kaip \ ieno- jūres.
Baisus sukiniai drumsto ir pu
toto vandenio -mkinosi vandeną lygumoj.
'kuom tarpu vis

sugrįžszi i Lipnelius. Jau asz ncsugrįžsziu. O Dieve. Die
ve malonus! dalcisk mano dusziai, kaip pauksztelini, ten nu
lėkti ir nors pažiūrėti.

Metu laikai

; ant valandėlės \ ręs ir kreipėsi prie Mariutė.Mano tu dabar, nes tave isz smerezio naę'ii is

ra.

Buvo vienplaukis, o veidas szlapias. raudonas nuo įszilimo ir kovos su tvanu, turėjo ant savęs tokią pajiegos žymę,
troptas. Vanduo apneszė ją apie visą proszvaistą ir neszė ant kad Mariutė pirmu >yk jam nedrįso pasakyti, jog kitam yra
girios, ten muszė į vieną medi, į kitą ir įstūmęs, ant galo.
Mariute mieupelio vagą, neszė tolyn į tamsą. Mergyna klūpodama prie
Mariute
seno tėvo, kėlė rankas Į dangą, szaukdamasi pagelbos;
bet
— Kur plaukiame? — paklausė ji. norėdama nukrei]
ant jos szaukimo atsiliepė tik puszkėjimas bangą, mėtomą
vėjo.-.. Szėtrą nuplėszė.. .. o pats troptas kas valandėlė kalba ant kitu daigiu.t,
— Kas man apie tai! Kad tik su tavim.... miela.. ..
galėjo susimuszti, nes prieszai ir paskui jį plaukė iszrauti
— Yrki, pakui smerlu dar prieszais mus.
medžiai, kurie galėjo jį sutrinti arba apvožti.. ..
Ta namo siena, ant kurios seni

O

4,

.

.

Pliuszines Palerinos
irSzliubui d r eses už pigią prekę. Vi-

Wilkipsop’a
DIDŽIAUSIAS szto-

Dake savo žąsis ir Jeke dideles antis
Garbįdamos dyvą visokią daug sumelavo.
215

Kad jos ant czesnią dėl namo reikmenių vapa.
Taip besipasakojant, sztai, szpielmonai susibėgo
Ir savo buriszkus ant szokio skambino žaislus.
Plyckius cimbolus, o Kubas czirszkino smuiką,
Bet Žnairiuks zubus isztempęs birbino vamzdį.
Sztai, tuojaus Enskys, mergas krūvon suvadinęs,
Su puikiais kaimyną klapais ragino szokti.
Kliszis su bjauriais sopagais Pimę nutvėrė,
O Kairiuks, apsiavęs kurpes, Tuszę pagriebė
Ir lietuviszkai ant aslos szokdami spardės.
Bet kiti, su vyžomis tyczioms iszsirėdę,
Ar basi, rubus nusivilkę, sztuką padarė.
Juk žinai, kaip linksmas burs, per daug prisisiurbęs,

Ale bobutė jo, dėl to didei nusigandus,
'Tuo gumbi) vaitot ir skaudžiai sirgti pradėjo.
Rods negražu, kad kas į czesnį veržiasi lįsti,
Kur tikt sukviest i bieziuliai gal czestavotis.
Stni, neszvankėli, nelįsk, kur lįsti netinka.
Laukk ik Krizas tav’ per paslą szauks pasirodyt

Kristijono (D one! a i ežio.

METAS III.
Rudenio gėrybės.
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(Tąsa.)
Su keliais malkais slaptoms isztusztino visą.
O paskui niekus visokius plušti pradėjo
Ir kitoms viernoms kaiminkoms gėdą padaro.
Barbė ir Piine dainavo paszuką dainą,
O Laurienė su Pakuliene garbino gaidį.

Ir kas namui reik kaimyniszkai pavapėjo.

Todėl viežlybi svoteliai taip nusigando,

Szpielmonai taipjau del tokio didelio strioko
245
210

■■■ -

Mes ypatingai rūpina
mės apie gerumą par
duodamų drapanų, o

1 >et girdėkit dar tolinus kas ežia pasidarė,.
Du kaimynu nekviestu svotbon atsibastė;
Viens ją Slunkium, o kitsai Pelėda vadinams.

sziau.
O Raidas su Mariute?

Fall River e Mass, nuo 1

L. J. WILKINSON’S

MASKOLIJA.

Vienas vežimas, stovintys areziausiai nuo sudegusios gi-:
rios, parvirto.
Kada uždarytos jame moterys suszuko: (
,Gelbėkit!” keli tamsus vyriszkią paveikslai nuszoko nuo
medžią, bet vanduo pagriebė gelbėtojus, apsuko ir nunesze į
girią ant pražuvimo. Ant kitą vežimą sulipo ant audekliniu
stogą.
Lietus vis smarkiaus drožė, vis tamsinus darėsi ant
apsiniaukusio dangaus. Kartais koksai sienmedis su įsikabinasiu į jį žmogum praplaukė szalia, mėtomas augsztyn ir že
myn: kartais tamsus paveikslas žmogaus arba gyvulio, kar
tais ranka isznėr^ isz vandenio ir vėl nuskendo ant visados.
Kas sykis didesnis užimąs vandeną užrėkė viską, ir blio
vimą skenstanezią gyvuliu ir szaukimus: ,,Jėzus! Jėzus! Ma
rija! :
Proszvaistoj pasidarė sūkuriai ir virduliai, vežimai

perintendentų, pamažino mo
kestį ant 10$ (ant lOto skati-

matuszkavo.

ant

Henriko

Mieste Springfield, Ill.fąbrike mėsos konservų truko
milžiniszko didumo katilas su
taukais. Trenksmas buvo toks
didelis, kad kelias mylias ap
linkui visų namų langai subarszkėjo. Dirbtuvės triobą
suiro ir visos maszinos pabi
ro.
Apart materijaliszkos blėdies, nuo tos expliozijos nu
kentėjo maszinistas ir jo pagelbinįkas, kuriem, yra, pavojingai sužeisti.

/

buk ji norianti tik ramumą Kretos sugrąžįti.

Apysaka

Iszkabineti plakatai
garsina, kad bussumažįcadarbinįkų mokestis nuo 1 d. Ko
vo (Morcziaus). 3000 darbinįkų negautų pilnos mokesties.

ki’s; kitos permainos bus tar gali parsikviesti isz senos tėkraujas nystėje Jenerolo. Gub. Pa vynės savo paezią ir vaikus,
Mieste Kokomo, Ind. nu
prastai naujas ponas iszsiren- nors tie nemokėtų raszyti.
mirė kap. Albertas Marti
deliams, ar bus mums Lietu- ka naujus ir atsakaneziųs sa\ o
Dėl
iszbandymo
ateivių
nas nuo perdidelio rūkymo
viams o-eriau?
pažiūroms tarnus. Bet tokių
mokslo kiekvienam, ateinan- tabako.
Staigus myris ministerio užru(Tąsa ant 4-to puslapio.)
ežiam i
tiniai katalikuC ij'ei
caruL
Gavo tina ir
sugeio.iDa nervu.
pilą vis pamansemiau jais,
lenkas nepasisekimas ar
Pagal tą pat įneszimą (bin
MAIN ir LLOYD:'
pasipneszinlmas atveda į pa
Str., SHENANDOAH.
dūkimą.
paskirtas į ministerius užrubeži- vis da nepatvirtintų.
į Ameriką
neiszims ,,pirmų
Tikra
visai
yra
žinia
apie
popierų“ legaliszkai negalės
Paskutiniuose laikuose Eu- nių dalykų gimė isz motinos Apuchtina. P.
Didžiausias ir Szvie&iausias
Jankelis ne
židelkos,
kurigivena
Viesbagauti kokį nors vieszą darbą
laikraszcziai pranesza,
Visame Paviete Sztoras.
dene ir dar no seniai suims ją

tumo susirietęs,

Kė savo pasiuntinį isz Atlienų,

sario dar 1400 naujų prisidėjo.
8000 insurgentų.

Metas IV.

20 <1. VASARIO (FEBUARY), 181)7 m.

O visi, kurie linksmai szokinedami rėkė,
Stapterėjo tuojaus ir baisiai bliauti paliovė.

krasztis nuroi

**-Mn the*-

am

gauna,

tu nuo

,, Nesupranta
pasirodė 963 m.).

syki

iviai

sveiimtauezius

to doktrinie

nuo riai - raszo jis toliau - už nieką

susivieŽandarai taipos-gi už-

sineti.

dyką algų neima ir jie turi ru-

tuvoje buvo ir

SZ. I .

pnmaso
■i

lu

i cnanskio.

žinv- skundų ir daneszimų savo vir-

do pirkimo sau kimo nors prie padekime

kurie lankumo, o tuo labiau, kad ei

kimiem

nasi apie

kito

tikėjimo

szinįkui priduoti;

dva-

gretinasi

, tai nebuvo pi

liedavo žinios,

m 1 a (S v i e t nu

nepai(..galybių“), pakele

ežių

nebus

‘ Garsas Amerikos Lietuviu”

(ant ko

,,R\tinio klaust mo."
✓

meiliai žiuri).

J

yra

Akyva

--- AT ---

Shenandoah,

gu tik jo galva jam

savo

“Garsas Amerikos Lietuviu”

Jokiam

tysczių.

keistam

gmanczių

oasirodv-

tame

man

su

lengviau

v i s z k a baznyczią. nes mu
su ir mažiau, ir neliek žinomi prisilaikydami micros, bet pa

l\ \ mu

iszka. su

1r

ir!

muš supravoslavinti netik del-

bet pirm

taip vadinami kimiai , tiek pri-

organas

Levu

kimi-

.d nuneszę
samomniai,

mel u

me \

..Kadangi institucija

meili,

laipsnin.ini

m tikiai jos arba

kimuose

mokslinįkai.

\ ra kariais

no (tiesa vesti

byme

paezias)! Ne

galimi*

savo duk-

Jsz Lietuvos

atsiszaukti.

tarpinik'u tarp ma

me ir turime kartais

megstantiejie degtinę
kūmai
gerą pabaudimą už tai apture-

Gali

teisingus
jos’žandarams,

ydant pas po

tyrių padarytų kratą.
prieszintis.

stamaneziai

kenkia

nymą vardo padare tik tada,
kaip paszaukti
pas kunigą

nors

dek i ilgumo

musu

go po lam l’>olvriu

Neužil

ir atlankė

tautisz- ne

valar paszx enezia del interesų kata-

9

kunigai nepersimamys į popus likystes. klaidingai

Shenandoah, Pa,

1 gerai suprantamų.

ar

Entered as second class mail matter

Naujai užgimu-

landos atsimetimo nuo

atsili

kybese musu apginejm

ežios,

ant

instancija

su ir valdžia, turi

jau duryse.

pradedantį

pripilti lavoną - sultono

Rymas yr;

Prūsu.

augimui mums augszlesne

stoti. nori dar ilgiams užlaiky

kuri

the Post-Office at Shenandoah, Pa.

ir

Ui

nuo va-

rninga, į kurui tuiiuo.se

Korespondencijos, vijoki runk-,
raszcziai ir pinigai turi būti si nu Turkiją panaikinus, bet neno
cziami ant szio antraszo:
rėdami savo įdėtu graszių pra

ii mergai-

bent

r a z d a n i n:

sijoje apdovanoti tiesa

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim

rieszi names

popie-

ne

ti triusauti,

ti prie gyvasties

atsitikimuose

priezaszczm

lietuvių^ iog

tuk-

visur vis

ir tai būtinai su

kauti pasirodymą per rinkimus

Ižianeziau

butu

negero

Prie pasekmes sziu rinkimų girna
nemaž prisidėjo ir ,,Garsas.’

nli

per „moiuą
^S^gczia nJ mula ilgia us_ka ip r>()r
prisiusi v.paezt avoms markėms

at

jiems

ne

g romą t oje

Siuncziant rasztns isz Europos galima
padėti antraszą:

szermenyse.

nenorime ir

11\ irtina

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

veninio

dieni* aszczi u:

suvirszum

In užniare su prislnlvimi iki Maskoliu
rubožiui..

ta

veikiau

<>

Kasztuojn
Ant visu metu.................. 1 <lol. li -.’Oe.
.. pusės mot u.....................................60c.
3 mėnesiu................................... 30c. go rmiropo!
Shenandoah'o skaitytojai gali gauti
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo. politikieriai,

turtingiausias

unaro

krasztiniu žemiu :

m i a

menesio

lame

iilai mano, kad mums laipgc-

Shenandoah,

ne-

.. blago-

o

O ir be vaitavimo

prastai szituose

geru lai

vienyjimą lietuvių, lenku
slovaku del gavimo

nūs, sunku butuu iszrasti
žasti, jei nebūto žinoma,

; aprenka,

pas valdžią g

slumianczias

pa

kurs pirmiaus dar seniai priesz
rinkimus darbavosi ;
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Dainos nuo gaidžiu, nuo visztu irgi žąsycziu.
Kalbos nuo vilku, nuo nieszką irgi nuo jaurzią
Dėl baisybės tos tuojaus Į nieką pavirto
Irgi sveeziai visi, tyloms kasydami galvas,
Kas tam sirokui reik nei szcip nei taip n'iszsimano,

lių žmonių, kurie ant visko už- j k a i s,

rupuižes musu ponai garbino skaudžiai.

Taip trumpai padūmojęs sav ir atrasz.ą gavęTuo kone d\ ilinks ir nesvietiszkai nusigandę
Pro duris iszszokau irgi namo parjojau."'

250

30 E. Lloyd stf.
Shenandoah Pa.

;

Ak. kas tai darbai, kuriuos at likt triusinejom!
Lytus mums daug syk. taip dirbant, nugarą prausė

Bet tyrzioms nesakiau dėlko man taip pasidaro;

Slunkiaus irgi Pelėdos szonus skalbti pradėjo

Dr: P. F. BURKE

360

2!.»0

Ir plutas menkas blogai kramtydami valgom,

Rūkoriai valgius naujus jau buvo sutaisę

Juk ir ponai, poniszkai dang- syk prisiriję,
Buriszkus sztukios, kaip mes, pramanydami juokias.
BiU'ų rods dangums tarp musu ne mandagiai elgias,
Ypaežiai ant czesnią linksmu tols randasi durnas
Ale nedingokim, kad kožnas pons Įsirėmęs
Vis szventus ir viežlybus tikt isztaria daigius.

,,Ak", tarė Priezkus. .,asz, tiek metą szuleu bebudams.
Dvariszkus budus ir poną visą rabatą
Pluk Įsitėmijau. girdėdams irgi žiurėdams.
Andai tropyjos, kad asz su gromata pono
Pas vyriausi dumezią rails nukeliauti turėjau.
2“<»
Asz, kaip tarnui reik, savo prastą muczę nuvožęs
Ir puikiai pasikloniojęs, tuo gromatą rodžiau

rons apiekelis, velniop szuoliais besisukdains.
Ir tarnus sav iszrinktus apjekti mokina.
Dievs ir žodis Jo, bažnveziu
•'
o musul. .grožybės.
.
Giesmės nobažnos taipjau kaip poteriai musu
X(‘])ri( teliams tokiems nei smarvė mėžinio smirdi.
Lumper irgi kamedijos apjekino poną,

Szlai, tuo poniszki tarnai visi susibėgo

Poniszką bei noba/.ną vis poterių laukiu.
Sztai. žiūriu, kiekviens tarp ją jau rengiasi sėstis
Ir, visai dangaus užniii’szųs. įmasj szaukszją

Ir vandens malkus isz klano semdami gėrėm.
330

Kad per nosį tcszkanczios vis ritosi sroves.
Ak. mes biedžiai. ak. visur didei prisivargom!

Tam juk Dievs dosnus gėrybes mums dovanojo.
Kad. nusiiniK-ziję bei. kaip mums reik, triusinėję,

Ak, kur dingo viežlybums jau musų gadynių

,,Ak” tarė ..linksminkitės, jau vėl czesnis p:
"Tikt girdėkit kaip Bemliksas žąsiną pjauja
Ir kaip Paik/.entis pasiritęs aviną smaugia:
Vauszkus savo namams \ ienragį Imliu siekei
O Mikols dar/.e taip smarkiai svilina kuili.
Kad per mylę durnai, nei debesiai jiasikėlę.
Saulę su žvaigždėms ir szaltą mėnesį tamsiu.

Taip nusidyvyjau. kad jau kone rėkti pradėjau;
'Tikt susimislijęs, kad man ežia nedera rėkaut.
Vis pamaži sznibždėdams ir kytriai pasislėpdan
aini ko.

Ir augsztyn pažiūrėt, kad riebius imate kąsnius'

Darbo reik, nes taip koznam Dievs paliepė v
Valgio reik, kad dirbanezius šyla nepamestą.
Vaike, numuszk drąsa jautuką sav nupenėjęs.

380

Imk raumens sinkius, sukapojęs kimszk smtigeninę.
O. kad dar negana, nusitvėręs didelę žarną,
Kimszk drąsa plauozius, n'atbok. kad plyszdama driksters
Ir kepenų n'užmirszk. kad stora pridrebi deszra.
385

Inlindau pažiūrėt, kokius ten szutina. kąsnius.

Nei koks draugas ją, nebijau* nei sziokio nei lokio.
Viens neszvankelis mėsinėjo vanagą juodą..

Kirmėlių gyvu lizdus isz vėdaro krapszte.
Ale trecziasis, du bjauriu ryku nusitvėręs,
Rupuižes baisias į bliudą tarszkino platų;

Jr vis rincz vynios į pilvą koszdami storą.
pi.ev.0 bei dangaus visai paminėti paliovėt.
Ar nesibijojus užspringt, kad kabiai- ėdat,

37d

3lo

310

'Tankiai vos pluias sausus į vėdarą kiszam
Ir tikt su blogu skinkiu gaiviname szirdis,
O tikt ir už tai kas dien dėkavojame Dievui:

365

Taigi dttbar czesnis lietu\iszkai pasidarė
Ir, vargus visus užmirszę. vėl atsigausim.
Ale nemislvkit. tokia girdėdami kalba,
Kad ant apjuoko ji mums yra pramanyta.
Juk per mier mes biedžiai ant laukų prisivargom
Ir greiti, kaip būrams reik, Į baudžiavą bėgom

350

355

juk žinai, koks kuds daug syk pa vasario czėsas.
Ar negerai, kad dar per mėžlus spirgini spirgus
Ir kad, per rugius i mielą baudžiavą bėgdams
Argi namiej ką veikdama, sav iszzsiszutini kumpį T’
-------- [Tolinus bus.]---------

Tėvynės Sargas geriausias lietuviszkas mėnesinis laikraszasZ teisingai daviau tav netikusi
R. Dabi) ■’❖
tiis, szeinantis Prusnose.
t
epitetą ,,kantrabantnįkas“ ir tu
Geriausias Shemmdorij pho
neturi suvis tiesos rėkti, kad tavę
Iszeina pavidale knįgutės nuo 48 puslapių.
szitas bei anas persekioja. Jeigugi
[Prisiųsta*]
tographas; nutraukia paveik
užsirustįsi skaitydamas szį straip
Talpina puikias apysakas (istorijas) isz gyvenimo lietuvių, taipoaslus kokio nori formato, nuo
Sveiks p. Pelėda!
Tavęs iki snelį ir pageisi ką kallįti už jį. tai
MetavonėSj pasitaisymo laikas!
szioliai nepažinojo Amerikos lietu pyk ant savęs ir kaltįk pats save už
mažiausio iki formatui porfre gi apraszymus ir naujienas isz. visų lietu vos kampų, o labjausiai isz
Žemaitijos.
viai, bet acziu tavo poledinei isz- tai: pirmiaus, kad buvai užsiėmęs
to.
------ —----- —MMorwaHv-"- -----------minczia - dabar visi tave pažįs, nes netikusiu darbu, o antrinus, kad Idant pataisyti klaidas padarytas, geresnį kelią, tiesesnį taką
Puikiai nutraukia ir nebran
nr. 4 ,,Vienybės“ vieszai priesz per savo nciszmintingumą pats sa kad praskinti, g e r a s r o d d a v y s yra p a g e i d a. u t iTėvynės Sarge rasi teisingus persergėjimus kaip iszlaikyti
visus lietuvius atlikai iszpažintį ir ve iszdavei.
gi
ai.
n a s,7 r e i k a 1 i n og a s.
savo brangią tėvynę Lietuvą nuo pražuvimo, o taiposgi rodą, kaip
visą savo karaktoriaus szlyksztumą
29^ W. Centre str.
apsiginti nuo nevidonų maskolių ir jų skriaudžianezios valdžios.
Pradėję syki, pasikalbėsime il
iszrodei. Tavo ,,Atsiliepimas kun. ginus. ypacz iszklausyk mano pasa
Shenandoah Pa.
.1
Geriausias rodąs, kaip iszdaiA. Burbai“ parodo, jog tu buvai kos apie Pelėdą.
Pelėda priguli
savo pabudį ir paproezius, at41 ir 24
užsiėmęs szlykszcziausiu, nuo visų prie giminės paukszczių krau jageTėvynės Sargas nori sulaikyti lietuvių tautą nuo prapuo
l^gyrasi
rasztuose,
knygose
dvasiszkolimo dvasiszko ir medegiszko per apszvietimą; talpina taiposgi labai
paniekįtų amatu: buvai - vienu žo rių, ji ne tik baldosi, szvilpia ir
DAKTARAS
įk^se
ir
svietiszko.se
—
gerose.
naudingus straipsnius apie ukinįkystę (gaspadorystę). Yra tai isz
džiu sakant - kuntrabantniku, nes ! klykia naktimis, gąsdįdan/a svietą,
pats prisipažįsti - gabenai per rūbe bet dar ir krividą daro savo gimi
ties moksliszkas ir Iiteratiszkas laikrasztis.
žiu ,,JamaicaRum“, o gal dar ir ki nėms, silpnesniems už savę plunkTaigi kiekvienas, ką iki sziol mojome ranka ant knygų, da buvęs prie Miners
Hospitan
tokiuose paveiksluose degtinę. Gi snuoeziams, ji nesidriovi iszkraubar prie jų atsigrįžkim. Imkim jas skaityti, pirkime jas.
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Amerikiecziai lietuviai gali padaryti puikų prezentą savo gimi
riesi, jog tu platinai tarp lietuvių styti svetimus vaikus, jisucziuopvs
S
h
o
n
a
n
d
o
a
h,
Pa,
nėms ir draugams tėvynėje užsteliuodami jiems Tėvynės Sitrgii.
ypacz knnįgų,, Varpą“, „Ukinįką1- žvirblį palėpij ar kitą kur kitur
ir szeip visokias knįgas, bet isz ta pauksztį. tuojaus gyvastį jam trum
Kad palengvįti įgavimą knygų sziame laike, GARSO spau
vo paties žodžių pasirodo, kad ne- pina ir į savo nepasotįtą pilvą jo
V yrai visi pas
Kasztuoja Prusnose 2 markės ir 20 fenigių; Amerikoje suprisiuntaip tav rūpėjo gerove lietuvystės, mėsą kemsza. Garsus musų poetas stuve atsisako nuo pelno.
Visas Dvasiszkos įtalpos knįgas
tiniu 1 dolerį. Užsisteliuojant per Garso redakciją galima gauti pi
nauja
kaip geras pelnas ir pripylimas Krist. Duonelaitis, didelis žilumas gausi už puse prekės.
ginus, beje už 75 centus ant metų. Adresas jo:
gerklės, nes tav (tavo žodžiai) la budo ir gyvenimo ne tikt žmonių.
bjaus neng tėvynainiai patiko Ja- I bet ir paukszczių savo poemoj
maikiniai, nuo kurių už pleczkutę L,Metų laikai“ pelėdą priskyrė prie
Europe-Germany,
pirktų už 45 kap. imdavai po 2 ir nevidonų plunksnuoczių svieto.
po 3 rub. ir ką gerai atsigerdavai Pridursiu da — pelėda yra didžiau
ir per naktis su savo kostumieriais sia kerszinikė: ta mano iszsitarima
žaliąjį stalelį daužydavai — supran remiu ant sekanezio atsitikimo:
tama visad gerai užsitraukęs. — Vienas, gerai mą pažįstamas, ukiPASKUI
Tiek to, kaip tu praleidinėdavai nikas laikė savo namuose prijunkįTilsit Wasserstr.
dienas ir naktis prekiaujant, ar tą pelėdą: apsiprato ji ir susipažino
Vincą Minkovieziu
degtinę per rubežių neszant, bst su visa namine szeimyna, taip su
H8 tavo iszrinktos knįgos <>>
dabar nesidrovi judosziszkai isz- žmonėmis, kaip ir su keturkojais;
g kasztuoja;
prisiųsk -n-•H- 140 E. Centre, Slieiiiindoali
juokti tuos, kurie kiszo į tavo ki- niekad jinai nieko blogo nedarė, vi
Užlaiko geriausius arklius ir riszenių pinįgus ir su atdarą szirdžia si pasidžiaugdavo jaja. Vieną die
g mums puse tos sumos, o <>■>
K
Dirba visokias
vieszino tavę savo namuose. Jeigu ną — buvo tai vidurvasari} per rugginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
tu esi žmogumi taip augsztos doros, pjutę — kada gaspadinė pjaustyda
[36 ir 21]
kokiu pats save statai, tai kodėl ma skilandį, numetė pelėdai riebų
KARDUS, DRABUŽIUS IR
lankeisi pas jamaikinius, kodėl szmotelį, tuom tarpu szuo ir katė
Bet pamykie, jog //Z’ per pusantro menesio bu:: tonici czie=
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ""
per kiauras naktis baladojeisi? O didžiausi jos prieteliai ir kasdieni nia.
GALIMA GAUTI SU PKISIUN—
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
jagu jau taip darei, tai kodėl dabar niai draugai pirmiaus priszokę pa
timu szias K N Y G A S:
kokardas ir kepures.
iszjuoki savo geradėjus ir linksmų sidalino jos dalianką: pelėda tikt
Pigiausia vieta visoj Amerikoj?
Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
Taigi skubi akies. Naudokies isz progos. yra labai
naudinga dėl perskaitymo kožlaikų diaugus, pats būdamas szini- susiraukė ir atsitolinus jiasislėpė
nam katalikui. Kasztuoja
SI,(X)
tą sykių niekesniu. Dabar suprask taip, kad jos tą dieną nieks nemalė.
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
p. Pelėda už ką paukszcziai tavo Vakare-gi, kada parėjus isz lauko
bą Amerikoje 1S94 m. Ji iszrodo aiszkiai
25 c. lietuviszku bedievią darbus ir podraug
giminaitės neapkenezia; eilės VLz szeimyna susėdo vakarieniauti ant
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
taliaus jos suvis n’iszteisina.
Tos kiemo, o szuo su kati* tykinėjo apie
szios kuįgos:
PAS
s svietiszkos įtalpos Kasztuoja
20c
eilės iszrodydamos priežastis panie stalą, suplumpsėjo ore ir pelėda
3. Valtis bei iszgnldymas szventu
M abi u kuigos
kinimo szviesuno (mokslo philo kaip perkūnas puolė pirma ant szu10c evangeliją ir lekciją ant visą motą su
ijos poliiika
sophy) nuo tamsunų, po draug isz- nies, o paskui ant katės; atsiliko
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
ningelė
reiszkia kitą teisybę, kuri tav la- tas akimerkij. Szuo sucypė, o ka
Pusią pią esti Sim. Linkėtina kad kož.uo
lietuvio namuose ji but u KasztuojeS .50
bjaus pritinka negu pirmoji, t. y. tė niauktelė. abu nesavais balsais.
gausmu
pas
KUN. A. BURBA,
Box 053
jog kožnas piktadėjas, skriaudikas Priszokus prie jų szeimynįkui pasi
ma
O.)C
PLYMOUTH. PA. Luz. U o
artymm neapkęstas nuo kitų, moka rodė. kad szunmi L Karei ’iszluplos
50c
jszrasti tokias, ,..i^ -5v.s nv«.pKamos, abi akys.
kurios jį teisina, o prieszus jo pa Taip tai pelėda moka atsimokėti
kaltina. P. Pelėda! neužtat tu ne goriausiems savo draugams už
patinki iszmintinge mieins lietu- szmotelį mėsos.
6DC
. tuviams, kad tu pormatai tamsybes
10c
Tu pasirengei visus iszniekifii
tJ
km
minose
apdar
pildyti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg(esi dideliu mokslinezium— toli da kunigus, kurie ant kojų tarę pasta
15 c
Dabar
pargabenom
szkaptam leidžia
r?^«tiesiog in Lietuwa, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas
tav ik szviesunui) tikt už tat, kad toy ir dėlto kožną žinutę, niekinan5
1 ‘00 Tamoszitis besotis
licrių, ražanezių, abrozų viso szahs Europos. ’RtpgTlaikau šautiną, kur kiek viens Lietuvis gaus gerą
<ir'p?ti!s irtftitimits ireajiszv’^rn uzsp czią kunigą isz visokių be jokio
2.00 Lengvas būdas yiacziam
manei kitus mokįli (apszviesti). Isz skyriaus szaltiniu griebdamas, be
’0c kių, kryželių, medalikelių. Kas priėmimą ir rodą.
(.) ir save pramokti raszvt
v
o
tuszczio nei Salamonas nepripils
nor ką nusipirkti tegul krei
mažiausio kritiszko apsvarstymo su
i u gi aus
garsina priežodis, bet ir ne Salamo džiaugsmu nusiszypsodamas, kiszi
senovės Lietuviųv
piasi prie
nas su tuszcziu puodu gali kitiems į savo ..Peržvalgą.“ Tave sprangi
galvas ir nugaras gerai apkuit. na visokį bergždi ir nebergždi ku
Birutės dainos
10c
Taip ir Pelėda, turėdamas tusz- nįgo įėjimai (docbodai). Bet jeigu
10c
119 E. Centre str.
Už pigiausia preke gauti visokių navatnų daigių.
czią galvą, pats nieko nemokantis, nori kritikavo! kunigus, tiesas bnž-j
Ponas ir mužikai, drama
negali nieko moksliszko kitiems nyczios, nesakau jau nieko apie tė Į
----------- O------------Juokinga
kvietka
yra reikalinga dėl kož.no jauno; ta prisį
suteikti ir niekuomi kitu priesz vi vyniszkus dalykus, tai daryk tą
sege prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsl, jjog toji
suomenę pasigyrti, kaip tikt savo iszminlingai ant pamato tiesos
kvietka labai kvepia, kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz
v\rai žeme
kvietkos vanduo czyrksztels: kasztuoja tik....................... 25c.
pelėdiszku bildu. Tu tiek tik per remdamasi. bet } dant tą įstengtum,
Promptly secured. Trade. Marks, Copyrights
Prietaisas dėl darymo baiką ir yvalriausią kazyrią gali
and Labels registered. Twenty-live years ex
inatal tamsybę, kad būdamas be neužtenka kantrabantniku akade- 2,1 r 3 dalis
te
gauti
pas mane.
7
Oc
perience. We report whether patent can be
P
secured or not, free of charge. Our fee not. due
Puikios
popieros dėl gromatą raszymo, su dailiom kvietdieviu ir neapkęsdamas Dievo ir mija.
until patent is allowed. 32 page Book Free.
Pirmiaus pasimokyk, G vvenimas
kom irsti drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierą
H.. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law,
Opp. U.S. Put. Office
WASHINGTON, D.C
visko, kas nuo Dievo paeina: baž- apsipažįk nors su katekizmu, kurių
ir konvertą kasztuoja 35c.
Maldą ir Istoriszką Knygą galite gauti labai pigiai pas mane.
nyczios, jos mokslo ir kunigijos, nevieną szimtą su geru pelnu par-, Gyvenimai
DIDŽIA USIA
Kur meile ten ir Dievas
Muszumkės dėl drukavojimo gromatą pas mane gausit už pigiausią preke.
patėmijei silpną pusę lietuviszkos davei/
Kas
norės dasižinot apie kokį nors daigta, atsiąskit už 2 c. markutę* o mes pri
’
’.V. .V.
ome
kataliogą arba žinia apie viską.
*
Raszyklt ant szio adreso:
visuomenės — stoką apszviotos, ant
tii<ėjimiszkų pamatų paremtos, ta
)C
Joseph Matutis,
pusę ir apgulei • su visu narsumu
nuo
z\pie Daugu. Saule. Menasį,
ras.
tavo nepagiriamų jausmų. Pažino
287 Wyth Avė.
N. Y.
Brooklyn, E. D.
Plianelas ir Koinetijs
•30c.
ties
ję! tu nuo senesnių ateuszų, jog
Pirm n t i n is degtines \ ars loji
komediMt. Carmelo jaunumene
)C.
lo c. Geriausi gėrimai, užkandžiai uždyka nu
, parama katalikiszko tikėjimo yra atgrajis i Kovos (March) ko
aujas elementorius (1S95 m ) apdarytas 9 rvto iki 12, ir nuo S vakar iki 12. Ti
jos (Įvasiszkija, kuri kada turi pa
mediją
,, Amerika
pirlij." Mėnuo AI arijos
su puikiais paveikslais
“
15 c. ri visokiu kogeriausia padarytą valgią
i
guodonę ir pąklausymą tarp žmoNereikia,
rodos,
daug
nesznekepsniu, oisterią irt. t.
1 nių, jokia galybė tikėjimo neisz
keti, kad teatras yra viena isz
Smagiausia vieta dv.l užeigos.
Yra
I rems.
puiki salė kurioj siuvi net 9 biliardai
,,Mainosi laikai ir viskas podraug geriausių ir naudingiausių zo202 S. Main Str.,
TEW
Shenandoah Pa.
ma i
10c l’riegtam da kiekviena dailiai priima ir
SU jais“, sako priežodis, taip ir su bovų, kokios tik \ ra.
1 en
rodą reikale duoda.
tavim p. Pelėda stojosi: Kolei nuo netik smagiai praleidi laiką,
ramoKsim ant <
kunigų lupai pinigus ir su jais lė bet apturi drauge ir pamoki
)C tin i u szveneziu
M KUPCZINSKAS ir
c ir
Nagi a yrai pas savo brolį lietuvnįka aut szalto alaus! isz Prancijos
bavai. tolei kunigai buvo tav geri,
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o uepasigailesit.
Ne vienas Lietuvoj
p. PHSKEVICZIUg
(P. Peiveriuio
bet kada tas viskas nutruko, ir da nimą.
koinuŽmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
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10 c. Kampas Main ir Oak ulicziii,
bar ežia Amerikoj kunigai nuo ta- gal svajoja pamatyti ant sce n ija
kun.
SHENANDOAH,
yęs degtinės neperka ir su-tavim ne nos lietiiviszką komediją ar
1 ,00
draugauja, tu pastoje! jų nepriete drama ir nesigailėtų ne triūso, menti'
liam ir tikrai pelėdiszkais degda ne skatiko, kad tik pama
ne
mas jausmais kerszto, pradėjo! su tyti. Tikimės kad ir aplinki
:os, su abroze
)C
jais begėdiszką karę. —
\ ra mus agentu Mt. CARMELIJE
niai
Mt.
Carmelo
lietuviai
SzlovinimaSz.
Panos
Mali
Asz pažinojau keletą vyrų lietu
30c
ir A1TELINKESE.
10c
i
nepatingos
susirinkti
į
parapi

l<U
10 C
vių, užsiėmusių prekiauti užrubožiUžraszo G a r s ą ir apgarsini
I
dėt
u
m
jo
abelnai
niais laikraszcziais ir kiiįgomis; tie jinę salę, kur bus laikytas
mus priima.
1()c
se 1 s'.i;; metuose
gabendavo vien druką, n teisingai perstatymas.
•o
“
15
mums per sziaurinį randą uždraustą
Tikietas kasztuoja 15. 25 ir
Anyone sending a sketch and description may
iitmininima kini
— daugiau nieko, nei degtinės, nei 50 centu. Pradžia perstatv quickly ascertain, free, whether an invention is
Jeigu busi kada nor |
probably patentable. Communications strictly
Y
1
SU
l’C
confidential. Oldest agency forsecuring patents
kitokių daigių; užtat nesuterszė jie v
Plauberij užeik pas |
in America. We have a Washington office.
mo bus ant pusės asztuntos
Patents taken through Munn & Co. recelvo
savo sąžines rųbežme vagysta; yva
Ka<
<as.kalba mergaic/in K
special notice in the
vyrais teisingais ir nieks neturi tie valandos.
SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, largest circulation of
sos pavadįti juos kontrabantnįkaįs.
nnv scientific journal, weekly, terms (3.00 a year r,
o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi,
SL50slx months. Specimen copies and HAND
Perspėjimas apie sz.\. tikėjimą
- nes suprask p. Pelėda, jog mes
Book on Patents sent free. Address
Uriel
kele
kaip
medus,
o
cigarai
turkiszki
Trumpi pamokinimai ir rodės
MUNN & CO.,
neužtraukeme ant savęs kaltės per
_ą kun. Anlana\ ie/.iaus
361 Broadway, New York.
žengdami neteisingas ir skdaudžian- bus laikytas 27 \ asario ant
mald
ežias mus tiesas, bot kada mes lau Gesens sales, ant kampo Wo
Do not be deceived by alluring advertisernent* Mid
žomo tiesas, iszduotas dėl goro vi odland ir Central str, Clevechink you can get the best made, finest ttnisii and
MOST POPULAR SEWING MACHINE
GERIAUSIAS Q Lietuviszkas H KRIAUCZIUS
suomenes ir vioszpatystūs. tada me<
for a mere sone. Buy from reliable manufacture™
lande. LTžpraszom visus lietu
that have (rained a reputation by honest and aquaro
Shciiamuioah,
liekamas kaltinįkąis priesz vieszpadealing. There is nona in the world that can equal
Garsas Publishing Co
in mechanical construction, durability of working
vius
ir
lietuvaites
kaip
vieti

parts,Hueness of finish, beauty in appearance, or has
tystę ir visuomene.
į# many improvements os the NEW HOME.
WRITE FOR CIRCULARS.
Neužginsi dabar p. Pelėda, kad nius, taip ir isz aplinkines, ant
Į

Pasikalbėjimas su
p. Pelėda.

Artinasi gavėnia.
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Y. JI, IIIJ11IM, JI.D,
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Hochwiirden A. Januszkovski.
Propst und Dekan.
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R. H. MORGAN,

9 W._Centre str. Shenandoah, Pa.

J. MILIAUCKA

308 W. Centre str.

T.

Mahanoy City, Pa.
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Lietuviszka
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BALJUŠ!
✓

*) Redakcija GARSO laikosi politlkos neslkisztl į Jokius
glnczus, Szį
straipsnį talpiname, kad duoti vietą ga
biam raszėjni, neimdami ant savęs atsa
kymo.

t

l

pasilinksminimo,
Su guodone, vardan komite
j-q,
Protok. sekretorius
K. Kaczergis.

Insisziurikite (apsisergekite) pas
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FOR SALE BY

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau D. S. EWING, Gcn’l. Agt.
1127 Chesnut sf. Philadelphia P
gojimo (insurance) kompanijoas.
Insziurina nuo ugneles jau daugelis metą

Adomas Bnjatieka s

kraustė į savo naujus namus ant'y^y^AAA:

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.

savo tautos.

ru tev\ namui

11 ra ii-

jaunuomene darbuojasi isz visu pa
jicgii ir galima tikėtis, kad jų dar
ba\imąsis nenueis ant nieku, o ko
<zio menesio, ant kiek galit:

Taipgi atrasim

Chicagos dirbtuvė apautuvų

at akan■ ir jau
ateinanti
panedeli
pasirodys
ant
K tmauckas
seimus. Smagu matant taip rūpi
nantis jaunio vaikinus apie lietu-

užsidedi su jais,

antru

d a rb i nikams

laiposgi

Mrs, M. F. Schmidt s

107 Jardin str.

1’. Dirvinis. A p;
Kazimiero
imi buvo parūpino puikias i

jiems dsirbinįkams.

zormenu.

vainikai

ir

Dabai gražios ir pigios

..Lietuva" kasztuoja ant metu tik S

VYRA! LIETUVIAI
Povilas Obiecupas

dirbti ir už uumažįta
bet moterys ketina | minėsi i

nu

IF^ PALIOKAI,

prisiunsime dykai.

reik neši

Smito Penn-y h anijos ir jog dirbu
..Lietuva" jra labjr
visokius ra-ztus arba pasviecziji- Člėifo-o-i biznieriams geri:
mus.
Kas norit >avo dalos arba laukus

nematąs.

..LietUVOS" spaustuvės

nes

arba pirki nuo kilo, ezion gyvenda
mi. arba kai ras norit ezosa (uždar Darba padaro vražtai
bi) jmrdiiol. ir kui
inc Iiii'i kuo
-merlolno.

namas
, stiklas yra blogas,
nesiduoda dirbtis, dėl to ma
žai prie jo galima uždirbti. Fabrikantai tvirtina, kad stiklas
l'erai einasi
yra geras. Keuo pusėj yra tei- si
iszrisz tam tyczia isziiti-

..Lietuvos" Redakcija parduoda
mis dėl ženvbos gaut.
.Ateikit pas mane. o asz ju-u no-

(O fisas (kontoras)

nes turini dar įtinku siutą.

atvažiavo isz

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

PITTSBURGH. PA.

ŽINIA DĖLSAIJUMKU
IR SZT0RNIKU.
maius ir sigaretus nuo

tas
vienam v

apie jį iaikraszcziai, jau 37 bu

na neėmė apart vandens - szilto ir szalto ir dar ketino da to-

siutus
S 1-1
mažiau-

KBIAUGZIMS
Geležinkelis Leliiąli ■ Valiev,c

o k ‘Ines nuo >

(tarnu siutus

! ajili.ikiau nauju materijų Uz l’abrik

i-ii n

ir pigiai

Juozo A. Miindour didžiausio 11
pigiau-io kiiĮicziaus visame paviete.
J is ])arda\inėja laiposgi daug Įvai
riu gražių mažmožiu: parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei Įriti.
Jei neliki, lai pamėgik duot jam
orderi.
Jo krautuvė yra

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

RESTAUPACHA
aii mos

KBfflTUfEJE

urpm. Allentown. Bei hlel.em. I
Weatherly 6 03. 7.3s. 9.4. i \|il;
>3. 6.00 po piet 11.

Adomas Pauliukaitis

po piet.

sondale 3.53 po piet.
1 n Wilkes Barre. Whit

Penn. Avenue,
llls-

E Imi ra 6.0

6.00 po-

K. VERBiT-OS

in
in West us 9.4 r\ t a ■_ c,.no į)(,
In

< p<> piet.

Isz Pittsburgh o
Ne kiekvienam lietuviui ru-

piet.
kult haca ir

blekinius stogus ir uz

IlVi

SHENANDOAH, PA

szalto alaus, saldžios
arielkvlės, o cig
ki jos pargabenti

l>A VENPORT.
S. Jarilin sir

/ 776'ėPa.

APTIEKA

6.00. S. | > |,()

16 N. M ai n s
Va is

Shenandoah

6.00 jr

kytų už anglus, bet vietoj garpo piet. ■

bjauru il

ka, o tik anglikszkai. Jau jei
gu tos kalbos nesuprastum, o
tai gal ir pamislytum, jog lavienok suprantant
o girdint

In Uazlobom k. Jeddo, Driftmi ir Erei*
land 6.0.3. 7.38. 9. 14 rvta:
pietų.
1 n Ashla nd. I lira rd ville
6.15, 7.30. 9.10. Il.lo rvta:
!.;»<). ujo

ceptai buna iszpildomi
giausiai. Ta
tavotu vaistu.

kuoteisin-

Gali gaidi visokių
dalykų tualetui.

ir sidabro. kaip tais

gimtoj kalboj. Daug atrasim
mes ir savo brolių, kurie šu

wanted-An idea £»

Ir kvepenczių cigarų. . .

CH. SHMIDTO

GARSO Spustuve

nusipirkt :-

1.49 ir 7.21 pi
k i n ant 10.55
ir •>..).» po piet n. ir a t eina in
Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6.31
|»O Įlietu.

š Tikietus, Grom
tas, Užpraszymus ant vesoivisokius drukoriszkus
darbus:
Dr u kuojai
liju ir t. t

IR s J. BUSZKEVI6ZIUS

In Hazleton. Black'
Penn Haven Juction,
AI ien I own. Bet h leheni
, 9.10. ryt;: 12.50.

In
Cit y ir Delano, 9. 10.
6.31 po plotai,

3.0 >. po piet

K01.1.IN 11. wit.nri< generalinis superin
teridentas South Bethlehem, Pa

GAUSAS PUBLISHING CO..
SHENANDOAH.

o perlai, žinote
biznierius nesigaili savo gardaus
eikit pas sava tint 315 1
Shenandoah, Pa.

MLAUCKO
toli sztra

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szifkartes parduodam ant visų kelių mariomis
PilligUS ko greieziausia tiesink in namus nuliaidžiam.

MilauckasiSonus
105 S. JVIaip StrShenandoah, Pa

Genause ir szvieziaiise msa
JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str.

A. W NONNEMACIIER. Asst G.
,
p A
South Bethlehem. Pai

N. Main, Shenandoah, Pa.

S. Markauckas

i n Ashland.

lu Philadelphia 12.51

Cleveland, Ohio.
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bas, o vienok neiszsižada savo

savo
tautos, nors jis but ir prakil
nesnis, už kita, vienok nesi-

SHMIDTO yra geras alus ir
gaivva nuo jo niekad neskauda. Pas
Cli. Shmitlra gali kas nori gauti ir
baczkut'a in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

I. P. Williams & Son

Iszeina

esi airiu, vokiecziu, prancūzu
ir 1.1., o jeigu dažinos, jog
tuom nesi, tai iszgirsi kalbant,
jog esi niekai žmogus, j
parsiduodi save.
Jau kc
tautoj gimęs, tai tokioj tautoj
ir mirsi, nes jau negalima prisisavįt svetimo vardo.
Atėjo

VYRAI! VYRAI!

ir kitus.

Isz ShanioKin 5.15. 8.20. 12.10 jsZ .-x|o 3 ((H 5 |0

bijo nė ugnies, nė didžiausių
vėtrų, nė persekiojimų, anė
iszjuokimų, nors ir didžiau
siuose susirinkimuose, suvėje

vaistai kuogeriausim padaryti.

knis

Treinai iszeina.

visi iszsiža
dėtume savo kalbos, savo tau
tos, tai jau galima but tikėtis,
jog lietuvių tauta turės p ražuti. Bet aeziu Vieszpacziui te

j

gomis naujus ir

In Raven Run. Cent ralia
M l -< 'a rme
ir Shamokin 9.(r?. 11.05 rvta:
6.46. 9.12 po piet u.
In Park Place. Mahanoy Citv. Dean
5. 4.». 6.03. 7.38, 9,].|
3.* 3. 6.00
Protect your ideas; they may bring you wealth
8.45, J 1.13 po piet n.
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neya, Washington. D. C., for their $1,890 prize olTei
In
and list of two hundred inventions wanted.
‘>3. 6.00. 1 1 ..1.3 po piet u.

te. 12.58, 3.53. 6.01). ir 8.42 po pietų
Iszeina isz Szenailori, j Pottsville, 003. 7.3s
9.05, 11 05, isz ryto:
12.58. 3.05, t.|5. 6.00
8.42 po piet u.
Iszeina isz Pollsvilh- Į Sze.mdori 6.00.
10.15. 12.05 r.tle, 12.35. 3.00. 5.15, 5.10.7.15 10.20
po piel u.
izviiiulorio į ll.rzleton. •1.(13.
9.1 I.
58, 3.53. 6.00. 8.42 po pietų.

Shenandoah. P

JVIaley

ir

nes po tikrai tiesai,

R. A- DavenPort

Shenandoah, Pa.
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Juozą Daukszi,

