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Žinios isz pasvieczio. Žinios isz Amerikos. Galveston'e, Tex. suslrai- 
kavokonduktoriai miesto stryt-

KRETA.
Atsitikimai ant salos Kretos dar vis kreipia ant savęs 

akis netik visos Europos, bet ir viso svieto. Net karę ant sa
los Kubos tartum savim užstojo ir atstume ant antros vietos.

——o

Clevelande,

tysezių pobūdį illiustruojanti atsitikimai ten destis.
Musulmonys (mahometonai - turkai) pradėjo pjauti Kre-

ropos vieszpatystes-nepagyrė tas pjuvynes, bet netik neužsto
jo už anuos nelaimingus, bet dar pradėjo grūmoti Graikijai,

są szeimyną lenko Jokūbo 
Cikliosz’o. Cikliosz’as pary- 
cziu atsikėlė ir norėdamas ikur- u
ti uždvisusį peczių mislijo už
pilti ant anglių naftos (gazo), 
bet per apsirikimą užpylė gazi- 
linos. Pasidarė eksplioziia.

kas patykojęs isz užkampio nu- 
szove John Heik’ą, direktorių

Coal Creek. Sako, Haiką 
visi mylėjo ir dėlto visus įpyk- 
dė žinia apie jo nuszovimą.

viu.
19 dieną Grudžio pereitą metą 

Shenadorij saliune pas Szneider. 
suskaldė galvą lietuviui Tamulynui. 
Jam rodėsi, kad tai niekniekis, kac 
galva netrukus sugis ir jisai vėl ga
lės dirbti. Bet notai p buvo: galva 
taip baisiai sumuszta. kad kaulas 
buvo įlenktas į smegenis, dėlto vos 
pradėjo pavirszium gyti, smegenys

savo namuose. Tokiu budu 
bus kiekvienas laimingesnis ir 
užlaikys centą virszaus kisze- 
niuje, taipgi gaus daugiau ap-

Maža dar tuomlaik krūvelė, 
tik suvirszum 20 sąnarių, bet 
su laiku, asz misliju, pasidau- 
gjs. Dabar blogi laikai, daug OI 5 7 0

Mieste Sa.n Ouintin,

kol gaunam paszelpą, kad isz

miesto vyriausybės.
Rinkit, mieli Szenadorio 

broliai p. Tabarą ant czybur- 
džio, pažiūrėsit, kaip jums ge
ro velys,, parodykit visos Ame
rikos lietuviams, kad galite

Kada pakilo Kubiecziai priesz savo prispaudėjus ispanus, 
amerikiecziai už juos tuojaus užtarė. Suvis kitaip elgiasi Eu
ropos vieszpatystes. Žino, nes sąžinė sako, kad reiktų užtarti 
už nekaltai kankinamus, bet asabiszki interesai tam prieszina- 
si, tad paszvenczia ir savo sąžinę ir svetimą liuosybę sziems 
pastariems - asabiszkiems interesams. Matyt, tik tauta pilnai 
liuosa gali brangįt ir svetimą liuosybę.

vaikų yra labai pavojingai ap- 
deo-jti, o-ali isz to ir numirti.o c o

kursai užmusze tris kitus chi- 
nieczius.

Mieste 
straikavo

Buffalo, s N. Y. su- 
apie 200 darbinikų 
susivienijimo (uni-

Pasi-
Bostone, Mass. 19 Vasario

talkija Graikijos kariumenė. Turkai užsidarė į miestus, o in
surgentai ten juos apstojo. Apie salą Kretą yra apstoję lai
vai Europos vieszpatyszczių, apgynėjų krikszczionių; jie ne
prileidžia Graikijos laivų su ginklais ir maistu dėl insurgentų, 
vienok turkams daleidžia vežti ant salos irkariumene. Dar to o
negana, pereita nedėlia visu viszpatvscziu laivai pradėjo szau-

gė gurbas su popieromis. Po- 
pieras tuojaus užgesino mokį- 
tojienė, bet vaikai, mislydami 
kad dega visas namas, įsibaugi
no ir besigTuzdami prie durų

dirbtuves, isz jų dabar tik vie
noj darbinįkai nesustraikavo.

Mieste Duluth, Minn. Grand

razumo, daužėsi, traukėsi, kad ke
li vyra negalėjo iszlaikyti. Pagal 
daktaro nutarimą iszvcžė jį į Ash- 
lando ligonbutį, kur jam iszemė 
isz galvos dalį kauszo. Bet Taniu 
lynas nedalaikė tos sunkios opera
cijos ir pereitą panedėlį (22 Vasa
rio) numirė.

Likusi varge (nes kiek buvo at- 
laikos pinįgą iszdėjo ant daktarą) 
pati apskundė į sūdą saliunįką 
Sznoiderį, nes tai, sako, jisai pats 
taip sudaužęs a. a. Tarnui} ną, kad 
isz to atsiėjo ir numirti.

Įstatymams pasielgimą.

clyti isz kanuohų į graikų abazą ir tuom privertė juos pa- 
liaut szaudžius, o turkus padrąsino szokti ant jų.

Paskiausios žinios garsina, kad visos vieszpatystes pagal

vežti i ligonbuti.

ji nesiliaus kiszusis į Kretos dalykus,

Chicagoj, III. 19 Vasario 
tapo nužudytas D. McKarthy, 
kursai užmusze savo jauną pa-

22 d. Vasario ties miestu 
Paitsmouth, O. nuszoko trū
kis (treinas) nuo relių. Dažiu- 
rėtojas kelių A. G. Stout, 
kursai su tuom trukiu važiavo, 
yra užmusztas, keli geležinke- 
io officijalistai sunkiai sužeisti.

go nė to ir nuo Kretos neatsisako.
GRAIKIJA.

Graikai ne labai paiso ant pasisziauszimo Europos viesz 
paiysczių ir tikisi, kad sala Kreta, kaip to nori kretiecziai, pe-

ežia, paėmė antrą, bzi antroji 
kentė apie per porą metų terio- 
nystes vyro, bet antgalo il-

leczijo.

nuošė, ant univeraiteto pleciaus susirinko andai daugiaus per 
40,000 žmonių ir karsztai stojo už tai, kad Kreta butų prijung
ta prie Graikijos. Ketino nesigailėt nė savo turtų, nė gyvas
ties. Paskui visa minia nuvėjus pas karaliaus rumus padarė

ir sugrįžo pas savo tėvus. In- 
dukęs užtai McKarthy užmu-

Durg’o, Pa. pacztinis trūkis su- 
simuszėsu 'vagonu. Pcczkurys 
W. Shiver yra mirtinai sužeis-

Apie kitą užmuszėjystę, tarp lie
tuvių atsitikuse Pittston'e, Pa., pra- 
nesza „Vienybės” No 7. Ten Mi
kas Grablikas iszvaži įlodamas, kur 
paliko savo pusbrolį Joną Grabli- 
ką pastovėti saliune už baro. Sugrį
žęs namo, Mikas rado savo pusbro
lį girtą besivaidijantį su atsilankan- 
cziais saliune. Matydamas, kad 
kaltas Jonas, jo pusbrolis, Mikas 
nuvedė jį gulti, betanas negulė, tik 
su peiliu laukė. Vos tik Mikas 
atėjo, Jonas pervėrė jį taip baisiai, 
kad iszto reikėjo numirti. Jonas bu
vo iszpradžią pabėgęs, bet paskui 
jį policija sugavo.

kad su noru prigulėtų, bet pi- 
nįgų neturi, nedirba. Dievas 
duos darbų invalia ant. pavasa
rio, bus pinįgų ii’ sulauksim 
dauginus sąnarių in savo Drau
gystę. 10 d. Sausio atlaikėm 
metinį mitingą. Tapo aps
varstyta daug. reikalu; tarp 
kit ko nusprendėme nusiųstie 
Rėdystei Garso iszdrukuot 
ionstitucijas ir mėnesinio pa- 
<vitavojimo knįgeles.

Likos iszrinkti virszinikai: c
Piezidentas: Pov. Skunskis.

ną apie Andrių Margaitį. 10 
dieną Sausio buvo jo szliubas, 
o 10-tą Vasario subludo(pra- 
dėj durnavoti) - daktarai sa
ko kad isz rupesezio

JrfidleportRa. 22 Vasario 18gg.
Guodotina „GARSO” Redakcija! 

meldžiu patalpįt į savo laikrasztį nors 
truputį ir apie mumis, nes turbut 
dar nieks sulygsziol neraszė apie

KORESPONDENCIJOS.

braitis.
Protok. Sekretorius: Kaz.

Kaczergis.
Finansų

v

K erini va. 
Kasierius: Juoz. Montvila. 

Apekunai kasos: Jon. (Jziur- 
lionis, Juoz. Kazlauckas. Ant. 
Danelevicze.

Marszalka: Vincas Kazlauc
kas; jo pagelbinįku: Lukoszius 
Baltrukonis.

Su guodone prot. sekr.

but ant svieto. Taigi patėmijęs 
anos nedėlios No. Garso apie New 
Philadelphiją pasiakvatinau ir asz 
paraszyt apie Midleporto lietuvius. 
Reikia žinot, jog Midleportas nuo 
New Philadelpbijos tai tikt 20 mi
nutę kelio ir nuo pat pradžią ėjo 
isz vieno su ja kaipo parapijos taip 
ir draugystės reikaluose. Bet nuo 
tūlo laiko pasidauginus tarp mąs 
iszmintingesnią vyrą, o matydami 
New Philadelpbieczią nerangų ir 
negražu apsiėjima, mes pradėjom 
organizuotis pats tarp savą. Sek
dami rodą guod. kun. Matulai- 
czio, kurs atvažiuodamas pas mus 
paragino mus prie darbo, sutarėm 
sutvert tarp saves draugystę. Isz 
pradžios susiraszėm keli, norinti

Q

Pats Graikijos karalius ketina važiuoti ant salos Kretos ir paimti 
kariumenę po savo vadovyste. Graikijos laivai renkasi artyn tos salos.

Ministeris karės atsisakė nuo savo urėdo, o ministeris užrubežinią 
dalyką apreiszkė kitom vieszpatystėm, kad atmes visokius diplomatisz- 
kus su joms susineszimus, jei dai\sykį pabandys snaudyti į Graiką aba- 

—T u r 1 pusnį irtrrrys vėl-gąsdimi, LaJ Turkijtt ~per
trauks visus diplomatiszkus susineszin.us su Graikija, jei ji neatszauks 
savo kariumenės nuo salos Kretos.

INDIJA.-
Maro liga Indijoj nesimažina. Per aną nedėlią mieste Bombay 

numirė 1722 žmonės, o Karachia -235.
FILIP1NISZK0S SALOS.

Ispanai neįstengia tonais nunialszyti maiszto. Pulkaunįkas Barra- 
guez norėjo paimti Pamplioną, kur apie 3.000 maisztinįką buvo stipriai 
apsikasę. Ispanai negalėjo apimti ją tvirtynės ir turėjo atsitraukti pa
lydėję 20 užmusztą ir 47 sužeistus. Maisztinįkai vijosi juos ir tolinus ir 
dar iszmuszė apie 400. -

Vienok ties miestu Silang, kurį ispanai bambardieravo ir paėmė, 
niaisztinįkams visai nenusisekė, nes iszmuszta ją buvo apie 500 žino
mą.

prisipažino prie kaltės ir nors 
jo brolis rūpinosi apie jį. bet 
nuo nužudymo nepasisekė isz- 
sisukti.

,, McKenna Steel Working 
Co. nutarė statyti dirbtuves ir

Trimi szimtams darbinikų ran-

-\nt farmos netoli miesto

tuose tūlas Kent’as pasigėręs

nežinomas, ar jį visai užmusze,

nai tapo sužeisti, tik daug men
kinus.

Patvinus upė Cumberland 
pereitą nedėlios dieną užsėmė 
dvi dali miesto Middlesboro,

berland avė; yra vi-, a užsemta, ———-r—'—■- ■ - - —   
apie 60 szeimynų pavandenė 
isžvarė isz jų gyvenimų, keli 
szimtai neteko maisto ir maiti
nasi tik tuom, ką jiems sutei

nuneszti,

C level and, 0 hio.

vių Clevelande.
Linksma net iszgirsti, jog 

lietuviai pasikėlė isz didelio ir 
sunkaus miego.

nai didelė krūvelė, bet pirmiau

dėt. Jau dabar atsibunda isz 
sunkaus miego, ir pradeda 
dirbti ant lietuviszkos dirvos

Clevelande Lietuvių yra 
mažiausiai 300, o buvo tik vie
na Dr. po vardu Sz. Jurgio, 
dubaugi priesz 6 mėnesius už-

Grand Rapids, Jvlicz.
Mielas GARSO Redaktoriau! 

praszau patalpįt szituos kelis 
žodžius į Jūsų garbingą laik-

*) Guodotinas korespondentas 
patire isz pereito GARSO N., kad 
Szenadorio lietuviai tikrai pergalėj 
visus savo prieszus su garbe iszrin- 
ko ant miesto gaspadoriaus savo

Pas mus pradėjo d-irbti vie
na szepa, tai [iriėjo_ daugybė

rėjo atsitraukti be nieko, nes 
bosas yra olenderis, tai jus lie
tuviai, eikit sąv!

iszrinktas

duoną biedniems.
olenderis, ju nusives

L. J. WILHIW’O
Str., SHENANDOAH.

Didžiausias ir Szviesiausias 
Visame Paviete Sztoras.

Mes ypatingai rūpina
mės apie gerumą par
duodamų drapanų, o

KUBA.
Nuo Kubos pareina dvejopos žinios: pagal urediszkas žinias kariu 

menė jenerolo Maximo Gomez iszsiskirscžins į inažus skyrius traukia
si tolyn nuo ispaną kariumenės. Pagal privatiszkas žinias Gomcz’as 
su 4000 kariumenės eina į rytus linkon Puerto Principe, o jenerolas 
Garcia taipgi eina toj paezioj linkmėj.

Tas tik aiszku, kad ispanai neįstengia nunialszyti maiszto, ir kad 
kubiecziai nepasikakino reformoms, kurias jiems Ispanija suteikė.

žinias sąžines nebūtų jį priver
tęs paežiam atsiduoti į polici
jos rankas. Pik policijoj jisai 
dažinojo, kad į smėrt nudūrė

Grace, turintys S2 metu.

T e v y n ė s S a 1 g o” 
k c i j a j. Siuskite savod

rasztį nuo 1. No dar pagal szį adre
su:

Mr. Izidor Birbal, 11 tli str No. 5

laik-

nų Kareivių kita Draugys
tė, kuri savo darbais stengsis 
būti naudinga lietuvystei.

n u merą voja laikrasztį Garsą ir 
ko veikiausiai stengiamėsi už- 
dėt savo kuįgyną ir su naudin-

ką, kad yra b led n as, tuojaus 
gauna paszelpą, o nuveislietu- 
vys, tai eina pirma pažiūrėt, 
kokius daigtus grinezioj turi.

kad tingi dirbti - t<ir kaimynai

pigiausią prekę.

Pliuszines Balerinos
ir S z 1 i u b u i d r e- 
ses už pigią prekę. Vi-

lę bėdą gauna.
Žiūrėkite, mieli broliai lie

tuviai, koki vargą turime, pa-

Wilkipsop’a
DIDŽIAUSIAS szto
ras, mažiausios prekės.

Duonos jieszkotojai.
Apysaka Henriko Sienkievycz’ iaas.

(Pabaiga.)
Czia karsztis jį suėmė ir pradėjo kalbėti: ..Po Tavo ap

gynimu puolam, Szventa Dievo Gimdytoja!” urnai suszuko: 
nemeskit manęs į vandenį, nes asz ne szuva, o paskui, regi
mai, atsiminė, kaip isz skurdo norėjo Mariutę skandyti, nes 
vėl szaukė: vaikeli atleisk! atleisk!.. ..

Ir vargszė gaikszcziodama kniubojo pas jo galvą. Ere
lis y re ir aszaros jį troszkino.

Vakare iszsiblaivė. Nusileisdama, saulė pasirodė ant 
užlietos lygumos ir atsimusze vandenyj ilgu, auksiniu kasny- 
ku. Senis pradėjo mirti. Dievas jo pasigailėjo ir davė 
my’į blaivų. Isz pradžių kartojo graudinu balsu: „Iszvažia- 
vau isz Lietuvos, isz tos žemės”, bet paskui karsztligėj rodo
si jam, kad grįžta į ją. Sztai rodėsi jam, kad senas ponas isz 
New-York’o davė ant pargrįžimo ir atsipirkimo kolionijos, ir 
abudu su Mariute grįžta. Dabar yra ant jūrių, plaukia die- 

"ną ir naktį, jurinįkai dainuoja. Paskui mato tą prieplauką 
Hamburge, isz kurios iszvažiavo, visokį miestai szinėgszczio- 
ja jam priesz akis, aplinkui vis kalba vokiszkai. bet trūkis 
bėga tolyn, Ratilas jauezia, kad artinasi prie namų, džiaugs
mas kilnoja krutinę ir oras kitoks, mielas, eina nuo gimtinio 
kraszto. Kastai? rubežius. Jo szirdis musza, kaip plak
tuku... Važiuokit toliausi Dieve, Dieve, sztai jau laukai 
ir medžiai Moskavos... jų grinezios ir bažnyczia. Ten ar
tojas sekioja paskui žagrę. O ten kas? jų miestelis, o už 
miestelio Lipneliai. Eina abudu su Mariute keliu ir verkia. 
Pavasaris. Rugiai žydi. .. karki Vabaliai birzgia .. . Miesteli] 
skambina ant „Aniuolas Dievo”...... Jėzau, Jėzau! už ką tiek
laimės jam, nusidėjėliui? Dar per aną kalnelį, o ten jau kry
žius, keliarodis ir Lipnelių laukai. Jau neina, tik.. .. lekia 
tarytum su sparnais, jau ant kalnelio, prie kryžiaus, prie ke-

liarodžio. Ratilas krinta ant žemės, szaukia isz laimės, žemę 
bueziuoja ir szliauždamas prie kryžiaus apkabina jį su ran
komis. Jau Lipueliuosc. Taip jau Lipneliuose, nes tik jo 
lavonas guli ant paklydusio tvane tropto, o dttszia iszlekė 1 
ten, kur jos laimė ir pasilsys.. ..

Veltuo mergina garbavoja: tėveli! Vargsze Mariute, : 
nesugrįžsz jis pas tavę! Per daug jam gerai Lipneliuose.

Atėjo naktis. Ereliui iszkrito isz rankų smaigas nuo ( 
pailsimo ir bado. Mariutė klūpodama prie tėvo lavono kal
bėjo netvirtu balsu poterius, aplinkui iki paežių krasztų reg- 
raczio matyt buvo tik tvano vandenys.

Iszplauke į vagą kokios didesnes upės, nes vanduo vėl 
spareziai neszė troptą. Negalima buvo jį valdyti. Gali būti, 
kad tai buvo sūkuriai tyrą daubose, nes juos tankiai neszė 
ratu. Erelis jaute, kad pradeda netekti pajiegą, kaip urnai i 
szoko ant koją ir suszuko:

Del Dievo gyvojo! ten žiburys! —
Mariutė dirstelėjo į tą szoną, kuY jis buvo isztiesęs ran

ką. Tolumoje spingsojo tarptum žiburys, nuo kurio nusitę-1 
sė ruosztas per vandenius.

— l ai valtis isz CIarcsville'io! — greitai kalbėjo Ere
lis: — ankes’ai iszsiunte ją ant pagelbos. Kad tik pro muši 
neprasilenktą. Mariuk, iszgelbėsiu tavę. Hoop! hoop!

Draugia yrėsi, kiek galėdamas. Ziburvs didinosi prie 
ją akiu, o raudonoj jo szviesoj dunksojo kas. tarytum didele 
valtis. Buvo labai toli, vienok artinosi. Netrukus Erelis 
patėmijo, kad valtis nesiartina.

Inplauke į smarku ir platu ruosztą, einantį tolyn nuo 
valties. Netikėtai smaigas truko nuo didelio atrėmimo ran- ' 
koše Erelio.

Pasiliko be irklo. Tekėjimas neszė juos tolyn, žiburys 
mažinosi. Giliukis dar, kad už bertainio valandos troptas 1 
užkliuvo už medžio, stovinezio tyruose.

Ėmė abudu szauktis najjelbos, vienok užimąs bang’ll už- L S3 7 “ i.

slopino ją balsus.
— Szausiu — tarė Erolis: — pamatys ugnį, iszgirs

tr ęksmą.
A os pamislijo, pakėlė į virszą szaudyklės vamzdį, tik 

vietoj szuvio kauksztelėjo gaidys i brantką. Parakas buvo 
suszlapęs.

Erelis isztisas krito ant tropto. Valandėlę gulėjo, kaip 
negyvas, paskui atsikėlė.

Mariuk!.. .. Kitą merginą gražumu ar piktumu bu- 
cziau paėmęs ir į girią nusineszęs. Norėjau ir su tavim taip 
padaryti, bet nedrįsau, nes tavę pamilau. Vaikszcziojau kaip 
vilkas vienas sav po svietą, ir žmonės manęs bijojosi, o asz' 
tavęs pabūgau, ir sztai, Mariuk, tu man turėjai užduoti ko... 
Bet tu nenori manęs: geriaus numirti. Iszgelbėsiu tavę, 
arba numirsiu, jei pražilsiu, tu manęs pasigailėk ir poterėlį 
sukalbėk. Kuom asz prasikaltau? Nieko tav blogo nepa
dariau. Ei Mariuk, Mariuk! likk sveika, mano miela, mano 
saule.........

Ir pirma neg ji suprato, ką jis nori daryti, szoko į van
denį ir nuplaukė. Per valandėlę matė tamsoj jo galvą ir pe- 
czius, skirianezius vandenį priesz tekėjimą, nes plaukti gerai 
niokojo. Bet netrukus isznyko isz akią. Plaukė prie valties 
szauktis pagelbos. Smarkus vanduo trukdė jį, tarytum trauk
tą jį kas į užpakali, nepasidavė ir plaukė pirmyn. Kad galėtą 
iszplaukti isz szito tekėjimo, kad užeitu kitą, tikrai daplauktą. 
'ruoni tarpu nepaisant ant visos stangos plaukė labai pamaži. 
Tirszlas, geltonas vanduo tankiai mete putas į akis, tai-gi 
kėlė augsztyn galvą, prisitraukė kvapo ir žiurėjo į tamsą, kur 
valtis su žiburiu. Kartais didesnė banga atstume jį atgal, 
kartais iszkėlė į virszą; kvėpavo vis sunkiams; jautė, kad ke
liai jam stingsta. Pamislijo: nedaplauksiu; bet sukuždėjo 
jam kas į ausį, tarytum mielas Mariutės balsas: „Gelbėk ma
nę!” ir vėl su atsidėjimu skyrė rankom vandenį. Veidai jo 
putėsi, isz burnos prunksztė vandenį, akys vertėsi į virszą.... 
Kad grįžtu, dar pavandeniui daplauktą iki troptui, bet jam 
apie tai nė į galvą neužėjo, szviesa valties vis artinosi. Isz- 
tikro ir valtis plaukė prie jo. ueszama to paežio tekėjimo, su 
kiirinom jis kovojo. Ūmai pajuto, kad. kojos ir keliai visisz-

kiu stingta. Dar keli pasistengimai......... Valtis vis ra-
tyn......... „Gelbėkit! gelbėkit!” Paskutinį žodį pertraukė
vanduo, kursai dasigavo į gerklę. Panėrė. Vilnis perėjo 
per jo galvą, vienok jis dar iszkilo. Valtis ežia, ežia jau. 
Girdi jau pukszėjimą ir girgždėjimą irklą: paskutinį sykį pa
kelia balsą ir szaukiasi pagelbos. Dagirdo, nes irklai pradė
jo taukiaus pukszėti. Bet Erelis vėl panėrė. Pagriebė jį 
didelis sūkurys.........Ant valandėlės dar sujuodavo ant ban
gų, paskui tikt viena jo ranka iszkilo isz vandenio, paskui 
kita, o paskui isznyko gelmėj.........

Tuom tarpu Mariutė viena ant tropto su tėvo lavonu 
žiurėjo ,kaip pamiszus, į žiburėlį. Bet vanduo neszė jį ant jos. 
Pasirodė valtis su keliolika irklų, kurie prie žiburio szviesos 
lingavo, kaip raudonos kojos kokio didelio vabalo. Mariute 
pradėjo rėkti.

— Hei, Smith’e! — atsiliepė angliszkai balsas: — tegul 
manę pakaria, jei negirdėjau szaukiantės pagelbos ir jai dabar 
negirdžiu vėl.

Už valandėles stiprios rankos perneszė Mariutę į laivą, 
bet Erelio ten nebuvo.

Už dviejų mėnesių po tam Mariutė iszėjo isz ligonbuczio 
Little-Rock’e ir už surinktus nuo gerų žmonių pinįgus nuva
žiavo į New Yorką.

Tik pinįgų tų nebuvo gana. Dalį kelio turėjo pėsezia 
eiti, vienok jau truputį angliszkai kalbėdama mokėjo dasi- 
praszyti kunduktorių, kad ją dovanai priimdavo. Daugelis 
žmonių gailėjosi tos vargszės susirgusios, sujuodusios mergi
nos su didelėm mėlynom akimis, panaszesnės į szeszėlį, nė 
i »yvil žmogų, ir su aszaromis praszanczios pasigailėjimo. 
Ir ne žmonės ją kankino, tik gyvenimas ir jo įtartys. Ką 
Amerikos sukuryj ir tame dideliam „bussinesse” galėjo veikti 
ta Lipnelių laukinė gėlelė? ką daryti? Tenyksztis vežimas 
turėjo pervažiuoti per ją ir sužeisti jos silpną kūną, kaip 
kiekvienas vežimas suvažinėja gėles, po juom patekusias.. ..

Sunykus, drebanti nuo silpnumo ranka patraukė skam
balėlį prie Water-street New-York’e: tai Mariutė jieszkojo
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na yra žmonių gero noro, kurie no
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pradžios, nežino ne kur, ne kaip
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Garsas (Publishing Co. 
Shenandoah, (Pa.

Siiiiicziant rasztns isz Europos galima 
padėti antrasza:

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim-

paszėlpos pas senąjį poną, paeinantį isz Žemaitijos.
Duris atidarė jai koksai svetimas, nepažįstamas žmogus,
— Ponas Lietuvis namiej ?
— Kas?
— Senas ponas. — Czionais parodė kortelę.
— Numirė.
— Numirė? O sūnus?.... ponas AVilliamas?

Atsisėdo ant slcnksczio ir ėmė szluos- 
urė Neiv-York'e, viena, be pagelbos,tytis veidus.

be globos, be pinigų, valioj Dievo.
Ar ten pasiliks? Niekados! Eis pas prieplaukų, pas 

vokiszkus dokus, kris vokiszkiems kapitonams į kojas ir pra- 
szyS) kad jų paimtų, o jai pasigailės, tai ir elgetaudama pe
reis per Vokietijų ir sugrįžsz į Lijmelius. Ten jos Jonelis. Ji 
apart jo nieko dauginus neturi aut svieto. Jeigu jisai jos ne-

Nuejo pas prieplaukų 
kapi ton ų... J i e j i p r i i m t
butų isz jos daili mergina. Jie norėtų, bet kų? tiesos neda- 
leidžia.. . ant galo, papiktinimas.. . Tad tegul liaujasi.. .

Mergina nakvojo ant tų paežių grįstų, ant kurių jau sykį 
su tėvu nakvojo anų pamįtinų naktį, kada norėjo paskandyti 
jų. Maitinosi tuom, kų jūrės iszmesdavo, kaip su tėvu New- 
York’e misdavo. Gerai, kad buvo vasara, szilta.........

Kasdien, vos tik praszvito, jau buvo prie vokiszkų dokų

mų praszczioko. Tuom tarpu vis silpo, 
jaus neisz važi uos, tai netrukus numirs,

Vienų rytmetį vos atsivilko su ta mųsczia, kad tai tur 
jau paskutinis sykis, nes rytoj nepajiegs jau. Pasiryžo

nonnczius
užmanymą, idant a v
savo orasziu

Kiekvieno, kuris prisius 
kiek ant Emigrantų namo, 
mes garsįsime pravarde car-

pinįgai surinkti ant Emigran
tų namo bus teisingai ant to.

si me per mus surinktą 
Prieszingame atsitikime jie bus 
apversti ant iszdavimo Eieiii-

suma.
v

laikraszcziu arneiszeitu tas lie- v C
tuvystei ant naudos, kad visi ✓
lietu\iszki laikraszcziai atida
rytų 17migrantų namo fondą 
ir eitų lenktyn viens su kitu, v- J

‘Garso’ fondas del oiiiigran-
-----------Tfi-IiiiffiiE-----------

Kiekvienas pamename, kiek ne
smagumų turėjome atkeliaudami į

me giminių arba draugų, kurie mus

Kaip mums buvo negerai, tokius 
paežius nesmagumus turi kęsti be
veik kasdien atvažiuojanti nauji 
emigrantai lietuviai, tarp kurių nc- 

<liminės ir tik-

Ne kiekviens gali pasitikti atva- 
žiuojanezius czion savo gimime- 
ežius, (ai ką jau kalbėti apie (uos. 
kurių visai nėra kam pasitikti.

mes, lietuviai, neturime savo Immi
grant ų Namo, kurio prižiūrėtojai 
galėtų kiekviena lietuvį, parsi- 
rupinusįir suvargįtą kelionės, paši

Taigi kad duoti progų tokiems 
geros valios žmonėms dėti auka<. 
Garsas atidengia fondą del Emi
grantų namo ir pats padarydamas 
pradžią, nuo savęs aukauja $2.5. 
Kas prisius aukas į mus Redakciją 
ant Emigr. namo, bus gar-dtas

del Emigrantu namo

Garso: Redakcija S25.Jsz Lietuvos.
S ausi o

tina žmonių suraszą, tai-gi ir 
pas mus suraszinėja. Suraszi- 
neti yra tam tyczia paskirti 
žmones, vadinami ,, szcziotczi- 
kais". T arp tų ., szcziotczikų" 
daugiausiai
rėdnįkėlių, mokįtojų irt. t;bct pii'sziamų mergų, 
nemažai \ ra ir lictin ių, mokau- - L

raszo.

kliosztorių yra

damos, ,, misijonoriauja“ ir 
gundo lietuvius į staeziatikys- 
le. T am kliosztoriui pavesta 
yra daug gerybių: puikios že
mės, giriu. Viskas tas turėtu

lietuviu . . . .

turtu, tos zokonikes nelemtai
C U

jiems atsimoka, dedamos visas

kad važinėdamos po kaimus

žadėdamos duoti 
tiems pinigų, bet

žemes,

giasi iszduoti už vyro už lietu-

u- i

vio. bet lietuviai nepasiduoda 
toms vilionėms: nepasigveszia 
ne ant siūlomų pinigų, ne ant

tam tikras, su klausymais, po- 
pieras, atsiustas isz Petrapi-

ties 3) kuom yra savo szeimy- 
noj (tėvas, motina ir t. t.) 4) 
kiek turi metų ar mėnesių 5) 
paeziuotas ar vienstypis 6) 
kokios luomos 7) kur gimęs 8)

i I'mirtis 

tuomlaikinio prasitraukimo isz

kokio tikėjimo 12) kokia pri

ti ir skait) ti ir kur mokinosi 14) 
koksai užsiėmimas, ar moka 
amata, ar atlikęs kariumene. u v C

mu turi atsakyti suraszvneto-

Ant 23 ir 24 dienos Sausio 
(ant 4 ir 5 \ asario pagal mus 
kalendorių) yra visiems įsaky
ta, kad nieks pas save nepri

važiuos ir patėmyf
didelis dalgias f
prie tiltelio įeinant į laivų gerai saugojo, ir sargas tuojaus ją 
atstūmė, kaip tik bandė įeiti. Atsisėdo prie vandenio ant

tis ir murmėt..........
— Asz ponia, Jonuti, bet neužmirszau tavęs. Kų. tu 

įminęs nepažįsti {
Vargszę suėmė ne karsztligė, tik sumiszimas proto. 

Nuo to sykio kas dien ateidavo pas prieplaukų laukti Jonelio, 
Žmonės priprato prie jos ir kartais duodavo almužnų. Ji 
dėkavodavo nužemintai, juokdamasi, kaip kūdikis. Taip 
buvo apie du mėnesiu. Vienų sykį neatėjo pas prieplaukų ir 
nuo tada nieks jos (langiaus nematė. Tik policijos laikrasztis

,,Rods'’ tarė Lauras ,,su miera vis reik pasipurtįt. 
Proto reik, kad ką rudens czėse mėsinėji, 
O, kad czėrauji, vėl reik su razumu czėraut. 
Ar tai p rots, kad kas, sulaukęs rudenį riebų, 
Vis besijuokdama ir dainuodama laszinius ėda 
Ir prisiryt aklai, kas dien į kareziamų lenda? 
Juk girdėjot jau, kaip ans Doczys szokinėdami

ir

“iniau pasirasziusiųjįi Mintaujos 
gimnazijos mokintinių — katalikų

tautas, davt

da maži 
motinu c

j;.-

bebūdami, ant musų 
keliu iszsi moki nome

sur buvo

ta mums

Lietuvos ku-

istorija.

kūliams garbinti
A e toto-

riai, apėmę AiasKOiiją, never
tė maskolius garbinti Dievą 
totoriszkai. Ant galo, mus 
gimnazijos sienose leista musų 
draugams .liuteriams melstis:

viams mes
mes
mus

nimo mokintiniu 
gimnazijoj, atsitiko 
pasiprieszi ni mas

koliszkai, atimant mums tiesa.

jaiu

iposgi, ant 
mokintiniai

sybes, idant teiktumėtės surė
dyti, kad mums leista butų 
melstis už Ciccoi'i'i^ prigimto-

rasztis

ir todėl dabar pradedant moks
lą katalikai su visu ne kalba 
maldos. Poliaus ,, Peterburs- 

u.n o lead -
del nenorėjimo kalbėti maldos 
maskoliszkai, 150 mokitinių

likosi iszvarytų. Pasiliko joje 
dabar tik 30 mokitinių ir todėl

200 mokintiniu

leisti mokslaine

tiniu valdžių, turbūt, yra sle- 
piami nuo centrai iszkų valdžių. 
Tam mes netikime, nes Min-

O kožna diena daug kąsnių nor, pasisotįt. 
Pusrycziai kas dien ir pietus ir vakarienė

mis

7/
l om ausi o i 
j/l i kai o j aus

ežiu 1 i ų kataliku-prancuzų. 
damas Paryžiuje, '/is net

Treinai iszeina isz .Shenadorio į Penu 
Haven Junction, Maneli Chunk, Le
highton, Slatington, W hite Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
‘r Weathorh 6 03, 7.38, 9.4, ryta: 12.58

(l.oo po piet ii.

ss
9.11 ryta: 12.58, 353 po piet.

In Qnakakc, Switchback, Gerhnrds ir 
Iludsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre. White Haven. Pitts
ton. Laceyville, Tovanda. Sayre, Vaver- 
1} ir Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53. 6.00 po
piet.

In 
ir in

Rochester. Buffalo, Niagaru 
West us 9,4 ryta: 6.00 po piet.

Stroudsburg 0.03 ryta: 3.53 po pint

1 n Tuk ha nnock 6.0 >3 po

In Ithaca ir Genova 6.03, 9.11 ryta 
>3. 6.00 po piet.
Io Auburn 9.11 ryta: 3.53. 6.00 po piet
In deanosvillo, Leviston ir Boavc

In Stockton ir Dumber Yard 6.03, 7.38.
I I ryta: 12.58. 353. 6.00. 8.12 po plot, 
in Me'Adoo, Audcnriod ir Hazleton 
)3. 7.3s, 9.1 t rvta; 12.58. 3 53. 6.00 ir
1'.’ p<> piel.
Iii Scranton 6.03.9.1 I rvta: 3.53 ir6.00

In 1 Inzleheork. Jrddo. Drifton ir Free 
hi ml 6.03. 7.38. 9.11 r v t a: 
piet u.

In Ashland. C>irardviUo
6.15. 7.30. 9. lo. ll.lo ryta: 
6.50. 9.15 po piet u.

Raven Run. Cent raliulu
ir Shamokin 9.02. 11.05 rvta:

1.50. 4.10

M t -Carine
1. 10 4 07

l’ark l’lnco. Mahanoy City. Dean

12. 11.13 po piet u.
Iii Yeatess ilk“ 5.45. 7.38. 9.14 rvta 
53. 6.00. 11.13 po piet u.

Treinai iszeina
Isz ShiiinoK'in 5.15. 8.20. 12.10 isz .-ylo, 3.00. 5 10 
>0 po ;>i< t u i r :> i <i ua iii S/enadori a n l 6.03, 9.1 
to. 12.58. 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų
Iszeina i-z Szenadori, Į Pottsville, 6 03. 7.38 
>5. 1105. isz. ryto; 12.58. 3 05. 4.15, 6.00

po piet 11.

10.15,
j Szc.indori 6.00, 7.45 

3.00. 5.15, 5.40, 7.15, 10.20

Užeina isz Szeniulorio į ILizlelon, 6.03, 7.«8 
I I. r.\ te. 12.58. 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.
Iszeina i-z. Ihizleton Į Szenadori, 7.35, lO.Ofi 
.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.§6 po pietų.
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Iszeina in Raven Run, Centralia 
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto 
1 49 ir 7.-'l po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47. 8.19 po piet.

Shenadori 
po piet u.

ir 5.35 po pietų, ir ateina in 
ant 9.10 ryta ir 12.50. 6,31

Iszeina in Ashland. Girardville Ir 
>st ('reck. 7.53 ryta ll.lo po piety. 
In lla'.leton. Black Creek' Junction 

lilltį nilO J ųs Įsakv-| l’enn Haven Juction. Mauch Chunk 
Allentown. Bethlehem, Easton ii 
York. 9.10. ryta 12.50, po piet,it. 

Philadelphia 12.50. po pietn. 
Yatesville, Park' Place, Mahanoy 
ir Delano. 9.10. P.’.5(> ryta: 6.03 
po pietn,

Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryla 12.52. 6.24 po pintu.

Isz Szenadoric in Foltsvilie 6,00,9,10, 
9.40, ryte 3.05. po pietų.

s tikrai mus izklausys!
Jūsų Szvicsybe! Tt

ma. idant neiszvytų isz gimna
zijos musų draugą Juozą 1 u- 
beli. atsisakiusi maskoliszkai

nas isz musų, jeigu mums bu

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

fu 
C i I v

te: 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
koi.i.in n. wilder genoralnas snperin 

tendentas South Bethlehem, Va

A, W N'ON’NEMACHER, Asst G.P A 
South Bethlehem. Pa

,,Žinom juk visi, kaip mes nuoginteli geniam, 
Taip didžiausias pons kaip mes vyžuoti nabag 
Ciesorius taip jau, kaip jo skaroti padoriai,

Kad darbai laukų prasiplatina, lukuria szmotų.
Taigi ne vis kas dien, nei svotbą didelę kcldams

t u i<i > mūvi y

Kad kas don. kaip reik, bandysi mandagiai czėraut 
Irgi beczėraųdams kiįų dienų paminėsi.

Tarp lietuvnįkų d.aug syk tols randasi smirda 
Kurs, lietuviszkai kalbėliams ir szokinėdams,

Daug tarp mus yra, kurie, durnai prisiriję, 
Yokiszkas dainas dainuot ir keikt pasipratin

Todėl tuls žioplys, supliurpęs visų zoposta,

Jus pustei nįkai, ar tam Dievs savo gerybes 
Mums kas dien visur ir taip dosniai dovanoja,

430

Ak, ncĮiadyvyk man dėl tokio dyvino žodžio: 
Juk žinai, kad vis tiesa, kų czc suvapėjom.

Taip kiekviens žmogus vargingai pradeda žioptert, 
Kad jis isz tamsos į svieto ritasi szviesų, 
Ir po tam lopszyj sapnuodams szaukia pagelbos. 
\ iens taipjau kaip kils užgimdams tižgema blogas.
Kad ponaiezius į garbingų patalų deda

Ar suvystytus ant menko padeda demblio, 
Kiek jie, mislyk tikt, sav patys atnesza lobių? 
Ponų dar nei viens su kardu negimė sviete, 
O tarp būrų vėl nei viens sav n’atneszė žagrę, 
Ar akėezioms padarynes, ar negelį grėbliui. 
Pons didžios giminės, tarp būrų vis pasipūtęs, 
Nei laszinių taukai ant szilto vandenio plaukia; 
Bet nabagėlis burs, skylėtų mnezę nuvožęs.

Ar isz tolo kloniojas, didei pasilenkęs.
Bet jau ttiip kožnam Dievs vietų mandagiai taikė, 
Kad viens, kaip baisus kunįgaiksztis, skiauterę rodo, 
O kits per purvus klampodama mėžinį rauso.

Rods yr daug žioplių, kurio nabagėlį būrų 
Isz nelabos szirdies per paikų drimolį laiko;
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Maskoliszkos svajo
nes.

Neseniai iszejo isz po spau
dos maskoliszkoje kalboje 
skyra knįgele, kurią parasze 
jenerolas Kirejev. Toje knį- 
geleje jos autorius iszplepo 
priesz svietą apie maskoliszkų- 
jų szovinistų troszkimus. Sztai 
trumpa isztrauka isz to veika
lo.

Maskoliszki paprocziai, mas- 
koliszka kalba ir caro skiptras 
(valdžios lazdele) turi paga- 
liaus pamuszti po savim visą 
svietą. Prieszįtis maskolių 
valdžiai yra kvailybe, nesMas- 
kolijos galybe paremta ant tri
jų galingų piliorių: stacziati- 
kystes, patvaldystės ir tautisz- 
kumo.

Maskolių bažnyczia, esant, 
tai vienįtele tikra krikszczio- 
nystes forma. Visi krikszczio- 
nys susivienys sykį ir tai tik 
pasiduodami po valdžia staczia- 
tikiszkos bažnyczios.

Maskolija, girdi, turi idea- 
liszką valdžios formą, - auto
kratiją (patvaldystę). Teisy
be, yra ežia nekurios klaidos, 
ųadinanczios viso kūno sim- O 
metriją. Bet tikra autokra
tija neturi jokio sąrysziosu po
licijos visogalingumu, arba 
urednįkų tironyste; autokratija 
anaiptol nekenkia presoslais
vei. Idealiszkoje autokratisz- 
koje vieszpatysteje žmones lais
vai iszreiszkia savo nuomones, 
idant caras galėtų jas apsvars
tyti. Tą maskolija pasieks su 
laiku, bet ne per parliamenta- 
rizmą, kuris vedąs į anarchiją. 
Instatymiszkoji valdžia turi pa
silikti vieno žmogaus - caro 
rankose.

Treczias drūtas Maskolijos 
paramas tai jos tautiszkumas. 
Maskolija turi tiesą, pereigą, 
szelpti kitas tautas mažiaus ir 
daugiaus susigiminiavusias su 
Slavėnais. Maskolija turirupį- 
tis, idant kitos vieszpatystes 
susistiprętiĮsząlyse, kur apsi
gyvenę Slavėnai ir turi prilai
kyti Slavėnus visoje pasauleje. 
Lenkams, kurie yra artymais 
maskolių giminėmis, turi but 
sugrąžįta neprigulme, bet jie 
turi prižadėti, jog pasikakįs 
Austrijos ir Vokietijos len- 
kiszkomisprovincijomis su pri- 
deczku Varszavos distrikto.

Teisybe yra svarbi priežastis 
priesz praplatinimą lenkų ir 
czechų valdžios: - tuodvi tauti 
prisilaiko rymiszkai katalikisz- 
kos erezijos. Bet jei jodvi pri
žadės agitavoti priesz vakari
nes tautas, tai maskoliai gali 
jas szelpti be pavojaus. Tegul 

Kas dirvas užartų, setų bei nuvalytų, 470

Kad ne Lauro nei dosningo Krizo nebūtų' 
Žinom juk, kaip kožnas pons su savo namiszkiais,

Burui isz bėdos i rankų pinigą bruka 
Irgi beglostydanis jį maldo kad susimiltų.
O sztai, tuo paskui, kaip didis pons įsirėmęs

Ar besiszypsodams jo prastų niekina namų/'
,.Rods'5 taro Priczkus,,taip ir man daug syk pasidarė. 

Kad asz szaltysziaudams szen ir ten jodinėjau.
Amtmons keikė taip, kad man plaukai pasisziauszė, 
O tarp būrų daug manę jau kone visa prakeikė. 
Pons iszkoliodams kas dien manę tinginiu szaukė 
Ir, kad urdelį n’isztaisiau, tuo muszė per ausį, 
Kad snargliai perdėm isz našios szokti pagavo.
Rods tai kiauliszkas maniers ir didelė geda,

Ir jį spjaudydams per paika kumelį laiko.
Kad manę pons kampe tamsiam ir visų nupeszlų, 
Ale po tani szviesoj kožnam vėl visų pagirtų, 
Tai ben dusziai taip skaudu nei sunku nebūtų. 
O-gi dabar taip gėdiszkai visur pasirodau.

l^et jisai fuojaųs manę peszt ir inuszf pusi kęsus 
„Eik’1 tarė „snargliau, kas tav rup? Sztai, gausi 
Ar jau užmirszai, kaip pons tavo nugarą skalbė f’ 
Asz, dėl žodžio to bjauraus didei nusigandęs, 
Jau, kur galvą savo nukiszt, visai nežinojau;

Tai atlikom jau, visur niekai pasidaro.
-------- [Toliaus bus.]—

slaveniszko vieszpatavimo.. > .
Tokia tai didžiumos masko

lių politika.
t 

Skaitlius lankan- 
cziu baznyczias.

Pagal New York'o lailcruszti 
Independent (nepriguįmingu jųi) Su
vienytose Valstijose pereituose 
(1896) metuose žmonių Lankamzių 
bažnyczias, buvę 25.342.333, kurie

Adventistų..............t .77.293.
Baptistų.................. 4.153.857.
Brolių........................... 3.427.
Brolių (Plymouth’o) . . 6.661.
Katalikų.................. 8.287.048.

Krikszczionių.,............. 1,277.
Krikszczioniszkų misijonorių

draugystė.................. 754.
Krikszczionių mokslinczių

(scientistų).......... 25,000.
Krikszczionių susi vien yjimo

(Union)..............18,215.
Bažnyczios Dievo.. 36,0q0.

Bažnyczios Triumfuojanczios

Bažnyczios Naujos Jeruzoli- 
mos.. 7,527.

Komunistiszkų draugų 3,950. 
Kongregacijonalistų 622,557. 
Kristaus Mokįtinių 1,003,672. 
Dunkardų................. 83,475.
Evangelistų.............. 148,783.
Draugų (kvakerių).. 116,!>89. 
Bažnyczios Draugu.......... 340.
\ oKiszKu IbvangclistiszKU I ro- 

testonii.......... 36,500.
Vok. Evang. Sinod. 186,000. 
Zydu......................... 139,500.
Paskutinių

. .. 234,000.
. t. 420,! >05. 

20
Liuterionn.............. I
Vaidenstromainu ....
Mennonistu................
Metodistų.............. 7
Czekiszkų Brolių.... 13
Presbiterijonų.. .. 1,460

ooo.
944-.

346.
>5 6.

Reformatų.. ..

. .. 40,0(10.
........ 306.

I ) raugu
- L-

Teosofiszkų Draugų.... 3,000.

70,000Unitarijonų..
U ni versa Ii st io
Ncprigulmingos Draugystės

IVW, 

ną

kad isz vii pesezio. 16 die- 
Vasario iszvežė jsubludė- G

Jau at-

nome

pioje jos autorius grafas Leliva 

kurias kenezia mus broliai po 
maskoliaus jungu.

Irtinasi pvenia
MetavonėSj pasitaisymo laikas!

tskiuti, g e r a s r o d d a v y s yra p a g e i d a u t i- 
veikai i n g a s.

lįti savo pabudį ir paproezins, at- 
^^rasi rasztuose, knįgosc dvasiszko- 
[\Ae ii’ svietiszkose — gerose.

Baigi kiekvienas, ką iki sziol mojome ranka ant knįgų, da
bar prie jų atsigrįžkim. Imkim jas skaityti, pirkime jas.

Kad palengvįti įgavimą knįgų sziame laike, GARSO spau- 
įstuve atsisako nuo pelno. Visas Dvasiszkos įtalpos knįgas 
gausi už puse prekės.

@ Iszsirink kokias nori knigas isz ,(

GARSE

PASKUI

nia.

Musų spaustuvėje raudasi 25 c.
szios kuįgos:

JI aidų kui gos:
arba ,

a)Skuriiiiuose

3,00 ir

į BALANDĖLĖS

2,io ir

(langiaus

7 Oct

Knįgos dvasiszkos Įtalpos

2,ir 3 dalis
Gyvenimas
Gyvenimai

S 0 c

25c

1C

nuo baimės snrnr-
30c.

)C.

Mėnuo Marijos

dingą gyvenimą 
No venos

50c
30c

50c
25c
30c

n i ja

mente
Mokslas Rymo kataliku •/ t

25c

Ražanezitis amžinas 10 pasaku

Didžioji nedelia

Perspėjimas apie szv. 
Trumpi pamokinimai 

ti k um A nl a na viezia u<

10f 
20c 
10c

abroze 
30c 
10 c 

Kankinimas kataliku Lietuvoje atminai 
motuoseį Kalba dvieju žmogų

i Vadovas iii (langu O L
A'adovas apiankatiezių almlninima kam

irio linksmybes
1 Andersono pasakos, su

dienose teippat aptil
si!

molavoties 10c
kėjima se! Istorija kantrios Elenos

■ rodės isz knį- Olitypa.........................

A. K1ZLA1TTS 
yra mus agentu Mt. CARMELIJE 
ir APIELINKESE.

Užraszo G a r s ą ir apgarsini
mus priima.

,Jeigu busi kada nor ( 
Phiubcrij užeik- pas j

JURGI ILGUVA 
o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi, 
urielkele kaip medus, o cigarai turkiszki

szant pas mus reikm p
Gaisas Publishing

500
Insisziurikite (apsisergekite) pas

TTNi K| ^4- 1*21) Smith Jni-diu Slicnaudoali,
-fc1 ePULpS (jy ' ’lies lietin Kzka baznyezia

Jis perstato geriausias, isztikiniiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoas. Insziurina nuo ugneles jau tlaugelis metų

9 a

■K 
<i> 
•H- <i> 
•n-
-n- 
•8
■H

Suskaityk, kiek visos 
tavo iszriuktos kuįgos

■H-
•H-
•H-<i>
K
•n-
■n-

mums puse tos sumos, o

lenesio bus tok

Kuįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose

Vaikų kuingelė

10c
20 c
15 c

20
sk aušinu

ma 3d c
LIETUVOS V IS TORI A 50c

Juokingas pasakojimas - 7c

N E
10c

l‘00
2,00

Tamoszius besotis

save pramokti raszyt ’0c
Ką daryt idant sv<‘iki Imtume 

Trumpa senovės įdėtuviu

Birutės dainos
etro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama

įsakojimas apie

15c
v\ rni žeme

ir jo ru

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent is allowed. 3*2 page Book Free.

WILLSON 6l CO.. Attorneys at Law, 
Of p. U. S. PaL Office WASHINGTON, D. C

-------- o---------
Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisl 
segę prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsi, jjog toji 
kviėtka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz 
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztnoja tik.......................25c.

Prietaisas dėl darymo baikų ir yvalriausių kazyrių gali
te gauti pas manę.

Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kviet- 
kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popierų 

ir konvertų kasztnoja 35c.
Maldų ir Istoriszkų Knigu galite gauti labai pigiai pas mane.
Masziiiukės dėl drukavojimo gromatų pas manę gausit už pigiausią prekę.

Kas norės dasižinot apie kokį norsdaigta, atsiųskit už 2 c. markutę* o mes prl 
siusime kataliogą arba žinia apie viską. * Raszyklt ant szio adreso:

K a

Kur meile t<*ii ir Dievas

Vakaras Tilviko pirkteleje
Gyvenimas Stepo Baud uosio 

dalis ..Szanloniszkio senelio’’) 
Apie Dangų. Saulę. Menasį. '

;>c.
(ketvirta

Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja “ “ “ 10 c.

Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas

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

Pamokslai ant didžiųjų mę 
tin i u szvenezių 
nedėlios
l’avergelė (P. l’eiver neoš

ir didžiosios
i b c

Vapplerio A. kun. 
bažnyczios kataliku

10 c.

1 ,00

Sheuauadoali, Pa.

L

sius kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui porfre 
to.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

41 ir 24

DAKTARA'S

Y. M. IIPIIITOV .1) 
buvęs prie Abners Hospitan 
Ashland'c. Gyvenai 15 N. Jardin

S h o n a n d o a b, Pa,

nauja DRUK ARNES ADRESAS:

GAUSAS PUBLISHING CO
119 E. CENTRE, STR., — SHENANDOAH, PA

K. Radzcvicziaus name, pas Lehigh Valles dypa.

Lietuviszkų Gruboriu
Vincą Minkė v i ežiu

140 E. Centre, Sbeiiiindoali
Užlaiko geriausius arklius ir ri- 

ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

Istorija Katalikų Bažnyczios. .1 
) ra labai naudinga dėl perskaitymo kož 
nam katalikui. Kasztuoįa - $1.00

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

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 89<>. 1 Jnkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji Init ii. Kasztuoji'S .50 
pas KUN. A. BURBA. Box 053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Skaitykit!
lieriu, ražanezių, MSrožū viso-

C G G

i ’c
10c

10c
K rizinaucko

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA. *
Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu 
9 ryto iki 12, ir nuo^S vakar iki 12, Ti 
ri visokiu kogeriansia padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

ir

Smagiausia vieta del užeigoš. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima 
rodą reikale duoda.

M KUPCZINSKAS ir
P- PHgKBVICZIUg 

Kampas Main ir Oak uliczių, 
SHENANDOAH, P

y
Do not be deceived by aliurinp advertisements and 

think you can net the best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 
for a mere sonp. Buy from reliable manufacturers 
that have trained a reputation by honest and square 
dealing. There is none in the world flint enn equal 
in mechanical construction, durability of working 
parts, fineness of flnisli, beauty in appearance, or lias 
as many improvements as the NEW HOME.

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

Chicago, III. St, Louts, Mo. Dallas, Tftas, 
San Francisco, Cal. Atlanta, Ga.

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gcn'l. Agt.
1127 Chesnut st. Philadel phia P

GARSO Spustuve

Kuopuikiausia ir už pigiai
preke [czienia] iszpildo*;

visokius drukoriszkus p

Draugyszcziu konstitucijas, 
Pliakatus, Tikietus, Groma- 

tas, Užpraszymus ant vesei-
Hju ir t. t.

S Serialise ir szvieziause mesa 
--------PAS------

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28).

R. H. MORGAN,
Dirba visokias 

KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T

DEL LIETUVISZKC DRAUGYSCZIU------ 1
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
k u kardas ir kepures.

■ ■■ na iiĮ^j^.Į.^.. vieta visoj Amerikoj/

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
PAS

J. MILIAUCKA

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
galima pirkti kuopigiausiai hiivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą,~Russiją, Lenkiją ir kitas wisas 
szabs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

PUIKI PROGA!
Už pigiausia preke gauti visokių uavatnų daigtų.

Joseph Matutis,
287 Wyth Ave. Brooklyn, E. D. N.Y.

NAUJĖS * I.IETUW1SZKAS H B ®

202 S. Malu Str., DiUT Shenandoah Pa.

JUR. § ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai Įias srvo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

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

Anyone sending n sketch and description may 
quicklv ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecurlng patents 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, largest circulation of 
nny scientific journal, weekly, terms $3.00 a year j 
$1.50 six months. Specimen copies and Hand 
KIook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

jia

GERIAUSIAS fii Lietuviszkas g KRIAUCZIUS

Th mas Bnjaucka s 
^^X^Persikrauste į savo naujus namus ant^x^x:

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa.



(Tąsu nuo 1-ino pu-dtipio.)
prie draugystės prigulė!, o paskui į 
užszaukėin miltingą pas vieną iszsa-! 
vo biznieiiup. Szmidt. Iszsyk susi
ejo žmonių tokia daugybe, jog kaip 
tik gulė sztore iszsitekt, bet kada rei
kė ant tiitro miltingą atadavyt ir 
viens papraszė nusijimt kepures ir 
mest rūkymą vienas mandrolius 
kaip suriko, ar ežia, girdi, kunigas, 
kad asz tuiiu kepurę nusijimt ir 
isze per duris, paskui ji iszcimpino 
dar keli tabokini, kuriems braages- 
nisrukymas. negu prigulėjimas prie* 
draugystės.

Ak bėda! bėda! kad tarp musdar 
tokiu tamsiu atsiranda. Nežiūrint v v
ant to likosi draugystė sutverta, 
kuriai vardą davėm Szv. Vadavo 
ir iszsyk prisiraszė 20 sąnariu. Vy
riausybė iszrinkta isz sekaneziu: 
Mieczislovas Leseviczius preziden
tas, Felixas Opolskis vice preziden
tas, sekretorius Jonas Kartaviezius. 
kasierius Mikas Astrauckas.

Ateinanczia nedėle. t. yra 28szio 
menesio turėsim vėla susirinkimą, 
jau paskutini, paskui uždarysim 
musu draugystę ir prisiraszym.ts 
kasztuos (langiaus. Sulygsziol lik
tai 81. Užtaigi vyrai isz Midlepor- 
to ir :iį>1 iii kini u, kurie norite dar 
prisiraszyt prie mus draugystės tai 
pribukite ateinanczia nedėle pas p. 
Lcskevicziu.

Miltingas atsidarys ant 3 po piet. 
Su guodone Vietinis.

kaieziui už taip didelį prezen- 
tą, t.y. už velava. kuria teikės V V
paaukauti.

1 sz. k it ii nticsl u A iiktikos.

St. Louis, Felr 20. Mirus 
Ann R Alien, Pitt-Tield, Mass, 
kelioms sąvatėms atgal, paini- 
iija nepasidalina jos turto, ku
ris iszncsza 8 1 H)(>.

Allegheny. Joseph Dvorak, 
maskolius, givenantis po No. 
88 \ ilia str., Allegheny ture 
dams porą lotų, o mažai dirb- 
dams, negalėjo užsimokėti tak
sų, sumislijo sav givastį atimt: 
susimaiszė žalio pauderio su 
vandeniu ir nusinuodino.

Bismarck, N . D. b eb. 19 
atrado nužudytas 6 ypatus* 
ant kraszto upės Mis
souri, 30 iniliu nuo miesto Bi- / v
smarck. Nužudyti szie yra: 
Mrs. William Waldron, Mrs. 
William Bouse ir du vaikai, 
Taipgi Bev. Thomas Spicer ir 
Mrs. Thomas Spicer, Mena, 
kad žudįtojais buvo Indijonai.

Isz Pittsburgh o.

Vasario 20 d., ant 7 valan
dos vakare, kada ferai prasi
dėjo bažnytinėj salėj, po va
landai žmonės pradėjo skirsty
tis į szalis, ir pasirodė karei
viai Vytauto. I). L. K. pilnoj 
savo uniformoj po vadovyste 
kapitono P. Lorent’o. Guodo- 
tinas klebonas kun. J. Sutkai- 
tis partraukė velavą szios že
mės isz New-York o su placzia 
mėlyna juosta, nuo virszaus ir 
paraszu lietuviszkoj iranglisz- 
koj kalboj:,,Kareiviai Vytau
to D.L.K.“ Kada sustojo vi
si i rėdus ir priėmė vėlavą 
szios liuosos szalies, kapitonas 
P. Lorentas laikė prakalbą 
iszaiszkįdams, ką tai vėlava 
ženklina. Tai pg i a i sz k i n o
kiekvienos vieszpaiysces žen
klą, t. y. vėlavą, o ant galo 
■priminė ir apie Vytautą 
D.L.K., kada kariavo už tė
vynę ir nesze prieszais lietu
vius vėlava ir kąip tai but 
mums linksma, jeigu mes da
bar galėtume stot į glitą su 
Vytautų D.L.K. ir savo Tėvy
nės velavą neszt pirma savęs - 
bet turime užsiganedįti priim
dami vėlava szios vai nasties c
szalies. P. Lorentas ragino vi
sus savo kareivius Imti narsiais 
ir tvirtais, ir kiekvienam rei
kale sekt pėdoms \ ytauto 
D.L.K., dirbti isz visu savo v
pajiegų dėl labo Tėvynės ir, 
atsimįt ant savo brolių, 
esanezių po meszkino jungu, 
paszvęsti savo visas pajie- 
gas ir szelpti kaip įmanyda
mi, ir reikale nesigailėti pa- 
szvęst ir savo gyvasties už 
Tėvynę, kaip mus broliai ne
sigailėjo praliet kraują 1893 
mete, Kražiuose, už vierą ir 
Tėvynę.

Po kalbai P. Lorento, laikė 
prakalbą guod. i<leb. kun. J. 
Sutkaitis, pagirdanis karei
vius Vytauto už jų stro
pumą. Taipgi ragino ir ukva- 
tino ant tolesnio laiko, ydant 
narsiai kariautų priesz neprie
telius Tėvynės, ne su kardu, 
nes esam per silpni. Galime 
kariauti apszvieta ir szelpti 
medegiszkai savo Tėvynę — 
mes esam szioj valandoj nor 
tiek laimingais, jog esam kuo
soj szalij, kur galime be jokio 
persekiojimo laikyti prakalbas 
ir tautiszkus apvaikszczioji- 
mus. Taipgi galime įgyti ir 
apszvietimą. Esame mes lai
mingesniais szioj liuosoj szalij, 
kaip mus broliai Lietuvoj po 
valdžia meszkoiiaus. Neuž- 
mirszkim savo brolių ii Tėvy
nės, kai iaukim už ją,

Thomas Bowe, jaunas vaiki- ' f/
nas 26 metu turi 16 ė
paežių ir visos gyvos. Pradėjo 
žemytis nuo 16 metų ir per 8 
metus apsipaeziavo su 16. 
Gimtinė jo yra Arkanse. Isz 
Arkanso persikėlęs 1 889 mete 
apsipaeziavo su mergina 16 m. 
Su ją pagy venęs C» mėnesius pa
metė. In 7 mėnesius apsivedė 
su Mary I >i u m met, prol’esorką 
piano, su kurią pagyvenęs 3 
mėnesius apleido. Baskui pa
ėmė farmerio (lukteri, kuria V t
už metų taipgi apleido. Paskui 
apsipaeziavo su Ada Knight 
Georgetown^, Tex. Ket
virta pati turėjo 15 metų, nes 
vos paliovė vaikszcziojus į 
mokslainę; gyveno su ja apie 4 
mėnesius. Po tam apsipaezia
vo nu Lizzie Long. Gal veston’e: K z ' '
su ta pargyveno 3 mėli, o pas
kui paėmė Annie Bosseau, 
Brawnwoodc, Tex., kurią ap 
leido iszgavęs š6,000. In 7 
mėu. apsipaeziavo su Anny 
Clark isz Longview, Tex., isz 
kur sugriebęs į 8 1,000, į mė
nesį laiko tą apleido ir nuvyko 
į Ilenriettą, Tex. Budoms 
Henriette, apsipaeziavo su 
Alice Henry. Jos tėvai iszleist 
nenorėjo, tai paslaptimi apsi
paeziavo Oklolioma City ir 
persikėlė į Norman, (). T 
Po kelių mėnesių pati iszke- 
liavo pas tėvus, tai liek jį 
ir matė. Su devinta, Mattie 
W illiamson, tik tris mėnesius 
gyveno ir nukeliavo į Baris 
O. T. In 3 mėn. apsipaeziavo 
su Ada Back, kuri gyveno 
Van Zandt Count, Tex. Su ta 
linksmai gyveno visus metus. 
Iszgavęs ŠI ,000 apleido ir tą.
Kada iszkelitivo pas gimines, 
tai jau pargrįžus savo vyro ne
rado. In 5 mėnesius, jau apsi
paeziavo su deszinita Ella 
Bowles Hanston; linksminosi 
per tris mėnesius, o gavęs nuo 
jos S 500 apleido, ir urnai apsi
paeziavo su Ehzc Bowlin isz 
Nath Bowlin Arkanses. Po
metų apleido ir lą. NIete 1893 
apsųiacziavo su dvylikta Dai 
sy Smith isz Bird City, Texas, 
su kuria gyveno metus laiko, 
kol nei'Zgavo nuo jos S 3,000. 
Kcturiol'kta pati vardu Annie 
Fall. A psipacziavo jos tėvų
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Iszlranbi isz Philadelphios Lietuviszkas teat

gavejimo būda
Rhiladclphijos 

arclii<lijec<‘zijoj.
1) Kiel.vien kriksczimiis katalikas, 

pabaidęs •_* l-iis nifi us. Imi nžlaik\ii ga
vėnios pasui ka. jei dėl teisinsi! prie/.as- 
czin n e.na \ o d i s pensus, t .y. pa Ii uosa v iino.

2) Nuo pasiliko \ ra pa Ii iiosuot i ligo
niai. nei n ri n t ie dar pilnai ‘.’1 metu, 
nesz.czios motin xs arba zindanezios kn- 
dik'ins. sunkius darbus dirbanti ir \ isi 
pakars/.e seneliai, senatvės apsilpnili.

3) Visi nepaliuosiiol i nuo pasiliko isz- 
skv rus nedėldir-.ii. gali lik syki am die
nos pavalgu t i i k i \ a lia i.

4) Dienose, kad pavelyta valioti su 
mėsa, nevalia valgi ti sykiu su mėsa ir 
su žuvimis.

o) Vakare pavelyta pa-idrm it i kiek: 
neiadk suvalgyti per vakariene (lan
giaus kaip svaro valgomu dainių.

Pagal szv. Tėvo induliu iszduota .’t d. 
lt ugpj ttezio | A uniHt o |. szie y pa t i ugi pa
lengvinimą i \ ra suteikt i.

G) Ant vakarienės galima valgyt i duo
na, svjesta ir visokius vaisius, salotas, 
daržoves ir žuv is. talposgi plona ir klau- 
szinius.

7 | Isz rv to galima isz.gert i kokio szilto 
nerymo. kaip antai puoduką arbatos, 
kavos, ezekollados Ir suvalgyti riekule 
duonos, nmltiugitius kaip s/.cszla dali 
s va ro sv oria nezia.

S| l‘;iv(dyt;i v rn naudoti tankio vietoje
sviesto dėi kepimo žuvtt. visokiu valgiu 
isz. da ržov iu ir lt.

U | Su mėsa galima galgvti nedėldie- 
niais ir po syki panedėliais. ularnikais. 
ezelvergais ir subatomis iszkirianl su
kata. kurioje pripuola (-zvertis metu 
t. y. l.'t d. Kov o i r d idžiaja -.ubata.

10Į \'irszmtiiėiose dienose, kad pave
lyta su mėsa, visi nepaIiiiositoli mm pa
siliko dėlei metu arba sunkaus darbo, 
galt tik sv k i ant dienos valgyti mėsa.

11] Kada negalima gerai papietuili 
v idudimiiji*. tai galima permainyti val- 
gvmoparėdka. beje užsikasti kiek am

ras.
Mt. Carmel O jaimummr 

algrajis i Kovos (March) ko
mediją ..Amerika pirlij. 
Nereikia, rodos, daug ne szne- 
kėti, kad teatras yra vii na isz 
geriausių ir naudi ilgiausių zo- 
bo\ u, kokios tik \ ra. I en v *
netik smagiai praleidi laika, 
bet apturi drauge ir pamoki
nimą. Ne \ ienas Lietuvoj 
gal svajoja pamatv ii ant sce
nos lietuviszką komediją ar 
dramą ir nesigailėtų nč triūso, 
ne skatiko, kad tik pama
tyti. 1 ikimes kad ir aplinki
niai Mt. Carmelo lietuviai 
nepatingės susirinkti į parapi
jine sale, kur bus laikytas 
perstai ymas.

1 ikietas kaszluoja 15. 25 ir 
50 centų. Bradžia perstaty
mo bus ant pusės asztuntos 
valandos.

Už pigiu-piginusią preke visoki 
va i ui Kai dėl szermcuu. Tniposgi 
i ;okios zob dės isz blckės ir isz- 

j dirbimai isz geležies pus
Mrs. M. F. Schmidt s

107 Jardin str.
Shenandoah, Pa.

Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovėlės.

XEDELIXTS LAIKRASZTIS
Iszeina ( hieagoje Kits sukata ir paduoda žmonėms 

svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame
rikos, Lietuvos ir viso pasvieezio.

VIENATINE LENK IS/.KA
APTIEK A A 

netoli lietuviszkos Kaži vežios. \ :iis- 
tai esti pargabenti isz Europos ir re- 
eept ..i luina iszpildoini kuoteisin- 
giausiai. Taipgi turi visokiu pateii- 
tuvotii vaistu-

SI. Sarzynsk
8().'» Carson Str. South Sivl<».

PITTSBURGH. Pa

VYRA LIETUVIAI
IĘ PALIOKAI,

zYpznaimimi jums, jog esu No- j 
tari jttszas Bubi irzlias (Rejentas) .szio 
Sceito Penn-y 1 vtinijos ir jog dirbti, 
visokius rasztu.s arba pasvieeziji-1 
mus.

Kas norit s.avo dales arba Laukus 
Lietuvoje kiltim apraszyt, parduot ’ 
urbti pirkt nuo kito, czion gyvenda
mi. arba katras norit cze<a (uždar- ( 
bi) parduot, ir kurie rciktilanjal 1 
smertelno. arba už sukolicczijimą 
I’xaiefiszio atjeszkot. teiposgi l.ais- 
nus dėl žen\ bos gaut.

.Ylcikit pas manę, o asz jn-u no- I 
ra iszpildy siti lietuviszkoj tū ba 
lenkiszkoj kalboj.

•lolm J. Bobbin
1 ’nblicznas Notarijttszas

ZINIA BELSALH NIKI 
IK SZTOKNIhU.

Birkil sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandotir didžiausio ir 
pigiausio ktųicziaus visame paviete. 
J is pardavinėja laiposgi daug įvai
riu gražiu mažmožiu: parduoda vis-| 
ką už 2<> procentu Įiiyitms nei Įriti. Į 
Jei netiki, lai pamegik duot jam j 

■orderi. Jo krautuvė yra
237 E. Centre str. 

Shenandoah. Pa.

j R. A- Davenport
PARDUODA ---

VISOKIUS BECZIUS BURNI
NIUS IR DEL SZILUMOS.

TAIPOS- (ii----
l’ataiso blokinius stogus ir už

laiko visokius daigius rei
kalingus prie 

kuknios.

Mes kareiviai Vytauto 
D.L.K. sudedam szirdingą 
a ežiu mus guod. kun. J. Strt-

namuose I ex arka na; su ta gy
veno (> mėnesius ir paėmęs 
8 1,000 apleido ir tą. Benkio- 
likta pati buvo Ella Bennelt, 
buvo jauna ir graži, su ta gy
veno 2 metus. Ant galo apsi- 
pficziavo su paskutine Ola Ma
yes isz Denison; prit-sz apsi— 
paeziavimą tik 10 dienų pasi 
pažino. Ant galo petlevoda- 
mas su degtine lapo paimtas 
į lakupą. Kada apsigarsino, 
jog jau sėdi lakupoj, lai visa 
szesziolika paežių suvažiavo 
ir pradėjo kiekviena savįtis, 
bet jis pats pasakė, jog iszėjęs 
isz lakupos eis gyvent su pen
kiolikta,, nes tą geriausia 
mylėjo. (Pr. Naujokaitis. <

..Lietuva’ kasztuoja ant metų tik 82. Kas abu doh 1 n 
užsimoku isz virszaus, gauna puikę knjgelę, vertės 50c., dova
nų. Kas iižsinioka 8 1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sav iszsiriukl isz musii kataliogo kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c,, o prisiunsinie dykai.

..Lietuva \ra labjausiai iszsiplatinus po visą Aim riką 
dėlto-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 mi
me turi kuo Įmikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

..Lietuvos" Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių 
laivų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai 
iszsiųsti per ,,Lietuvos“ redakcija greieziausiai suvaikszczioja 
kaip isz kitų agentų. ,,Lietuvos“ redakcija teip-gi Įtarduoda 
lotus ir namus Chicagoje aplink lietuviszką bažnyczią ir at
lieka \ isokius lietuviu reikalus gerai, greitai ir teisingai.

B.aszant su bent kokiu reikalu į ,,Lietuvos“ redakciją, 
arb.-a pinįgus prisi 11 neziant, visada uždėkite szitokį adresą:

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

piet u. o vakare gerai pavalgyli.

12| Pagal ypatinga szv. Tėvo imliilta 
iszduota lo d. Kovo Islbni. ant 10 me
tu, darbinikai ir ją szeimynos gali val
gyti su mėsa syki ant dioims visose pasili
kti ir gavėjimo dienose, per ISZ TĮSI S 
METIS, iszskiriant VISAS PETNY- 
CZIAS. peleną diena 1 poptdezin], Di
džiosios nedėlios seredtt. suimta ir Kn- 
czios diena. Ti(*. kurie pasinaudoja isz 
to palengvinimo, privalo užduoti sav koki 
nors prisilaikymą.

Gavėnios laike katalikai privalo rn- ; 
pilis pribūti ant įvairią ypatingu diev- , 
maldvseziu ir pasirodyti ypatingai, jog Į 
jie yra mokpiniais to. kuris apskelbė į 
milaszirdyste ant svieto. Kiekv imis I 
krikszczionis turi padaryti kokias iszga- 
li aukas |apieras| ir almužnas ant di<‘-| 
v iiotu arba geradėjy stės įreilniti. beje i 
bažnycz.iu. ligonbucziii. prieglaudos na
mu irt. t. l’astrasz.o

■f 'Patricijus jonas
Pliiladelphios Arei vys k 11 pas.

N C O R E D A K C UOS
P. J. Prusui, Carbondale. 
Pa ‘ L ž pusę prekės mes par
duodame tik d.vasiszkas knį— 
gas, o s\ietiszkųjų pasilieka 
paprasta prek ė.

Wanted—An idea SHSS 
Protect your Ideas; tliev may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERIiVRN ft CO.. Patent Attoi 
neys. WashluRton, 1). C.. for their $1.800 prize ofTei 
aud list of v«o hundred invenUonn wanted.

We BUILD them to YOUR order

SOUDAN, 
NILE and 
PYRAMID

• BICYCLER
I and

TANDEMS

Aq and are very attractive. Send for 
our ACCURATELY Illustrated

Al (Z - -x— x-n< ■ - tl J ,.

STYLE,
COLOR 

and FINISH.

Mason & Mason Company,
No. 587 W. Madison St., Chicago, Ill.

Povilas Obiecupas

vienatinis lieliiviszkas pinigu siuntėjas; siunezia pinigus i visas dalis 
svieto: į Europą ir 1. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai isztnokėli per 
banką. Lietuvi,ai visi Įirivalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti tolinus nuo Pitlsburgh'o gali pasirodavot 
per laLzką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszk.ą rodą.

1 ;ių)-gi parduoda ir I a i v a k o r t e s .ant visu keliu į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecitnas
1012 CARSON STR, PITTSBURGH. PA.

Puikiausia, visam Shenandoah

PESTAUPACRĄ
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
jii mos k liasos.

(WUVEJE
Leipui netoli nuo saldino visokį tavorai szvieži ir parduda k 
"o pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdingą rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
ialis svieto.

1'21 ir 117 E.Centre str,
4 n Į X’ VV DRJJT it • j v • ir.i. r «j.)i Hi «

27 S. Jardin sir Shenandoah, Pa,

jVlaley,
16N.Main st.
Shenandoah,

Pa.

Bar<luodą dzie- 
gorius nan jus ir 
pataiso viso
kius dalyku: 
isz a u kso ir si
dabro , kai p tais 
žiedus, špilkas 
ir kitus.

S A 1. 1 U N 1 N KAI!
■— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuviai kad C’HRVS- 
T1AN SHMIDTO yra geras alus ir 
ffalwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Cit. Slimitlra gali kas nori gauti ir 

bac zkutia iu namus parsigabenti 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir U

1.1 ET C VISZK .

K PIAUCZIUS* JI— * ................... l. t si os prekes, eina iki -S U I.
i o kelnes nuo -Š 3 iki s IS;

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuop'tikuiu- 
siai, Pasiskubikit broliai! aplaikiau nauju materiją isz Fabriko, ką dai
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigi”’ savo broliams Lie
tuviams. tikt n'užmirszkit atsilankit pas manę, o už. ką nesigalesit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Benu. Avenue, PilIsburgh, Ba.O '

G ER IAIA US R ESTAUR AC1J A

K. VERBILOS 
agu sziczton atkeliausi, pus Verbi- 

lą visko gausi: szalto alaus, saldžios 
arielkčlės, o cigarai isz paezios Tur
kijos pargabenti.
72 — 12 Ssr. South Side, 

•Pittsburgh, Pa.

Dvi srs Aplietos 
kur galima susiszekėl lietuviszkai, 
nes Jurgis \Iuraulskas, lietuvis, ten 
randasi, peruką galima gaut brolisz- 
ka rodą pas ji po tokiu adresu?

P.C. Shilling & Co.,
2801 &240i Benn. Avenue,

t Pittsburgh Pa.

----- F AS-----

.L P. Williams Son
Pigiausiai nusipirkt

FORNISZII S. I’I.IANI S. VAKGONUS

IR SH'VAMAS MASZINAS

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

S. Markauckas
IR e J. BUSZKEVIGZIUS

—neseniai pirko—

ii J i 11 JEI
o perlai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

ANT PARDAVIMO.
St Patrick o draugystė par

duoda Beno I nstrumentus, da- 
izisnokit pas

Patrick Coni'}- prez.
South Emrick str. | 
Shenandoah, Pa. j

[3Cir9| SHENANDOAH, PA

Gali ąraiiti visokią ) . , ... ... .
dalyką tualetui. " - LieKarstvos - v,-tįsta) kuogeriausini padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE nnt 4lli A- SUM5URY STR.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland'ą at keliausi t, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos
I r kvepenezių cigarų ....

Ateik, broli, pamatyti 
Ir to visko pabandyti.

Turiu Įiuikiausią restauraciją isz visti Cleveland’o lietuvių 
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriansi tavorai už pigiausia ciene.
SzifktirtCS parduodam ant visų kelių mariomis
PilligllS ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiain.

ilhiekasįSunus
105 S. jjVSaip Stf.

Shenandoah. Pa [37irl2J

arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szoip žmo- 
nią. Kurie nor szį bei tą dasižinotic ir szalto alu« 
c ziotaurę iszgertie ar cigarūli. parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street, 
WTlkes-Barre, Pa. Juozą Dankszi, y


