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ATMETE 
IMIGRACIJOS BILLA.
Prezidentas Clevelan- 
d’as iszrado ja „per 
asztria, priespau- 

dinga ir prie- 
szinga Ame
rikos lai

svei.“
Isz to szalei nebutu jokios 

naudos, tik bledis.
Geresni yra nemokanti raszyti darbi- 

nįkai nei mokįti agitatoriai ir 
svieto sugundytojai.

Garso skaitytojai jau gana pri
siskaitė apie Amerikos fana-

Toji bill’a perejo per kon
gresą; Suvienytų Valstijų se
natas ją perleido 34 balsais 
priesz 31 ir Amerikos szovi 
nistai suklegėjo isz džiaugsmo, 
jog tukstaneziams italijonų, 
lenkų, ungarų ir lietuvių bus 
užkirstas keliaio’ Ameriką.

Idant toji bc£l1 pastotų įsta-

tvirtinimo.
Bet prezidentas Clevelan

d’s, kuris užbaigė savo 4 me-

sze ant tos bill’os, ale ją iszvi- 
sų pusių iszpeikęs atmete, pa- 
niekiko 2 d. Kovo.

Anot buvusio prezidento

u kęsai til^bledį isz to apture-

„Ji yra prieszinga mus 
[ Suvienytų Valstijų] tautisz 
kai politikai link ateivių.”

„Iki szioliai, kalba p. Cle- 
veland’as, mes maloniai pri
ėmėme isz visų szalių ateivius,

kas ar fiziszkas padėjimas, ar
ba vardas grūmojo pavojum i

roves.
..Per visą /szimtmetį pasi- 

stebetinas ūgis, paeinąs nuo 
darbsztumo milijonų ateivių 
susivienyjusių su szios žemes 
ukesais, parodo aiszkiai naudą 
tokios laisvos ir prakilnios po
litikos, kuri apgindama szios 
žemes reikalus, reikalauja nuo 
ateivių vien tik idant jie butų 
kimiszkai ir doriszkai sveikais 
ir turėtų norą ir gabumą prie 
darbo.

„Kalbama, buk dabartine

pat kalbėta prie musų atmin
ties apie ateivius, kurie su sa
vo vaikais, dabartės yra mus
geriausiais ukesais.

kyti tautos garbę ir apsisau
goti nuo maisztų (netvarkų.)

lando žodžiai), 
saugotumėme

jog mes apsi- 
nuo tų pavojų 
tuos ateivius,

stijų kostitucijos valia kokioje 
kalboje,

„Pagal mano nuomonę, kur 
kas geriaus įleisti į szalį 
100,000 ateivių, kurie nors 
nemoka skaityti ir raszy- 
ti, bet jieszko pas mus progos

ryti, nei ką įsileisti tuos nega- 
linczius susivaldyti agitatorius 
ir valdžios ir tvarkos prieszus,

mažiaus iszmanantiems savo

mats.
Priespaudą ir maisztus pa

kelia ne darbinįkai; tame daly-

agitatorių.”
Kas link uždraudimo sveti

mų žemių darbinįkams dirbti 
prie vieszų darbą, p. Cleve- 
land’as iszrasdamas tą , ,ne- 
amerikiszkti ir neliberaliszku”, 
nurodo, jog priėmus tokį įsta-

ir kitos žemes taippat mokėtų

Garbe buvusiam preziden
tui p. Cleveland’ui, jog nepa-

nepaisydams ant neapykantos,
kurią užsitrauks pas szimtus-1

ne j
ne-1
isz

tukstan ežių amirikieczių. 
apkenezianezių visko, kas 
amerikiszka. Iszeiviai

atvaziavus 1 l\e\v-Y ork ą, ims 
juos egzaminavoti isz raszto ir

Darbu dalis.
---- o-----

Dirbtuvėje kompanijos. ,,Globe 
Ship Building,’’Cleveland’e, Ohio, 
sustraikavo 800 darbinįkų.

Detroite kompanija, dirbanti va
gonus (Michigan peninsular Car 

i Co.), kuri buvo pradėjusi ‘dirbti 
| pirm 2 nedėlių, vėla uždarė fabriką 
ant nepažymėto laiko. 500 
pasiliko be darbo.

Pennsylvanijos geležinių 
fabrikantai susirinko szią 
Pittsburgh’an, paskirtų 1 
prekes už savo iszdirbimus.

Millvaukee’je, Wiss; sustraika
vo 1500 musinįkų, reikalaudami 
po 40 e. už valandą darbo, l’ą pat 
dieną (1 d. Kovo) kompanija susi
taikė su straikieriais ir jie pagrįžo 
prie darbo.

žmonių

fa briku c 
nedėlia u

Bristoli jo, Conn, kompanija isz- 
dirbanti laikrodėlius (ziegorėlius),- 
E. N. Welch Manufacturing Co., 
kuri nedirbo jau nuo 2 melų, pra
dės vėla dirbti nuo 1 d. Balandžio.

Boston’e, Mass., pereitą punedėlį 
sustraikavo 2<>0 darbinįkų dirban
čių prie akmenų- iszpjaustymo.

. 1 1 , , , • -, • , • tu angliakasių p. J. Kane, apgarsi-priplaukimas darbinįkų isz ki-1 - . , . C11 . 1 no, jog busiąs striukas visu ritts-
tų szalių apsunkina cziomksz-, |)ni.g|f() dis‘tl.ikto augli.A,,sil! i<z 
tiems darbinįkams progą gauti i prjcžasties sunkaus padėjimo darbi-

W. ]Vlcf<ipley
jau musu prezidentas.

Puikios iszkelmės Washingtone.

Buvusio prezidento p. Cleve- 
land’o darbai.

nyjimo seimo nutarimą Ame
rikos lietuviai turėjo savo tau- 
tiszka szvente — szv. Kaži- C V
mierio dieną. Ne apie tą no
riu asz czion raszyti, nes ir nėr

sykį padarytą prižadėjimą su

Kovo, užsiėmę vaidais neveik

mieste Wilkes-Barre je,

INTERIOR DEPARTMENT.

FIRING TITE SALUTE.

m.

Armotų szuviai sveikina naują 
° prezidentų.

isz K iltojo namo n \ 
z'iavo i senato namus.

i vice

ir senato prezi-

VICE PRESIDENT HOBART TAKING THE GATĘ.

P. Hobart prisiekia.

Prisiekdinimas naujo prezi
dento ir vice-prezidento buvo 
laikytas senato name; tukstan- 
cziai akyvų žiūrėtojų, kurie 
dasigavo i vidurį, buvo suso-

Pirmiausiai buvo prisiekdį- 
tas p. 1 lobart, naujas vice
prezidentas; jo prisiegą pri
ėmė senasis vice-prezidentas 
p. Stevenson’as, kuris po tam 
atsitraukdamas isz urėdo pa-

i ėmęs vietą buvusiojo vice-pre-
■ zidento, atidarė naują senato

įskaitytas potam 'prezidento
Szį met 4 d. Ko.vo nulijo- cievelaiid’c raszta?-, suszau- 

nams amerikieczių buvo szven- kiantis ekstrą sessiją naujo se
te nepaprasta. 1 ą dieną apie nato. Potam buvo prisiekdįti

savo prezidentavimą; jo vietą

buvo iszrinktas ant to augszto

Washington’a, isz savo namų 
Ohio valstijos, pereitą utarnį- 
ką, I Gojaus po pribuvimui 
Washington’an, atsilankė pas

kuris

buvo apsistojęs P. W. McKin-|

paskutini syki suėjo su savo 
ministeriais, idant urediszkai 
juos atsisveikįti.

Ant 10.30 adynos pribuvo 
į pretidento namus — Baltąjį 
Namą (White House) p 
McKinlev ir 1 lobart iszrink
tas prezidentas ir vice prezi-

kuris ni|Į; antri 
plat- padoriaut

gas- 
nuo 
4 ai

sai, kuriuos amerikiszki fana
tikai vadina „foreineriais” 
| svetimžemiais ] dėkingi yra p.

atmetimą bill’os nukaltos del L.
sulaikymo atcivystes i szią sza-

Washington 4 d. Kovo.
Prezidentas Cleveland’as, kaip žino

ma. paniekino imigracijos bill’a. Vakar 
reprezentantų namas vėla ją priėmė 
priesz prezidento „Veto” 139 
priesz 37.

Neapkencziantie „foroinerių” tikisi, 
jog ateinantis Suvienitų Valstijų kon- 
gresss atgaivįs buvusio prezidento 
p. Cleveland’o užmuszta bila.

Tikėkimės, kad jiems nepasiseks.

balsais

LISTEN NT I TO 'HIE INAUOl'U AL ADDBESS.

26 dieną pereito mėnesio (Vasa
rio) prezidentas Clevelandas atsiė
mė algos $4166,67 už paskutinį mė
nesį savo prezidentavimo. Nuo pe-

slas • yra, kad kas norintis I nįkai kastynėseM. A. liaunos, žino 
dirbti, negali gauti darbo.,>"» rcpublikonų bossu,_ per kurio’ 
„ ,. i---’ ! tik triūsą dabartinis prezidentas Mc-Bet tokis padenma pas mus , f . .

1 J 1 k m nv t hi oi ern vi i i nrrutn

dentas

tes Lbusiness’o] ir sustojimo i ru
1 7000 vv-

yra faktyriumi. Kadafinan-i Bethlehe'fii’e, Pa. kompanija i 
siszkoji ir ekonomiszkoji vai-j •• Bethlehem Iron (o, numažina Į 
džios politika bus sudrutita ir "'m 1 Kovo iM.uvlu apie lakstau-

. . u ; ežiui darbinįkų mokesti ant U’lo.
kapitolo veiklumas bus suju-; nuoszhnrzio. ~

Tukstaneziai ukesų klauso naujo prezidento kalbos.

Antra jo tarnystą nelabai bu
vo pasekminga.

Priesz rinkimus ir per inau
guraciją (užėmimą prezidentys-

— ----j ...... .j r
I tas ant 4 metų.
j 2 1-as garsus szuviai isz ap
motos pasveikino naują pre-

trust’us ir sindukatus, t. y.
< Jdžturczių susidraugavimus,

jasis prezidentas McKinley.

26, dieną praėjusio menesio susi
rinko salėj Fischero, 82 Lake str. 
Chicagoj, sustraikavusiejie darbinį-

& Co. ant rodos. Nutarė taikįtis 
gražumu su fabrikantais per santai
kos sūdo. Ant sudžių iszrinko mies
to gaspadorių Swift’a, V. F. Law- 
son’ą ir C. S. Darrow. Jei tie jų 
iszrinkti slidžios taip nutars, tai dar-

’'THIS WAY FOR PEATS TQ SEE THE PARADE !*' 

Parduoda suolus, isz kur matyt

zidenta. Prezidentas Cleve- 
landas nustojo savo valdžios 
ir jau yra tik paprastu Suvie
nytų Valstijų ukesų.

TAKING T, i E OATH.

McKinley prisiekia rūpit is apie szalies labą.

Pasibaigus toms ccremoni-

(namai,

REV1EWIN : THE PARADE.

Prezidentas McKinley prisižiuro parodai.

degtines susi-

taiposgi ir už pasididžiavimą 
priesz senatorių ir kongresą.

land'ą už jo įsikiszimą į didįjį 
geležinkeliu straika 1805 m.

veland’ui tiesą už jo 
pešti ngumą pagerįti szalies var-

kongrt

*
Szimtai tukstanezių žmonių 

kur privažiavo į \\ ashington’ą, 
don Maut pamatyti iszkihnes su-' 

jungtas su įvedimu į valdžią 
naujo prezidento. Kasztai tų 
iszkilmiu maži u mažiausiai šie- 4* U
kia 2.250.000 doleriu. *• L.

•//j stijoms gali atneszti naudą už-
dėjimas augszto muito ant 
šokių užrubežiniu tavoru.

*■ C u

didi ru-c

ssiją kongreso del atszaukimo 
Shermano bill’os, isz kurios

menuo nupirkti po liek ir tiek 
svarų sidabro nuo bankierių, 
turinezių sidabrines kastynes.

Gerai pasirodė p. Clevelan

d’as ir su savo užkirtimu An-

;■ kisztis į Venezuellos 
reikalus ir mėgino nuskriausti O

Visi, be jokio skirtumo, re- 
publikonai ir demokratai pri-

senų iszlygų. Vienok kampanija 
reikalauja, kad ant visados butų at- ,

binįkai neapsiima. Kompanija ke
tina perkelti savo dirbtuves į New-

Gromatnyczia.
,,T ė v y n ė s S a i* g o“ B c- 

d a k c i j a i. Siųskite ,,Sargą“ 
pagal antrnszą:
Rev. J. Matulaitis, Lithuanian 
Priest, Minersville, Schuyl. Co. Pa.

P. Baronui Mt-Carmel, Pa.
Tamstai laikrasztis siuneziamas.

Klaidu atitaisymas.
Ant 3 pusi., Bojeszpaltoje, 3 oje 

ir 15 oje nuo apaezios eilutėse szio 
numerio vietoj - b r a g i a u s i ą 
reikia skaityti brangiausi ą.

L. J. WILEINSON'O
KAMPAS-MAIN ir LLOYD 

Str., SHENANDOAH.

Didžiausias ir Szviesiausias

Visame Paviete Sztoras,

darbinįkų bus palengvįtas.
Nepriėmimą nemokanezių nainas ^nmpanijos bchinkle, 

raszyti į szią žemę, anot p. 
Cleveland’© „galima iszaiszkį- 
ti noru apginti S u v. V’alstijų 
liaudį nuo isztvirkimo, tižiai

Mieste Cincinnati. (.). sugriuvo

son & Krcis, kursai buvo penkių 
pentrų. Griūdamas užmuszė sargą

Buvęs prezidentas Clevelan- 
d’as, dabar pabaigė savo antrą

tarnavo nemirtina garb 
rūpestingumu apie į\ ėdimą są-

savo

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

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

ta. c

Gardsen’ą ir vežiką M. Coleman 
Blėdiesyra ant $20,000.

prezidentu nuo 1885 iki 1889 
metų, kada turėjo pavesti savo

nesupratimai tarp tų vieszpa- Wilkipsop’a
DIDŽIAUSIAS szto- 
ras, mažiausios prekes.
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The Lithuanian Weekly

‘ Garsas Amerikos Lietuviu”
The Voice of Americas. Lithuanians

PUBLISHED EVERY SATURDAY

’’Garsas Publishing Co"

119 E
Shenandoah, Pa.

&

1012 Carson Str. S. S.
Pittsburgh, Pa.

Translating & job work in english, 
lithiianiaii and polish languages 

done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
f Isžeina I kas § subataj

119 E. Centre st r.
Shenandoah, Pa.

Ant visų metų.................... 1 dol. i r 20 c.
,, pusės motų. ....................................60c.
,, 3 mėnesių.....................................   30c.

Shonandoah’o skaitytojai gali gauti 
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo

In užmare su pristatymu iki Maskolių 
rnbežiui.......................................... 5 markės.

gromatoje arba • per ,,money order“. 
Sinncziant nedaugiams kaip 60c.. galima 
prlakjstĮ pkcztavoms markėms

Korespondencijos, visoki rank- 
raszcziai ir pinjgai turi būti sinn- 
cziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co. ■ 
Shenandoah, Pa.

Sinncziant rasztns isz Europos galima 
padėti antraszą:

Re v. A. M. Milukas,
- Shenandoah, Pa.

Entered ns second class mail matter 
at the Post-Office at Shenandoah, Pa.

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim-
tenopai

Emigrantu Nainas.
Kiekviena* Įminentitne. kiek rie- 

sinaguiną turėjome :i(keliaudami i 
Ameriką, ypat-z da, kad neturėjo
me giminiu arba draugu, kurie mus 
pasitiktų i-zlipant isz laivo.

Kaip mums buvo negerai. tokius 
paežius nesmagumus tui'i kę<ti be
veik kasdien atvažiuojanti nauji 
emigrantai lietuviai, tarp kurių ne
karta randasi ir mus giminės ir tik
ri broliai.

Ne kiekviens gali pasitikti atva- 
žiuojanezius ežion savo gimime- 
ezius, kurių‘visai nėra kam pasitik
ti.

Viskas tas yra tik pertai, kad 
mes, lietuviai, neturime savo Emi
grantų Namo, kurio prižiūrėtojai 
galėtų kiekvieną lietuvi, parsi- 
rupinusįir suvargįtą kelionės, pasi
tikti, suramįli, ir priglausti.

Apie įsteigimą Emigrantų 
Namo jau ne nuoszendien lie
tuviai kalba, kiti net bandė au 
kauti ant to reikalo. Taip, 
,.Susivienijimas” paskyrė ,<loo

Dr-ė szv. Antano isz Ed
wardsville paskyrė .<25.

,,Rytas” pranesza, kad ir 
Waterburio dr-stė szv. Kazi
miero skiria ant to reikalo $50. 
P. Mikolainis surinko Plymou- 
th'e $8,95. , ’

Kun. Kaupas sukoleklavojo 
nuo \\ ilkes—Barre parapijonų 
.<9,00

Plymouth'o bažnyczioj su
mesta į tam lyczia paskirtą dė
žę $6,06.
Taigi iszviso jau butų Emi
grantų Namui paskirtų pini
gų $ 1 99,01

l ie pinjgai yra tik paskirti 
ir bus iszmokėti tik su taiszly- 
ga, jei Emigrantų Namas bus.

Iszkur, vienok, tas Namas 
imsis, jei visi skirsim tik ant 
gatavo arba ant pradėto jau. 
Reikia munis aukauti ir ant 
nėsauczio, nes kitaip jo nieka
dos nė nebus. \ ra. mums ro
dos. gana žmonių geros valios, 
kurie nepasigail etų dolerio-ki- 
to. arba nors kelių centų, bet 
kurjuos siųsti ir kaip siųsti, 
kad tikrai butų apversti ant to. 
ant ko buvo paskirti? T&in 
tikro komiteto, kursai paduotų 
gvaranciją, jog pinigų nepra
žudys, nėra, pertai nėra kur 
siųsti ir pinigų, aukaujamų ant 
Emigrantų Namo.

garsas, kad duoti progą no
rintiems aukauti, atidengė fon
dą dėl Emigrantų Namo. Kas 
norės, -galės atsiųsti į Garso 
Redakciją kiek isztesėdamas, o 
jo vardas ir kiek paaukavo ant 
to reikalo, bus garsitas garse. 
Kad paragįti kitus aukas da-' 
ryti, garso redakcija, padary
dama pradžią, paaukauja nuo 
savę $25. Kada bus tam tikras 
komitetas su gerom gvaranci- 
jom, garso redakcija atiduos 
visus surinktus pinįgus į jo ran

kas. pricszingai - tie pinigai 
bus apversti am iszdavimo 
Licituos žemlapio.

LIETUVIU AUKOS 
del Emigrant u namo:

1 ’aaukavo:

turi tiesą patarti, jog,arpo" 
redakcija žemeziugus, — kelių 
Lietuvos inteligentu gerus 
rasztus, riebiai užmežia dvo- 
kianeziais mėszlais.

Mes nepavydime ,,mažam

sukelė visa kaimą ir iszsiutites v v C
į visas puses kaim <nus \ vtis va

gvai atliktas. Mendelis. va-1 
žinodamas i Sausinikus, atsi-!

U L

delį. kurs, žinoma, užsuraszy- 
ma susitaikinimo gaus nuo uki-

Metu laikai.
Kristijono (Donelaiczio.

METAŠ III.
gėrybės.

(Tąsa.)
Lygiai kaip antai szaszuots pavasario sniegas,
Kad jis pradeda tirpt, žiemos jau nedera keliui, 
Lyg taip su garbėms visoms ir man pasidarė.

Ba, kaip jauns buvau — kur dingot mano dienelės —■ 
Ai, kaip jauns buvau, visi manę girdavo klupai;
Ar but pons, ar burs, ar berfis, ar slūginė kerdžiaus,

505

510

Vislab ir visur, kaip girdit, liaupsino Priczką.

Pons taipo kaip burs szaltyszią niekina seną.
Asz daug syk, pažini>o<lams sav nuplikusį kuiną 
Ir kardžius žilus ant spraifdo jo pamatydivnis. 
Su dūsavimais iszvystu savo senystą.
O kad rudenyj per purvus į baudžiavą joju.
O mano kuinpalaikis klampodams žengi nenujiegia.

515

520

Susi\ienijmas.................... $100.
Szv, Kazimierio dr. isz Water
burio................................... $50.
Szv. Antano dr--stė isz Ed. 
warsville............................... $25-
p. Mikolainissurinko. . $8,95. 
Kun. Kaupas sukolektavo $9. 
Plymoutb’iecziai sumetė .$6,o6

Iszviso.............................si 99,01

GARSO FONDAS 
del Emigrantu namo.

Paūkavo:
Garso Redakcija.............. $25.
K. I.................................. $o,25.

(Antanas B...................... so,75.
Jurgis Jaskeviczia........... si.

Viso..................................... S 2 7.
Lietuvių aukos...........<199,01

—
I Iszviso........................ <226,01.

Prusiszkis ..Varpas“, kuris 
Amerikoje pasigarsino kaipo 

larsziausių melagysezių platin
tojas. ..dėl sutvirtinimo*1 iszeis 
kas du mėnesiai.

Dabartinė ..Varpo“ redak
cija (ar redaktorius?) labai 

i skundžiasi ir aimanuoja, jog 
,,dauguma mus visuomenės 
inteligentų brangiausią žmo
gaus ypatybę — manymą, 

j tyczia slogina“ ir kad tokia 
i didžiuma Lietuvos inteligentų 
,, nerems laikraszczio, brangi- 
nanezio liuosybę minėtos žino-

1 gaus ypatybės.“
Kiek mes žinome, nemaž 

Lietuvos inteligentų nepagy
rė ,,Varpo“ už talpinimą me
lagingų korespondencijų, ne
teisingai su purvais maiszan- 
czių tūlas y patas, ir ne uorėj i- 

imą atszaukti syki padarytos 
klaidos ir skriaudos artimui. 
Jeigu dabartinė ,, Varpo“ re
dakcija tokią ulyczinių bobų 
politiką laiko už,,manymo 
laisvę“, ,,bragiausią žmogaus 
ypatybę“, tai iszties akyvas 
yra tas mažas skaitlius inteli- 
gentų, ..Varpo“ szalinįkų, ku
rie eis pėdomis prasilakusių 
kriaueziukų ir poros amerikisz- 
kų liauferiukų, sunaudojanezių 

' savo mokslą ant raszvmo lie
ti kiaušių melagysezių.

Kiekvienas turi savo kelią, 
anot anglų priežodžio; taigi ir 
,,Varpui“ nieks negali užginti 
savaip iszreikszti jo bragiausią 
ypatybę — manymą.

Bet ir lietuviszka visuomenė

tokio skanaus sziupinio!
Ant sveikatos vyrueziai.

už 10 rublių iszgauna nuo

ne i U rublių. 1 nu žodžiu vra 
užrodymas kito žydo, kuriam

kas. rodosi, bu vo sutaisyta gu
driai ir pasisekimas geszefto 
užtikrintas. Bet ant Mendelio 
nelaimes, Sausininkų ukinikai
ne bu v o už ko

— pasipnc-

nepasi

ti, o arkliai atsiras 
niulis norėdamas ar-

nu, gaudami no jo po keturis

nors moksliszkas Varpas gana

gėjas netik kunįgų, liet ir visko 
kas katalikiszka. Amerikie- 
cziai lietuviai gana gerai pa

vienyjimą, po tam lietu\is

or-

žmonis, kurie nepatiko prasi
gėrusiam Varpo koresponden
tui. Amerikoj** visiems žino
ma. jog bjauriausios melagys-

lietuviszkas
meiliai bus priimtos j ,,inteli
gentų“ organą ir bus priskai- 
tytos į brangų iždą faktų, pra-

laikrasztis,

dalies inteligentų,

jog to laikraszczio redakcija 
pati savo ir tame pat numerijc

pamina po

t? gal .. \ arpe“ ..manymo 
laisvė“ apsiręiszkia iszmislais 
ir melagystėmis ant kunįgų ir 
tų lietuvių, kurie darbuojasi 
ranka rankoje su katalikiszku

nela-

siutas sudeginimu, jeigu nei y

patarė

arkliai atsirado namie. Tokiu 
budu Staniuliui sugr.ąžmimas I 
arklių kaszta'o 60 r; kuriais, !

nepasisekimams žydo.
\ ienas isz iszmintin-

ži noma, 
giai.s.O

nimo. Tokių Jankeliu,

1 luoba, 
giausių ukinįkų prikalbino kai 
mynus nepardu 
deszimties melų.
\ isi pasistengimai

.1 girios be 
Tokiu budu

kurie ailt nieko.
nu-

inio aplinkinių gyventojų, idant .lau .ka*as \ ieszpataviinui žydti, 
jiem* nebūtų daromas Medys. ‘r Ė'.k- apsiszvietus žmonėms 
) ra pas mus dar ir dabar nema- daugiau, ne ukinikai nesz savo

tai paveikslėlis gerai paraszy-1 
tas, turi savo vertę, bet ta ver-

tas, bet nėra parodyt 
nuo to pikto atsiginti.

an-

viai apipieszti tinklai, kuriuos

ir ukini-

krikszczioniszką dorą yra tai |<ų tiesu, t. y. ir dvaras 
trukdinimas irvaržymas žmo mas ga|i jame ganyti.il
gaus brangiausios ypatybes - rinkti, bet ne 
manymo. x p jo parduoti

Lietuviams krikszczionims ir susitaikinimo.
sa\ y tarpi nio

riaus prisižiūrėti szelpiamam miau reikia susitaikinti su uki- 
bicziuliui ir suprasti, kad jie nįkais. Tarpinįku tarp dvaro 
szildo prie savo .krutinės su- jr sodžiaus apsiima būti Men

nuodus į savo geradejų kruti-1 dosi, kad padarys neblogą < 
nę- szefta. Sztai turi prižadėta n

senio Abromo, kurs perka gi
rią nuo pono, keturioliktą da- 

o, už puse prekes nu-

Naujos knygos
Pavogti arkliaiir Jviendelis , \\ uždarbi

(bidgalvis. Vilniuje 1864. (pirko nuo
A ra tai dyi apysakėlės, vers- jam dalį miszko, užkurį užmo

tos turbut isz lenkiszko, guviai ’ kės kvitelemis, kurios, žinoma,

musų žmonių ir žydų. Pirmoje
to gaus už sutaikinimą nuo po-

mums

yra nemažai, nuo kurio žmo
nės nežino kaip atsikratyti; tai-

sc butų atidaromos akys ant

než.inia delko pastaruose -Til-

kinįkas Staniulis, pajutęs nak
tį, kad jam arklius pavogė,

..P°. not Imi deceived by alluring advertisementsand 
think you can pret the best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 
for a mere song. Buy from reliable manufacturers 
that have pained n reputation by honest and square 
dealing. There is none tn the world that can equal 
in mechanical con traction, durability of working 
parts, fineness of finish, beauty in appearance, or has 
as many improvements as the NEW HOME

WRITE FOR CIRCULARS.
The New Home Sewing Machine Co.
Orange, Mass. Boston, Mass. 28 Union Squaiie/O'.

Cino ago. III. St, Louis, Mo. Dallas, Tevas- 
San Francisco, Cal. Atlanta, Ga.

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gon’l. Agt.
2711 Chesnut st. Philadelphia Pa.

Rodos, tikt žiūrėk, jau nei iszdilusi delczia, 
Ar kaip baisiai koks nukumpęs vanago snapas. 
Kad asz tai pamatau, tuojaus man giltinė rodos. 
Kaip ją molioriaus ranka moliavodama raszo. 
Ir su jos dalgiu kumpu nugandina svietą.^ 
Ak brolau, szio stungio, szio nudilusio stungio

A is blogyn eidama su manim senesnis pastojo;
Nes jis trylika metu, man deszras mėsinėjant
Ir laszinią szmotus ant svotbą mandagiai pjaustant.
Kaip ugnis baisi per mėsą szokdavo kietą.
Ir kaip koks smarkus bindokas skeldavo kaulus,
Kaip man Jons. Mikols ir Lauras liūdimą duoda.

Bet negana dar bus. asz tav dauginus pasakysiu.
Kad asz — tikt girdėk brolau, kaip man pasidarė 
Ir kaip būrams dar kas mets daug syk pasidaro.
Kad jie sav karną, vyžas nusipint, užsigeidžia,

Medžiu vogt tamsoj į szilo vaszali traukiaus.
Rods tiesa, manę varts daug syk užklupo bedirbant 
Ir nesvietiszkai. kaip 'agi, visą nupliekęs, 
'Tuo, nei koks baisus razbaininks. atėmė kirvi:

540

550

Ypacziai kad iszkoliols jodau, varva nuo zubą; 
Taip asz, mislyk tikt, gailiuosi pasenusio kuino. 
Nes jis tryliką metą, man szuoliais jodinėjant, 
Pa balnu manę viežlybai į baudžiavą vilko. 
O-gi manęs, želėk Dicvė, nuplikusio tarno 
Jau visai nei szis nei tas susimilt nesupranta.*'

„Ak” tarė jam Enskys, isztraukęs didelį peilį, 
„Mano brolau szirdings, kam spardais taip susiraukęs? 
Juk ir man taipjau, kaip tav visai pasidarė.

briedkriaunis szis, ant szalto priekalo kaltas,

Nes asz ne taipo vogiau, kaip tuls balam u tas, 
Kurs žiemos ezėse, sav ką pasikirst užsigeidęs, 
Vis tikt aržuolus. klevus ir drūtmedį vagia, 
O paskui parduot i miestą kur nusibastęs, 
Tuo girtuodams ir szokinedams prageria pelną.

Ale ne sav vogiau, bet vis maloningiems ponams. 
Juk žinai, kaip mums kas mot s reik mezlavą mielą 
Amtmonams mokėt, kad jie jau urdelį siunezia, 
Ar per vakmistruš skvieruot ir muszt nesiliauja.

Ak szirdings brolau, didei meldžiu, nepadyvyk

Ir nesakyk liesininkui, kad Obrys, mano bernas. 
Medžią vogt ar ką pasikirst, kas rudeni rengias. 
Asz didei džiaugiuos tą triūsą jo pamatydams 
Ir. kad žiemą jis. ką vogt, kuinus pasikinko, 
Tuo jam dvi deszri kepti pasteliavęs duodu 
Ir, kad jis vartų n'iszpnntyt< parveža medi. 
Isz tikros szirdies dar treczią pridedu deszrą; 
Ar, kad jau deszrą netekau, du dideliu sūriu. 
Tai p i po tam krūvelę viežlybai susivogę. 
In areziausį miestą tuo parduot nukeliaujam 
Ir graszelius greeznus, isz medžią sav nusipelnę, 
Czyžę užmokėt kas mets ky trini pakavojam. 
Taipgi matai, ir medžią vogt, reik razumo greczno. 
Todėl nedyvai. kad tuls glupoks nabagėlis, 
Su tabaku draustu, ar vogt, į girią važiuodams, 
(jėdiszkus vargus ar stroką sav pasidaro.
Bet ir toks dramblys tarp būrą tuls iszsiranda. 
Kurs, savo laszinius ir zopostą visą suėdęs 
Ir už pyvą skinkį vos ar vandenį szliurpdams, 
Isz bėdos nei žydas jau priviliot pasipratin.

Tani kieme, brolau, kur asz savo szutinu puodą, 
Du tikru szelmiu pagrota su manim gyvena.
Vieną ją baudžiauninkai Pelėda vadina, 
O kitam per pravardę jie praminė Slunkium. 
Juk žinai kaip būrai veik naujieną pramano; 
Ypacziai, kad ant svotbą, jau dnrnai prisiriję, 
Buriszkai bei kiauliszkai tuo pradeda szutyt. 
Dar vos metai, kaip arz tam kieme budavojaus; 
Todėl, kaip naujoks, kaimyną visą rabatą 
Ir ją klastą bei szelmystę dar nepažįstu;
Ale Pelėdos ir kaimyną peikiamo Slunkiaus 
Asz jau taip baisėjuos, kad man padreba kiszkos. 
Tikt girdėk, asz tokius tav dyvus pasakysiu, 
Kad plaukai tav ant žilos galvos pasisziauszės.

Trobos smirdą tą, kad jas kas nor įsitemyl, 
Nei pustynės isz visą paszalią pasirodo.

5 7 5

580

500

595

” 625

Geležinkelis Lelii^h ■ Vallej
Prasidėjo nuo /y Lapkriczdo i8g6 m.

Ra ven Run, Centralia

103, 7.. 8

M t Carine
1.46 4 07

Treinai iszeina

<z Hazleton į Szeiiadori, 7.35, 10.05, 
3.05. 5,57. 7.fili po pi< tu.

r Lost Creek
1.50, 4.10

po piet.
In I l:izleboork, Jeddo, Drifton.ir Free 

land 6.03. 7.3S. 9. 14 ryta; 12 58, 3.53 po

Treinal isžeina isz .Shenadorlo i Penu 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton. Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown. Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 6 03, 7.38, 9.4, ryta: 12.58
3.53. 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.11 ryta: 12.58, 353 po piet.

In Qnakake, Switchback, Gerhardo ir 
II Iidsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts-

ir 5.35 po pietį., ir ateina iiv 
ant 9.10 ryta ir 12.50, 6.31

hm i'Z i'ottsvillc į Sze.uidori 6 00, 745 
12.(5 ryto, 12.35. .3.00. 5.15, 5.40,7.15. 10.20

l-z ShiiinoKin 5.15, 8.20, 12.10 isz. .'yto, 3.00. 5 10
7 50 p<> pi> tu ir nl' ina in Szenadori ant (5.03. 9.1 
rvte, I2.5>:. 3.53. 6.00, ir 8.12 po pietų

Iszeinii i-z Szenadorii j Pottsville, 6 03. 7.38
105. 1105. i z ryto; 12.58, 3.05, 4.15. 6.00

I-',.<iiii in Ashland, Girardville 
l.o- i Creel.-, 7.53 ryta 11,10 po pietų.

In Ha tieton, Black Creek Junction 
l’etin Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown. ihlchem, Easton ir No

. 9.1o. ryta 12.50. po pietų.

Philadelphia 12.50. po pietų.
'iaiesville. l’ark Place. Alahanoy 
ir Delano. 9.10, 12.50 ryta; G.03 
po pidu.

6.46. 9.1? po pietų.
Iii l’ark Place. Mahanoy City, Dean 

.5.15. 6.03. 7.38, 9.14 rytą; 12.58, 353. 6.00 
8.42, 11.13 po įlieto.

In Ye:ites\ ill(» 5.45.' 7.38, 9.14 ryta 
3.53. 6.00, 11.13 po pietų.

605

610

50.

Iii

Asliland. Girardville
7.30. 9.10, 11.10 ryta;

6.03, 7.3S, 9.
42 po piet.

J.53 po piet.

ton, La cey vii le , Tovanda, Sayre, Vaver-
1) li Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53. 6.00 po-
pte,t.

11) Rochester , Buffalo, Niagara Fa I s
ir in West ns 9. 11 ryta; 6.00 po piet.

1 n Belvidere, De la vare, Water Gap ir

Iii 'l'u k Ii a n nork 6.03. 9.11 ryta: 3.53 po
piet.

In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.1 1 ryta
5.53. 6.00 po piet.

In Auburn 9.1 1 ryta: 3.53. 6 .00 po piet
In J eanes ville, Loviston ir Beavei

Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.

Andenried ir Hazleton 
.ta; 12.58, 3 53, 6.00 ir

;i in Raven Run, Centralia 
( arinei ir Shamokin 9.57 ryto' 
.'H po plotu, ir ateina iii ShaniO 
10.55 ryt i ir 2.47. 8.19 po pie«.

6.3 1

Iszeina isz Hazleton i>i Szenadori 9. 
ryt-a 12.52. 6.24 po pietų.

Isz. Szenadoric in Pottsville 6.00, 9,lo< 
9.40. ryte 3.05. po-pietu.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popieti!.

noi.T.iN n. wii.bur generaliiak suporln 
tendentas South Bethlehem, Pa

HAS S. LEE, gen. agentas

Philadelpdia, Pa.
A. W NONNE:MACH ER, Asst G. P A

South Bethlehem, Pa

Kad augsztyn žiuri, pamatai sudriskusi kraiką, 
Ant kurio sklypus nuplėsztus klestina vėjai, 
Kad viens ežia, kits ten nuo stogo ritasi lopas. 
Sparai po kraiku su ezytais kliba supuvę, 
O viduj visur po stogu lotgaliai kabo • 
Su plauszais ar karklais be negelią sukabįti. 
Bet apaezioj, kad ją butus bjaurius pažiūrėsi, 
Tuo juos kai}) staldus ar kiaultvarezius pamatysi, 
Nes, kur tikt žiuri, visur mėžinys pasirodo. 
Juk jie ir kiaules stuboj laikyt nesigėdi 
Ir. kad jiems padyvyji, dar barasi smarkiai.

Andai tropyjos, kad asz. Pelėdą sutikęs, 
Jam dėl kiauliszkos bjaurybės ką pasakyti 
Ir jį, kaip kaimyns, viernai bandžiau pamokįtL 
Kiaule, tariau, ką dirbi? ar visai nesigėdi? 
Juk tu jau kaip szudvabalis mėžinyj pasirodai: 
Ar girdi, kaip szudvabalis jau szude pasmirdai. 
Asz užvakar tavo namus blogus p ra važi uodams, 
Kad įsitėmycziau tikrai, tyc'ziom pažiurėjau. 
Taipgi bežiopsant man arklys mano žvengti pradėjo 
Ir tuojaus tavo sparą viens nuo stogo nupuolė, 
O langą vienam perdėm skylė pasidarė.
Sztai, tuojaus — girdėk tiktai, ką tav pasakysiu — 
Tuo trys kiaulės dagios su dagiais savo parszais, 
Lyg kad skerdė kas, stuboj sužvigo neszvankiai 
Ir pro langus ir plyszius kuliais iszsirito.

Tokius asz dyvus kol gyvs niekados nesulaukęs, 
Taip nusidyvyjau, kad man-plaukai pasisziauszė. 
() tu neprieteliau skarots su valkata Slunkium 
Jau visai nosigėdita tarp žmonią pasirodyt? 
Judu netinkat kiaulpalaikes kelias varinėti. 
O dar kaip gaspadoriai su'kitais gaspadoriaig 
Vis augszcziaus czesnyj tarp svotą lendata sėstis 
Ir tikt vis gardžiai smaguraut ir maukt iszsižiojat.

--------[Tolinus bus.]--------
5H5

000



Vieszpatyseziu skolos.

New - Yorko laikrasztis 
Handels-Zeitung” paduoda

vieszpatysczių skolas.
Skolos visų vieszpatyseziu į 

draugę paimtos isznesza $29, 
000,000,000 (1875 tu skolų bu
vo tik 23,750,000,000). Di

$6,000,000,000. Paskui eina
Anglija su 3,300,000,000 sko-

000,000, Maskolija$2,875,000 
000, Italija $2,530,000,000, Is
panija $1,395,000,000, Suvie
nytos Valstijos $996.141,952; 
menkiausiai skolos turi Vokie-

Ispanija įsiskolinus yra dau
ginus svetimszaliecziams,

daugiausiai paežių prancūzų 
rankose. Kitos vieszpatystes

niem padonims. Prancūzai 
daug turi priskolinę ir kitom 
tautom.

sididino per 20 metų. Sztai ko
kios skolos buvo priesz 20 me
tų, ir kokios dabar yra:
Skolos 1876m. 1896111.

Prancūzija $4.500,000.000 $6.000.000.000
Anglija $3.900,000,000 $3,300.000,OoO
Austrija-Vengrija $1,750, 000,000 $3.000,

000,000
Masko’ija $1,700,000,000 S2,875,000,000
Italija $l,950,o00,00o $2,53o,ooo,000
Suv. Valstijos Amer. S2,"So,000,000,

$996.141.952
Ispanija $1.375,000.000 $1.395,000.000

Vokietija $1,000,000,000 $42o,ooo,ooo
Turkija $675,000,000 S9oo,ooo,ooo
Portugalija $345,000,000 $765,000,000
Indija $65o,ooo,ooo $635,000,000
Brazilija $475,000,000 $59o,ooo,ooo
Eigiptas $375,ooo,ooo $53o,ooo,ooo

Japonijos skola paskutinėse 
. dienose isznesza $235,000,000

000,000. Belgijc 
iki 445,000,000, 
$460,000,000, L 
000,000. Visa si 
jos, priskaitant prie to ir ko-

O

su rrancirzijos, nes isznesza 
$5,485,000,000.
Už visas tas skolas vieszpatys
tes iszmoka nuoszimczių (pro
centų)

$1,115,000,000 (priesz 2Oti 
metų mokėjo s 1,000,000.000. 
nors visa skola buvo $5,000. 
000,000 mažesne). Prancūzija 
iszmoka ant metų procentų už 
savo skolą $ 185,000,000. Mas 
kolija $120,000.000. Italija 
$117,000,000, Ispanija $56, 
000,000, Austrija $186,000. 
000.

mokestijes (padotko) pareina 
ant kiekvieno gyventojo. Pran
cūzijoj ant kiekvieno viduti-

$0,42, Vokietijoj $.0,33.

se.

dege piktadejas. In musų

džiaug'smą netikėlių, isz to dar
bo ir iszreiksztas tose grotose 
bjaurus pasitycziojimas isz la
bai guodotino vietinio kun. 
Lietuvnįko. Per ,, Vienybę” 
kersztauja Philadelphijoje ant 
guodotino kun. Kaulaki se-

kos visuomenes. Imkime tik
tai ant apsvarstymo: toks ko
mitetas kesenasi isz bažnyczios

kalų parapijos. Daro tai prisi-

bažiiyczia per visus amžius pa
niekino ir atmetė priverstus ko
kius nors rinkimus, todėl Phi- 
ladelphieczių užmanymas imti 
po 6 dol. nuo vedanezių mote-

tvagiszkas ir'neteisingas, per

negal ant to pristoti. Water- 
burio nekurie eina toliaus: no

kad sukalektavotų po 16 dol;

neteisinga, bjauru ir

tėti ant to nepristojanti kuni
gas ir geros a alios to netvirti
nanti parapijonai. Ant nelai
mes yra daug mislyiancziii,

nyczia Kristaus stotus urvu

szventvagystes. Kunįgas ir 
geri pagelbinįkai-esanti komi
tetuose gali praszyti, aiszkinti

siektu, net nustojimo sakra
mentų, kad neįmokejo ant baž
nyczios. Sako mums, jog ki-

dovanų, be privertimo - tokios 
nereikia bažnyczios - tokia no 
Dievorbažnyczia, nes Dievo 
bažnyczia gali atstovėti visas 
pragaro ir piktos valios' žmo-

Adomaras 
.—■—ARBA —— 

jbii-ę®iivos vilkas
.Apysaka isz Lietuvos praeito

ISZ GUDISZKO PERDI RIJO SVIRPLYS

Lietuvos praeito.

JpIRM neg pradėt szitą apysakų, noriu trumpai v

Lie’tuviai gyveno szioj pusėj Baltųjų marių, kur 
taiį>pat gyveno ir gentės Finnų: C’zudai ir Estai. 
Buvo tai neturtinga tauta stab/mjldiszko tikėjimo. 
Ilgai jie kariavo su vokiecziais, bet lietuviai stipriai 
stovėjo ant savo žemės ir tankiai skalbdavo kailį vo
ki eczinms,

Tada Vokietijoj, Prancūzijoj ir Kitose žemėse at
sirado raiteliai arba ricieriai, Raiteliais vadino tnr 
tingiausius ir drueziausius kareivius. Nekurie isz tų 
raitelių prisižadėdavo amžinai kariauti už tikybą kata
likų su stabmeldžiais (pagonimis) ir gelbėti ir apginti 
silpnus ir pamintus po jungu.

gavo vardą „ordeno“, 
tru.

i draugystę, kuri 
vadinosi Magis-

kur dabar prusai ir pamuszė kelias slavėnų tautus, 
surėmė kunįgaiksztystę Prūsų. Kitas stiprus būrys 
raitelių, vadinamų „kryžiokais^, stūmėsi į Lietuvą ir 
pradėjo versti lietuvius į katalikų tikėjimų. Lietu
viai nuoszirdžiai neapk-mtė tų raitelių, nes ugnia ir 
įardu vertė juos į katalikystę, darydami isz apkriksz-

Stabnfc fe Geriausias Slieiiandorij pho

isz ppogosl

kOS įtalpos knygas už pusę prekes.

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

Puikiai nutraukia ir nebran 
gi ai.

291 W. Centre str. 
Shenandoah Pa.

41 ir 24

GARSO Spustuve

Musų spaustuvėj o randasi 
szios knįgos:

Maldų knįgos:
AUKSO ALTORIUS arba

a)Skuriniuose apdaruose
$1,50

2,00
2,50

3,00 ir

b)Szagrino

(langiaus
2 [BALSAS balandėlės 
užkuriniuose apdaruose 90c’
b) Szagrino • l‘00
c) Kriszto!o • • 2,00
d) Sukauleliais 2,75 ir

dauginus
Mažas AUKSO ALTO-

75c.
70c

Kn.įgos dvasiszkos įtalpos:

2,ir 3 dalis kiekviena po 70c
80c

Die-
20c

Gyvenimai bzventuju 
vo ir III zdkonas drauge 
Garsas apie baisybes dienos su 
do 25c.
Gydyklos mm baimės smer- 
ties • 30c.

dingą gyvenimą 
ovenos

men te

3oc
m al

ins- r

ankl

Szauksmas Balandėlio 25c.

Knįgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose
Maskolijos politika

Vaiką kningelė •

ma
LIETUVOS VISTORIA

Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais 

LIETUVOS

50c
30c

50c

koiDU-
15

30c

25c
20c 
10c 
20c 
10c 

50c 
Vado\ as aplan.Kanczią atmininima kan 
ios Iszganitojaus musu - ISc 
Girti be.liaisibe ir rustibe to grleko 15c 
Kas yra griekas. kalba 2 mergaieziu 15 
Didžioji nedelia - 5c
(iiieszninkas priverstas meta voties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c

Ražanczius amžinas

Kalba d v it

Trumpi pamokinimai 
tą kun. Antaną viržiams

10c
20c
15c

po

50c 
7c 

15c 

GASPADI-
NE

Apie Kražius
Tamoszius besotis

Lengvas būdas paežiam

35c
- 1 0c

15c
5 c

per
"0c

Ką daryt idant sveiki būtume 
Trumpa senovės Lietuvių

Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai, drama

Pajudinkim vyrai žeme

Ant Nakvynes “ “
Pasakojimas apie viena vaita 

sztinika “ “
Kaukazo balaisvis •'
Kur meile ten ir Dievas “
Kas kaltas “ “

Gyvenimas Stepo Raudnosio 
dalis ..Szauleniszkio senelio’’) v

ir

10c
10c

15c !

jo ra-
5 c,
5 c.

(ketvirta
15 c

Plianetas ir Kometas “ 5 c
Pirmutinis degtines varytojas, komedi

ja “ “ “ 10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas 

su puikiais paveikslais “ 15 c.

dkktarks

y. m. įmina .d.
buvęs prie Minors Hospitan
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin

Shenandoah, Pa,

visokius drukoriszkus p 
darbus: Drukuoja^

Draugyszcziu konstitucijas, 
Pliakatus, Tikietus, Groma- 

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

DRUKARNES ADRESAS:
nauja

Lietuviszką Graborin
Vincą Minkė’, i ežiu

140 E. Centre, Slienmle Ii
Užlaiko geriausius arklius ir il

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

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias K N Y G A S: 
Istorija Kataliką Bažnyczios. J. 

j ra labai naudinga dėl perskaitymo kož
5 c. ) nam katalikui. Kasztuoja - $1,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bedievią darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 
Kasztuoja - - . . 20c<

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslaplą esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A. BURBA, Box 053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co
Graudus verksmai - - 10c
Apie malda kaipo rakta Į dangų 15c

nedėlios
Pa vergei ė (P.

10 c.

GARSAS PUBLISHING CO.,
119 E. CENTRE, STR., — ’ SHENANDOAH, PA

K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypą.

I Gerianse ir szvieziaiise mėsa
____PAS_____

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

R. H. MORGAN,
Dirba v isok i a s

ĮSZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU"■' w 
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa
PAS*

J. M I L I A U C K A

Vapplerio A. kun.
bažnyczios kataliku
Kristijono Donalaiczio Pavasa 
rio linksmybes 5c
Andersono pasakos, su abroze 

30c 
10 c

1 ,00

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labole registered. Twenty-flve years ex. 
pe,:?nca. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 3'2 page Book Free. 
H. B. WILLSON A CO., Attorneys at Law,

U.S. Pat. Office WASHINGTON. D. C-

308 W. Centre str. Mahanoy City.'T’a
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwq, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas 
szalis Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

Musu Pasakos, lOpasaku
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose 
del Lietuviszko teatro “ 15

rėjom isz Chicagos siuntinį su
Sapni nikais, ... 50

Robinzon Kruzo □C

Garsas Publishing Co. Shenanadoah, Pa.

tytų savo \>rg 
spaudė ir vargįd;

Vienu tarpi

ir užkariautus estus ir latvius

I a<bi kryžiokai, idant i«zsigelbėti nuo pražuvimo,

Tuom įnik Lietuv ir narsus vyras,

szęs su lenkais ir raiteliais užpuolė ant Mindaiigos ir 
pamuszė beveik visą Lietuvą, bet Mindaugą vienus 

, žadėdamas priimtiraitelius

Sudus Alindaugos kun. Vaiszeiga buvo sinar- o
klausias savo žemei valdvtoias. bet, nriėmes lcnf;ilikii

žolinių ir. į kitas szventas vietas. Mindaugą norėjo jį 
atkalbįi, nuo krikszczionystės, bet tai nepasisekė. 
Vaiszeiga neilgai laivo zokonįku. Jo tėvą Mindaugą 
užmu>zc m t i mia ilsias jo giminė Daumantas ir pabė-

a metė

kunigiszką, suknią.
ai, k pri. užmuszė sunlis

b

visos vakarinės Rusijos ir be to jau stenanezios po to
torių jungu. Bet Maskolija vis laikėsi.

Gediminas labai naisus, iszmislus ir iszDiintingas

savįti sav Maskolijos žemės. Dėlto tai jis apipaeziavo

c.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA. *
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu 
9 ryto ik i 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt 
ri visokiu kogeriausia padarytą valgią 
kepsnią, oisterlą irt. t.

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

M KUPCZINSKAS ir 
p. PHSKEViezmg

Kampas Main ir Oak ulieziu, 
SHENANDOAH, PA.

PUIKI PROGAI
Už pigiausia preke gauti visokių navatnų daigtų

TĘSĖJU 'hiokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prisi
vR "r segę prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsi, j jog toji

kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz 
T . kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c.

Prietaisas dėl darymo baikit ir yvalriausiu kazyriu gali- 
f tė gauti pas manę.
/ Puikios popieros dėl gromatą raszymo, su dailiom kviet- 

** kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popierą
ir konvertą kasztuoja 35c.

Maldą ir Istoriszku Kiųgą -galite gauti labai pigiai pas maną.
Maszi uukįs dėl drukavojimo gromatą pas maną gausit už pigiausią prekg.

Kas norės dasižinot apie kokį nors daigtą, atsiąskit už 2 c. markutg, o mes pri 
lipime kataliogą arba žinia apie viską. c Raszykit ant szlo adreso:

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

beveik visus savo sūnūs su Maskolijos kunįgaikszcziu- 
tėm, ir su anoms, kaipo pasegą, ėmė Gudijos žemes.

Ant galo visi ryt - maskoliszki kunįgaikszcziar

ne-

Szita szneka buvo kureziam szile, per kurį tiesog 
vede takas prie vokieczių rubežiaus. Sustojo nedide
lėj proszvaistoj, apžėlusioj minkszta žole.

Priszakij būrio aiszkiai iszsiskyria savo drapa
noms ir ginklais du vyrai. Viens jų lietuviszko vei
do vyras, 40 metų, su tams rude barzda, gudriomis ir

bloginus, r.es ji buvo iszliuosuota nuo totorių, o jei iszmintingomis akimis, buvo ne kas kits, kaip Vaidi- 
anie ir bandydavo užpuldinėti, tai Gediminas urnai la, labai artimas giminė Jagailos, su kurio sesere Ma- 
anuos iszsivydavo ir sumuszdavo. iijona jisai buvo apsivedęs. Draugas jo, tas, ku-

Nors Gediminas ir buvo Stabmaldys, bet daleisdavo kožnam Į ris norėjo pasilsėti ant proszva’stos szile, buvo ponas 
bevieliam lietuviui kataliką tikėjimą priimti. Brzezneckas, tikras lenkas, kaip isz veido, taip ir isz

•Tokiu laidu Lietuvoj vis iszpalengvo pradėjo prisiimti ir! kalbos ir visoko.
augti krikszczionystė ir mots nuometu darėsi galingesnė. Pildydamas prisakymą Vaidilos, tuo būrys raitų

Po Gedimino pasiliko du vaikai Algirdas ir Keistutas. , ’. . . . . . , ,. n
, .v' . 1. . . ., • vyrų skubiai nubalnojo arklius, paleido ant žoles irPaskutinis atidavęs be ginezo savo valdžią broliui, ir kaipo 1 / J 1

narsu.'. Įiriuszas senąją prispaudėją Lietuvoj raitelių, paszvcn- i pnsiskyrstė į szalis. kas malkų paineszt, o kas su kil
tu savo amžį karei su anais. pine tikėdamies pamuszti pusrycziams kokį nors

II.

piant pastarninjain.
Nuo szito laiko prasidės mus apysaka, po atsitikimą ku 

i’ios Lietuva iszpalanofvo prisiartino prie galinės prapulties.

Apsivedęs su Byruta, Keistutas turėjosuną Vytautą, ne- 
mcnldaus uarsiugą, kaip jisai ir Gediminas.

Ilgai gyveno KeistutissavoTrakuo.se, kurie jam likos pa
skirti. ko! nepražuvo gineziuose su Jagaila, užsmaugtas lie-

Vaidila, perkaitęs nuo smarkios szilumos, nusiėmė 
kalpoką ir iszsitiesė ant kvepiauezios žolės. Paskui

jau ir ti 
sziiuom 
!. j

Sznipukai ir isvAavikai.

Dabar, szviesus pone, mums neilgai teks 
jot ir jei Dievas duos, tai laimingai pasieksim Sztein- 
gauzeną.

e pirmą 
keliauti 

idrutįsim 
) mikszta.

— Bet ir karsztis — sakė Vaidila, szluostyda
mas prakaitą nuo veido, — tikras pragaras. Kaip 
žirniu, tai arti czion ir upeluko nėra, kad arklius pa- 
girdįti ir žmonėms gerkles pavilgįti!

- Bet užmirszai, jūsų mylista, kad prie mus 
balnų yra pryrisztos diktokos plėczkos vyno.

— Tai tiesa! Ei, kas ten liuosas — szuktelėjo 
Vaidila, — atriszkit nuo mano balno plėczką ir at- 
ueszkit sziezion.

— Labai gaila, kad arkliai vyno negeria — sa
kė A aidila, tėmydamas į tankumyną pagiriot— prisi-- 
pažinstu, asz retai būnu szitose vietose.

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

KeistutissavoTrakuo.se


Isz Pittsburgh o.

Draugyste Szv. J uozupo lai 
k ė 14 Vasario savo metini su
sirinkimą, ant kurio tapo isz

Pirmsedžiu (prez.) Vincas 
Rudžius ant ketvirtų metų; vi- 
cc prezidentu J. Rėklaitis 
ant pirmų metų; p rot o kol ų se
kretorium J. Žukas ant antru 
metų, finansų sekretorium J. 
Dailida ant pirmų metų, kaste
ri u m J. Akuczevicze ant pir
mų metų; apiekunai kasos:

ant pirmų metų; ant marszal- 
kos M. Baronas ir V. Bielis
atn pirmų metų.

ga labai urnai, ir priguli prie 
,,Susi v. L. A.’ 
teri" turi nuo D r-ės

paszelpą savo broliams atsiti
kus kokiai nelaimei, o numi
rus katram sąnarių virszmilie
tos draugystės tai gauna 
„Susi v.” ir taipgi draugai, 
rus virui, sudeda po $1, o
rus moterei po pusę dolerio.

ISZ 
mi- 
mi-

ginusiai priguli suaugę, apsi
vedę (ženoti) vyrai; susirinki
mai atsiprovineja antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, ant

Pittsburgietis prisiraszytų Į 
draugystę, ne būtinai tik i tą, 
nes yra penkios draugystės, ir

dr-ės szv. 3 uozupo, didesnės

kiekvienas sąnarys privalo tu-

sivienijiiną. D, r.
P o vilo ir S a 1 d. 
dies V. J ė z a u s.

v.
r-

Žinios isz pasvieczio.

Europos vieszpatystės pareika
lavo, kad Graikija į tris die
nas atszauktų visą savo kariu- 
menę nuo Kretos. Vienok 
Graikija ir ik sziai dienai ne- 
mislija isz ten trauktis ir nuo 
gretos neatsižada.

Graikų kariu mene ir akvat- 
nykąi vis dasdgauna ant Kre
tos, nors kitų vieszpatysczių 
laivai akylai saugoja.

Ant salos Kubos numirė 
Salvador Cisneros, kurį visi 
laikė už prezidentą busianezios 
Kubos respublikos.

Skaitlius laikraszcziu 
ant viso svieto.

Viena Anglijos statistiszka 
biurą apskaitė, kad per metus 
ant viso svieto iszeina 12 mi
lijardų egzempliorių visokių 
laikraszcziu. Yra tai skaitlius 
toks didelis, kad apie jo didu-

ginimus.
Taip, jei spausti juos ant vie

nos maszinos, kuri kas sekun
da atspaustų po egzemplorį, 
tai toji maszina turėtų dieną ir 
naktį suktis per 333 metus.

Kak vienam perskaityti vi
sus tuos atspaustus rasztus, už
trunkant prie kiekvieno tik po

100,000 metų. Sukrovus vi
sus tuos laikraszczius į vieną 
rietuvę pasidarytų rietuve 80. 
000 metrų augszczio. Jei pa

jos

31.1 111 iff I H RK 1 HHFstLMftS

-T**- ^asisfssss^s^.

Jonas, senas tarnas (p. 
dęckas), kurie losze,

M t U a r m e I.

alsi

Illi

!>ana

diją ,,Amerika pirtije." Komedija 
pusėtinai nusisekė, ypacz vyriszkos

tos. Pažiūrėti prisirinko tiek daug,

susirinks: net per angszta ant salės 
buvo. Netik vietiniai, bet irisz ap
linkinės susivažiavo nemažai lietu
viu. Atėjo nemažai ir lenku bei

nėditi: lietuviai džiaugėsi isz dailios 
komedijos, nesuprantantiejie lietu- 
viszkai svetimtaueziai pasigėrėjo 
dailum grajum Szenadorio lietu-

(1 aušo korespondencijoje

tą klaidą yra ., bereikalinga, galu
tina komp romitacija. "

Atsimename gerai, kaip pernai 
vasara musu gerbtina draugė 

i. c. • <

iszrodytas klaidingumas. Mes ne-

Tai jos biznis

korespondentas pas mus suklysta, 
už savo priderystę mes laikome 
atitaisyti klaida. Errare hmnanum

re perseverare esi stulti (bei tik 
kvailys syki suklydęs laikosi savo 
klaidu), tą lotyniszką priežodi mes 
laikom už teisinga.

Jau at

nome
,, Padėjimas lietinių tau

ktirias kenczia mus broliai po 
maskoliaus jungu.

sek anczios knįgos:

kelias, preke.......... S centai.
Baltas karžigys (eilės;,

Rinkimas Avaito, vaizde 
lis isz lietuviu gyvenimo 8c.

PRABERTE
dėl dviejų szeimynų prie Eme
rick ulyczios, Shenadorij.

Gera proga įgyti namus.
Artesnes žinias gausit ^Gar

so“ Redakcijoj.

ivo naujame name ant

Laiko geriausią

singas ii geras žmogus.

banka.

svieto.

Povilas Obiecupas Už pigiu-pigiausią preke visokį Į 
vainikai dėl szermenų. Taiposgi

■

sverti tas visas popieras, 
svertų 781,243 tonus.

Iszkleistos ant žemės visos 
tos popieros pridengtų 30,000' 
ketvirtainių kiliometrų plotą.

KORESPONDENCIJOS.

pardavinės Mainicrin mechanikai 
ir lelieriii B. A L. Susidraugavimas 
ofise ./• A. Koy1e, Beddallo name. 
17 dieną Vasario (March) nuo 3 iki

(Pittston, (Pa.
22d. Vasario pas mumis bu

vo laikytas (atgrajįtas) teatras 
,,Ponas ir Mužikai,’’kursgana 
gerai nusisekė. Aktoriai visi

ypacz gi Dticlulis (p. Dirvinis)

Gyvena
30 E. Lloyd str. 

Shenandoah Pa.

vienatinis Imtuviszkas pinigu siuntėja-: siunezia p nigas i vi-as .l.dis 
svieto: į Europą ir 1. 1. ir pinigai būna kiiogrenv.inu-iai i.-zmokėli Įivr

yją. Gyvenanti tolinus nuo Pittslmrgli'o gali pasirodavot 
įdedami pacztini ženkleli už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

()ffisas (kantoras)

lo12 CARSON STR
I PITTSBURGH. PA.

pę PIąuczius ;
darau siutus

ma/iau-
e i n a

šiai. Pasiskubįkit broliai! aplankiau nauju materiją isz Fabriko, ką dai

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

tuviams. tikt n'užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalčsit.

Adomas Pauliukaitis
3 Penn. Avenue,

GERIAIAUS RESTAl’RACI.JA

K. VERBILOS
vienuti nes

kur galima

arielkek’

.Pi/fsburgh, J’a.

APT1EKA
us

kuoteisin-
e n-ginusiai. taipgi turi visokių p.i 

tavotn vaistu.

Si. Šarzynste,
805 Carson Str. South Side.

Skaitykit!
lierių, ražanezių, abrozų viso
kiu, kryželių, medalikeliu. Kas 
nor ką nusipirkti tegul krei
piasi prie

T. Krizinaucko

5 ra mus agentu M t. CARMELIJE 
ir APIELINKESE.

Užraszo G a r s ą ir aĮigarsini-
mus priima.

Jeigu busi kada nor I 
PJanberi j užeik pus j

JURGI ILGŪNĄ 
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi, 
arielkoje kaip medus, o cigarai tnrkiszki

Mrs. F. Schmidt s
107 Jardin str.

ir pigios

.LIETUVA
NEDELINIS LAIKRASZTIS

Iszeina (’hieagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

arbiausias ir teisiuuiausias žinias isz Ame-O

VYRAI LIETUVIAI
IĘ PALIOKAI,

Apznaimimi jums

Sceito Pennsylvanijos ir jog dirbu

mus.
Kas norit

arba pirkt nuo kito, ezion gyvenda
mi. arba kalia- norit czesa (uždar
bi) parduot, ir kurie reikalaujat 
smertelno. arba už sukoliecziįima

nūs dėl ženybos gaut.
Ateikit pas mane, o asz jusn no-

ŽINIA DĖLSALIl NIKI 
IR SZTORNIKU

nuo.-ię>aru- ir

.Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaiis visame paviete. 
J is pardavinėja taiposgi daug Įvai
riu gražiu mažmožiu; parduoda vis
ką už 20 procentu pigiims nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

237 E. Centre str. 
Shenandoah. Pa.

nu

..Lietuva” kasztuoja ant metų tik §2. Kas abu doleriuū 
noka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., do\ a-

..Lietuva” jra labiausiai iszsiplatinus po visą Ame 
>-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

. Lietu vos pausdina visokias knįgas, konstituci-

Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

..Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių 
i, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai

lotus ir namus
,, Lietuvos

ir at

reikalu į „Lietuvos

j

Chicago, Ill.

Antikos

401 Penu. A'riiiic,

Wanted—An idea ISSS 
Protect your ideas: thov mnv bring you wealth 
Write JOHN WEDDERHCRNCO.. Patent Attoi 
neya, Washington, 1). for their $1.8(X> prize otTe, 
and list of two hundred Inventions wanted.

R. A- Davenport
PARDUODA 

VISOKIUS PECZIUS KULKI
NIUS IR DEL SZILUMOS.

We BUILD them t? YOUR order

SOUDAN BICYCLES

Pataiso'kiekinius stogus ir už-

NILE and
PYRAMID

and 
T.ANDEMS

kuknios.

t

They run better and last longer 
and are very attractive. Send for 
our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de
tails as to.............................. ....

COLOR 
and FINISH.

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

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

TRADE marks. 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecuring patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn Ic Co. receive 
1 special notice iu the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated. largest circulation of 
smv scientific journal, weekly, term; $3.1X1 a year; 
Sl.uOsix months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York. -

■NAUJĖS ’ EJETUW1SZKAS H B 0
S a Lf u N A S

20? S. Main Str,, Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lictuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijo- 
sznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

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

GERIAUSIAS S Lietuviszkas ® KRIAUCZIUS 

til omą s Boja ocLa s 
^77X7777X77 Persi k raustė į savo naujus namus antTXXXXXXX!

J

1 nsisziurikite (apsisergekitei pas
R T “fVI ■■ ■ -. 1'20 South Jardin SĮr Shenandoah,

Į JĄLVKjL jD Ties liet loiszka Iniznyczia
..ittvą mielą 

geri ausi”11 V .mokei, kh .tl«ui urdelį siunezia, 
ytruš skvieruot ir niuszt nesiliauja.

- ^s brolau, didei meldžiu, nepadyvyk

minusias Amerikoje apsau
go ugneles jau daugelis metą 
a

K A. DAVENPORT,
S. Jardin sir Shenandoah, Pa,

JVIaley,
IGN.Main st
Shenandoah,

Parduoda dzie- 
gorius nau jus ir

knis

ir kitus.

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 

1’1 A N SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Slnuitli'a gali kas nori gauti ir 
bac zkutia in namus parsigabenti 
70 M . Uoai str. Shenabtloah . 1 f

41 ir 11

Piiikiansiit visam Shenandoah .

PESTAUPAGJJA
□ii mos k Ii ąsos.

KRAUTUVE
o pigiausiai.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas

SHENANDOAH, PA

(hili gauti visokiu 
dalyku tualetui.• c

I plieka
Minersvilleje, Pa.

į-Liekarstvos - vaistai kuogeriausini padaryti.

Dr. W.J. Beach, savininkas .
IAMIEJE ant 4th A SUNBURY STR.

VYRAI! VYRAI!

Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos

Ateik, broli, pamatyti

Turiu puikiausią restauraciją isz v hų Cleveland’© lietuvių

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

J. P. Williams S-Son Į L A Ii 0 K O
Ciisli szta

Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PI.JANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS

Main, Shenandoah, Pa.
Didžiausia vieta Shenandoah

Parsiduoda geriausi ta vorai fiž pigiausia ciene.
Szifkartcs parduodam ant visų kelių mariomis 
Pillįg'US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

S. Markauckas
IR i J. BUSZKEVISZIUSi

IflilauchsrSumi
L05 S. Maip Str-Shenandoah. Pa

pirko—

Tin ja,

eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa. ||y

ANT PARDAVIMO.

duoda Beno Instrumentus, da ({OTELIS
[37 ir 12]

arba geriausia užeiga dėldarbinįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei ta dasižinotie ir szalto alu 
c ziotaurg iszgnrtle ar cigarėlį parūkyti, ateik -

Shenandoah, Pa.
12 Nortič Hancock Street, 

AVilkes-Barre, Pa.
Juozą Daukszi


