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Ispanams nesiseka
Nori atimti kelis steitus nuo Sziaurines
Amerikos.
inaisztas.

GRA1KIJA.

Antrą dieną Kovo Europos
vieszpatystes puaneszė Grai
kijai, kad suteikia Kretai au
tonomiją po priežiūra Turki
jos sultono ir pareikalavo, kad
į 6 dienas Graikija atszauktų
nuo salos savo kariumenę. Bet
Graikija nežada klausyti to
reikalavimo. Ji sako, kad ka
rė su Turkija neiszszauks europiszkos karės, bet tą karę
gali’ pakelti įsikiszimas kitų
vieszpatysczių į Kretos reika
lus. Visuomenė Graikijos bū
tinai. reį-kri|Lyj[a,Jęad Kreta buGraikij°s*
Kadi prezesas ministerių
Delyannis nenorėjo siųsti daugiaus kariumenėsant Kretos,
ministeris karės Smolenicz
atsisakė nuo urėdo. In jo vie
tą yra iszrinktas pulkaunįkas
Metaxas.

Korespondencijos. Sveikina Garsa uz jo-

Crookston, nes ant pirmojo kelio valstija ir iszduotojai luikraszczią. kiai 10 adinai gardžiai miegti.
praktlszka Iszrlszlma
Bet ir antras Žodžiu sakant, tie poijai norėtu Taigi ponas virszinįkas ir už
Ispanams czionais nesiseka relės buvo pagedę.
Emigrantą Namo klausymo?
(Pittston, Pa.
Czionais kas
kelias taipgi nebuvo- sveikas,, ir su įvesti ką tai panaszą L maskolių gynė zvanyti katalikiszkoje
net arsziaus, kaip ant Kubos*
rts blogiau su darbais, nes K uii. Burba aukauja $50 į GARSO fon
tuom trukhi atsitiko- nelaimė’: atsi- cenzūrą, bet reikia tikėtiŠ, kad nors
į jų kariumenę įsisuko visokios muszė į nulaužtą rele, viena loko tas kvepiantys carizmą bill i us bus bažave/ioie, vi .dingai isz:'\ to.
užgriuvo mainos ir po užgriudą dėl Emigrantu Namo.
ligos, kurios ją dildo. Dar ten motyvą iszszoko isz vežią į vieną įnesztas, jį legist uitu ra su paniekini
miszparus, nes, esą, tas gąsdi vimui iki sziam laikui nedirba.
reikia siųsti 20 naujų kariume- puse kelio, kita, kuri stūmė isz už mu atmes.
(Plymouth, (Pa 8 Kovo i8gy.
Kiti kelis mėnesius dirbo prie
na
jo
vaikus.
Taigi
dabar
-------- :
pakalio— į kitą. Pacztinis vagonas
nes batalijonų.
Guodotinas Garso Redak
New-York’c sustraikavo darbinį Kalvarijos bažnyczioje jei zva- Wyoming Simpson & Watkins
susimuszė, peczkurys Lamb’as tapo
toriau !
kai cigarą fabrikos Davis & Co.,
MEX1KA.
užmusztas, o liokoinotyvos kunnija, tai tik labai silpnai, o bub- Coal Co., bet ir ten pusė mai
taip-gi straikųoja apie 500 kriauSu džiaugsmu iszskaicziau
nų įgriuvo,
net asztuonios
Suvienytos Valstijos iszsiun- duktorius H. Govealock’as mirtinai
niekad
ne
bubnija,
nes
tas
nyti
czią (apart tą, kurie buvo pirmiaus
tė į ežia p. p. Bruce, Stone ir sužeistas.
Igrinczios įsmuko, o paipos, Garse apie Jųsų užmanymą
sustraikavę ir padidinus jiems mo suvisu uždrausta.
Ties Bonnots Mill, 100 mylią kestį, vėl sugrįžo prie darbo.)
kurioms vanduo isz mainų ėjo, įvykdįti kuoveikiatis Emigran
Pierce, kad jie susitartų su
Regis, kunįgai suvis nepri
Mexicos valdžia apie sugrąži atstu nuo St-Louis, 5 Kovo buvo
pagedo, dėlto vanduo mainas tų Namą. Kiekvienas, man
Dar didesnis stvaikas gali patikti,
valė
klausyti
pavieczio
virszikitas nelaimingas atsitikimas ant jei nesusitaikys. „Elovator Con
ding, tautietis supranta visą
nimą Suvienytų Valstijų vėlaužsėmė.
geležinkelio.
Belekiant smarkiai structor’s union*1 su „International nįko, nes jie turi savo dvasisznaudingumą tos įrėdnės ir nevų, kurias jie atėmė 1847 me trukini, liokomotyvos kondukto
Dikcziai
žmonių
be
darbo
Maccinist’s union“, nes tada apie
tuose. Bet vietoj susitarimo, rius pasergėjo, kad ant geležinkelio
Dievas žino,
10,000 darbinįką, dirbaųczią prie reikalauti, kad virszinįkas pa vaikszczioja.
daug ką raszyti. Asz sveiki
tas tik įerzino Mexikos gyven slenka didele daugybė žemės. Tuo elevatorią, gali su st rai kiloti. Prekaip
bus
toliaus
su
Pittstonu,
rodytų tokį uždraudimą ant ponu gąrsa už jo praktiszką isztojus. Jie atsiminė senus lai- jaus sulaikė trūkį, bet vagonai taip zesas „International Machinist’s
mainos
visai
baigiasi:
katros
smarkiai susimuszė, kad visas trū union“ nuvyko į Chicagą, kad isz pieros nuo decezijos vyriausy
riszimą Emigrantų
Namo
liko
sveikos,
tose
angliai
bai

kis iszszoko isz rėlią ir pacztinis ten keravyt streiku, jei jis pakiltą. bes. Tokio uždraudimo nuo
klausymo, ir skubinuosi pats
vienytos Valstijos ,,pavogė'’
pagonas užsidegė. Peczkorį mirti
vyskupo p. virszinįkas niekad giasi, o kuriose buvo daug savo szapeliu prisidėti prie to
nuo jų Kaliforniją, Colorado, nai sužeidė, liokomotyvos konduk Pereita panedėlį austrai kavo 200
Dabar
ne galėjo gauti. Taigi p. vir anglių, tos užgriuvo.
reikalo. Apgarsįkite savo laikNevada, Utah, Arizoną, New- torių sunkiai sužeidė, o vienas pa- darbinįką apautuvą fabrikus Wil
czionais
tik
dvi
dienas
ant
ne

szinįkas, jei zvanijmo . katalirasztije, jog asz aukauju į Gar
Mexica ir Texasa, ir kad tas sažierius, A. Rosenberger’is likos liam’s & Clark mieste Lynn, Mass.
dėlios
dirba,
nė
maisto
negali
kiszkos bažnyczios nenorėjo
so fondą dėl Emigrantų namo
valstijas Sziaurinė Amerika ant vietos užmusztas.
užsidirbti,
ir
labai
bloga
tiems,
Peroitą nedėlę nusiritęs nuo kal klausyti, tai galėjo tuos namus
$50. Malonėcziau ir didesnes
Dar vienas nelaimingas atsitikituri grąžįti Mexikai, o ne
no
sniego
grumulys
sugniždė
narna
kurie
nuo
seiliaus
pinįgų
netu

parsamdyti kam kitam, katras
aukas padaryti, bet mano daMexica jai vėlavas. Mexicos mas ant geležinkelio buvo ties Lo- prie kasyklos Morgan, netoli miesto
rėjo.
Sztornįkams
taip-gi
blo

veland, O., ant linijos
ne taip jautrus ant zvanijimo,
bartinis padėjimas neleidžia
laikraszcziai dar pakursto žmo Southwestern. Pasažierinis trūkis Park City, Utah. Tuom tarpu tam
ga, nes viską kitiems turi duo
o
pats
galėtų
giventi
szalia
sa

man iszpiklyti tų karsztų mano
nes priesz Suv. Valstijas.
turėjo sustoti, nes ant kelio užėjo name miegojo devyni angliakasiai. vo cerkvės, kur gal maskolisz- ti, visas iszmokestis atlikti, o
norų.
Su guodone
didelis grumulas žemės.
Tuom Atkasę tą užbertąjį muną, rado
VENEZUELA.
nuo
kostumierių
nieko
negau

kas cimbalavimas labjaus pa
penkis
žmones
gyvus,
tris
negyvus,
Kun. A. (Burba.
tarpu atbėgęs tavorinis trūkis ant
na.
Bloga
visiems.
Venezuela jau galutinai su- jo užszoko. Szeszi pasažieriai tapo o devintojo visai negalėjo surasti. tiktų jo pravoslaviszkom ausim.
O
sigerino su Anglija ir vėl pra sužeisti, isz ją du mirtinai.
Teatraliszka kuopa ketina
F1LIP1NTSZK0S

Uraguay’uj

Metas IV
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SALOS.

dėjo diplomatiszkus susincsziDunbar, Pa. explioduodams ga
mus. Venezuelos pasiuntinys
rinis katilas fabriko] kokso W. J.
Juan Petrie, kursai buvo pir- Rainey’o užmuszė inžinierią Rober
miaus Vokietijoj, yra perkel- tą Haxenbaugh’a ir paezioj dirbtu
vėj pridarė daug biėdies.
VOKIETIJAc

Įsz Lietuvos
Uždraudimas szaudykliu.

Uždraudimas bažuyczioj skambyti.

New-Yorko milijonierius, Russel
Sage, paskolino savo giminiecziui Pasiprieszinimas maskoliuos Paimi
gos progimnazijoj
Elizur Sagc’ui $50 ir užhipotekavo
tuos pinįgus ant turto Elizur'o.
Kaip žinoma, Vikaviszkio
Dabar vienas „dime museum“ siū
lo Elizarui bage’u i $50 ant nedėlios, virszinįkas labai persekioja sa
kad jisai pasirodytą minėtam inu- vo paviete už naikinimą lauki
zejuj drauge su savo sūnum. Taip nių paukszczių. l aigi tame pa

Mieste Neuwied’e socijalistai gerai subuntavojo žmo
nes, kurie pradėjo mėtyti ak
menimis į norėjusią juos nu
ramdyti policiją, suvarė ją į jų
namą ir fenais apgulę iszdaužė
langus. Galų gale buvo susidegę. matyt isz to, kad jie aresztavoti keli žmonių pakurs5 Kovo mieste Cairo, Ill, audra
atszaukė laivo komendantą ty tojai.
(vėtra) pridirbo daug biėdies: .su
*»
...
*
U
Reimick’ą, ką jisai neszaudė į
lauže daug namą, o ypaeziai daug
UBAGU A Y.
turkiL_Jatvą. kada tasai drauge
Czionais sumiszimas yra ne slogu apdraskė. Narna J. DarnelTo
su-kitų vieszpatysczių laivais mažas, juo labjaus, kad dauge- visai sugriovė, visus jo gyventojus
sužeidė, kitus mirtinai. /
szaudė į maisztinikus.
lij vietų gyventojai laiko maisz

viete ir kratų ant szaudykliu
yra daugiausia. Viepia tokia
krata buvo pas ukinįką Zilincka Baltruszių kaimo netoli

Senapilės vargamistra p.
Truszkauckas pavelijo savo
dukterei tekėti už gudo, nadlesno (girios virszinįko), gyvenanezio Bebruliszkije. Užtai
vargamistra ir nuo savo tar
nystes atstatytas tampa. Tok
sai tėvas su savo duktere gėdą
daro visiems lenkams katali
kams, nes pats būdamas tarnu
bažnyczios leidžia dukterei te
kėti už gudo, juo labjaus da,
kad ji butų galėjusi isztekėti už
lietuvio, kurio ranką atmete.

Dradėt mokytis tragediją , ,Nililistai“, perėjusią per laikrasztį „Vienybę“, kur yra
apie maskolių carą ir jo nužu
dymą.
Garbė jums, kurie darbuo
jatės pakėlime lietuvių.
A.A. Jaunikaitis.
Darbai dar vis blogai eina, o
kas arsziausiab visur mokestis
numuszė. Vietomis straikųoja.
Dabar buvo sustraikavę darbinįkai skurų fabrike ir vienoj
tokarnej (szlipernej), kvr dau
giausiai lenkai dirba. Tokarnes darbinįkai butų laimėję,
bet lenkai, kaip „skapsai“ nuvėjo dirbti ir pagadino viską,
nepaisydami nė to, kad toj
dirbtuvėj pavojingas darbas:
ten iszdirbęs szeszis metus,
žmogus tur skyrtis su szia pasaule, nes dulkės nuo geležies
ir
akmens labai sveikatai
kenkia. Kriaucziai visa žiema
be darbo' sėdi, tik dabar pra
dėjo po biskį dirbti, bet mo
kestis labai maža, o darbą turi
labai gražiai atlikti.

Gromatnyczia.

J. Sutkui Siracuse, N.Y.; J.
Mažeikai Baltimore, Md.; Ch.
Pavel North Jay, Me.; M. S i nk e v i c z i u i Niagara Falls;
J.
J u r g i o n i u i Chicago, III.; K.
Žak i u i Amsterdam, N. Y. ir
kitiems. Už puse prekės, kaip
aiszkiai sakyta apgarsinime, gali
ma atiduoti tik dvsiszkas knįgas,
dėlto reikalavimai visą tą, kurie*
norėjo prie dvasiszką knįgą da ir
svietiszką, arba tik vieną svietiszką,
negali būti iszpildjti.
Kurie no
rėjote knįgą svietiszkos įtalpos,
teiksitės damokėti iki pilnai ją pre
kei arba paskirti į ją vietą dvasiš
kas knįgas.
P. G. M u raus k u i, Pitts
burgh, Pa. Kokią Tamstai atsiąsti
knįgą
A. isz B. už tuos 60c. ?
užklausem per laiszką, bet atsaky
mo dar negavom.
A. isz B. yra:
,,Elementerius“, „Kas teisybė, tai
ne melas“, „Pajudįkim, vyrai, že
mec “,
P. V. Janson,
Naugatuck,
Conn. Apysaka „Duonos-Jieszkotojai“ jau pasibagė. Iszleidome ją
atskyrio] knįgutėj; jei norite turėti'
ją visą, galite gauti pas mus tą knįgutęP. S. B e t n a r u i, Pittston, Pa.
„Tėvynės Sargo“ mes neturime,
gausite jį tiesiok isz Tilžės.
Jei
negaunate,
ne mes kalti, juk
„Garso“ No. 4 yra gromatnyczioj
duota to laikraszczio Redakcijai ži
nia, kadsiąstu „Tėvynės Sargą“ ir
Tamistai.
„T ė v. S a r g o“ R e d a k c i j a i.
Nekurie mums užsimokėjusiejie
skundžiasi, kad negauna Jąs laik
raszczio, nors mes ją adresus prida
vėm. Teiksitės duoti mums žinią,
ar Jus visiems jiems siuneziate.
Siąskite ,,Tėv. Sargą“ ant szio
adreso:
„Susivienijimo kuopai“. Box 31
Mahanoy Plane, Pa.
„S u s i v i e n y j i m o” vir
s ži n į k a m s. Netekome rasztą
trecziam „Tėvynės” numeriui.

visur pasirodo
vienibę,
kp’p lietuviai. Taip, paliepus
linckas ne taip del medžiokles, Rygos kuratoriui, kad visose
kaip del savo namų apsisaugo gimnazijose to apskriezio lotiMieste Waterloo, Ind. tapo sua- jimo parsigabeno isz Prūsų niszkas
maldas,
kalbamas
tinįkų pusę, duoda jiems gin
KRETA.
resztavoli
nekurie
urėdnikai
už
apdubeltauką už 25 rublius. Bet priesz mokslą ir po mokslui
Insurgentai iszpjove į 2ooo klus ir maistą. Maisztinįkų yra
apie tai tuo pajuto zemskiai. mokįtinai kalbėtų gudiszkai,
muzulmonų, kuriuos rado apė apie 9,000. Net kareivių daug
pakėlė didelius protestus. Pa
mę tvirtynę Šėlimo. Muzulmo- pereina į jų pusę.
ties miestu Ilunmedžiokles, sztai ir atvažiavo langos progimnaziją, kurią lan
nai bijosi, kad maisztinįkai netingiom
Ark.
atsitiko
expliozija,
ko beveik vieni žemaieziai, visi
Isz T a u g i e r’o, Morroco,
iszpjautų dar 4000 turkų, ku
kada prie darbo buvo apie 100 dar- Griszkabudžio du zemskiai su
szaltyszium. Jiems szaudyklės susitarę apleido ir dabar ta pro
rie ginasi užsidarę mieste Kan- praneszama, jog mieste Fez
dijoj. Turkai Caneos labai senas mūras užgriuvo 180 dar sveiki, bet apie 35 darbmįkai tapo bejieszkant mažiuke mergaite gimnazija tuszczia, ir joje nieko
nemokina. *) Nežinia, kaip fe
įpykę už tas pjuvynes ant binįkų. Visi nustojo gyvasties. longviaus ir sunkinus sužeisti. B.
Hanley likos užmusztas, o murinai kietą iszėjo pamedžioti. Tada nais nusibaigs. Visur masko
maisztinįkų ir prie pirmos ge
Hubbart ir W. Henley mirtinai suzemskiai ir szaltyszius pametę lius skverbiasi, kaip vilkas to
resnės progos ketina atsikerjieszkoję važiavo į laukus ir pa je pasakoje ir bruka, kad nor
szyti,
Kriminaliszkas sūdąs apsuWorcester’) j, Mass.
užsidegė mate Žilincką bemedžiojantį. uodegėlę jo priimtų, kad pas
Sumiszimas ant Kretos vis
New -Yorke yra bankas, kursai krautuvė firmos A. L. Lowel & Co.,
dijo V. Juszkaucką ant keturių
Zilinckas, pamatęs nelabus sve- kui visam į vežim įsirangyti.
didinas*!, nes ir patys turkai skolina pinįgus varguoliams, imda
metų kalėjimo ir $ 600 už nu
o nuo jos užsidegė ir kiti namai. czius, mėtėsi per upelį Viszakį
maisztą didina. Taip Caneoj mas nuo ją f nuoszimtį palukio už Ugnelė, ant galo, taip iszsiplatino,
Žiema szimet szalta ir sniego
o žudymą Skaisgirio. ' Žmogžu
mėnesį.
Tankiai
nuo
prispirto
ko

į
szilą
ir
bėgdamas
keliu
per
sukilo priesz valdžią turkų žan
daugelis, keletą dienų buvo po dystė buvo papildyta per gir
kiu
nelaimingu
atsitikimu
var

darai, reikalaudami, kad jiems
gauti ii turėjo pasiszaukti Į pagel
tybę.
Bausmė permaža už
guolio palukplėsziai paima po 10 iu ugniagesius isz Bostono ir gą, į provėžą. Paskui susigri- 20-23 laipsniu szalczio.
tuoj iszmokėtų užsivilkusią al nuosziinczią ant mėnesio.
Tas Snringfieldo.
Szeszelis. tokį darbą, bet nebuvo gerų
Biėdies yra arti už žęs ėjo ant vejanezių jį zems
gą. Szaudė ir ketino pakelti
me milijoną doleriu.
liudinįkų.
Girtuoklystės ir
abelną maisztą, jei alga jiems
Pagarsėjas savo elektrisz- provos vis nesiliauja pas mus.
tuojaus nebusJszmoketa. l ik
Ncw-York'e kriaucziai laimėjo les neturėjo. Tada zemskiai su kais iszradimais ir tyrinėjimais Ant pereito kareivių baliaus
run
kariumenė kitų valstijų juos gia uždėti banką dėl biednu, kur straiką ir mokestis jiems buvo pane tik Lietuvoj,bet irplacziai vieni kitiems ir pirsztus nusikeliu
ant
10
nuszimczią.
apėmė, bet pakol juos apmal- butu iszduodamos reikalaujantiems
užrubežiuose, dvarponis Mins kandžiojo.
Palopė biskį žy
mažesnės
sumos
tik
už
3
nuoszimta
dubeltauka,
ant
galo,
rado.
szino, jie užmuszė savo pulkau
ko gub., Narkevicz Jodko,isz- delius ir konstebelius.
Mieste
Gartie
czius ant metu. Nereiktu nė užsiu
kad jos dėdė,
ji įką Sulimaną Bey ir kelis vo padėti, pakaktu, kad du pasitu
Kaip žinoma, daugumas, rado naują būdą nuėmimo foPhiladelphios miesto vaka
ursai jau perei Lietuvos ukinįkų laiko szau tografiszkų paveikslų isz syk;
turkų apicierus,
rinti pasiranezytą už skoli jantįsi.
rinėse mokslainėse mokina vatą vasarą mirė, pasirodė jai ir paro
dykles ne taip dėl medžioklės, prie to nereikia nė brangių
Graikams apie trijose vietodė tvarte vieną vietą, kur jis turėjo
niems atsitikus kokiai nelaimei.
aparatų, nė ilgo darbo. Tas
paslėpęs pinigus. Gartie ant ryto- kaip dėl nubauginimo visokių
bet drauge mokina moteris
pats
Narkevicz
Jodko
pritaisė
vagių
ir
nelabų
žmonių,
kurių,
ant Kretos kranto maistą ir
S.ubatoi, 6 Kovo, nauji minisle-j jaus atsikėlus nuvejo ir tikrai rado
siūti szleb^s ir moteriszkas
karūnacijai, elektriszkas maudynes, kurios,
amuniciją. Valdžią ant laivų riai atliko prisiegą.
Shormrfii'as tvarte paženklįtoj vietoj paslėptą pasidėkavojant
skrybėlės aprengti.
Tas ne
prisiekė priesz Fuller’į, tribunolo ' indą su $ 600.
Lietuvoj priviso* gana daug. kaip raszo Varszavoslaikrasz
mažai naudos atnesza mote
teisdarvs Gray'as priėmė į „
. ..U
.
KAMPAS MAIN ir LLOYD
cziai, po iszsimaudymui isznaipersekiojimas
Ir
dėlto
kokis
]
tourp, dideliai
energiszkas teisdarį;
• •
t ta r
‘
'
Bay City, Mieli, szv. btanislovo
rims netinginėms, Tą mokslaiStr., SHENANDOAH.
žmogus, dėlto visi bijosi, ar
.J lenką parapijoj dideli vaidai ir szitame dalyke yra didele kina ant burnos odos susiravk- nę lanko ir apie dvi lietuvai
I Algero.
Kiti ministerial pri
.j pesztynė«- Puse, nekantantoji ku- skriauda dėl ukinįkų nes per szlėjimus, taigi lyg rodosi se
nepaskubįs jisai susirėmimo su priesz Fuller’į.
Visi jie pri
tes, viena, kaip girdėt, gavo
nįgu, apėmė bažnyczią, nė policija tai ne viens savo arklių nusto nelį vėl į jauną paverezia. Jei
Didžiausias ir Szviesiausias
kitų karalysezių laivais.
vadinamam Baliamjam Name,
premiją ant parodos.
■ I negali iu numalszyti.
ja. Arkliavagiai nesibijo vog gu tai teisybė, ką raszo apie
•skyrus viena L. J.Gage’a, h
Visame Paviete Sztoras,
KUBA.
Philadelphietisturi
|
tuos
iszradimus,
tai
vien
isz
prisiekė 12 valandą departamente
ti pas tokius, kurie ne
Kubieczių jenarolas Rodri- iždo priesz teisdarį Fuller’į.
j maudynių galės iszradėjaspraI Laury ri pasiuntinys Brana, įpra- szaudykliu.
Mes ypatingai rūpina’
guez su 350 savo kareivių įvi-1
j szyti tulu gyventoju, ketina įuėszti
I lobti, nes viso svieto pasenusios
mes apie gerumą par
liojo į nesmagia vieta 500 ispa-1 Mieste St-Louis tyczia persiszoPadėkavonė.
į Lietuvą
Prie Kalvarijos bažnyczios | moterys važiuos
duodamų drapanų, o
,. .
v , u. 1
vė isz revolverio mergaitė deszimtu
nų kareivių, o paskui daugeli! , T . ..
,
>- >T skirti tam tikri peržiūrėtojai straip szventoriaus yra nuo seno laiko | jaunystės jieszkoti.
Dctroit, Micb.
karpetus atiduodame už
4
_
1
' i metu. Lizzie Ale Donald.
Kulka
sniu.
talpinamu
laikraszcziuose,
jų iszimiszč szaudydami į juos |per?jop()rp|.lH[.,i|,s ir p
Szirdingai dekavojame per
pigiausią prekę.
(Lietuva ).
primuritas mūrinis, valdžiai'
isz szaudykliu ir kanuolių ir pa
prigulintis namas, kurio langai
Pliuszines Balerinos
ir gyveno pas savo globėjus (apedegę dvi minas.
*)
garso
skaitytojai
žino,
kad
kam
Susivienijimo
A.
L.
Ko

atspaidimą, ir jei toksai peržiūrė iszeina į vidų szventoriaus.
ir S z 1 i u b u i d r ekunus).
Priesz
nusiszovimą
paraMintaujos ir Liopojaus (Libavos)
Kariszka valdžia paliepė
tojas uždraus, tai laikraszcziui ne Tą namą valdžia paskyrė ant gimnaziją mokįtiniai taip gi pasi- mitetui už prisiuntimą pinįgų
szė laiszkelį, kad jai gyvenimas įsi
ses už pigią prekę. Vi
valia talpįli to straipsnio, įieskitaiį) gyvenimo pavieto virszinįko. ! prieszino, kada maskoliai juos no pošmertines už Agotą Bobituojaus sūdyti paimtus į nelais
pyko ir ji nori nuveiti pas motiną.
sad apsimoka pirkti pas
kaltinika.-, butu nubaustas nuo 1 iki
rėjo priversti melstis gudiszkai.
vę ant salos Kubos Suvienytų
.LGivenant taip arti bažnyczios Dabar p. Szeszelis pranesza apie niene.
Toki cenzoriai
Viens trūkis (treinas) geležinke 5 metą kalėjimo.
Valstijų padonus, ir kiekvieną,
Jos vyras Liudvikas Bobina
turėtą būti kiekvienam miesteli j, virszinįkui nepatiko zvanijmas treczią mokslainę - Palangos pro
lio
Great
Northern.
turėjo
kurį sūdąs pripažis kaltu, iszgimnaziją,
kur
lietuviai
drąsiai
ka

DIDŽIAUSIAS szto
atvažiuoti į Grand Forks, N.I) per kur yra nemažiaus per 10,000 gy varpiniezioja ypatingai kada riauja priesz maskoliszkus rusifi ir kuopos prezidentas Pr. Stravežti nuo salos.
pavieto
valdons
iszryto
iki
koventoju.
Algą
jam
mokėtą
pusiau
kalaitis.
kacijos prasimanymus. Red.
ras, mažiausios prekės.
Fargo, bet pasuko kitu keliu, per

Žinios isz •Amerikos.

O

O

L. J. WH.H1NS01TO

Wilkipsop’a

Vi<as mus szendieninis apie emi kelias dienas uždarę laike kuslcgar;
’s. aatsilieka,
ir'Įiaskni nežinau, ką su jais
grantu namą rupinimasis.
gali siikyd. tuomi. kad kaltiname j pa^e)- Nors da pats neprasigynu'< vieni kitus, idsidėdaineant vie-Į
kaip reikia, bet nesigailiu
ui kilu, o auku nė vieni, nė kiti ne- tą kelią centu, kuriuos paskiriu ant
darome ,.tu szėmi. vežk. tn. pal- Emigrantu namo, nes jei irkiti nesigailetą po kelis centus ant to reire- szi. vežk. <> nė vienas neveža.“
Da arsziaus, nes pas mumis ne ' kalu^askiiti, tai ir tie menki cenvien
noro, bet ir pataikos nebesą — |tal, l>astatytą Emigrantą namą li
\ o lapus del prijemimo ir gar
kai]) vienas isz mus ką dirba, ‘ f<i £al nevienam emigrantui nnszhiossinimo auką
Emigrantų i.ii< i<v ir> iii<il.-i-i<i i)‘i<kiii kail) t a s GjM k i u v i mis uszu ra s. ko i-z szirnamo.
Į dies troksztu.
nustoja dirbęs, aus ima.
Su guodone A n t a n as B,
niasis juokiasi.

Emigrantų namo kkuisvma

iip'

mimą
Guodotiua Garso Redakcija!
1. m 1 g ra n t ų A a m o pa
rėmė emigrantą namo!..
. Ką yra 25 centai virszatis,
davėme liaują užman\ mą, ku UŽlUai) Vilią ,, Kardas“ tada tylėjo, tai tuos paskiriu ant Emigrantą
a Vienybėj, juk
visi ži- t namo. Kaip> prade
.
1
‘s gerinusdirbti.
ris pagal mus nuomonę pasek- ...
nonie.
palilpo korespondencijos j tai <^d ir daugiaus ant to dalyko
minpiausiu oasirod\ tu orakti- prieszais užmanytojus namo.
iszteTėsiu.
iszte?esiu. Malonu yra.
vra. kad c.ar-

.11H

Po valandos, kada pirmutiniai sas duoda progą aukauti ant Emikariautojai už emigr. namą besžauk- gruntą Namo ir po kelis centus,

nepažįsta, ir kad jie neiszvienų
apsirikimų ir
nesupratimų,
paeinanezių isz daugumo skirianeziusi
v viena nuo kitos tarmiu, nevienodos raszybos arba
kad ir vieno neaiszkumo raszto. Sztai tokiuose tai atsitiki
muose, kurių, reikia tikėtis,
bus nemažai, pagelba tam tik
ros institucijos yra būtinai rei-

kų ypatoms, kurių nepažįsta,
arba kurioms netiki. Bet ir ta
neužtenka. Vyriausybe gali
būti kuoisztikimiausia, kuoteisingiausia, bet gali nemokėti
vesti reikalą. Komitetas gi tuir susidėti isz ypatų, kurios ne-

t. y, apsipažinusios su vietinė
mis sąlygomis ir pripratusios
prie biznio. Asz tokių ypatų
ne New-York’e, ne Brooklygalėsime pasikakinti mažes n’e, ne jų apielinkese, isz kur
niais namais, nes emigracija
beabejo susimažins. Negalirinkimąv visuomenei,
Taigi, trumpai suimant vis-

dą -del Itmigrantų namo ir užkviesdama visus sa\ o skailyto- bo kita partija....... bet kartu, isz- (lėti- Grūdelis ]>ric grūdelio, tai

ta, reikia mums pirm visko ko
miteto prie Emigrantų namų,
gal susirinkti ir didelė krūva.
raszyti,
o
nemokanezių
tųdvie

komiteto isztikirno ir ogalinezio
Garbe Garsui už tai ir garbe jam,
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v ion mi's niekad nedirbame.
Antra vėl musą klaida, tik kas
žin ar ne po laikui susiprantame, !
pats padare gražią pradž
yra ta. kad mes. darbą be dirbda- nuo savęs paaukaudamas £25.
Praszau negarsįt mano vardo
ei* \ ieną nedelią mums pa nu. niekad nepradedame kai)) rei-

nuo 5 taritieczių, nors ir menkas, ir iszvisur ateinanezios žinios per
tikrina mus, jog ( iAKSi i pasise
kė paduoti pasekmi ilgiausią
iszriszimą Emigrantų Namo
klausymo.

,, Lietuva '
pranesza
ant Emigrantų namo

JOS

Aleksandraviczius. . .
, Kraucziunas........

Jį Iszeina 5 kas 5 subata iį

cija surinko jau ant Emigrantu
Namo............................... $62.

su mumis, mes turime pasakyti

11$) 12, Centre st r.
Shenandoah, Pa.

Kasztuoja
Ant. visą motu.................. 1 dol. ir 20 c.
pusės motą..................................... 60c.
,. 3 mėnesią............................
30c.
Shenandoah’© skaitytojai gali gauti
Gausa užsimokėdami po loc. kas mėnuo

pradeda lą užmanymą (L. y.
Emigrantų
namo)
remti.”
Garsas jau seniai ta užmanv-

užmanymo

In užinare su pristatymu iki Maskolių
rubežiui...................................... 5 markės.
Pinįgus reikia siąsti regist ravotoje
groinatoje arba per ..money order”,
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c.. galima
prisiąsti pacztavoms markėms

Bet tai dar neviskas.

Kas

Su o-uodone K.

Artai nebūtą buvę geriaus, kad'
butą buvęs iszrinktas (am tikras i
komitetas dėl ('migrantu namo”,
kurio prideryste butą buvę pirm >

grantų namai yra dabar reika
lingesni. nekaip pirmiau ir 2)
kad juos lengviau bus įrengti

emigrantą namas su visais prigulinkurio priguli pasisekimas už laikymui namų pinigų. Reika
cziais įtaisymais, jeigu aukausite
mažai, užlaikysime nors agentą, kurs klausvme apie emigrantų na- manymo: delko ligsziol emi- lavimas iszties naiviszkas, nes
galėtą nelaimingais emigrantais mus. -Oabargi, kad, teip
orantu namai neįvyko, jeigu kaipgi galima tūlą dalį draugi-

O
V
V
-’O
kam ^migrantų namai priėmė visuomene atjautė ir pripažino
Numanote patys, jog Central.
Susiv. Komitetas negali vienas vi reališkesnes formas, kad .. Suvisados pasilieka auka: jeigu
są ką priderancziai atlikti, nes ir sivienvjimas” paskyrė ant jų
Sztai, prisižiūrėjus arcziau kunigas arba biznierius duos
tai)) turi darbo kupinai, bet komite
dalykams, su nusistebėjimu
tas, arba geriaus sakant agitatoriai
tam tvezia iszrinkti. galėtu agitaDduos, tai jukgi už tai ant jo
niai, ne užvydejimai, ne nesu rugoti negalima. Pagal mano
ta tveziomi atsilankyti ir prikalbi-! ...
,
lieti, kad ant emigrantą namo butą llz P,KSZin.”4 tam užmanymai tikimai kenkėjų įvykdinimui, manymą, reikia paraginti draubet vienas-\ ienatinis nemokė
nems lietuvių kolionijoms iszsiant to dalyko Imtu atgrajijami te
jimas pasiimti už reikalo. Ra- rinkti isz tarpo savęs kolektoatrai, leidžiami ant lioterijos yvairi
daigiai ii- t. p.. .. o be darbo, vien kaudamas pats $25.,-neskai ; szeme, barėmės, raginome
tant kitų auku. laikas, man viens kitą prie aukų, bet rei certus, lioterijas ir kelti balius.
niekad nieko nenuveiksime.”
rodosi, perkrat\ti tas priežas kalo nepastumeme pirmyntis, del kurių emigrantų namai delto, kad užmirszome viena
c
svarbų dalyką: nepaženklino- Nuo aukų, man rodosi, retas
del Emigrantu namo.
j me vietos, kur tas aukas reikia
mo.
siusti. Kaipgi, padekime sau, las emigrantų namų bus užtik
Garso Redakcija
$25..
Reikalingumas e m i g ra n t ų
rintas.
Atkartajam viską, ką augszAntanas B.. . .
nežinome, ne kam, ne kur rei- cziau rasziau, iszeina, kad no
S I .
mas, kad, man rodosi, nėra ne pja juos siųsti? ,,Susivienyji- rint įsteigti emigrantų namus,
■ onas Montvilla.
, I.
vieno lietuvio, kurs butų jiems mas--j , kurio l<;lsąbuvo seniau reikia: 1) iszrinkti isztikimą
V. Stagaras. . , .
I.
) prie^įiigas. Gali atsirasti at-1 suc]ed^nws aukas^ jukgi neyra bei mokaneziac vesti reikalus
J

Transiatiug & job work in englisli.
lithuanian and polish languages
done at reasonable prices.

‘Garsas Amerikos Lietuviu

jų yra nemažas skaitlius.

pamatu, ant kurio turi stotis
emigrantų namai. Jų įvykdinimui reikalingas dar kapita
las, aukos. l iesa, yra jau su
sirinkę į $200, bet su tais pinįką, apskaityti kiek reikės padėti ant
man rodosi.
būti teip dideli, kaip butų bu gais, kiekvienas turi pripažinti,
lo pinigą isz pat pradžios ir kiek,
vę pirmiau.
paskiaus įeikės kas metas, ir paskui
10 ., 1Jetuvos” mes paduot \ iska tą dėl žinio-lietuvisz- neviename klausyme tiek neUž pamatavus tokiu budu
kai
publikai:
ot
■
suko
—
žiūrėkit.
si, tiesa girdėtis balsai, reikapatiriame, jog ir to laikraszczio
sunaudojome ai ramento, tiek
redakcija pritaria mus užmany- sunie.'-ite didelę ))inįjią sumą, bus piesulaužeme pluksnų, ba! net
bus klausimas, nuo iszriszimo
VISI

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

ne

ant
Emigrantų namo tautieczių.
Užkviesdami ir kitus savo

\ įso........................................$29. szaleliai žmones, kurie nieko: autorizuotas ne priiminėti jas,
ant jų nepaaųkaus, bet ne vie-|ng rūpintis apie emigrantų na- to], kasieriaus ir sekretoriaus;
Lietuvių
aukos
...........
$199,01
irsįti
jų
laiszkus.
Korespondencijos, vijoki rank| mus. Užtai ir matome ta ista,,Lietuva“ surinko. ... $ 62.
raszeziai ir pinįgai turi būti siimNuo szio laiko taiposgi pri
yra daiktu bledingu arba ne- bu apsireiszkimą, kad aukos paaukavimo nors kiek isz savo
cziami ant szio antraszo:
žadame duoti vieta rasztams
1 naudingu. Reikalingumas tos pasilieka daugiausiai rankose kasos; 3) iszrinkti kolektorius;
Garsas (Publishing Co.
$290.01
i,
kurie
Į institucijos pasididino ypacz paežių aukautojų ir tik maža jų
Shenandoah, (Pa.
raszys
namo reibalius, ant kiek vietines sąly-

Laiszkai aukautojų

y

Siuncziant rasztu s isz Europos galima
padėti antraszą:

Shenandoah. Pa.
Entered as second class mail matter

al the Post-Office at Shenandoah, Pa.

ant emigrantu namo,
Scranton, Pa., 2 Kovo 1897 m.
Giiodotinas Garso Redaktoriau!

re j o per kongresą ir senatą.
' Cleveland’as, tiesa
pastate

tų, mestalpisime jo rasztą. To
kiu budu, tikimės, augant pi......... Atlikusius nuo pinigą uz \
A
y
nįgiszkoms aukoms, iszsidirbs knįgas'75 centuspaskiriuant Emi- tikėtis, kad McKinley jo negrantu namo. Man rodosi, kad da užtvirtins. Sakiau kad pasidi. .
.
.
,
ir užlaikyti Emigrantų n amą. bar garsas
<; vrsas užėjo ant tikro Kelio,
kelio,
kuriuom greieziausiai gali prieiti bmo, nes jeigu pirmiau buvo
Tėvynes ‘‘No. 2skaitome apie prie Emigrantą namo, nes tikrai vargu įeiti į
atsiras tarp lietuvių nemažai tokią, ])aĮ. ĮjUS jar vargiam Reikia
,,Su tiesomis, kurias Amerikos rė kurie nepasigailės jau nors po ke
dąs iszduoda dėl ateiviu, beabejonės, lis centus ant to reikalo padovanoJ neužmirszti, kad emigrantai
riszasi ir klausymas apie apieką ti. 1Atsimenu
______ pats kiek baderio tu-! bus atiduoti ant malones ir ne
(globą), kurią mes dėl ateiviu seniai rėjau pernai
isz kaslegarnės : ma|ones vien amerikiszkų valjau žadame suteikti: žadame pasta iszleido.i (duokitu"Ketuviu° įTunedu !d’nįkLl» kurie ne musų kalbos
Lietuvą (du kitu lietuvių, kuriedu j
- ,

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszimtyti namą, užlaikyti agentą: bet ligferiopai
sziolaiK dar nieko nepadarėme.

. ,

•

.

V I

pi IV oz, I 1

)

Kristijono (Donelaiczio.

L V» ,

su manim ant vieno laivo atvažiavo. 1 nesupranta,

Tikt bajsu klausyt, kad Lauras, Bleberio dėdė.
Savo bėdas ir iszgąsczius mums pranesza kartais,.
Juk vos kiaulstaldis, vos klėtis jam pasiliko
Irgi namai jo nei pustynė jau pasirodo.
Tas neszvankus darbs, kurį Doczys prasimanė,

Metu laikai

V

ne

6lJ5

METAS III.
Ak kiek viežlybą kaimyną, butą palikę,
Rudenyj ant lauką szaltą klydinėdami slapos,
670
Ar, sav klnmokns pasidarę, ubagais eina.
Tokius iszgąsczius baisius vierni gaspadoriai
Tankiai provinįkams augsztiems Karaiiaucziuje skundė;
Ale provos vertos, kaip reik, niekados nesulaukė.

Rudenio gėrybės.
(Tąsa.)

Ak, kad vyriausybe jau ant mus susimiltu
Ir abu ben veik isz kiemo musu paguitą:
Juk jau mes visi smirdėt dėl juma pradėjom.
Taip asz jam pasakiau, bet jis, beržini nutveręs,
Tuo kaip koks razbaininks man per nugarą siekė
Ir, kad Seimas man urnai nebūt pasitaikęs.
Rasi manę tuojaus ant vietos butu numuszęs.
Taigi matai gaidau, kaip kartais vaids pasidaro.
Kad nenaudėli koki bandai pamokiti
Ir pamokįdams jį, kaip reik, pasidrąsini koliot."
Taip besipasakojant ir svotbą visą bebaigiant
Žemė su visais daigiais virpėti pagavo.
Tuo svecziai visi, dėl to didei nusigandę,
Isz svetlyczios buriszkos kuliais iszsirito,
Taip kad ją keli sveikas akeles iszsibadė,
O kiti rankas ar kojas buvo palūžę.
O sztai, vis dėl niekniekiu taipo nusitiko;
Nes Doczys su szesziais kūlikais, kuldami žirnius,

640

650

655

Kad ii’ pelės po sziaudais kribždėti nedrįso,
O sveczių dangums sav negandas pasidarė.
Ale nedyvykitės kalbas girdėdami tokius.
Juk Doczys kas niets; sulaukęs rudenį riebu
Ir iszkuldams savo javus, iszgandina svietą.
Ak, kiek butą jis, taip dukdams, jau pagadino!
Ak. kiek girią bei kalną jis parmetė pernai!

Aszaras isz verktas po kojų mjdaiua, szypsos,
Ale nežilu d dar, del ko Doczys nepateikia
Sako daug žmonią, kurie jo sziupinį valgė,
Kad jisai dėl to savo kreivą vargina skunę,
Kad ben veik girtuot ir lėbaut ką pagalintą
Nes jis, po Mikiclės tuo klojimą bemuszdams.
Laižos vis ir gurkszcziodams «.i kareziama*. žiuri.
Taij) po tam si.i paezia kelias eiles nustekenęs.
Vėtyt skubinas ir, krepszius grūdą prisibėręs,
Tuo, pasilinksmįt ir prisikoszt, į kareziama bėga.
Bet moteriszkė jo, liną grįžtes nusineszus

. O dar to negana, bet ir vaikus nusivedus
Ir į tėvo prieglobstį pasodinusi, maukia,
Pernai tropyjos, kad Kaspars, Bleberio tarnas,
Atlankyt Plaucziuną, su Docziu nukeliavo;
Bet ir Krizas su Lauru tenjau nuvažiavo.

680

690

695
660

Bet ir nekviestą kaimyną daug susibėgo.
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nįgams laiks nuo laiko daryti
savo bažnycziose kolektas.
Padaviau savo tik nuomo
mums iszrinlcti vyriausybę, nes. Ar jos teisingos, ar klai
kokį
nors komitetą,
kurs
—--------------...............
.. spe- dingos ir ar turės nors kokią
cja]iszkaj užsiimtų emigrantų
namais, rinktu aukas, ragintu namų, ne man spręsti. legul
C

O

v

gi kiti laikrasacziai sine i r a
et studio apsvarsto mano
isztikimą, ant kurios galima įneszimus, iszrodo jų silpnas
butų atsidėti. Ne asz, ne daumusų raszto gumas, man rodosi, nesiųsauBet negana iszrinkti vyriausy-

Ale Doczys, nei dumezius koks pilvots įsirėmęs
Irgi neszvankiai rėkaudams. czesnyj pasirodė.
Nes jisai jau vėl, priesz Vertiną smagu riaudams,
Laižės vis ir gurkszcziodams prisiėst iszsižiojo.
Tuo Plaucziuns daug spirgįtą bei szutįtą valgią
Irgi ragaiszią per tarnus’atncszdino kūmams,
O svecziai visi, margoms eilėms susisėdę,
Lasziniiis ir jukas Plaucziuno girdami valgė.
Taipgi bevalgant ir kaimyniszkai besidžiangiat,
Lauras su Docziu pamaži niurnėti pagavo
Ir dėl kiaulstaldžią pargriautą ir pagadįtą
Bartis irgi neszvankiai koliotis užsimanė.
Stui, neszvankėli! ar p rots czesnyj susiprieszyt
Irgi, bevalgant, kiaulstaldžią bjaurią paminėti?

700

Geležinkelis Lehiąb - Valley,
41
Treinai iszeina isz Shenadorio į 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 plotu.
In New York ir Philadelphia 6.03,7.38
9.14 ryta; 12.58, 353 po plet.
In Quakake, Switchback, Gerhurds ir
Hudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53, 6.00 po
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Fal s
ir in Westus 9.4 ryta; G.00 po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
In Lambertville Ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
piet.
In Ithaca ir Geneva G.03, 9.14 ryta
5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53. G.00 popiet
In Joanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03^7.38,
9.14 ryta; 12.58, 353, G.00. 8.42 po piet.
In Mc’Adoo, Audcnried ir Hazleton
6.03, 7.38. 9.14 ryta; 12.58, 3 53. 6.00 ir

In Scranton 6.03,9.14 ryta: 3.53 ir6.00
po piet.
In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
land G.03. 7.38. 9.14 ryta; 12 58. 3.53 po
plotu.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
'5.50, 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia M t-Carine
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07
6.46, 9.12 po pietų.
In Park Place. Mahanoy City, De an
5.45, 6.03, 7.38, 9.14 ryla; 12.58, 353, 6.00
8.42, 11.13 po pietų.
n Y'eatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
3 3. 6.00, 11.13 po pieta.

Treinai iszeina.
(>z StminoKin 5.15, 8.20. 12.10 isz ryta, 3.00, 5 10
7 50 po pietų ir ntt'iiia in Szenudori ant 6.03,9.1
ryt<!. 12.58. 3.53, 6.00, ir 8.42 po- pietų.
IszeniH isz Szena<lorii Į Potlsvill**. 6 03. 7,38
9.05, II 05. isz ryla;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
8.42 po |>ietu.
Iszeina i-z Pottsville į Szeaadori 6.00, 7.45
10.15. 12.05 ryte. 12.35, 3.00. 5.15, 5.40.7.15,10.20
po pietų.
Iszeina isz Szenndorio į Hnzletpn, 6.03, 7.S8
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00.8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton Į Szenadori, 7.35, lO Ofi
12 52 ryte, 3.05, 5,57 , 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia*
Mou-nt Carmel ir Shamokin 9.1^7 ryto
1 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet.
Iszeina isz Shamokin*in Slienaclorl 8.15
11.55 ryta Ir 5.35 po1 pietn. ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po plotu.
Iszeina in Ashland, Girardville |r
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų,
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryt 12.50, po pietų.
In Philadelphia 12.5,0, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.Q3
6.31 po pietų,
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz
9.40,
Isz
ryte;

Szenadorlc in Pottsville G.,00, 9,$o,
ryte 3.05. po pietų.
Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
roli.in h. wii.bur gcncralnas superln
tendentas South Bethlehem, Pa

0HAS.S. LEE, gen. agentas
Phlladelpdla, Pa.
A. W NONNEMACHER, Asst G. P A
South Bethlehem, Pa

Kubas su Lauru, garbingo Kasparo žentu,
Ir Mikolas, ant kiemą statyts pakamorė,
Su kitais draugais ant Doezio umaru szoko.
Sztai, tuojaus visi, kaip kudlas koks susivėlęs,
Raicziojos ant aslos ir taipo mėsinėjos,
Kad viens nosies, kits ausią girdėt nepalaikė.

735

740

705

710

Ir ką Krizas, sens žmogus, mums prancszė pernai,
Pyvo tris baczkas Plaucziuns brangiai nusipirkęs 715
In svetlyczią per tarnus įneszdino greitai.
Bet Ęnskys, jo klapczius, daug palavotą kragą,
O malavotą stuopą dar daugiaus sugabeno.
Sztai, svecziai tuojaus, iszmaukę didelę baczką,
Buriszkas ir kiauliszkas sznoktas prasimanė.
720
Žinok juk. kaip glupas burs, per mier prisirijęs,

Bet kiti jau vęį dėl kiaulstaldžią pagadįtą
Ir dėl kiaulių numusztą bylinėti pradėjo.
Sztai, tuojaUs isz žodžiu kiauliszkai pasakytą
725
Pekliszkas razbajus ir niukims pasikėlė.
Rods, kad burs czestavots jau proto viso netenka,
Sztai, tuojaus jau ir padorumo viso netenka.
Juk ir pats Plaucziuns, kurs czesnį buvo pakėlęs,
Taip neszvankiai su maenum pyvu susipyko,
730
kad sz viešoj krupi nedarna jau szviesos nepažino.
Ar dyvai, kad svotai jo, dosniai primylėti,
Kurną viežlibą kalbas kalbėt nenumanė?
O dar to negana, klausykit kas pasidarė.

Kad jį jo vaikai lovyj vos parneszė gyvą.
Pimė, jo pati, dėlto didei nusigandus,
Pusgyvį vyrutį vis globodama verkė
Ir jo kiauszę permusztą mazgodama szluostė.
Tuo kaimynai isz visą paszalią susibėgo
Ir visokią liekarstvą maenią sugabepo,
Gryta daug žolią szlovingą bsį debesylą,
O Selmykė su Berge tepalą padarytą,
Doczį vėl galvįt ir gydyt, atneszė greitai.
Tąs žoles smarkias czerpėj maiszydama Jekė
Gailią dar ir lenkiszko deguto pridėjo.
Tuo stuba dėl to visa smirdėti pagavo,,
O Doczys jau vėl pamaži kribždėti pradėjo,
Pimė, jo moteriszkė, su kitoms moteriszkėms
Džiaugės ir Docziuką su gatavais tepalėliais
Mostyt tuo ir jo žaisdas aptvert susirinko;
Bet Pakulienė jį žadėt pas patalą stojos.
Sztai, Doczys tuojaus, tepalą smarkumą suuodęs.
Ir žynavimo bobiszko baisumą pajutęs,
Su sykiu, nei koks perkuos, isz patąlo szoko
Ir, isz papykio nusitvėręs didelį strampą,
Bobas su visokiais bobiszkais tepalėliais
Isz stubos prismirdįtos tuo iszmuszė laukan;
O paskui, stubos ryką daugumą sudaužęs
Ir czerpes su liekarstvoms pro duris iszmetęs,
Tuo vaikus, kurie jo Stervą buvo suvalę,
Dukdams vis ir rėkaudams, kone numuszė smirdas.
--------- [Toliaus bus.]
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3+ R: Dabb

ta „vienas isz Szv. Juozapo Drau
gystės”, jei kitus doros, teisybės mo
Geriausias Shemmdorij plio
kini,
tai
pirmiausiai
pats
josios
lai

No. 9. Vienybės užtikęs kores
tographas; nutraukia paveik
pondenciją isz Pittsto’no, nubaran- kykis ir nemeluok.
slus .kokio nori formato, nuo
(Pittstonietis.
cziųp. Vietinį, kuris 7 Garso num.,
mažiausio iki formatui portre
nepažinęs tikrą lietuvių Pittston’o
to.
gyvenimų, neteisingai juos apraszė. Neteisinga,Varpo4 kritika
Perstatė isztikrųjų juos labai tam
Puikiai nutraukia ir nebran
kas link Susivienyjimo L. A.
siais ir aklais, kas yra, žinoma, ne
giai.
teisybe, o melagystė - Pittston’o yra
29| W. Centre str.
Tarpe apszviestų tautų ir mokįgana vaikinu ir vyrų apsiszvietusių,
Gavėnios laike Garso spaustuve parduos visas dvasiszsulyginant su kitomis lietu viszko- tų žmonių, pagalios ir tarp mažai k0S įtalpos knygas už pusę prekes.
Shenandoah Pa.
mis kolionijomis. Tai aiszkiai pa suprantanezių mus kaimeczių,
____ __
41 ir 24
Kuopuikiausia ir už pigiai Draiigyszcziu konstitucijas,
rodo perstatymai teatrų, susitveri- paprastai yra sakoma, kad „su me
preke [czienia] iszpildo^
mas net 7 pagelbos Draugysczių ir lu netoli galima nuveiti, — ir kad
Pliakatus, Tikietus, GromaD&KTRRA3
kiti veikalai. P. Vietinis, teisybė, visokia melagystė yra asabiszkas Musų spaustuvėje raudasi Szauksmas Balandėlio
25c.
tas, Užpraszymus antveseivisokius drukoriszkus
atitaisė savo neteisingai paduota papiktinimas.“
szios
knįgos:
• darbus:
Drukuoja^
Nežinau dėl ko tiktai musų va
žinia, bet vienok ta attaisa musiszKnįgos svietiszkos įtalpos
liju ir 1.1.
buvęs
prie
Miners
Hospitan
©o®
kių neužganėdino. Buk kaip nebūk, dovai, rasztinįkai, nevadina ir ne
Lietuviai amžių gludumuose
10c Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Maldų knįgos:
už neteisingas žinias yra ir turi būti laiko melagystės piktu darbu, bet,
Maskolijos politika
20c
Shenandoah, Pa,
kiekvienas korespondentas kaltina prieszingai, da patys anos prisilai AUKSO ALTORIUS arba Vaikų kningelė
15c
mas, kaipo menko charaktoriaus ko ir lietuviszkam raszte.
Szaltinis dangiszkų skarbu
Terp skausmu į garbe po
Isz to tankiausiai kyla nereika a) Skurinioose apdaruose
žmogus.
ma
35c
DRUKARNES ADRESAS:
Betgi turiu pasakyts, jog ir ko lingi asabiszki vaidai tarpe keleto
81,50 LIETUVOS VISTORIA 50c
respondentas isz Pittstono, pasira- szimtų ypatų, o neretai ir tarpe b) Szagrino
■
2,00 Juokingas pusakojimas
7c
Žinoma ir melagys
szęs po vardu ,,Vienas iszDr-ės. visuomenės.
c) Krisztolo •
2,50 Naujas elementorius su apdarais 15c
S z v. Juozapo” 9 num. Vie tes, kurios lytisi vienos ypatos, d) Su kauleliais
3,00 ir LIETUVOS GASPADI119 E. CENTRE, STR.,
—
SHENANDOAH, PA
nybės, nors teisingai ir gerai paro arba nors kiek yra apdailintos, t.y.
dauginus
NE
35c
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypą.
dė p. Vietinio korespondencijos ne ne taip viesziai pelenais į akis be
Amerika
pirtyje
10c
2)BAL£AS
BALANDĖLĖS
teisingumų, bet ant galo sava ko ria, da szeip taip ir užtylėtgalima,
Apie Kražius
15c
respondencijos dar daugiau prime — vienok, kad jau pasirodo gryna n)Skuriniuose apdaruose 90o’
Tamoszius besotis
5c
lavo ir neteisybės prirasze, kaip p. melagystė skiltyse padebesinio in b) Szagrii»o
l‘00 Lengvas būdas paežiam per
Vietinis ,,Garse”, o kas arsziausia, teligentų laikraszczio, kokiu yra c) Krisztolo
*
2,00 save pramokti raszyt
’0c
„Varpas
“
bei
„Ukinįkas
“
,
neno____ Py\ g_____
jog jisai, ydant savo neteisybes užd)
Su
kauleliais
2,75
ir
Ką daryt idant sveiki būtame
tvirtįti, pasisavino Szv. Juozupo roms turi staeziai pasakyti, jog
Trumpa senovės Lietuvių
d augi aus
Dr. vardą, neturėdamas jokio pave meluoja.. ..
Vincą Minkei irzlu
10c
No. 24 „Ukinįko“ 1896m. 3 Mažas AUKSO ALTO stori ja
lysimo ant to nei nuo visos drau
10c
gystės, nei nuo vyriausybes. Tuo- straipsnije po antgalviu „Tėvynės
RIUS
75 c, Petro Armino rasztai
mylėtojų
draugystė
Amerikoj
“
—
Ponas ir mužikai, drama
15c
mi tai ir pasirodė, jog yra melagis
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.
(27 ir
Užlaiko
geriausius
arklius
ir
ri

4)KANTICZKOS
70c
Kas taisybe tai lie melas
ir prisisavintojasnelegaliszkai drau randame pasakyta, buk tų dr-tę
A isz B.
15c <7tinus dėl szėrmenu,- veseiliu ir t.t.
gystės vardo. Jeigu jisai butų tei griauna ir priesz jų kovoja Ameri
[36 ir 21]
sybę myliantis ir ją raszęs, tai be kos kunįgai. (?!) — Tuom laik Knįgos dvasiszkos įtalpos: Pajudi n kini vyrai žeme
abejonės ir savo vardų ir pravardę paskutiniam tų paežių metų, t. y.
apysaka
15c
Dirba visokias
No.
12
„Varpo
“
,
kuris
isz
tos
pabutų iszdrisęs, nesidrovėjęs po apa
Gy veniniai Szventuj ų Dievo 1, Ant Nakvynes
“
“
5 e.
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
ežia padėti. - Bet kur ta jojo netei czios redakcijos iszėjęs, randame 2,ir 3 dalis kiekviena po 70c Pasakojimas apie viena vaitu ir jo ra-1 GALIMA GAUTI SU PR1SIUNsztinika
“
“
"•
5 c,
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.
sybė? - 1. Jisai bando musų kunį- pasakyta prieszingai! Ir taip ant Gyvenimas Vieszpaties - SOc Kaukazo
timu szias KNYGAS:
balaisvis
“
“
5 c..
Istorija Katalikų Bažnyczios. .1. DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIŲ'
ga juodįti, jog jis nekaltai pastūmęs puslapio 186, raszo: — „Užmany
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
j
ra
labai
naudinga dėl perskaitymo kožGyveniniai
Szventuj
u
Die

Kas
kaltas
“
“
“
5
c.
♦ dudorių, bet neparodė faktų -- tur mas T.M. D. sukrutino Amerikos
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
Senis Makrickas
“
“
5 c. nam katalikui. Kasz.tuoja
81,00
20c Vakaras Tilviko pirkteleje
būt, jisai apie tų dalykų tiek žino, lietuvius; vieni peikia, kiti giria. vo ir Iii zokonas drauge
‘
5c. ’ 2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
kokardas ir kepures.
Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
ft—
Pigi-m--i •* vieta visoj Amerikoj/
kiek stiklų aluezio gardaus supylė Nepatinka ji ypacz „Stisivienyji- Garsas apie baisybes dienos su
dalis ,,Szauleniszkio senelio”) v
15 c
mui A. L. katalikų“, kuris isz da do
į savo skilvį.
25 c. Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes. lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
Plianetas ir Kometas
“
5 c. kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
2. - Jisai raszo, jog p. Vietinis lies irgi turi tokia paežių užduoti.” Gydyklos nuo baimės smer....
20c
Pirmutinis degtines varytojas, komedi Kasztuoja
Tai kaip-gi czion dabar supras
yra didis užtarytojas „kaltųjų” ir
PAS
3. Valtis bei iszguldymas sz.vcntų
ties
30c.
ja
“
“ '
“
10 c.
dėl to bandė apjuodįti minėtas drau ti?!— Nes jeigu kunigai, tai ne
evangelijų
ir
lekcijų
ant
visų
metų
su
Naujas elementorius (4895 m ) apdarytas
gystes, kurios'stojo už nekaltai pa „Susiv.“ griauna minėtų dr-tę, na Istorija szv. su abrozsliais 25c. su puikiais paveikslais
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais.
“
15 c.
o
jau
kad
„Susiv.
“
,
tai
ne
kunigai.
Mėnuo
Marijos
•
3oc
stumtų dudorių. Meldžiu to JuoŽodynas kun Miežinio keturo Puslapių esti 890. Linkėtina kad kožno
namuose ji butu. KasztuojeS .50
zapinio Draugystės korespondento Dėlto klausymas, kame guodoti- Filotea arba kelis į mal
se kalbose, lietuviszkaiJatvisz lietuvio
pas
'
KUN.
A. BURBA,
Box 053
parodyti faktus, kur ir kada tosios nas autorius straipsnio užtėmijone
dinga gyvenimą
50c kai, lenkiszkai ir ruskai 82,00
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
draugystės stojo už dudorių? Ant apykanta „Susiv.“ link T. M. D. ? Novenos
verksmai
10c
30c Graudus
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
mitingų draugysczių apie tai nieka Kur-gi tokia neapykanta apsireiszP risi gatavoj imas ant smerPamokslai ant didžiųjų me
dos nebuvo sznekėta, virszinįkai tu kė?
Kiek žinoma, tai „Susiv.“ sąna
czio50c tiniu szvenezių ir didžiosios
jų draugysczių niekados nieko ne
75c
25c nedėlios
sakė ir nei nebuvo pas ktmįgų tame riai buvo pirmutiniais agitatoriais Istorija seno įstatymo
T.M.D.,
o
taip-gi
ir
szendien
tie
reikale protestų jokių nuo tųjų dranKanczia Vieszpaties
30c Pavergelė (P. Petverinios Apysakėlė*
patys
„Susiv.
“
sąnariai
minėtų
Ir kaip gyvena Kynai
“
10 t.
gyscžiijnebuvo daryta niekur, kad
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights
Pokylis szventujų arba tanki komu
Labels registered. Twenty-five years ex
dr
-tę
remia.
nija
15 Vapplerio A. kun.
perience. We report whether patent can be
Istorija and
dudorių pasilikt. Isz kur tai tams
galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Ęriegsecured or not, free of charge. Our fee not due
until
patent
is
allowed.
32
page
Book
Free.
Matomai
„Varpas
“
,
turėdamas
ta isztraukiai? Isz pirszto savo,
Stebuklai Dievo Sz Sakra bažnyczios kataliku
1,00 H. B. WILLSON A, CO., Attorneys at Law, tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkija ir kitas wisas
Opp. U.B.Fat, Office WASHINGTON. D. C
neapykanta
priesz
„Susiv.
“
,
(ką
turbut, iszsilaužei!
szahs Europos. Teipgi laikau saliunų, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą
mente
30c
Kristijono
Donahiiezio
Pavas'a3. - Kaip tamsta nesigėdi raszyti galima patėmįti isz pirmesnių jo
priėmimą ir rodą.
rio linksmybes
5c
numerių)
—
melagingai
stengiasi
2
5
c
’
Szkala
tokių neteisybę ant tų draugysczių,
DIDŽIAUSIA
Andersono pasakos, su abroze
jų
prisiulįti
kitiems.
Szlovinimas
Sz.
Panos
Marijos
20c
kurios jokio dalyvumo tame netu
30c
Ražancz.ius amžinas
10c liais
Geistina butų, ydant musų aprėjo?
Žyvatai szventuju - 20c Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
szviestunai vadovai vietoje melaJeigu tamsta purvinas esi, tai
Kalba dvieju žmogų
10c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
gysezių, terszianczių mųsdarbinįnors kitų nepurvink, ’ o labiausiai
50c o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
kų prakilnesnius tautiszkus darbus, Vadovas iii dangų
del Lietuvlszko teatro
“
15
Už pigiausia preke gauti visokių navatiių daigtų
tųjų garbingų draugysczių ir jų są
griebtųsi patys prie savo užduotės Vadovas aplankanczių at mininima kan
žios Iszganito jaus musų ‘
18c1
narių.
Sziose dienose.teippat aptu Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu
•
-------- o--------ir anų teisingai pildįdami, mums Girtybe,baisibe ir rnstibe to grieko Ičc
Juokinga
kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prlsl
Ant galo tos dvi Draugystės dar tamsunams kelių rodytų.
rėjom isz Chicagos siuntinį su 9 ryto Iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsl, jjbg toji
Kas yra griekas.kalba 2mergaicziu 15
savo mitingus laiko visada po baž Su guodone „Sus. “ ir „T. M. D. “
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz
...
50 c. iį ri visokiu kogerlausia padarytų valgių
Didžioji nedelia
5c Sapninįkais,
kvietkos
vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c.
nytiniame skiepe ir kunigų butų vi
kepsnių, oisterlų irt. t.
Grieszninkas priverstas metavoties 10c Gromatų rankvedžiais
Sąnarys.
Prietaisas dėl darymo baikų ir yvalriausių kazyrių gali
50
,
sėda pasiszaukę, jeigu butų stojo už
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c
te gauti pas manę.
Smagiausia vieta del užeigos.
Y’ra
Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kvletOlitypa
.........................
25
,
Trumpi
pamokinimai
ir
rodi.s
‘
.
sz
knįdudorių, bet to nebuvo ir nesisap■ puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
kom
Ir su drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierų
gu kun. Antanavicziaus
- <5c Robinzon Kruzo
. . 25 , 1 Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
navo niekam. Ant galų galo turiu
ir konvertų kasztuoja 35c.
Kasdienines maldos
8c
Maldų ir Istoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
pasakyti tai, jog kaip „Vienybė*
I rodą reikale duoda.
Maszinukės dėl drukavojimo gromatų pas manę gausit už pigiausią preke.
tankiai talpina savo skiltyse mela
Kas norės daslžinot apie kokį nors daigtą, atsiųskit už 2 c. markute, o mes pri
M. KUPCZINSKAS ir
ųsime kataliogą arba žinia apie viską.
°
Raszyklt ant szio adreso:
geriausiai gydo visokias ligas
—»»»»»>»» <<<<<<<<<«««—-gingas ir neteisingas žinias, tai neGyvena
i
p. p/wBvicziag
dyvai, kad ir jos korespondentai
Joseph Matutis,
s
Raszant pas mus reikia padėti szitokį adresa:
yra melagiai, juodintojai ir plėsziKampas Main ir Oak uliezių,
30 E. Lloyd str.
kai kitiems szlo vės.. .. taigi ir tams
287 Wyth Ave.
Brooklyn, E. B.
N.Y.
SHENANDOAH, PA.
Garsas Publishing Co.
Shenaiiadoali, Pa.
Shenandoah Pa.

Skubink^ naudokis

Pittston, Pa.

GARSO Spustuve

isz progos!

Y. HI.

HAMILTON, .D,

Vyrai visi pas
nauja

Lietuviszką Graboriu
140 E. Centre,

Mie mideli

GARSAS PUBLISHING CO.,

® Serialise ir sz wziaiise mesa

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

R. H. AIORGAN,

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

J. MILIAUCKA

PATENTS

Lietuviszka
RESTAURACIJA.

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

PUIKJ PROGA!

Dr.P F. BURKE

reikia joti ne tiesu tik kreivu keliu ir apsinakvot kių porą dienų, o paskui galėsim pasakyt, jog ilgai Sziczion arti yra žmonės.
klajojom ir klaidžiojom po nepraeinamas prakiaiktas
— Ir tur but miklus szovėjai - sakė Brzeznensszendien Eiriogaloj.
—>----- ARBA —' —
Pabaigęs savo kalba pons Brzeznenskas pakėlė Žemaitijos girias ir už biskio netekom į kryžiokų na- kis — taip puikiai pamuszt belekiant pauksztį reika
plėczkų prie luptį ir godžiai pradėjo siurbti tų gyvas S'us!
linga
o oSfera akis ir drūta ranka,
— Iszmislas tavo gana puikus - tarė Vaidila ties skystimų, o tuom laik Vaidila dideliai persigan
Keletas kareivių taipo-gi prisiar tino prie pauksz.Apysaka isz Lietuvos pra eiles.
taip ir jokime į Eiriogalą.
dęs žiurėjo į jo isztiestą, kaip gervės, kaklą.
czio ir viens isz jųiszėmęs isz anos vilyczią, pirmiausiai
Buda jau buvo užtiesta ir vaivada su Brzeznens- apžiurėjo anos galų;
— Bet ar žinai, kas isz to gali iszdygti! - ant galo
ji buvo padaryta isz užasztrįISZ GCDISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.
kiu pasitraukė po ana ir iszsivilkę iszsitiesė po pavė to titnago.
suriko jis.
%
— Apait gero, lygiai nieko, atsakė Brzesnens- siu tos budos, kur isz szonų putė vėjelis.
-------- (Tąsa.) --------— Tai vilyczia laukinio žemaiezio-sakė jisai ir
Raiteliai irgi susirinko į krūvų ant proszvaistos ir
kas mesdamas į szalį tuszczių plėczkų. — Czion daly
prisiartinęs prie Vaidilos, atidavė jam jų.
II.
kas visai prastas: jei mes josim tiesiok į Szteigauzenų, pasidarę ugnį, . kepino ant medinių jieszmų szmoteBet czion klausymas urnai iszsiaiszkino:
girioj
tai sutiksim pakelėj žemaiezius, ir jie tikrai pažįs lius, atsinesztos su savimi mėsos.
sutraszkėjo szakos nuo keno tai sunkių žingsnių.
Sznipukai ir iszdavikai.— Sztai tiktai klausymas — tarė Brzeznenskas,
mus ir pradės persekioti. O jei josim į Eiriogalų,
Kareiviai tuojaus griebėsi už ginklų. Netrukus pasi
kail)
svecziai,
spakainiai
perjosim
rnbežių
ii
iszpildįkada
jau
ir
Vaidilai
atneszė
kampų
kepsnies
ir
jiedu
— O bztai, kaip miszkas pasibaigs, mes josim
rodė ant proszvaistos milžiniszko augio ir įstabaus vei
užkandę
vėliai
ėmėsi
už
vyno:
—
ar
ant
visų
mus
žmo

sini
prižadėjimų.
per pievas beveik paupiu Dubisos ir tiesiok i Eirogado žmogus.
Vaidila užsimąstė.
Užmanymas buvo gražus, nių tik galima pasitikėti, pons \ aid:la?
Jisai iszrodė dar gana jaunu, nors veidas jo,
— Asz misliju, jog galima; visas szits būrys vi
— Kaip, į Eiriogalą? — suriko iszsigandęs bet vis-gi buvo daug pavojaus.
— Na. gerai — tarė jis, — mes, palikę žmones sa duszia yra atsidavęs Jagailai ir ugnia spjauja ant apaugęs nediktoka barzdele, turėjo aiszkų tvirtumų ir
Vaidila, — tai tikrai pateksim mes tiesiok į nagus
josim pas kryžiokus, bet mudu vis gali užžvelgti že- Keistuczio, kuriam nebereikalo dųvė vardų lietuviszko baisių energiją. Drapanos jo taippat buvo gana oriYingailos, Zematijos kunįgaikszczio!!
vilko.... O ant galo, nežinau, juk kožnam į dyiszių ginaliszkos: anos susidėjo isz kailio nežinia kokios žvė
—' Taip, tiesiok pas jį, — atsakė lėtai lenkas, maieziai.
— Niekados.
Tamista žinai, jog Vingaila ne neįlįsi, ir dėlto asz elgiuosi labai atsargiai.
Tavo ries, užgobto ant galvos taip, jog virszutinis žandas
priimdams plėczką su vynu, kurių atnesze vaikinas.
Apie tai kailio to žvėries gulėjo ties paezia kakta, toliaus ser
— Ir apie tai tu taip linosai kalbi, lyg nežino praleis tokio, atsitikimo, ydant su mumis sztai szituose mislis, palikt juos Eriogaloj, labai puiki.
tum, jog asz brangiai dudeziau, kad tik to žvėries pa szduose ne pasimedžioti. Mes, suprastinai, neatsisaky- asz jau angszcziau mislyjau, bet nežinojau, km isz- mėga, apjuosta placziu skuriniu diržu, prie kurio ka
bojo kreivas'peilis, ir kojos apautos į vyžas su diržais
veiksle žmogaus nesutikti.
O ant galo ta perspekty sim nuo medžioklės, laike kurios, kada visi kųrsztai rinkti dėl to priiinkamą vietų.
bus užsiėmę medžiokle, mudu nelyginant persekioda
— Naje, tai a'psisergėjimas pirmiausiai — ta pavirsz autų. Už peczių turėjo pundą vilyczių, kairioj
va, su kuria mes jojam pas kryžiokus. . . .
mi kokį nors žvėrį, paklysim girioj! —Suprantat?
rė lenkas, — kits nors ir nedaliai’, tai paskui gal mus rankoj lėikė jis kilpinę, o ant peties gulėjo baisi sto
— Tamsta pirmiaus sztai sriubtelk vyno.
Iszgirdęs tokius žodžius, Vaidila pradžiugo ir iszduoti.
-Pakol Keistutis ne mus naguose, reik jo ra lazda, ant vieno galo kurios matyt stora rinkė. Tas
.
— Sriuobt-gi asz sriuobsiu, bet kokiems vel
milžinas su lazda ųnt peczių iszrodė taip baisiai ir ga
niams mes josim į Eiriogalą, kada turime laikytis tie jo veidas praszvito. Jis tąsyk suprato, koks tai puikus vis dabotis.
— Su pagelba o r d e n o lengvai mes apkar- lingai, kad pons Brzeznenskas pajautė drūtų norų but
saus kelio į SzteingauzenąI
Karszcziavos Vaidila, iszniislas to prakeikto lenko — pamislijo Vaidila.
— Aga, - suriko jisai, - dabar ir asz supratau. pįsim jam sparnus. — Bet Vaidila nepaspėjo pabaigt kuotoliausiųi nuo szitos vietos.
įpy^s į burnų keletą gurksznių vyno.
•— Bet tiesus kelias nevisados vedu į paskirtų Paklydę miszke, mes josim tiesiok pas vokieczius. savo žodžių, kaip netoli nuo jo, beveik pas paezią
— Kastu? — paklausė lietuviszkai Vaidila —
vietą. — atsakė lenkas, priimdamas atgal nuo Vaidi Puiku! t.y. pakol mus jieszkos, mes iszpildysim savo būdą isz augszto nukrito didelė žuvėdra, perverta ir jai szits užmusztas pauksztis tavo, tai gali atsiimt
vilyczia. Pauksztisbuvo dar gyvas ir skręsdamas spar
los plėczką vyno, — tai yra tikra tiesa, kurioje pa darbų!
Milžinas sustojo, nusiėmė nuo peczių lazdų ir pa
— Apie kų-gi ir asz kalbėjau, szviesus po nais, baigėsi.
klysti negali. ... O ant galo, tai ne mano žodžiai, tik
sirėmęs ant jos savo stipriomis rankomis, apžvelgė vz’
ne
—
sakė
Brzeznenskas,
džiaugdamasis,
jog
patiko
žodžiai mus garbingo kapeliono Antonio.
Ir asz su
— O kas dar czion? — suriko Vaidila, paszokęs sus smarkia akia.
jo misi imi s visados sutikau ir, pagal mano numanymą, Vaidilai. — Mes tokiu budu liuosai perleisim kovietos ir artįdamasi prie stimpanezios žuvėdros.—
------ (Toliaus bus.)-------Jidomatva. s
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Protestas chicagiecziu lietuviu. ,.Pen.

Darbiniko" szaliniku.
Chicagos lietuvnįkai susirin kad tas vaikinas -tyczia buvo
kę skaitliuje 2,500 ant didelio siųstas pas kun. Abromaiti ir
lietuvnįkų susirinkimo (Mass įmokįlas kaip elgtis, kad į| >\
Meeting) pereitą nedclią ant kiti kunįgą: sztai dello ji<ai t p?|,
parapijnės sales pri? bažny smarkiai kilaužė į klebonnją.
czios Sz. Jurgio ant Bridge-Į dėlto sumelavo sa\o pravai’dc
porth nusprendė ir priėmė ir už tokią savo arrogam ija
vienu balsu žemiau paraszyta gavo tik to centu paszelpos.
Ne gana to tauticc/iai. siunprotestą; v
lusiejie jį pas kunigą, suszauke
Jogei lietuviai nuo seniausio
mitingą ir rodo prie sz susirin
laiko buvo ir dabar yra vierkusius, kaip kun. Abromaitis
nais iszpažįtojais ir sūnumis
..iszspyrė’ laukan ..vargstą
musų motinos Sz-tos R. Kagrinoriu Paskui,. 1 )arbinikas”
talikiszkos Bažnyczios, ir visa
apgarsino apie tai ..urbi et ar
da buvo paklusnais Jos galvai,
iu”. .. . ant naudos lietux yso tai yra perdetiniui. Szventam 'l evui ir Jo Vyskupams.
Vyrucziai! turėkim kas ko
Jogei szitomis dienomis tarp kias norim pažiūras, jei tik jos
nekuriu lietuvių szėtonas su yra isz persitikrinimo, bet tok
pagelba maskoliszkų samdiny- sai tyczia garsinimas melo ant
kų pagimdė vaisių herezijos ir
neapkencziamų luomu neatnesz
paklidimo per uždėjimą bažnaudos lietuviams ir, kaip ma
niczios atskalūnų, kitaip vadi
nę gyvą matot, nedaro gar
namos neprigulminga (nieza- bės pramani tojams.
ležny), kurios tai bažnyczios
vadovais buna iszkeikti kataliNauji iszinislai.
kiszki kunigai, o navėt ir toki,
Providence^ R. J. netrukus
ką iszszventitais kunigais nie
bus daromi bandymai su nau
kados nebuvo ir nebeyra.
jos sistemos'' laivu, varomu
Jogei tie tarnai szetono len elektriką. Greitumas to laivo
kai po priedanga, kokios ten buses neiszpasakytas: į 3 die
neprigulmingos bažnyczios sunas davažiuoses
*• 4.isz Amerikos i
vadžioja sze nd i e na ir mus lie
Europą, kada dabar geriausi
tuvius. atitraukdami nuo tikė
laivai paprastai iriasi 8-9 die
jimo musų tėvų ir prosenių, tai nas. Keturiolika varymo įtaisų
yra nuo vieros Jėzaus Chris varys tą laivą. Nepaisant ant
ta u s už kurią tie buvo kankįti, tokio greito bėginio, tas laivas
praliejo ir da babar lieja savo
sudegįs tris} k mažiaus anglies,
kraują, kaip tai stojosi Kražiuo kaip dabartiniai. Visa inaszise. Dėl to:
nerija užims dusyk mažiaus
Mes cze susirinkę skaitliuje vietos, kaip dabartiniuose lai
2,500 lietuvių publicznai panie- vuose, dėlto dauginus galės
kinam ta atskalūnu bažnyczia vežti pirkinių (iavorų) ir pasakaipo nuo paties szetono ir žierių. Szių pastorųjų ant jo
maskoliszkų pragarų iszmis- tilps pustreczio tukstanezio.
lytą, po draugei tuos, kurie
Pittsburgh’©, Pa. vienas gu
isz lietuvių prie anos priguli dragalvis prasimam* baisikelį
arba su ja sėbrauja, parokuo- (dviratį), su kuriuom galės
jam už maskoliszkus sznipukus laikstyt oru: prie jo yra pritai
ir pardavikus Dievo ir Levi syti sparnai ir paežiam baisikenės.
lini priduota paveikslas pauk
Stanavyjam, kad ' kožnas szczio. Sakų, kad bandymai
toks lietuvis kuris į ją prigulė su tuom baisikeliu- paukszcziu
tų, arba kokiu nors būdu ją neblogai nusisekę.
szelptų į jokią bažnytinę drau
Prancūzijoj vėl vienas galvogystę nebūtų priimtas, o jei czius pramanė būdą, kaip gali
gu jau priguli, kad but isz tos vaikszczioti pavirszium vande
iszmestas, ir kožnas geras ka nio. Sutaisė jis tam tikra maitalikas lietuvis pavidnas saugo szinį, kurį pila ant vandenio,
tis nesusidėt, o navet neszne- nuo ko ant vandenio užsideda
kėt su tais, ka į ją priguli, kaip pluta. Taje pluta gali vaiksz
nuo užkrėsto pavietre, arba czioti, kaip ledu.
Pildamas
szlekta liga, parodydamas per priesz save tą savo maišinį ji
tai jos prakeiktumą irnedory- sai gaJi vaikszczioti virszum

feavo nau jame name ant

Bilo W. Centre str.

Mahanov (1it v, Pa.
Laiko gerininią s z t o r ą
ir
- a I i u n a.
Atsilankyk! palyrsi. kad tai tei
singas ii gera< žmogus.

Lszeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame
rikes, Lietuvos ir viso pasvieczio.

Kas abu doleriui
užsimoka isz virszans, gauna puikę knjgelę, vertės 50c., dova
vienatinis lii4u\i>zka> pinįgą-simitėjas: siimczia pinigu> į visa- dalis pardavinės Mainierią mechanikai I nų.
Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali
svieto: i Europą ir t. t. ir pinigai luina kiiogroieziaiidai iszmokėli per ir lėberiu B. A L. Susidraugavimas !
kad tik ne
”
'I sav'iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori,
banką.
Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
ofise J. P. Koyh, Beddallo name. Į brangesnę per 50c., o prisiimsime dykai.
žydą prigavėją.
Gyvenanti tolinus nuo Pit Isburgh’o gali pasirodavot
per laiszk.ą, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą. 17 dieną Vasario (March) nuo 3 iki
..Lietuva" }ra labiausiai iszsiplatinus po visą Ameriką
Taip-gi parduoda ir I a i v a k o r t e s ant visu keliu į visas dalis J adynu vakaro.
svieto.
Offisas (kanloras)
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

Už pigią-pigiausią prekę visoki
..Lietuvos" spaustu vės pausdina visokias knįgas, konstituci
vainikai dėl szermeną. Taiposgi jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
i šokios zob,įvelės isz blekės ir isz- Darbą padaro gražuli, greitai ir pigiai, nes savo locname na
dirbimai isz geležies pas
me turi kuo Įuiikia.usiai įrengtą visą SĮ»austuvę.

PITTSBURGH. PA.

I. I E T t’ V 1 S Z K A S

PC PIĄU CZIUS

z
sfeliuotus siutus
tikt
už Sll
sios prekes, eina
o kelnes nuo -s 3

Mrs. M. F. Schmidt s
pasiuva
mažiau
iki ^40,
iki -5 18;

Lietuvos" Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių

107 Jardin str.

laivų, siu n ežia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai
iszsiųsti per „I.Jetuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja
kaip isz kitų agentų.
„Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda
lotus ir namus Cliicagoje aplink lietuviszką bažuyczią ir at
lieka visokius lietuviu reikalus gerai, greitai ir teisingai.
Raszant su bent kokiu reikalu į „Lietuvos“ redakcija,
arba pinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą:

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios
Kalėdą zobovdės.

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas būna atliktas kuepuikiausiai.

l’asiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų isz fabriko, ka dar

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams. tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalčsit.

ŽINIA PĖLSALIUMKU
IR SZTORNIKU.

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

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Adomas Paul i ukaitis

K. VERBILOS

Pittsburgh

Jvi

Pa. •

Aplota

la visko gausi: szalto alaus, saldžios randasi, per k a gal nia gaut brolisz
arielkčlės, o cigarai isz pacz.ios Tur ką rodą pus jį po tokiu adresu:
kijos pargabenti.

P.C. Shilling & Co.,

7*2 — 12 Ssr. South Side,

-Pittsburgh, Pa.

VIENATINE LENKISZKA

APTIEKA ’
netoli lietuviszkos bažnyczios. \ aistai esti pargabenti isz Europos ir re
ceptai buna iszpildomi kuoteisingiausiai. 'Taipgi turi visokiu patentavotu vaistą.

280.1 A 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.

Wanted—An idea

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGĮJA

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
M t mos k Ii ąsos.

KiUTWE

R. A- Davenport
— l’A R DUODA —

EHSS
Protect your ideas; they niny brlnir you wealth
Write JOHN WEDDERBUKN * CO., Patent Attoi
neya. Washington, D. C.. for tbelr $1,800 prize offet
and list of two hundred Inventions wanted.

We BUILDjhem to^OUR order

lUdzevicziiis

k.

Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
J is pardavinėja taiposgi daug įvai
G E RIAIA US R ĖST A U R A CIJ A
rią gražią mažmožiu: parduoda vis
'=2ką už 2o procentą piginus nei Įriti.
kur galima susiszekčt lietuviszkai, Jei neliki, tai pamėgįk duot jam
agu sz iezion atkeliausi, pas \ erbi- nes Jurgis Murautskas. lietuvis, ten orderį.
Jo krautuvė yra

27 1 3 Pen n. Avenue,

VISOKIUS PECZIUS KUKNI- Peipgi netoli nuošalumo visoki tavorai szvieži ir parduda ka
NIUS IR DEL SZILUMOS.
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
-tairos (II —

Pataiso blokinius stogus ir už kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino
laiko visokius daigius rei
lalis svieto.
kalingus prie
kuknios.

lt

siunezia iu LIETUVA ir m visas

121 ir 117 E.Ccntre str,

Si. Šarzynsta,

K. A

DAVENPORT.

27 S. Jardin str

SHENANDOAlCJiA

[36 ir 9]

Shenamloah, Pa,

805 Carson Str. South Side.
PITTSBURGH. Pa

Skaitykit!

Ant pabaigos atsiliepiam i
visus
viernus praszydami,
ydant melstųsi pas Poną Die
vą, kad Jisai atvestų juos at
PA SAUGA.
gal ant gero kelio ir sugrįžtų
prie savo senos R. Katalikisz- Vienas tik GARSAS
kos Bažnyczios.
kasztu, yra mus agentu Mt. CARMELIJE
Juozapas Gurinskas prezi nesigailėjo
ir API ELI NEESE.
dentas parapijinio susirinki kad parupiti paveiks
Užraszo G a r s ą ir apgarsini
mo.
lus, pei’statanezius in- mus priima.
Julionas Ostrauckas, sekre
; vairius
atsitikimus
torius. *)

Tas neteisybe.

NEDELINIS LAIKRASZTIS

..Lietuva" kasztuoja ant metų tik 82.

Dabar pargabenom szkaplicriu, ražaneziu, abrozų \ isokiti, kryželiu, medalikėlių. Kas
vandenio, kur tik užsimano.
nor ką nusipirkti tegul krei
Ko jau. ant galo, neprasima piasi prie
no ir kaip galingas yra moks
T. Krizinaucko
las !
119 E. Centre str.

Washingtone per nau
jo prezidento inaugu
racija.

.LIETUVA'

Povilas Obiecupas

Jeigu busi kada nor )
Plauberij užeik pas i

JUM ILGINA

Slien i L) h,

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

Pa.
Parduodą dziegorius naujusir
pataiso
viso
kius
dalyku:
isz aukso ir si
dabro, kaip tais
žiedus, špilkas
ir kitus.

STYLE,
COLOR
and FINISH.

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

Gali gauti visokiu
dalyką tualetui.

Chicago, Ill.

VYRAI! VYRAI!

GH. SHMIDTO

SCIENTIFIC AMERICAN,

x fillip’*

> SALJU NASfef
JUR. $ ANCEREWI6ZEUS,

bhiiias Ihijaiicka s

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

Insisziurikite (apsisergekitei pas

David Faust,

Ar žinote lietuwiai kad UIIRYS'1’1 A N SHMIDTO yra geras alus ir i
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shniitlra gali kas nori gauti ir
baczkut’a iri namus parsigabenti
70 W. Coal sir. Shenandoah . I:1

41 ir 11
----- PAS------

nusipirkt :-

FORNISZIL’S, PU ANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

S. Markauckas

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Cląir str.,

'Cleveland, Ohio.

Didžiausia vieta Shenandoah.
j

IR f J, BuSZKEVIgZIUS
—neseniai

Kas į Cleveland ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
'Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

lAlLAUCKOS
tali doras

J. P. Williams & Son
-: Pigiausiai

....

...

OFISAS: NAMIEJE ant 4th A SUNBURY STR.

— Na wisi prie alaus —

beautifully illustrated, largest circulation of
Užpereitos nedėlios , Pensilva
scientific journal, weekly, terms $3.00 a year;
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi, any
$1.50 six months. Specimen copies and 11 and
nijos Darbinįke” yra paduo
sent free. Address
Jau at- ariolkelc kaip medus, o cigarai t urkiszki Book on Patents
MUNN & CO.,
ta neteisinga, tiesiok sakant
361 Broadway, New York.
' spaudimelaginga žinia, buk kun. Ab jAy
n o me
romaitis iszmetęs atėjusį pas jį ! krųgą ,, Padėjimas lietuvių tau
praszytis paszelpos tūlą grino- tos Rusų vieszpatystėje”, ku
TNAUJES J LIETUWISZKAS H S S
rių, kursai jau treczias mėnesis rioje jos autorius grafas Leliva
kaip Amerikoj, o ne gauna aiszkiai parodo priespaudas,
darbo. Isztyriau tyczia tą da kurias kenezia mus broliai po 202 S. Main Str.,
Shenandoah Pa.
lyką ir sztai kaip viskas bu maskoliaus jungu.
vo:
Kasztu o ja tik 35 (*■
Pas kun. Abromaitį minėtas Garso spaustuvėj dabar iszėjo Nagi vyrai pas savo brolį lictuvnįka ant szalto alaus! isz Praneijos
sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o uepasigailesit.
vaikinas įžengė drąsiai, konel sek a 11 ežios knįgc-s:
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19J
laužte įsilaužė, suvis ne taip,u Stacijos arba Kryžiaus
kaip eina praszantys paszelpos. kelias, prekė........... S centai.
Kada kun. Abromaitis paklau
Baltas karžigys (eilės GERIAUSIAS S Lietuviszkas © KRIAUCZIUS
sė, kaip jisai vadinasi ir ką pa versta isz Mickaus........... 5c.
sakys, tas vaikinas pasisakė
Įlinkimas wailo, vaizde
esąs grinorius, o atėjęs pra lis isz liet u viii gyvenimo
S<.
szytis paszelpos. Kun. Abromaitis, nežinoda mas, kas jis
kraustė į savo naujus namus ant^^x^
per vienas, padavė jam iO
Ant pardavimo
centų ir liepė eiti ir pas k itus
PRAVERTĖ
puaszytis.
į SALI (JNAS ir GYVENIMAI
Paskui dagirdau nuo paežių
dėl dviejų szeimynų prie Ernej riek ulyczios, Shenadorij.
120 South .Jardin SIlęShenandoali,
*) Mes apie tą chicagiecziu pro
Gera proga įgyti namus.
fjpH Metuviszkn bnznyczia
testu niekur nieko negirdėjom, dėl
Artesnes žinias gausit „Gar
Jis pėrstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
to už szį straipsnelį neimam ant sa
gojimo (insurance) kompanijoas
Inszįprina nuo ugnėles jau daugelis metą
vęs atsakymo.
R e d. so“ Redakcijoj.

. ,

■ Liekarstvos - vaistai kuogeriausini padaryti.

Beach ’ o aptTekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

S A L I U N 1 N KAI!

Anyone sending n sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest ajrency forsccurlng patents
In America. Wo have a Washington office.
Patents taken through Munn ft Co. receive
special notice in the

)

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szifkartės parduodam ant visų kelių mariomis
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

pirko—

pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluczio ir turkiszku cigaru.
Visi
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. Į
Shenandoah, Pa.
|Įy

RlilauckaSrSunus
z

105 S. plain Str.

Shenandoah. Pa

[37 ir 12J

ANT PARDAVIMO.
St Patrick’© draugystė par
arba geriausia užeiga,dėldarbinįkąarszetpžnioduoda Beno Instrumentus, da-Į
nią. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų
c ziotaurg iszgert'3 ar cigarėlį parūkyti, ateik izisnokit pas
te pas:
Patrick Coury prez.
South Emrick str. | 12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.
Shenandoah, Pa. •

HBTELIS

Juozą Daukszi,

