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iszkentėjo, nė neverkė. Dar
to ne gana, Vilsonienė žinoda
ma, kad mergaitė labai myli
szunytį ir su juom tankiai žai
džia (bovijasi), tyczia užmusze
tą szunytį ir įmetė į klozetą pas
mergaitę. Mergaitė ėmė szumusza, toki galincziai.
In 20 ailynų pastatė bažnyczia.
nyczio verkti, tada Vilsonai
Valdžia iszsiunte skyrių ar
Ravenswood’e. netoli Chicago,
velis, Deguczių ir Mokolų ėmė degįti tą mergaitę karsztu
Pennsilvanijos valstijoj (sta
Ill., presbiteri jonai viena diena pa
tilerijos priesz maisztinįkus,
kaimo szaltysziai, rinko nese prosu, muszė abu pasidalįdaŽinios
isz
Amerikos.
te) yra 15 milijonų visztų, ver
statė
savo
bažnyczią
szimto
dvideniai transportpinįgius nuo De mi ir nurito žemyn laiptais (treubiecziai pliekia kurie užmusze pulkaunįką Mo
tės
8
milijonų
dolierių.
Per
szimties
pėdų
ilgio
ir
90
ploczio.
reira Caesarj, 1 aficierus ir
guczių kaimo stubelnįkų. Szi pais) nuo antro gyvenimo.
Straikai.
Petnyczioj
sudarė
kontraktų
su
sta

metus
prideda
kiauszinių
už
14
spanus
225 kareivius.
tą mokestį turi mokėti visi tuNew-Yorke keli szimtai darbinį tytojais iv pradėjo vežti reikalingą milijonų dolerių.
Kada iszsidengė tie darbai,
kų marszkinių dirbtuvėse grįžo prie medegą. Patį statymą pradėjo Surintieje
kokį
nors
nepajudina

mergaitę paėmė į ligonbutį,
Brazilijoj maisztas.
Valdžia į Bahiją iszsiunte darbo, bet jų vietoj kita tiek naujų batoj nuo 5 valandos isz ryto 10 Beach Will, V. Va. iszlėkė į orą mą turtą: ar lauką, ar stubą. kur ji guli nevaldydama pusės
KRETA.
10,000 kareivių, 2 kariszku sustraikavo. Apie 1000 tų darbinį meisterių, paskui, kada radosi dar garinis tartokas W. Poffenberge- Žinoma, renkant pinįgus buna savo kūnelio ir beveik negalė
kų gavo tokią mokestį, kokios rei bo dėl dauginus, vis dasidėjo nauji
Europos vieszpatystes liepė, laivu, ir 4 baterijas kanuolių kalavo. 200 skalbinyczių darbinį darbinįkai, kurių skaitlius daėjo iki rio, kurio snnus likos ant vietos už- visaip: vienas ne turi, praszo dama nė kalbėt.
Vilsonus
musztas,
o
keli
kiti
žmonės
likos
(armotų).
Monarchistai
remia
palaukti, už tai paezestavoja 2 d. Kovo apie sopaliemonų
kad visi Graikijos padonys
kų sustraikavo, kad parodyti savo 200. Tą paczia dieną ant dviliktos
sužeisti.
degtine, kitas geras pažysta pristatė į sūdą, kur susirinkę
iszsidangytų nuo Kretos. Tam maisztinįkus. Provincijoj Pa- prielankumą darbinįkams marszki vakaro jau bažnyczia buvo gatava,
mas - su tuom reikia iszsigerti keli szimtai žmonių norėjo juos
tikslui buvo duotas kariszkas ranoj atsirado 500 naujų maisz nių dirbtuvių.
su pri kury tais pccziais, su suolais
Mieste Elkins, W.
ugnalė
— Angliakasyklose Citizen Coal dėl 3000 ypatų, su elektriszku ap- pridarė daug blėdies.
tinįkų, kurie pasitaisę numirti
po stikluką - kitą. Taip kad pakart [lineziuot], bet tuos
Žodžiu; susirinkę ant
& Coke Co. ties miestu Baldv.in, szvietimu.
už monarchiją.
szaltysziai į vakarą buvo jau razbainįkus tolei laikė sude,
Gannison
Co,,
Colo,
sustraikavo
rytojaus,
nedėlios
dieną,
ant
dievMieste Memphis, Tenn, tvanas, gerai degtinės įtraukę. Taip
Ties Akrotiri, toj paczioj . Vadas Brazilijos kariume
kol visi žmonės neiszsiskirstė,
darbinįkai, nes jiems nenorėjo pa- maldystės žmonės taip viską rado, užliejęs Arkansas© pakalnę,
prida- jiedu atvažiavo į vienos naszvietoj, kur seniaus svetimi lai nes, pulkaunįkas Tamarindo, diditi mokesties.
tartum jau ta bažnyczia nuo kasžin rė daug blėdies.
o paskui nugabeno į kalinį.
c
tapo
užmusztas.
vai bombardavo 'insurgentų
lės namą ir-pareikalavo trans- Visas miestas yra taip susijudi
— Apie 800 darbinįkų prie sta kada stovėtų.
abazą, buvo susirėmimas jų su
portpinįgių. Žmona atsakė, nęs, kad, jei ta mergaitė nu
Ai tie amorikiecziai.. ..
tymo ..Columbia College“ sustraiGRAIKIJA.
turkų kariumene.
kad jijė apie jokią mokestį da mirs, nieko nežiūrėdami pa
kavo.
Straikavo dėlto, kad buvo
Pesztynė su murinais.
Czionais visi yra persitikri priimta darbinįkų, neprigulinezių
Hierapetroj kretiecziaiszoko
Mieste Birmingham, Ala.
kars žmogžudžius, kaip szunis.
nę, kad be karės su
prie
unijos.
ant turkų ginamos tvirtynes,
nekalbejo, nusistvere pirmuti Kaip bus toliaus, danesziu kiapsivogusi muriną (uigerį)
rengiasi — 700 marszkinių dirbtuvių dar
neapsieis.
Hunter’ą buvo iszsiųstas policijanbet į juos pradėjo szaudyti Ita
nę papuolusią sermėgą ir neVisuotinas suraszas pasibaigė.
savo re- binįkų sugrįžo prie darbo, bet jų tas W. Perdue, kad jį suaresztuot.
lijos laivai.
szesi lankau. Bobos iszbegę
Darbai pas mus blogai eina,
zervinius kareivius. Laivams vietoj sustraikavo kiti 250.
Skundas priesz skunda.
Bet Huntcr’as nenorėjo pasiduoti:
laukan įsiskverbė neduoti. Isz užmokestį sumažino.
Aresztavotas po 28 metą.
Vyras
szovė isz revolverio, sužeidė į veidą
Mieste Candamo 10,000 Aktion ir Ambra)
to
kilo
pesztine
dviejų
szaltyKaip Lietuvoj renka mokestis.
policijantų ir paskui norėjo pabėg
uždirba ant nedėlios 7 dolerius
kretieczių buvo apgulę musul k y ta blokuoti prieplauką Artą New-Bloomficld'e, Pa. suaresz- ti.
szių
su
keliom
bobom.
Ant
Policijautas vijosi paskui ir
tavojo senį 75 metų — Hugh Smi
ir tai į vyrų vietą įstato vaikus,
monus, kuriuos tik tada palei ir nedaleisti iszlipti turkų ka- th’a, kurį skundžia, kad jis da trissyk iszszoves, mirtinai sužeidė Seiiapilės gimnazijos mokįtojas apskųs riksmo pribuvo daugiau s žmo
kuriems moka po 3 dolerius
tas už vagysta,
do, kaip jie atidavė savo gink riumenei.
priesz 28 melus užmusze 18 metų į peczius bėgantį muriną, bet ir
nių, ir riksmas apsistojo. Ta ant nedėlios; sunku iszmistisu
lus. Italijos laivas iszvežėpoda pusgircziai szaltysziai pasa- szeimyna. Tai tav ir McKin.Graikų laivams Alpheos ir merginą Matildą Snyder, sukapojo pats, avsilpes nuo gautos žaisdos,
Visuotinas suraszas Lietu
tam isz Candamos muzulmo- Paneus yra liepta nesitolįti nuo jos kūną į szm utėlius ir ii'ineszė ic pargriuvo, Beszaudydamas į muri
ną policijantas isznetycz'ų užmusze voje jau pasibaigė. Kaip ži
nų 523 vyrus, 1047 moteris ir Kretos ir, jei kas užkabytų,
mergaite penktų metų, u Inpykįti noma, suraszinėtojai dirbo val
CPr. Stank.
Viesula.
452 turkų kareivių.
urėdnįkus, kad jai nesakė apie
iki paskutinų gintis.
murinai
užpuolė
ant
.
parpuolusio
džiai vieni už pinįgus, o kiti už
Vietą, vadinamą Ralston, O.T.
tiek sumos ežia eina, be jokio
policijanto.
Tuom
L/pu
atbėgo
Forest City, Cpa. Mielas
atlankė baisi viesulą, kuri pridirbo
medalius.
Kurie
dirbo,
už
pinį

BELGIJA.
Admiralai laivynių rodikiti
policijantai,
taip^'i
susibėgo
iszsisznekėjimo užmokėjo szal- Garso Redaktoriau! meldžiu
daug blėdies: sugriovė daug namų,
gus,
tie
juos
nuo
valdžios
jau
Nuo
pirmos
dienos
Gegu

baltiejie,
Ir
prasidėjo
pesztynė
s
(]
ja, kad butų blokuojama
tisziams. Tai tokis rinkimas patalpįti szitą musų žinią del
net žmonių sužeidė. Pirm keturių
apturėjo,
o
kurie
už
medalius,
toliaus gyvenanezių, kaip ap
Kreta ir Graikijos prieplau žio Belgijoj prie geležinkelių, mėnesių toj paczioj vietoj buvo pe murinais, per kurią tapo sužeisti
mokestų Lietuvoje.
tie da nieko negavo. Stebėti
sieina pas mus Forest Citije.
kos (portai); kad skandyti pacztų, telegrafų ir tt. įves nau rėjus viena viesulą, ir vos žiųonės keli baltiejie ir keli murinai.
na, kad ir nekurie apszviestesReikia uždėti muitus.
Senapilės Gimnazijos mo
Pas mus lietuviai laikosi la
jus laikrodžius (dziegorius). spėjo pataisyti padarytas iszkadas,
kaip užėjo antra, dar baisesnė vė
Naujasis prezidentas McKinley niejie ūki nikai Kalvarijos pa kytojas gudiszkos kalbos p. bai drueziai ir laikomės demo
sįs szaudyt į kitus laivus; skantra,
15 Kovo apreiszkū senai.e. jog rei vieto, ypatingai isz trijų valsz- Dimitrijauckas, žinomas isz sa kratų partijos. 16 dieną perei
dyti torpedinius laivus, kurie
Uždarytas fabrikas.
to menesio buvo rinkimai mies
laikrodžiai daro. Dvideszimts Mieste Shelton, Conn, hovelnos kią uždėti muitą ant ai ežamu isz czių: Liudvinavo, Janaukos vo bjaurumo, turėjo keletą to vyriausybės, ir iszrinkom
kitų krasztų tavorų, kr- isz to datysczių; kad ant salos Kretos ketvirta valanda bus pusiau- dirbtuvėj Roberto Adanis’o su- Įiildyti nedateklių vieszjfatystės iž ir Padovinio, taipgi apsiėmė <arvelių, kurie nuo jo iszlėkė. visą vyriausybę isz demokratų
kožna vieszpatyste atsiųstų po
de.
Parodė jisai, kad per trejis (maskolių valdžiai) už meda Tada p. Dimitrijauckas paėmęs partijos; tai dabar jie ir mus,
batalijoną savo kariumenes, nai dienos naujasis laikrodis už tai Adams'as visai uždarė dirb paskutinius metus Suv. Valstijų isz- lius raszineti. Rodosi ap- vieną zeniskį nuėjo į priemies lietuvių, neužmirszo, nes iszBet vieszpatystes ant tos pro rodys tas paezias valandas, tuve, o neužbaigtus iszdarbinius davimai yra didesni už inejimus. szviestesni vyrai, o to nesu tį, į namus vieno žmogaus, ku rinko tris lietuvius policmopabaigs kitoj savo dirbtuvėj, mieste Dar 1892 metuose įnėjimų buvo pranta, kad maskoliszkas me
ris taip pat turėjo karvelių. nais: Jokūbą Krecziką jau ant
pozicijos netinka: nors visisz- kaip dabartinis, bet po 12, vie
$9,914,453 dauginus, kaip iszdavi- dalius, o ypatingai kuris bus Nesant tam žmogui namieje,
kai jos neatmeta, bet kiekvie toj pirmos, rodys 13-tą, vietoj
ant
U/.griūt i darbini kai.
mų; 1893m. inėjimai peryirszino
duotas už tokį suraszinėjimą, atlupo duris, ir karvelius to pirmų metų.
na įdeda savo pataisymus ir 2 - os - 14 tą ir 1.1,
iszdavimus £2,341,674, bet 1894m.
Ties miestu Dubois. Pa.
susitarti negali.
PRANCŪZIJA.
jau iszdayimai poryirszino inejimus jokios garbės dėl Lietuvio žmogaus iszneszė, nes p. DiLietuviai Forest Cites gra
neatnesz.
Didesnė
garbė
mitrijauckui
rodėsi,
kad
tai
jo
žiai laikosi: turime uždėję du
Garsus politiszkų Europos pliozija gazo, nuo ko griūdama že ant $69,803, 260, nors iszdavimu tų
darbavimasis
ant
labo
tėvynės.
karveliai. Žmogelis tas pada bą, į kurį priguli pervirsz 100
\ ionok metą buvo 16 mil. mažiaus. 1893in.
dalykų žiniunas M, de Blo mė užbėrė 31 darbiųika,
iždas nedateko i<7. surinktų tą metą O gal jie apturėję medalius ti vė p. mokytoją į sūdą už va- sąnarių. Pereitą nedelią, 14
neoj 13 dieną kovo turkai (mu- witz raszo, jog nuo Maskolipinįgų $42,805,223, o 1896m. taip kisi gauti kokias augsztas tar- gystą ir iszplėszimą. Nežinia, Kovo, turėjome mitingą, per
zulmonai) pradėjo užpuldinėti jos priguli, ar Europos viesz
gi nedateko $25.203,235.
Taigi
kas, vienok visi pasveiks,
nystas prie maskolių valdžios? kaip sūdąs apie tai nuspręs.
ant krikszcionių gi veninių.
patystes susitaikįs ir eis į karę
per paskutinius trejis metus iszdavi
naujų sąnarių. Katrie mus są
Gaisras.
tai
laikas
parodys
jųapsirinkiNėr
ką
stebėtis
isz
szitokio
pa

Maisztinįkai apgulę miestą
nariai dar ne turi ukesystes
Mieste Bu H alo, N. Y. užsidegė mu buvo $137,811,729 daugiaus, mą. Taigi tų trijų valsczių su
sielgimo
p.
mokytojaus,
nes
kaip
inėjimų.
Spinalonna, bombardavo jį.
popierų, mes nutarėm nuva
szimo Pi salos Kretos reikalus. viesznamis Chicago House.
Du
raszinėtojai
pridavę
savo
suradaugumas gudų, atsiųstų ant žiuoti szią nedelią į kortą ir vi
Konsuliai kitų vieszpatysAnot p, M. de Blowitz svecziu ažtroszko durnuose, vienas McKinley sako, kad tą spragą
czių apgarsino gyventojams Maskolija yra prisižadėjusi isz szokdamas per langą sunkiai susi- reikia užlopyti surinktais už muitą szymus Liudvinavo vietiniam betkokios tarnystes į Lietuvą, siems iszimti.
pinįgais,
Su guodone
sudžiai, p. Aleksai., darė po yra tai padugnės visos MasKretos, kad sultonas apsiėmė visų pajiegų užlaikyti Turki
Jokūbas Krecziką.
76 žmonės prigėrė.
tam
dikeziai
aplaistomas
makolijos.
Nelaimės
ant
geležinkelio.
duoti jiems autonomiją.
jos czielybę, ir per tat, galima,
Prane u zisz kas ga r lai vys
Naujai iszįjo GARSO spaustuvėje
J. Szeszelis.
garyczias geriausioj Liudvi
Su greituoju trukiu ant geležin
esą,v tikėtis, kad nebus karės,
„Duonos jleszkotojai“,
Pėtniczioj, 12 Kovo, ant
kelio Chicago & Nahville atsitiko de St. Nnzaire“ pražuvo jūrėse. navo kareziamoj pas žydą Menors jos paojus netuojaus bus
6 Kovo
puiki apysaka Henriko Sienkievicziaus.
didelė nelaimė. Netoli nuo tilto per
salos Kubos iszlipo 500 naėjų
jerį.
(Vieni
gėrė
už
ką
tik
ap

Korespondencij os.
Prekė jos tik ......... 35c.
upę White River tvanas ir lietus ir už poros dienų paskendo. Laivas turėtus pinįgus no p. Aleksos,
akvatnįkų, geidžianezių kariau
TURK D A.
sugadino supylymą, kuriuom ėjo Hilda rado kapitoną ir tris jūrinį
ti už Kretieczius.
Pasarga.
kus to nelaimingo garlaivio beplau- o kiti, kurie lauke medalių, Grand Rapids, Mich. Gyve
kelias.
Keli
i
nikiai
perėjo
laimin

Sultonas perka nuo SuvieAtsivežė su savim ginklus,
Dėl žinios tų, kurie pirkę tikietus
gai per tų vietą, bet atėjęs spartu kianezius laivelij, Prie jų buvo la taipgi draugystę laikydami, nantis ant Front gatves (ulyamuniciją ir maistą. Vieszpagėrė.
sis trūkis nuslydo su pylymu, Visas vonai kitų keturių žmonių.
czios) Vilsonas baisiai kanki ant dviraezio, leidžiamo ant lioterijos ant naudos lietuviszkos bažnytysezių laivai niekaip negali už laivus. Jau ir rankpinigių trūkis įkrito į upe. Bekrisdamas dar atsitiko su kitais buvusiais ant laino
mergaitę
penktų
metų.
Vil

laikytu norinezių dasigauti ant $200,000 yra sudėti į rankas buvo užkluvęs, bet paskui galutinai vo, suljgsziol nežino.
Gėrė tenai viso Liudvinavo sonas gyveno su savo paczia czios New-Philadelphijos pasiduoda
Isz viso ten buvo 80 žmonių.
žine, jog minėtos lioterijos trauki
nusivertė, Septyni žmonės į smert
agento Suv. Valstijų.
Kretos.
apskriezio suraszinėtojai ir ką duvienu name. Nesulaukda- mas atadėtas iki 21 dienai mėnesio
užsimuszė, du sunkiai sužeisti.
Sudegė trys murinai.
MEXIKA.
tik pinįgus apturėjo nuo pKUBA.
Gegužio (May), 1897.
— Ties miestu Louisville. Ky.
Mieste Dover, StewastCo., Tenn. Aleksos, ir kurie raszė už me
Kalnuotoj
szalij
Michoacan
Su guodone
Komitetas.
(siratų) namo mergaitę devy
Aną utarnįką 500 kubieczių
1 iokomotyva kompanijos Dave Coal 18 Kovo sudegė kalėjimo namas,
nių mėnesių ant auginimo.
užklupoantmiesto Bejucal, kur ir Colima kelias dienas pavy- Co. nukrito nuo tvano pagadyto kuriam tuom tarpu sėdėjo trys mu dalius.
tilto drauge su konduktorium Ste- rinai (nigeriai) ir vienas baltasis.
• buvo 600 ispanų kariumenes.
Prie szitų magaryczių buvo Nekurį laiką abudu mylėjo tą
Ispanus isz miesto iszvijo į for žemes. Vulkonas (ugniakal- ward'u ir peezkuriu Eagle. Degan- i Baltamjam pasisekė iszbėgti, o mo ir gyvenantis Liudvinave ak- mergaitę; bet Vilsonas pra
tus, apimtam mieste sudegino nis) Colima prasiveria ir pra- ti angliai isz liokomotyvos užbiro rinai visi trys sudegė.
cizo dažiurėtojas, kuris, kada, dėjo nesutikti su paczia ir ant- KAMPAS MAIN ir LLOYD
ant
Steward
’
o
ir
sudegino
jį
visą
į
Lincziuoti.
250 namų, rado daug amuniciį_ deda rūkti isz jo durnai. Lau- anglį. Jis szaukėsi, kad jį kas pri
jau visi gerai iszsigėrė, pradėjo galo persiskyręs su ja, apsipaStr., SHENANDOAH.
16 Kovo įsilaužė minia žmonių i rugoti ant tų, kurie už meda cziavo su kita.
i kia, ar ne ims mesti ir lavos.
jos ir maisto.
baigtų, bet nebuvo kam pasiskubį1 kalėjimą mieste Tallahassee, Fla.,
M 1SKOLIJA.
Taipgi kubiecziai iszvijo 300
Už kiek laiko abu su antra Didžiausias ir Szviesiausias
lius raszė. Prieg tam iszsitaIi su paszelpa, nes ir jo draugas
j kur nuo vakarykszczios dienos buIn Varszavą atvažiavo naujas Eagle, mirtinai sužeistas, buvo lio- !1 vo aresztavoti trys murinai, apskųs re, kad visi tie, kurie apturės ja paczia pradėjo nekęsti tos
Visame Paviete Sztoras.
mą Cuillian.
general gubernatorius Imere- komotyvos pi islėgtas.
ti už pacztoriaus ir jo pagclbinįko nuo valdžios medalius, jais mergaitės ir nuo pereitų metų
Suma? inimas mokesties.
užmuszima.
Tuos tris murinus sz.... pasiszluostys. Supykę mėnesio Rugpjuczio (Augus
tinskis. Paprastai ImeretinsBRAZILIJA.
Mes ypatingai rūpina
Pittsburgh'o,
Pa.
darbinįkams
nuvilko
ant
tos
paezios
vietos,
kur
už szitą kalbą suraszitojai lie to) pradėjo kankįti tą mergai
Bahijoj maisztinįkai pergalė- kį laiko už puikų pasipūtėlį,
mės apie gerumą par
Keistone Rolling Mills ir darbinį buvo užmuszti paczt oriai'ir nužudė.
pė Liudvinavo valscziaus vi- tę. Taip ją sumuszė, kad gai
duodamų drapanų, o
dėlto Varszavoj nusistebėjo, kams dirbtuvės Standard Mfg. Co..
Imt vnės.
karpetus atiduodame už
resniam rasztinįkui p. Gureles [armotas], daugybę amu kada pamate, kad jis suvis ne i Allegheny‘je apgarsino, kan jiems,
17 Kovo bupigiausią prekę.
są sumuszta ir akys taip užtinę,
vieziui
paduoti
skundą
į
Kal

nicijos ir paėmė į nelaisvę daug iszrodo puikinu.
į apie 900ams, sumažįs mokestį ant
tarp garsiu
kareivių. .
lo arba 20 nimszimczių (procentų). Amerikos pesztukų Corbctt'o ir varijos žandarus už nuplėszimą kad ji nieko nematė. Suriszo Pliuszines Balerinos
Darbinįkai ketina dirbti ir už su- Fitzsimons’o. Fitzsimmons pergalė jų ir ciecoriaus garbės. Ant jai abi rankuti į krūvą ir pririKada apie tą maisztinįkų
ir S z 1 i u b u i d r ePrusu turtuoliai. mažita mokesti.
jo Corbettą ir laimėjo apie $45,000. Szito skundo pasiraszė drauge szo prie kaktos ir taip surisztą
pasisekimą dagirdo Rio de Jases už pigią prekę. Vi
Taipgi
Pensilvanijoj Rolling
neir'oj, sostapilėj, ten taip-gi
Turtingiausiu žmogum Fru- Mills sumažįs mokestį apie 1000 Kaip pas amerikieczius yra ma ir Liudvinavo vaitas p. Kr. iki toliai laikė, kol ji patinenusad apsimoka pirkti pas
da, daugelis kirto isz laižybų, vieni Akcizio dažiurėtojas žino visus sikramtė suriszimo.
Paskui
pasidarė sumiszimai: liaudis suose (Vokietijoj) yra Rot- darbinįkų ant 10 Įirocento.
gindami už vieną, kiti už kitą. Pa
pradėjo užpuldinėti ant monar- schild’as'isz Frankfurto - turi
vaito K. ir jo rasztinįko Gure- per nedėlias (savaites) laikė
gal apskaitymą Now York’e ,gur
Didelė skerdiuyczia.
Visas tas
216 milijonų, Antras, pagal Mieste Kansas City, Mo. Angli nai“ apie 10 milijonų buvo statyta vieziaus geszeftus ir dabar isz uždarev klozete.
DIDŽIAUSIAS szto
Bahijoj dar didesnis sumiszi- daugumą pinigų, yra Krup- jos kapitalistai iszvicn su keliais ant kmuszczių tų galinczių, ir pusė savo pusės apskundė Kalvari- kankynes mergaitė kantriai
ras, mažiausios prekes.

Ant Mos net tojai.
Akvatniiikai eina paszelpon
kreliecziams.

mas., Maisztinįkai tenais už
musze pulkaunįką Gastro, re
daktorių dviejų monarchistiszkų laikraszczių. Spaustuves
kitų monarchistiszkų laikrasz
czių turi saugoti kareiviai.

pas, turintys kanuolių(armo
tų) fabriką; jo turtas isznesza
122 milijonų; pernai metą be
dirbdamas kanuoles ir szaudykles jis turėjo uždarbio 3
milijonus. I reczirs turtuolis
yra Thiele-Winkler.

Amerikes kapitalistais ketina ne
trukus įtaisyti didelius skerdinyczias.
Butų tai skerdinyczios dar
didesnės už pagarsėjusias Chicagos
skerdinyczias, nes turėtų savo szakas (filijas) kituose Amerikos mies
tuose ir Europoj.

jos virszinįkui, už ką, žinoma,
p. vaitas gali netekt unaro
(garbės) vaito, o rasztinįkas
tarnystes. Taip tai liūdnai pasi
baigė suraszitojų balius Liud
tokios bjaurios imtynės, kur už pipinįgus muszasi, o kartais ir užsi- vinave.
tos sumos perėjo isz vienų rankų į
kitas tik dėlto, kad Fitzsimons per
galėjo Corbettą!... •
Visoj Amerikoj tik vienoj Neva j
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tikėjimiszkus, 3

ino pamaži renkasi, taip sakant

Apie Vuoda.

mediciniszką, 2

tame <i.dyk<
Butu labai u

|]COUNTEą.|

liną- mimų. i

1*inliandijos kuni-Į]nuj^ 2 techniszku, 13 liaudės
rinkę ant milingo del apsvars
gaiksztyste, kuri, nors priguli laikraszczių, 14illiustruotų (su
tymo apie reikalą Emigrantų
Namo sumėtė po kelis centus, Maskolijai, bet savo namieje abrozdais). 1 satyriszką (iszrėdosi saviszkai. ta’gi visai juokiantį silpnas puses finų gy
taip, kaip buvo suriszta su Mas- venimo), 8 iszleidžiamus visomiaus
lietuviu
suaukautų
<199,01 - pasidarys
talpintis
Taigi ant 2 milijonų finų, 79
,,Garso" fondas pažymiai
Kad Musele priėjo,
laikraszcziai. Jeigu isz Finauga,
nes
kun.
A.
Burba
pa

originalas,
gių maskoliszkų urednįkų, taip liandijos pereisime prie lietuaukavo ant Emigrantu Namo
augsztai kulturiszkai pakilo,
Guli kniupszczias Vuodelis,
vertimas atkad ne lik tame Maskoliją pra- musų laikraszcziai dar nesi- Ir sužeistas szonelis,
liauckas s s
e! \ ietomis
Oi! tuVuode, Vuodeli,
ones
visus, iszenius gal isz dalies
Bet tas v ra
„Varpą", galima pavadinti Ah! man skauda szoneli,
įmanydamas.
Žeme ežia ne vaisinga, oras liaudės laikraszczįais. Kaslink
szaltas, betfinliandiecziamsne knįgų, mes ne tik ne galime
Oi! \T10deli, sergi jau?
I ndividualisztrūksta turtų ant užlaikymo užganėdinti sziek tiek apszviespakelianezių krasztą visokių
vieninteljs, doktrina įrednių, Iki pirmai pusei szio
Garso Redakcija..... .$25,00, amžiaus vicszpataujanti kalba. klausti, kodėl mes taip žemai;
V.

M
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Translating & job work in english,
lithuanian and polish languages
(lone at reasonable prices.

stovime? Kodėl musų žmonės I
Finlandijoj
nors atsižymi vien musztynėms ir
ant 2.400,
( girtuokl vstėm s ?
400.000 yra ežia szvudų, visa;
ieti'.ra)
gi dauguma yra finai. Antro-j
je pusėje szio amžiaus tinai 1

tomai „Vienybes" redakcija
nežino dar prasmes tokių pa

$ 1.00.
Jonas Montvilla
1.00.
liszkas, doktrina, terrorizmas
1.00,
ir tt. . . . kalT) seniau nežinojo,
$50.00
V. D, Chmieliauckas. . S5.00.
vėžio pavietas.
mav savo kalbos ir raszliavos.
Sziandien raszyti
finiszkai
kiekvienas finliandietis laiko už
pridervste.
, tai .JJetuva“ surinko.. $62.00. svarbiausia savo

mman.

nors

na,

♦‘Garsas Amerikos Lietuviu”

papeikimo; ir
rsas’ užmanys
Vienybe" nesiužmanymą ap-

įgrantu namo.
(: iiudotinas

RiMlaktoi'iau!

ne-

n Iszeina J kas $ subataS

graszius Į keno bedugnį kiszenių.

Metu laikai

F.

METAS III.

soti1

Rudenio gėrybės.

„Ak’' tarė „Seimas bengi palaukk su pasaka savo.
770
Jau per daug dyvų. jau ausys musų praskudo.

Kaip dar prusai vokiszkai kalbėt nemokėjo
Ir nei kurpių nei sopagų dar nepažino,
Tai dar viežlybų kaimynų beigi bicziulių
Gėdėtis ir juos iszpeikt nei viens neprivalė.
O-gi dabar, želėk Dieve, tikt gėda žiūrėti.

Ar su kurpėms rudenyj ant czesnių pasirodo.
Klumpės, kaip mes vokiszkai kalbėdami sakom.

Nee ir ja» musų tėvų tėvai girt nenorėjo:
Ale gopagų jau prancuziszkai suilabįtų
Ik prancūzai jau po tam pas mus susibastė
Ir prancuziszkas manieras mus pamokino.
Tėvai musų seni, pirm to neturėdami sziuilių,
Rods nei pybelių nei katgiamų dar nepažino.
Jie tikt isz galvos szventus mokinosi mokslus,
O sztai. tik daugiaus garbėj laikydavo Dievų
Ir szventoms dienoms bažnyczion bėgdavo greitai.
O-gi dabar, želėk Dieve, tikt gėda žiūrėti,
Kad lietuvnįkai, prancuziszkai pasirėdę,
In bažnyczių vos, iszgirst kų, kyszteria galvas;

780

Taisės mirti V u ode lis.

nasi, gal būti dėlto, kad ir už
darbiai Amerikoj susimažino,
o gal iszdalies ir dėlto, kad
atėjimas į Ameriką apsunkį-

Ant to V uodo szerrnenų,

Kad vėmalai visur per visų karcziamų teszka.
Tai bjaurybė, kad plaukai pasisziauszia begirdint.
Bet dar to negana. Tai po girtuodami tėvai.
Ir vaikus glupus su savim į karcziamų velka,
Kad ir juos tuojaus isz mažo siurbi pamokitų:
O paskui, vaikams bepamatant, peszasi tėvai,
Kad plaukų visur iszpesztų sukasi pluosztai.
Ak jus neprieteliai, jus iszpiudyti bedieviai,
Ar nesibijotos, kad jus pekla prasivėrus,
Taip szventus dienas atszvencziant, tuo pražudytų t
O nesigėdite tarp krikszczionių dar pasirodyt.
Kad kunigai vaikus Į sziuilę ragina siųsti

S( >5

ŠIO |

Ak kokių visur glupų niurnėjimų randas!
O paskui, kad amtmonams jau reik pasipurti!
Ir jie vakmistrams iszpanlyt urdeli siunezia,
Sztai tuo isz visų paszalių barzdoti beproeziai,
s 20
Lyg, kad jau dangus pargrius, tikt rėkia, tikt rėkia
Ir po tam su szulmistrais, biednais nabagėliais,
Kad jie savo dalyko nor, dar barasi smirdai
Ir besibardami daug glupų daigtų sumeluoja.
Paikius, glups žmogus, vargu „Tėve musų” mokėdams, į
825
Ir jo pusbrolis, nei tiek skaityt negalėdama,
Szulinistrus ir sziuiles dar iszpeikt pasidrųsin.
Tikt dyvai klausyt, kad juodu pradeda zaunyt.

Ir juos lepįdams bei valių visų beduodams,
Vaidyjas su szulmistrais ir barasi keikdąms,

Prasidėjo nuo zy Lapkričio i8ę6
Treinai iszeina Isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Maucli Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
r Weatherly 6 03, 7.38, 9.4, ryta; H.ip.
3.53, 6.00 po pletu.
In New York ir Philadelphia 6.03,7.38
9.14 ryta; 12.58, 353 po plet.
In Quakake, Switchback, Gerhard^ ir
Hudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven,
ton, Laceyville. Tovanda. Sayre, Vaverly ir Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.
J
In Rochester, Buffalo, Niagara Fats
ir in Westus 9.4 ryta; 6.00 po piet.
In Belvidere, Delavare. Water Gap Ir
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53po
piet.
,
In Ithaca ir Geneva 6.03. 9.14 ryta
5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6.00 po piet
In Jeanesville, 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, 6.00, 8.42 po piet,
In Me'Adoo, Audenried ir Hazleton
S.03, 7.38, 9.11 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 Ir
42 po piet.
In Scranton 6.03.9.14 ryta: 3.53 ir6.00
[)o piet.
In Hazleboork, Jeddo. Drifton irFree
land 6.03. 7.38, 9.14 ryta; 1? 58. 3.53 po
piet ii.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
6.50, 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Garme
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta: l 46 4 07
6.46, 9.12 po pietų.
In Park Place. Mahanoy City, De an
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta: 12.58, 353. 6.00
8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz Shamonin 5.15. 8.20. 12.10 isz ryto, 3.00, 5 10
7 50 po pivtu ir ntcina in Szenadori nnl0.03,9.1
ryte, 12.58, 3.53. 0.00. ir 8.42 po pietų
Iszeina isz Szenadorii ( Pottsville, 6 03. 7.88
9.05, 1105, isz. ryto;
12.58, 3.05, 4.15. 6.00
8.42 po pi<-t u.
Iszeina isz 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 pietll.
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 6.03, 7.88
9.14. ryte, 12.58,3.53.6.00,8.42 po pletu.
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, lO.Oj
12.52 ryte, 3.05. 5.57, 7.56 po pietų.

atgal gražina.

NEDELINIS TREINAS.

Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
I. 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 Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. Ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po piet 11.

■ Ir taip viską atliko,
Daugiausiai kiauszinių su : Be špato ir matiko,
valgo anglai ir vokiecziai
Palaidojo kūnelį
Apart kiauszinių savo locno:
Kaip tiktai palaidojo,

no 1,250,000,000, vertes 100

jų atveže isz Prancūzijos. Vo Ir nulėkė Vuodeliai,
kietija parsitraukė kiauszinių Visi vienam pulkelij,
virszaus per 80 milijonų kilioT ieszyjosi Musele,
gramų isz kitų krasztų, dau
Seno Vuodo duszele.
giausiai isz Maskolijos ir Aus
(Prisiuntė JA. (Oaukszys.)
trijos. Isz Maskolijos metai į
metus vis daugiaus kiauszinių
į užrubežį iszveža.
metuose isz Maskolijos iszveže
onu kiausziniti, o
geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena
finų vos puse tiek ant skait- penkiais metais vėliaus, 1895
m„ jau iszgabcno 1,250- mil.,
(0. Chmieliauckas.
30 E. Lloyd str.
Shenandoah. rPa. kasdieninius politiszkus Įnik vertes 5 r , 000,000 frankų.
Shenandoah Pa

O paskui tuo žaist ir szokt Į karcziamų bėga.
Taip po tam keli tarp jų, aklai prisimaukę,
Buriszkai bei kiauliszkai tuo pradeda zaunyt
Ir, bažnyczioj iszgirstų neminėdami žodžių,
Buriszkas szutkas glupai taisydami juokias.
Bet kiti vaidus dėl niekniekių prasimanė

Kristijono (Donelaiczio.

Tad. man visam pagerės,
I r sąnariai sustiprės.
Kad iszgere degtinę,

menesius pereitų. Tada dare parankų.
;
iSq6. metų ateiviuv
Oi! tu Muse, Musele.
t 42,200 mažiau,
Priimk mano duszele,
L
tas užsiima vertimais arba per
dirbimais isz svetimuc kalbu:
c nvkszczių, 1895, metų: tada į Vesk tu ją su savimi,
moksline/, ai iszleidžia populia- Ameriką įėjo 191,000 emmigrantai, o pernai tik 149,808.
Kad palaidotų manę.
žmonių;
v beveik kiekvienas fi- l aipgi Sausio mėnesį szių me
nas kokii. nors būdu prisideda tų atvažiavo czionais 3-325 Vaitu Vuode, Vuodeli!
mažiaus kaip per Sausio mė Kur laidosim kūneli?
c
Ar į augsztą kalnelį?
nesį pereitii metų.
mus yra,

antjuoko imasi už Emigrantų Na
Kad „Garsas seniau drįso mo ir kad i jo fondą dėl Emigrantų
truputį iszkritikuoti kun. Žeb119 E. Centre str.
Shenandonh, Pa.
kas kiek jszgaledamas. savo gra
szius. ir asz primotu savo dalelę,
kaip ant pradžių 5 dolerius, pasi(lol. ir20c. paaukavo S25 ant emigrantų
Ant visų metų...
žadėdams paaukauti ant to reikalo
.......... 60c.
,. pusės metų. .
namų. Į). Griežle griežia dan ir didesnę sumą, kada matysiu, kad
.......... 30c.
•
3 mėnesių. .
timis ant „Garso", turbūt ne (a taip naudinga ir taip lietuviams pirsztų, nors mus yra
Shenandoah'e skaitytojai gali gaut
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo galėdamas sau dovanoti,
del- reikalinga irėdnė Emigrantų Na
ko užmanymas fondo nepuolė mas - pradės pereiti nuo popieros i 1 vo darbsztumu linai taip pakeIn užmurę su pristatymu iki Maskolių
tikraC »Emigrantu Narna.
jam pirmiau į galvą.
C
rubežiui...................................... 5 markės.
Apie reikalingumą Emigrantų vidutiniszko mokslo sziadien
c
Namo nė neraszysiu apie tai ir be jau nereikia pasinaudoti isz
Pinįgus reikia siųsti regisi ra votoje
In ,, IJetuvą" p.
manęs daug yra raszyta - tik priim knigu svetimose kalbose, kagromatoje arba per ,.money order“.
siu, kad Emigrantų Namas, apart dangįjų \ isokiaropo turinio tu
Siuncziant nedaugiau* kaip 60c.. galima
atvyko
koksai
žmogus,
kursai
prisiųsti pacztavoms markėms
gražaus siekio - skubįtis su paszelpa
vadina save kunigu Barszczu nuvargusiems emigrantams-lietu- ri užtektinai savo locnoj kal
• Korespondencijos, viooki rank- ir renka aukas ant Emigrantų viams, yra dar mums reikalingas boj. Pereis dar deszimts dvidėl pakėlimo lietuvių vardo. Ar tai deszimts metų, o finai turės
raszeziai ir pinigai turi būti siungražu, kad tokia daugybė Ameri savo kalboje tiek visokių mokseziami ant szio antraszo:
kos lietuvių neįstengia nė savo locGarsas (Publishing Co.
statyti Emigrantų namo. Len- no Emigrantų Namo įsitaisyti,
Shenandoah, (Pa.
kiszkuose laikraszcziuose yra per ką da ir suljg sziai dienai tūlo jų literatūra užganėdjs kiek
apgarsįta. kad ir nuo lenkų vi se vietose svetimtaueziai lietuvius vieną pabaigusį ir augszcziauSiuncziant rasztus isz Europos galima
liojo pinigus neva ant tautiszkų vadina lenkais. Kita nauda isz sius mokslus; sziadien, jeigu
padėti antraszą:
Emigrantu Namo butu ta, kad lie
Rev. A. M. Milukas,
tuviai iszmoktų iszvicn susidėję
Shenandoah, Pa.
sai vadino save kunįgu Barsz utlikti tokius tautiszkus darbu si rodo kokia nors svarbesnes
czu. Dabar mums pranesza, kur pavienių pajiegos yra permen- vertes mokslisz.ka knįga, finai
Entered as second class mail matter
ją tuojaus verezia į liniszką.
kad ir Pennsilvanijoj balado
at. the Post-Office at Shenandoah, Pa.
jasi koksai gaudagraszis. vadi Dėlto pasitikiu, kad visi lietuviai, Universitetuose daugumas vi
kas kiek galėdamas, prisidės savo sokių mokslų profesorių yra
nantis savę kun. Barszczu.
doleriais prie Įtaisymo lietuviszko
Apgarsinimai Gar
Emigrantų Namo.
Kaslink laikraszczių, nors

se užsimoka deszimteriopai

k man reikia degtinės,

Geležinkelis Lehigh - Valley

Kad jiems kartais isz bėdos per subinę drožia:
O. s.zisai, isz viso jau velniop besisukdams
Ir vaikus glupus i sziuilę siųst nenorėdams,
Peklai ant garbės juos užaugi t pažadėjo.
Paikius ant lytaus, ant giedros barasi Vauszkus:
Viens tariu per szviesu, kitam negana szviesyhės;
Sziuilę sziam negera, o aus pamokinimu peikia:
Szulmistras keliems per jauns ir niekų nemoka.
O kitiems tas pats per sens ir blogs pasirodo;
Jis giedodams sziam per daug nemandagiai rėkia,
Kitam tas pats, kaip reikia, rėkti nemoka;
Viens taria per drąsus, o kits jį lėtų vadina.
Taip kunjgams, taip szulmistrams visur pasidaro,
Ir nesvietiszkai gi upas akis užsipylę
Nuo kiinįgų bei nuo darbų jų pradeda zaunyt.
Bet ir viežlybų krikszczionių dar nepristokom.

Ir dar tėvų y r, kurie, mylėdami Dievų,
Patys ne tiktai sz rentai ir mandagiai elgias,
Bet ir savo namus, kaip reik, pridabodami valdo.

835

845

850

Buras rods, ne pons, ule viežlybs. mandagus būras',
Jo namus, kad kartais juos lankyt užsigeisi.
Lygiai kaip bažnyczių kokių rasi rėdytus.
Stalas jo nei szvents altorius ta v pasirodys,
Ant kurio knįgeles szventos guli padėtos,
Kad jis pats ar jo gražiai mokjti vaikeliai,
Daug prisidirbę bei visur viernai triusinėję,
860
Tuo su giesmėmis saldžioms linksmai pasidžiaugtų
Ir vargus szio anižio sav lengvus padarytų.]
Taip ant svieto jau, kaip mums szvents pranesza rasztas,
Vis pulkelis miels viernųjų buvo mažesnis,
Kaip ans durnas puiks nelabųjų irgi bedievių.
Bet dar ir toliaus taip bų$, kad sviets pasidukįns
Ir apjeks, visai velniop rėsztu besisukdams.

Iszeina in Ashland, Girardville ir
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pletu.
In Hazleton, Black Creek J'unction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietų,
In
In
City
6.31

Philadelphia 12.50, po pietų.
Yatesville, Park Place, Mahanoy
ir Delano, 9.10. 12.50 ryta; ff.03
po pietų,

Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.0(b
ryta 12.52, 6.24 po pintu.
Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,to,
ryte 3.05. po pietų.
Pottsville in Szenadori 8.45, 10,40
12.35, 5.15. 6.10 po pietll.
rollin’ n. wilbiir gencralnas superIn
teridentas South Bethlehem? Pa

Isz
9.40,
Isz
ryte;

CHAS S. LEE, gen. agentas

Philadelpdia, Pa.
A. W N0NNEMAC11ER, Asst G.P A
South Bethlehem, Pa

Sako juk visi szventųjų prarakų žodžiai
Ir pons Kristus pats bei jo mokįtinių rasztai.
Kad priesz svieto pabaigų bus toks sumiszimas,
Kad baisybės pekliszkos visur iszsiplatįs
Ir tarp ponų taip, kaip tarp glupintėlių būrų
Tikt klastas ir szelmystes iszvysime kyszant.
Matom juk kas dien, kaip jau visur karaliaudama
Velnias vis baisiaus piktųjų suvelia kudlų.
Ak broleliai, ak, iszbuskim irgi pajuskim,

Vogt, klastuot, iszplėszt ir su gvoltu pasisavįt,
Szelinystes pramanyt, kekszaut bei Dievų paniekįt
Ir, kas dar daugiaus yr pramonių, pramanyti,
Ak, katrul jau czėsas musų nelabs nusibastė!
Mes lietuvinįkai, pirm to nepažįdami svietų,
Dingojom vis, kad tikt Szveisteris irgi prancūzas
Žmones su svetimais savo mokslais moka supainiot
Ir kad voiecziai tikt vogt ir keikt nesigėdi.
O sztai, tarp lietuvnikų taipjau nusiduoda,
Kad lietuvfszkas tuls smirdas irgi■bedievis
Lietuvai ir lietuviukams mums gėdų padaro.
Ak lietuvnikai, szirdingi mano broleliai,
Ben nesilygįkim akliems szio svieto bedieviams
Ir n’atbokim, kad į mus žiūrėdami bloznai

890

Taigi dabar asz jus, kaip viernas klaps pamokįdams,
Nei prancuziszkai nei vokiszkai nepagyriau,
[895
Bet tikt buriszkai, kaip draugas jūsų pažįstame,
Jums tiesiog pasakiau, kaip man pasakyt pasitaikė.
Ant, jau Mertyno nulydėjom didelę szventę
O adventai su kalėdoms jau prisiartin.
-------- [Tolinus bus.]---------

if

Kuom yra niųs „Susi vie
nijimas“ ir kokia
nauda isz jo.
Nuo daugelio brolių teko man
iszgirsti žodžius iszmėtinejimo: kas
jis, tas Susivienijimas? kas man isz
jo?
Taigi būdamas priverstu parody
ti naudingumą tos garbingos orga
nizacijos, piesziusziuos kelis žodžius
drebanczia ranka, nes esu silpnas
darbinįkas tos dirvos.
-Pirma, mus ,,Susivienijimas“
yra tvirtyne tautiszka; antra, yra
vainiku mus motinos Lietuvos.
Mus „Susivienijimas“ yra tai tautiszkas susi bendravimas broliszkoj
meilėj ir ta meilė suartina, sutrau
kia vieną su kitu kaipo ei mentus,
akmenis, kad jokia audra nė kanuolės (armotos) neįveikia. .Kaip
matom, jau 11-tas metas yra tran
komas mus ,,Susivienijimas“ isz
visų pusių, o ar kenkia ką jam ?
Stovi nepajudįtas, ir prieszingai,
dar tvirtėja.
Antra, kaip sakiau, yra vainiku
motinos musų nuvargįtos Lietuvos.
Tai dėl jos pradėjome pinti vai
niką isz dailiausių kvepianezių
kvietkelių, ką menu — isz tikrų
Lietuvos mylėtojų, iszmintingų vyri^draugysezių bei kuopų. Viskas
kaip kvietkai susideda į vienų vai
niką. Tad jei iszvien pinsim, tikrai
neapsiriksimi prisiartins laikas, o
mes turėdami tokį vainikų apvaini
kuosi m mylimą Motinų.
Szaukiam szendien mes, kad ne
turim czion augsztesnių mokslai*
nių,-reikia mums Emigrantų namo,
reikiiuligonbuczio ir 1.1. Dedam tą
visų darbą ant mus „Susivienijimo
L. A.“ Ar-gi jau už tikrą „Sus.“
tur atsakyti už visus, aiszkiau sa
kant, 800*) už 300,000 ?
Taf-gi, jei taip, tai kur jau teisy
bė? Mat mums „Susiv. “ taip iszrodo, it mulas angliakasykloj, kurs
turi kampanijoms milijonus isz že
mės isztraųkti, nors jam per tai ga
las pareitų.
Buk kaip ten nebūk,
tegul but darbas „Susiv.“ sunkiau
sias, bet vėl klausymas:
dėl ko-gi
niekinant „Susivienijimą“ ir drau
ge kraujam ant jo tiek priderisezių ?
Mieli broliai, draugystės ir pa
vieniai! laikas keltis isz letargiszko
snaudulio.
Pakol įlar ne užszalo
kraujas gįslose musų, kvepuokim
Vdvasia lietuviszka, atmįdami, jog
palikom už didmario nuvargįtą,
nudraskįtą motiną savo.
Skubįkim, kraiildm kvietkelius kuopų
bei draugysezių, pinkliu ir gražįkim vainiką „Susiv.“ Szimtoriopą
naudą turėsim isz to.
Klystam, broliai, jei tik dėl posmertinių skaitom naudingu „Sus.“
Daug kartų naudingesnis tas pats
„Susiv.“, ta tvirtynė, tas vainikas;
daug kartų naudingesnis mokslas
ir broliszka meilė. Juk jau antras
metas iszeina „Susiv.“ organas
„Tėvynė“, tas puikus laiknisztis.
szaltinis mokslo, o ipacz szį 97-tą
metą.
„Susiv.“ skyrė konkursų ant paraszymo liet, gramatikos.
Skyrė
aukas ant Emigrantų Namo.
Ar
•dar neaiszkus naudingumas „Susi
vienijimo“? Ar mums negaila, kad
*) Skaitlius pilnų „Sus.“ sąnarių,
kaip matyt isz ..Tėvynės“, yra ne 800.
bet 1155.
*
(Rėd.)

mus boeziui statė krutinės, liejo
kraują gelbėdami mus ir musų tė
vyne nuo prieszų, kati tik mus lai
mingais palikti.
Stojamės mes jų
prieszais, minam kojomis savo
brangiausią turtų, keliam tarp sa
vęs vaidus.
Cze atėję į liuosybės
szalį nežinom kaip valnybę turim/
sunaudoti.

Skubink naudokis

4* R. Dabb

Geriausias Shenandorij phb
tograplias; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo
mažiausio iki formatui portre
to.
Puikiai nutraukia ir nebran
gi ai.
29| W. Centre str.
Gavėnios laike Garso spaustuve parduos visas dVHSlSZVienykime* broliszka meile, paShenandoah Pa.
dėkim „Susivienijimą“ ant drūto k0S įtalpos knygas už pusę prekes.

pamato, segkimėsant krutinės vytį
Lietuvos, atrasime daug didesnę
naudą, nei asz cze kiek parodžiau.
J ., .. is.

Dėlko Napoleonas žuvoKas nėra girdėjęs apie Napoleo
ną, tą milžiną, kursai pats savo
spėkomis beveik isz varguolio iszkilo į imperatorius ir apėmė beveik
visų Europą (iszskyrus tik Maskolijų ir Anglija.) Net isz lietuvių
retas katras nežino apie jį kokią nors
pasakutę, o jo vardų tikrai visi .yra
girdėję.
Daug visokių knįgų yrapriraszyta netik apie jį patį, liet ir apie tuos
žmones, kurie turėjo nors sziokį to
kį su juom susineszimą. Ne vienas
belletristas ėmė isz jo gyvenimonimo siužetą savo apysakai. Apraszytas isz visų pusių, vienų begalo
iszgirtas, kitų dideliai nupeiktas
už pralietą daugybę žmonių kraujo,
Napoleonas dar vis duoda dirvą ty
rinėjimams apie jį.
Vasario szių metų numeri j lai įe
ini sztis „Godey’s Magazine“ tal
pina trumpą, bet akyvą p. Valter'o
Clark’o straipsnelį, kuriame jisai
iszguldo savo originaliszkas pažiuras, buk Napoleono pasisekimas
prigulėjęs nuo sveiko ir ypatingo
sudėjimo jo kūno, o žuvęs jisai per
tai, kad kelissyk svarbiose aplinky
bėse buvo perilsęs.
Napoleono
krūtinė ir galva buvo ypatingai di
dėlės, sulyginus su aukszcziu jo
ūgio. Galva apart didumo (jis tu
rėjo dėvėti skrybėlę 8 No.) buvo dar
labai jautri, ir skrybėlė turėjo būti
isz vidurio szvelni ir minksztai iszklota. Pulsas jo (krau jo plakimas)
buvo labai retas — tik -10 sykių i
minutą, kada kitų žmonių kraujas
suplaka po 90 sykių į minutų. Per
tai Napoleonas galėjęs szaltai mą
styti ir blogiausiam padėjime. Jis
turėjo gerą sveikatų ir tas buvo
didžiausiu faktorium jo pasiseki
muose.
Kevoj su maskoliais ties Borodi
na Napoleonas, nemigęs tris naktis,
gal pirmu syk pasijuto nuvargęs ir
per tą nuvargimą padarė fataliszką
klaidą: pergalėjęs maskolius, neiszblaszkė jų galutinai.
Per tai, kad
budėjo dvi ar tris valandas ilgiaus,
kaip jo organizmas daleido, žuvo
didis Napoleonas.. ..
Sekancziuose, 1813 metuose, Na
poleonas per perilsimų praloszė
muszą ties Dresdenu, o ties Water
loo, nors ploną kovos buvo labai
gerą sudaręs, bet didelis nuilsi
mas užkenkė atsakaneziai iszpildyti
jį. per ką prieszai gavo virszų, ir
Napoleonas neteko vieszpatystės.
Žodžiu sakant, anot p. W.
Clark'ę, Napoleonas dėl to dingo,
kad kelissyk svarbiose valandose
buvo perilsęs.

M-ctomaras

GARSO Spustuve

isz ppogos!

- 41 b 24

Musę spaustuvėje randasi Szauksmas Balandėlio 25c.
szios knįgos:
KnĮgos svietiszkos įtalpos
Lietuviai amžių gludumuose
10c
Maldų knįgos:
AUKSO ALTORIUS arba
Szaltinis dangiszkų skarbu
a) Skuriniuose apdaruose
$1,50
b) Szagrino
•
2,00
c) Krisztolo •
2,50
d) Su kauleliais
3,00 ir
daugi aus
2)BAL£AS BALANDĖLĖS
a)Skuriniuose apdaruose 90c*
b) Szagrino
■
l‘00
c) Krisztolo
■
■
2,00
d) Su kauleliais
2,75 ir
d augi aus
3 Mažas AUKSO ALTO
RIUS
75 c.
4)KANTICZKOS
- 70c

Maskolijos politika
Vaikų kningelė
-

20c
15c

-

-

-

Terp skausmu į garbe po
* - ,
ma
35c
LIETUVOS VISTORIA 50c
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais

7c
15c

preke [czienia] iszpildo”

DKKT&RXS

Y. JI,

HAMILTON, .D,

V y rai visi pas
nauja

GASPADINE
35c
Amerika pirtyje
10c
Apie Kražius
15c
-

-

Lengvas būdas paežiam
save pramokti raszyt

per
’Oc

Trumpa senovės Lietuvių
stori j a
10c
Petro Armino rasztai
10c
Ponas ir mužikai, drama

-

15c

darbus:

Drukuoja<|

Draugyszcziu konstitucijas,
Pliakatus, Tikietus, Groma
tas, Užpraszymus antveselliju ir 1.1.

DKUKARNES ADRESAS:

GARSAS PUBLISHING CO.,
119 E. CENTRE, STR.V
—
SHENANDOAH, PA
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypų. -

5c

Ką daryt idant sveiki būtume

visokius drukoriszkus

buvęs prie Miners
Hospitan
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Shenandoah, Pa,

LIETUVOS

Tamoszius besotis

Kuopalkiausia ir už pigiai

Lietuviszką Graboriu
Vincą Minkevicziu

140E. Ciniro,

Gerianse ir szvieziause
mėsa
—JUOZĄ JUDJCKA
•

—r pas

19 W. Oak str.

Slienndoh

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir cleszros kuonopigiausia.
(27 ir 28).
Užlaiko geriausius arklius ir riKas taisybe tai ne melas
A isz B.
'
15c ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21 ]
Kiųgos dvasiszkos Įtalpos: Pajudinki m vyrai žeme
R. H. MORGAN,
apysaka
15c
Dirba visokias
Gy veniniai Szventujų Dievo 1, Ant Nakvynes
“
“
5 c.
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
2,ir 3 dalis kiekviena po 70c Pasakojimas apie yiena vaitu ir jo ra- GALIMA GAUTI SU PRISIUNsztinika
“
“
“
5 c,
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.
timu szias KNYGAS:
Gyvenimas Vieszpaties - 80c Kaukazo balaisvis
“
“
5 e.
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU---Gyvenimai Szventuju Die Kas kaltas
“
“
“
5 c. yra labai naudinga dėl perskaitymo kož
Raszikite, o mes atsiųsim, ant.pažiūros
Makrickas
“
“
5 c. nam katalikui. Kasztuoja
$1,00
vo ir III zokonas drauge 20c Senis
Vakaras Tilviko pirktojoje
‘
5c.
-kukardas ir kepures.
Trumpa peržvalga lietuvystės dar
f
Garsas apie baisybes dienos su Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta bų2.Amerikoje
1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
dalis „SzauleniszKio senelio”) v
15 c
do
25c. Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes. lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 9 W. Centre str. Shenandoah, Pa
Plianetas ir Kometas
“
5 c. kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Gydyklos nuo baimės snier- Pirmutinis
degtines^varytojas, komedi Kasztuoja
20c
ties
r
30c. ja
PAS
“
“
“
10 c.
3. Valtis bei iszguldymas szventų
elementorius (1895 i?i ) apdarytas evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
Istorija szv. su abrozsliais 25c. Naujas
su puikiais paveikslais
“
15 c.
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
J. MILIAUCKA
Mėnuo Marijos
- • 3oc Žodynas kun Miežinio keturo Puslapių esti 806'. Linkėtina kad kožno
Filotea arba kelis į mal
se kalbose, lietuviszkai,latvis/ lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje S ,50
A. BURBA.
Box 053
dinga gyvenimą
50c kai, lenkiszkai ir ruskai $2,00 pas KUN.
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
verksmai
10c
Novenos
30c Graudus
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Prisigatavojimas ant smerPamokslai ant didžiųjų me
ežio
50c tiniu szvenezių ir didžiosios
Istorija seno įstatymo
25c nedėlios
75c
Kanczia Vieszpaties
30c Pavergolė (P. Peiverlncos ApysakėlėPokylis szvpiitujiį arba tanki Komu

Ir kaip gyvena Kynai

“

10 c.

Vapplerio A. kun.“ Istorija
Stebuklai Dievo Sz Sakra bažnyczios kataliku
1,00
mente
30c Kristijono Donalaiczio Pavasa
5c
Szkala
25c‘ rio linksmybes
Szlovjnimas Sz. Panos Marijos
20c Andersono pasakos, su abroae
Ražanczius amžinas
10c liais
30c
nija

-

-

Žyvatai szvontuju Kitlba dvieju žmogų

-

15

-

-

20c Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
10c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
Vadovas in dangų
50c o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lietuviszko teatro
“
15
Vadovas aplankanczių atmininima kan
žios Iszganitojans musų
18c
Sziose dienose teippat aptu- i
Girtybe,baisibe ir rustibe to grieko lf c
Kas yra griekas.kalba 2 mergaieziu 15 rėjom isz Chicagos siuntinį su i
Didžioji nedelia
5c Sapninįkais,
.
. .
50 c, Į
Grieszninkas priverstas metavoties 10c
Gromatų rankvedžiais
50 , 1
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
8c
Trumpi pamokinimai ir rodos isz knį Olitypa..................... 25
, I
gų kun. Antanaviczlaus
- .5c j Robinzon Kruzo
. . 2s ,
Kasdienines maldos
8c
-

-

-

PATENTS

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-live years ex
perience. Wo report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not duo
until patent is allowed. 32 page Book Free,
H. B. WILLSON A CO.. Attorneys at Law,
Qsp. U.S. VaC. Office WASHINGTON. D. C

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Priegtani leidžią piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkiją ir kitas wisas
szalis Europos. Teipgi laikau saliunų, kur kiek viens Lietuvis gaus gerų
priėmimą ir rodų.
’
a

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RE ST AURA CIJA. *

PUIKJ PROGA!
Už pigiausia preke gauti visokių navatnų daigtų.

-------- o--------Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prlsi
9 ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrai, jjog toji
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam Isz
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c.
kepsnių, oisterių irt. t.
Prietaisas dėl darymo balkų Ir yvairlauslų kazyrlų gali
te gauti pas manę.
Smagiausia vieta del užoigoš.
Yra
Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kvietpulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
kom ir su drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierų
ir konvertų kasztuoja 35c.
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
Maldų ir Istoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
rodą reikale duoda.
Maszinukės dėl dm kavoj i mo gromatų pas manę gausit už pigiausią prekę.
Kas norės dasižinot apie kokį nors daigtą, atsiųskit už 2 c. markutę, o mes pri
siusime kataliogą arba žinia apie viską.
Raszyklt ant szlo adreso:
Goriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu

M. KUPCZINSKAS ir

Raszant pas mus reikia padėti szitokį adresa:

Garsas Publishing Co.

Shenanadoah, Pa.

P- PftSKBVICZIUČ
Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

PA.

savo smarkią sznektą ir žemai lenkdamas galvą pra
Vaidila su Bizezuenskiu jojo pirma visų ir sznekėjosi tarp savęs, taip, kad kareiviai negirdėtų.
tarė:
—■— ARBA— • —
— Atleisk man, kunįgaikszti, jog asz nepažinau
— Dabar m pats matai, kai p tai neapkenezia
- •• V ’ ’f
vil ki* u Js
galingo Adomaro, kurio vardo dagi kryžiokai bijosi. Jogelos visa Žemaitija. Sztai pasirodo, jog juo greiJ
Meldžiu tavęs prisėst pas mus ir kaipo sveczias, pasi- cziaus užbaigsim savo pradėtą darbą, juo gerinus.
^Apysaka isz Lietuvos praeites.
— Su pagelba visų kryžiokų ir lenkų mums
dalyt su mumis sztai szituom valgiu... .
— O tu kas per vienas — paklausė Adomams, bus lengva isznaikįti du smarkiausiu ir baisiausiu
ISZ GUDISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.
prieszu —■ Keistutį ir Vytautą.
pasilikdamas vis ant tos paezios vietos.
— Asz vaivada Didžiojo kunįgaikszczio Jagė-’
— Te padeda mums szitam reikale visogalis
-------- Gąsa.) -------los — Vaidila.
Perkūnas!
II.
— Vaidila? gm .... — sumurmėjo po nosia ku
Tuom laik gale viso būrio, truputį atsilikę nuo
nįgaiksztis: — Ar ne tas pats Vaidila, ką neseniai ap savo draugų, jojo du kareiviai — lietuviai su smar
Sznipukai ir iszdavikai.
sivedė su seseria Jogėlos?
kiais veidais ir ilgais, žemyn nuleistais ūsais.
— Ąs? czion matau savo brolius lietuvius —
— Asz.
— O man, brolau, labai puikiai pasisekė aną
pratarė jis: — bet kokiu bedu pateko į jus tarpų szi— Na, tu man ne draugas — ir isztaręs tuos syk’iszgirsti, ką kalbėjo mus vaivada su tuom piatas szeivakojis lenkas?
žodžius, Adomams užsimetė ant peczių savo sunkią keiktu lenku.
Tas isztartas lėta ir stora7 kalba klausymas užga lazdą ir apsisukęs nužingsniavo į girią.
— O ką?
vo Brzeznenskų ir kitus du lenku, kurie pasijutę nu
— Na, po velniais! tas mano apsivedimas, ma
— Prastai bus mus Keistucziui; žinai dėlko jo
skriaustais griebėsi už kardų.
tyt, visiems lietuviam nepatinka....
ja Vaidila?
r
’
Vaidila tuojaus isz kalbos supratęs, kad tai turi
— Bet kodėl tylėjot, kada tąs vyžuoezius taip
— C) venos jį žino, kas mums galvoj. Tad pir
būti koksai Žemaiczių vyresnysis, davė žeiA lų len smarkiai užgavo Tamistos garbę — karszcziavosi po masis prisilenkęs prie pat’ savo draugo ausies kuždėjo
kams, kad susilaikytu ir tarė:
< nas Brzeznenskas: — asz tamistos vietoj bneziau lie jam:
— Mes tarnai didžio kunigaikszczio Jogėlosl pęs jį suimt ir. . . .
— Jis veža laiszką kryžiokams nuo paežio Joir jojąin į Eiriogalą pas kunįgaiksztį Vingnilų.
kaip tav rodos, bet žinrint į tavo pirmiaus gėlos'. .. . Tarp jų sutartis, kad sugauti Keistutį ir
— Kunįgaiksztis Jogėla didžiausias prieszas duotą rolą, mislijau, kad tu tikrai esi iszmintingas! Vytautą ir anuodu nužudyti.... Supranti!
Ktistuczio ir draugas kryžiokų — atsakė žaibuoda Tu žinai, jog szimtas tų žemaiczių su savo lazdomis ir
— Ei, žiopliai, ko liekatės — szuktelėjo ant jų
mas akimis žemaitis: — dėl kokios priežasties tu joji kuciais iszbelstų 5(H) kryžiokų, apkaustytų kaip vė vienas isz pirma jojanezių.
su kareiviais pas Vingailą?
žiai į plieninį kevalą! Ir kas but su mumis, jei mano
. — Tik žiūrėk, kad nė lapė nelotų — sakė pir
— Kožnaui plevėsai n’esu pri verstas duoti atsa szits burelL kareivių but užpuolęs ant jo?. ... O, ant masis, ir suplakę arklius pavijo būrį pirma jojanezių.
kymą, kur ir ko asz joju — taippat atspyrė Vaidila:— galo, ar tai man, prigimtam lietuviui, paimt į nelais
Imk savę pauksžtį ir eik į girią.
III.
vę szitą kunįgaiksztį! Ne, brolau, tu neiszmintingas.'
— Asz ne plevėsa, o kunįgaiksztis Adomams Vercziaus rengkimes į kelionę.
Kuningaiksztis Adomaras.
ir esu ant savo locnos žemės.
Tą isztaręs, Vaidila paėmė kybantį ant jo diržo
Iszgirdęs, jog priesz ji stovi galingas kunįgaiksz ragą ir davė ženklą, kad.visi susirinktų.
Kaip jautė Vaidila, susitikimas su kunįgaikszŽmonės
tis, nors su vižoms apsiavęs, Vaidila tuojaus suprato, susirinko, ir netrukus visas būrys, laikydami gatavus ežiu be blogų pasekmių nepraėjo; nors jis su buriu
kad jis turi būti nevienas, dėlto tuojaus permainė kardus, patraukė ant Eiriogalos,
be prjepuolų atvyko į Eiriogalą, bet.

Joseph Matutis,
Brooklyn, E. D.
287 Wyth Avė.

N.Y.

Pamesime ant galo tą būrį, o seksime paskui
Adom arą.
Kaip matėme, Adomaras piktai atsakęs Vaidilai,
sugrįžo adgal į girią.
Jis ėjo per girią jam vienam pažįstamu taku,
lenkdamas savo drūta ranfca szakas, kurios užstodavo
jam taką.
Ant galo iszėjo ant proszvaistos, per ku
rią smagiai teszkeno upelis tyro vandens.
Ant proszvaistos buvo taippat įstabiai apsirengu
sių įmonių, kaip ir jų vadas. Buvo tai vyrai baisaus
ūgio, daugelis turėjo tokius paežius ginklus, kaip ir
Adomaras. Toki patys kailiai dengė jų galvas ir lie
menį, tokios paezios lazdos jų rankose. Kitų galvos
buvo nieku nepridengtos, tik matyt buvo ilgi, iki pe
czių nusileidžianti neszukuoti plaukai.
Jų buvo į 30 vyrų ir visi jie sėdėjo, kas paupij,
kas pavėsi j, tylėdami ir fleisztardami nė žodžio.
Tylu ant proszvaistos, rodos nieko czion nebūtų.
Tarpe jų buvo tik vienas žmogus, kitaip iszrodąs.
neg kiti ir drabužiais ir savo pavidalu.
Tai buvo kareivis su kaupoku ant galvos, su kil
pine ir apsiszarvavęs. Jis sėdėjo ant vėtros iszversto
medžio, pasirėmęs ant ilgo kardo.
Netoli ganėsi jo arklys.
Kada Adomaras iszėjo isz girios, nė vienas isz tų
tylioezių vyrų nepasikrutino, rodos jo nė neužtėmijo,
tik sėdintys ant iszvartos kareivis pakėlė galvą ir ta
rė :
— Tu sugrįžai su tuszcziomis rankomis, kunį
gaikszti, turbut tavo vilyczia nepataikė į cielių ir
kur nors Kyszo baloj anos galas.
Adomaras dėbtelėjo į atsiliepusį ir tyloms atsisė
dęs szale jo, užsimislijo.
----- (Tolinus bus.)-------

4 H 1 žili i u

Burba,

M O ft. HOWWH2

Povilas Obiecupas

Po teisybei,- Pittsburgh'o lietu
viai sujudo, turi savo parapiją,
bažnyczią ir kunigą guod. kun. J.
Sutkaiti, turi keturias drauirvstes
broliszkos pagalbos ir ,.Susivienijikun.
.mo“ kūpą.
Draugystė Saldžiausios Szirdies
V. Jėzaus, seniausia ir .daugiausiai
turi sąnarių.
Prie dr-ės Vytauto
minėtu.
D. L.K. daugiausiai priguli jauni
vaikinai, nes turi kiekvienas sąna dar buvo
rys minėtos draugystės įsitaisyt kum J.
uniformą;
jos mieriu yra, ydant
isz Pitlstono ir kun. V. Ma
tulaitis isz Minersville.
Velytina butu, kad kiev ienas
Dauggr.'ižumo iszkilinei prijaunas vyrukas pri«irasz}tu prie

ivo naujame name ant

Mahanoy City, Pa.

vainikai dėl szerinenų.

vienatims lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į vi>as dalis
svieto: į.Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėii per
banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
žydą prigavėją.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh'o gali pasirodavot
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a kortos ant visų kelių į visas dalis
Offisas (kantoras)
kurios svieto.

dr-tes kareivių Vytauto D. L. K.
7 Kovo apvaikszezio'io szvonte mokslainės mergaitės,
baltuose rūbuose per visas tris
patrono, o kareiviai Vytauto, kaipo atlaidų dienos pasidalįdamos
turėdami už globėją szv. Kazimie
rą, laike sumos visi pilnoj uniformoj stovėjo priesz altorių, Matant
nevienam pamėgo kareiviai ir tiki- vo tokia daugybė, kad sulaužė
mės, jog trumpam laike 11 Žanos net d'Uris, o dauguma ne į bažmilžiniszka draugystė. Nepamirsz- nyczią įsisprausti
negalėjo.
kit, jog susirinkimai buna pirmą
sąvaitę kožno mėnesio.
sirinku.sių ir isz aplinkinių pe-

Pittsburgh’e raszinėja skaitlių
žmonių ir klausinėja, kiek katras
turi mefų ir isz kur paeina. Tik tiek
negerai, jog lietuviai pasiduoda
ne po savo pravarde, ir paeina isz
,,Russ Poland“.. .. Tą suraszą da
ro paliemonai. Kuriuos jie patys
pažįstą, tai užraszo, jog paeina isz
Lietuvos (Lithuania.)

ir

Taiposgi

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

..Lietuva” kasztuoja ant metų tik 82.
Kas abu doleriu ft
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka 8 1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne
brangesnę per 50c., o prisiimsime dykai.

..Lietuva” yra labiausiai iszsiplatinus po visą Ameriką
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

P. Obiecunas
lo12 CARSON STR,

..Lietuvos” spaustuvės pausdiuavisokias knįgas, konstituci
jas ir visus kitus druktis: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na-

PITTSBURGH. PA.

IR SZTORNIkU.
ir sigaretus nuo

pastų va
tikt
mažiaueina iki *40,
o kelnes nuo s 3 iki S 1H:

cziu.D
priguli daugiausiai suaugę žmonės
ir jau pusėtiną skaitlių sąnarių turi.
Yra labai atsakanti draugystė dėl
senesnių.
Szv. Povilo jauniausia draugystė,
sąnarių turi apie 60.
In tą drau
gyste priguli vidutinio amžiaus
žmonės, kurio nenori į Adeną valia duoda žinią apie didumą di
džiausio jo žemės miesto - Lon
kus nelaimei nebūt ant ko rugot. dono. Londonas yra užėmęs
Szv. Povilo dr-ė yra atsakancziai plotą žemės paveiksle rato,
kursai skersai turi 60 mylių.
Trumpai priesz užgavėnes užsi Gyventojų turi 5,000.000, na
dėjo draugystė muzikantų ir jau
sziose dienose apturėjo instrumen mų 700.000. Jei isztiesti visas
tus ir pradės mokįtis. Mokįtojum
tuomlaikiniu bus A. Kisielius; ve
lytina but, ydant kiekvienas ukvatnas jaunas lietu vys prigulėtų prie
muzikantų. Jeigu jau visos tautos
turi savo muzikantus, tai ir lietu
viai gali turėti.
Isz užsidėjusios
muzikantųjlr-ės, yra apie keli, ku
rie jau yra mokanti grajįt, nes jau
yra grajinę prie angliszkų muzi-

s z t o ra

liko gerinusia

NEDELIN1S LAIKRASZTIS

..Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių
laivų, siunezia piuįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai
iszsiusti per ,,Lietuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja
,.Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda
Juozo A. Mandour didžiausio ir kaii) isz kitų agentų.
pigiausio kupeziaus visame paviete.

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas būna atliktas kuopuikiau-

lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų isz fabriko, ka dai rių gražių mažmožių: parduoda vis
ką už 2n procentų piginus nei kiti.
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie Jei neliki, tai pamėgįk duot jam arl);t Įiinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą*
tuviams, tikt u užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalūsit.
orderį.
Jo krautuvė yra

siai.

A. Olszevskis,
9'24 33rd Str.
Chicago, Ill.

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

Adomas Pauliukaitis

R. A- Davenport
— PARDUODA —

vienai ines

K. VERBILOS

Apliekos

VISOKIUS PECZIUS KUKNINll’S IR DEL SZILUMOS.

Puikiausiu visam Shenandoah

—TA1POS-GI—

Pataiso kiekinius stogus ir už-

PESTAUPACJJA

Jagu sziezion atkeliausi, pas Verbi- nes Jurgis Mtiraulskas, lietuvis, ten

nuo Londono iki

ką rodą pas jį po tokiu adresu:

arielkūlės, o cigs
Baž- ki jos pargabenti.

.

,V

.

,

11 1 i 1 ! K

V

\f .,

*2K()1 K 44f>l Penn. Avenue,

cziainų - i 2,ooo. 1 cr metus
buna apie 74,000 veselijų, o
kas dien’ prisideda po 200 nau
jų gyventojų. Kas 6 minutes

VIENATINE LENKISZKA

Wanted—An idea

APTIEKA

rnirszta. Ligonbucziuose yra
6,000
gydytojų
(daktarų,
isz kurių 1300 gydo užd\ką.
6.000 žmonių neturi pastogės
ir turi nakvoti po plynu dan
gum. 1 29 tukstąneziam val
džia duoda paszclpą. 24,000

Protect your Ideas; thev may bring yon wealth
Write JOHN WEDDERBUP.N & CO., Patent, Attoi
neys, Washington, 1).
for their $l,8U0 prize otTei
and list of two hundred inventions wanted.

tai esti pargabenti isz Europos ir re
ceptai būna iszpildoini kuoteisingiausiai. Taipgi turi visokių patentavotuv <•vaistų,

R

A DAVENPORT,

S. .lardin sir

Shenandoah* Pa,

JVIaley,

□

SI. Sarzyiiskas,

Shenandoah,

! BICYCLES
;
and

į

l'eipgi netoli nuo saliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ka
39 pigiausiai.. Priegtam kožnas lietu vys ras szirdinga rodą

C) ir pinįgus maino ir siunezia iii LIETUVA ir m visas

Wc BUILD them to YOUR order

SOUDAN,
NILE and
PYRAMID

KRAUTUVE
J

SHENANDOAH, PA

[36 ir 91

TANDEMS

805 Carson Str. South Side.

IRIAUSIA

leidžia 6,000,000 tonų anglių
tik aiU iszdirbimo apszvietimui
gazo. Visos triubos (paipos),
kuriom tas gažas iszsiskirsto
V
į miestą, turi ilgio 3200 mylių.
Dabar pargabenom
Dar ilgesnės paipos atvedan- lierių. ražanezių, abro
czios L-i Omiestą vandeni,
nes viL

Perlaiką forų, laikytų ant naudos
parapijos, įėjo suvirsz $1,600, o
iszėjimo buvo 8400, likos pelno
danginus, kaip $ 1.200.
Tai labai
gerai, jeigu tokiam laike tiek dar
pasidarė ant naudos parapijos.
Daug žmonių suvis nedirba, o
kurie ir dirba, tai ir ne pilną laiką;
nor ką nusipirkti
nekurie atneszė paskutinį savo cen per vieną dieną Londone isztą ant naudos parapijos.
geria 1 50.000,000 galionų van
denio. Pernai metac Londone
Pittsburgh’e ir apielinkėj sziose
i 19 E. Centre str.
dienose nuo užstojimo naujo prezi buvo 2300 gaisrų; gaisrai dau-

our ACCURATELY Illustrated
Catalogue. It shows you all de-

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

dento numusze 7.000 darbinįkų po
ir visokių kitų prasižengimų
10c. nuo dolerio.
jA ,
JLY 1 Z/ 1 yAY 11 LO
Taip mažai dirba, o da ir tą pati daugiausiai
subatos
diena
mato.
O
yra mus agentu Mt. CARMELIJE
uždarbį mažina, tai jau žmogus su
ir APIELINKESE.
szeimyna negali iszsimaityti ir pri Londonas.
Užraszb G a izs ą ir apgarsiniverstas yra eiti į miestą ir reikalau
mus priima.
ti paszelpos, o ir tą retas kas gau
na.

JURGI ILGŪNĄ
aluczio gausi,

arielkelo kaip medus, o cigar ai turkikisz

yra daugybė lenkų ir lietuvių ir
randasi didžiausia jų parapija, ten dykles kulka.
taip-gi geras gydytojas, ypacz lie-

Gali gauti visokią
dalyku tualetui. “

Chicago, Ill.

50 YEARS*
EXPERIENCE.

trade marks,
DESIGNS,
COPYRIGHTS &.C.
Anyone sendins a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest mrency forsecurinR patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully illustrated, largest circulation of
any scientific Journal, weekly, termt $3.00 a year;
fl.uOsix months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Ar žinote lietuwiai kad CTHIYSTJ A N SI1M1DTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slimitlra gali kas nori gauti ir
baczkut'a in namus parsigabenti.
70 M . Coal sir. k lu rai.ee ah . Ta.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, ©
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ateik, broli, pa matyti

Pigiausiai nusipirkt

IR SIUVAMAS MASZ1NAS.

3 N. Main, Shenandoah, Pa. I

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str'.,

S. Markauckas
ir * J. Buszkevigzius
—neseniai

ANCEREWI0ZEUS,>

Pittsburgh’o; taipgi ir vakare
jis sakė pamokslą-lenkiszką.

Mokinkit vaikus

lietuviukai

iį m s hjaiicfca s

LCOCXSXXOXClI’ersikraustė į savo naujus namus antVL!!VVVVL4

kurias kenczia mus broliai po į

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

Kasztuoja tik 35 C(takso spaustuvėj dabar iszėjo
sek a n ežios knįgos:

Insisziurikite <apsisergekite> pas

S centai. 1

David Faust . ...

Ties lictiiviszka baznyczia

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau‘ gojimo (insurance) kompanijuas

Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų

aiumin
1 zujta,j o
versta isz Mickaus...........
iki

5c.

Rinkimas waito, vaizde
lis isz lietuvių gyvenimo 8c.

Cleveland , Ohio.

ILAUCKO
tali dilins

pirko—

ĮŠALIU N a S

vietinis klebonas, o po sumai
Ar nebus tik ir czionais taip,
pamokslą pasakė kun. A. Mi
kaip tai yra su kitais ka nors
lukas.
j svarbesnio nuveikusiais lietu
Vakare, per miszparus, pa
viais, kuriuos lenkai pastatė
mokslą sakė kun. S. Pautie,, rodaku”.
ni.us isz Mahanoy City.
Pandėlij per sumą pamokslą

- vaistai kuogeriausiai padaryti.

Dr. W.J. Beach, savininkas

.1. 1’. Williams & Son

Jo tie marszkiniai esą labai
TS'AUJES i r.!ETUW’lSZKAS BOS
(Pr. Naujokaitis.
k©
una, ga
lengvi, nesvertą dauginus per
pertai, žinote, jog kaipo naujas
svarą, bet savo užduotį - nebiznierius nesigaili savo gardaus
aluczio
turkiszku cigaru. Visi
perleisti kulkos, labai gerai 202 S. Main Str.,
Shenandoah Pa. eikit pas irsavą
ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y
su juom bandymai Chicago j,
utarnįką (14, 15 ii 16 Kovo)
ant ežero.
Nugi vyrai pas savo brolį lietuvnįka <mt szalto alaus! isz Pranei jos
Jau atSzenadorij • buvo atlaidai 4b
Lenkai tikisi, kad tas iszra- sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
dimas jų ,,rodako” padarys
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
no m e
kunįgų, ant atlaidų atvažiavo
garbę netik jam paežiam, bet
knįgą ,,Padėjimas lietuvių tau
ir visiems lenkams. Mes di
GERIAUSIAS M Lietuviszkas @ KRIAUCZIUS tos Rusų vieszpatysteje”, ku
lietuviszki kunįgai. Nedėlioj
deliai abejojame, ar pravarde
rioje jos autorius grafas Leliva
sumą laikė, kun. Abromaitis

Atlaidai.

j,
;

CH. SHMIDTO

COLOR
and FINISH.

K rizina'ucko

Butų dideliai reikalingas geras
Plauberij užeik pas |
lietuviszkas gydytojas (daktaras),
nes vos tik vienas lenkas yra, o se skaitome, kad tūlas lenkas
prie to negalima prieiti, ‘nes dieną
ir naktį yra perdaug užimtas. Zeglenis iszrado būda, kaip o pamatysi kokio gardaus

MpiieIa

ir kitu

Didžiausia vieta Shenandoah
•

9

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
PiiųgllS ko greieziausia tiesiok iii namus nuliaidžiam.

MihiichsiSunus
105 S. JVIaipStf.
Shenandoah. Pa

UOTELIS
sy

[37 ir 12]

arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotio ir szalto alų
c zlotaurę iszgert'3 ar cigarėl£ parūkyti, ateik te pas:

12 Kortu Hancock Street,
Wilkes-Barre, P

-----

Juozą Daukszi.■ L A
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