
Garsas Amerikos Lietuviu
Metas IVNo. 13

TURKAI ISZPJOVE 700

Kubiecziu vadas sužeistas,

Gudai kas kart aiszkiau i du cEmigrantų Namo reikalas reikia visokiais budais pirmyn varyti.

visi

Žinios isz pasvieczio.

*

Žinios isz Amerikos.

KRETA.

ANGLIJA.

Nauja dvasia Maskolijoj,

Vienas

savo
namus ir

Jsz Lietuvos

koliszkų
P-

orasinasi-

entyia

mes negalėtų užeiti ne graikų,

kaip nesiseku, taip ir

menesį
Lietu-

apie 
kilo

Didžiausias ir Szviesiausias 
Visame Paviete Sztoras.atmainikauti, nugalabysę. 

ciecoriai, pasirodo, nors 
dinas galingiausiais kaip 
da mažai ką tegali.

vėjas, kuris vietomis perėjo į tikrų 
szturma. Taip, mieste Plano, suardė 
magazinus, krautuves geležinkelio 
Cotton Belt& Central, vagonus nu
metė nuo relių, kelis namus suga-

Ir
va-

Gegužio szių metų 
busianti Vilniuj visoj

laikrasztis 
kad mirus 
Zdanavi-

patyręs apie tas nedorybes į- 
dave sultonui labai asztrų pro
testą priesz tokias nelabys- 
tes.

sava norą.
V C-

tiek drą-

TURKIJA.

Azijatiszkos Turkijos

spjauk i szulinį, sako, kad ne
reiktų atsigerti”. Taip tai pa
reina ant szio svieto. Smertis

TRANSVAAL.

Garso skaitytojai žino 
sujudėjimą, kuris andai

Teip pat Palangoj: po kalėdų 
isz 180 mokįtinių vos tebeat- 
važiavo 30. Vienok Dievas 

tai
ir net 
Dabar 

Nenor, 
ausukių

Transvaalius vienijasi su OrandžŲos 
Valstijoms.

17 Kovo buvo pasiųsti keli 
prancūzų ir Italijos apicierai 
pas graikų pulkaunįką Vassos 
su žinia, kad vieszpatystės

Graikijos karalius Jurgis 
gavo nuo Kretos telegramas, 
kad kretiecziai nenori autono
mijos po priežiūra sultono, tik 
trokszta pasiduoti Graikijai

Kiekvienas lietuvys privalo naudotis isz tos progos: už

taip kad sargybos vienų nuo 
kitų kartais esti tik per kelias

Naujai iszėjo GARSO spaustuvėje 
„Duonas jieazkotojai“, 

puiki apysaka Henriko Sienkievicziaus.
Prekė jos tik ......................... 35c.mus ir praneszimus. Pereitus 

metus ta komisija turėjo skai
tymus vietiniam teatre. Skai
tė daugiausiai visokias masko-

laimė, nes kovoje ties La Re
forma tapo sužeistas jų vadas 
Maximo Gomez.

Wilkipsop’a
DIDŽIAUSIAS .szto
ras, mažiausios prekes.

Ispa- 
vado vyste

prispyrė, pradėjo Dievop 
szauktis. Praszęs mus kunį- 
gų melstis už jo sveikatą. , ,Ne

l. j. mm
KAMPAS MAIN ir LLOYD 

Str., SHENANDOAH.

klausymas užsibaigtų pakajin- 
gu budu, dėlto ginkluojasi. 
Kariszki laivai veža ant salos 
Maltos reikalingus karei daig- 
tus.16 Kovo Kandijoj musze- 

si turkai su maisztinįkais per 
6 adynas. Turkų 6 užmuszti, 
025 sužeisti.

r pats 
kariumenes 

pada- 
mdetu

ežiui, Vilniaus kapitula iszrin- 
ko rundytojum diecezijos ku
nigą Zvieraviczių, Vilniaus 
davasiszkos seminarijos rekto
rių, o caras užtvirtino.

nori vadįtis lietuviszku patrijotu, 
iszties prakilnesniu pasirodyti, tegul 

Nekasztuos tas jam daug, beveik nieko, o 
įgaus

mylėjo. Ministeris apie 
dasižinojęs, sudraudė 
subarė direktorius, 
meldžias lotiniszkai. 
mat szvelnių poniszkų

SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 27 (1. KOVO (MARCH), 1897 m.

Palangoj, Libavoj 
mokįtinius katalikus

Anglija labai sznairiai žiuri 
ant tokio pietines Afrikos 
valstijų suclrutejimo, bet tų 
szalių gyventojai gali isz ties

Apie Kandiją ir Retimą 
kova nesiliauja ne dieną, ne 
naktį. Muzulmonai degina ir 
pleszia krikszczionių 
krautuves.

Graikijos rubežius apdieg
tas kariniu ene«

Lietuva“ . pranesza, kad 
ų mas- 
komisi-

Vilniaus vyskupui

isz hetuviszko i gūdis; 
nagineja, kas ten per , 
sztoto kojoto platoto. “ 
tas do viens, ka siunezia 
kus tokios Įturos? — ir

PAPODYKIJVIE,
jog iszties esame

PATRIJOTAIS
-----  IR-----

Graikai neatsisako 
nuo Kretos.

pulkvedžio Salcedo buvo 
liepta paimti miestą San Ni
colas, bet kubiecziai įtraukė 
juos į kilpas ir apsupę su 8000 
žmonių baisiai ispanus sumu- 
szė.

Vienog ar tos atmainos į- 
vyks, ne laikas dar spręsti, 
kadangi caras, nuo kurio ypa- 
tiszko noro JauyhoiGni viskas 
priguli, yra baisiai sunervuo- 
tas ir viskas pas jį priguli nuo 
minutoe, kurioje jam kas yra 
sakoma.

kad rupi mums 
tautos labas.

Laiszkas isz Maskoli- 
jos.

Pirm kelių nedelių mes padavėme užmanymą, kad 
lietuviszki laikraszcziai pradėtų rinkti pinįgus ant Emigrantų 
Namo. In kelias nedčlias tas užmanymas prigijęs gerai iszbu- 
jojo. Visur ir visur lietuviai dabar jau netiek szneka apie 
Erhigrantų Namą, kiek darbuojasi apie surinkimą kuodaugiaus 
pinįgų ant to reikalo. Turime jau per $ 500 ir isz visur pareina 
žinios, jog aukos ant Emigrantų Namo vis auga. Szio menesio 
Susiv. organas ,,Tėvynė“ pranesza lietuviszkai visuomenei 
apie būdą surinkimo del Emigrantų Namo jau ne szimtų. bet 
ukstanezių.

Padek Dieve Susivienyjimui visus mus pralenkti su nauda 
del lietuvystes.

Bet Garsas nenorėtų atsilikti per toli užpakalije nuo 
Susivienyjimo.

Taigi nepasikakįdami raginimais, kad mus skaitytojai 
skubįtųS' kuogreieziaus ir kuo-daugiaus su savo aukomis prie 
Garso fond’o dėl EmigrantųNamo, mes lllėgįsime (1<H* 
viena bilda, kaip padidįti tą fondą.

Kiekvienas mus skaitytojas, kurs paaukaus į Garso fondą 
nemažiaus kaip pusę dolerio, gaus UŽ Į)USe prekės nedau- 
giaus kaip už 2 dol. sekanezias knįgas:

Padėjimas lietuviu tautos rusų vieszpatystėj. “ 
Kun Miežinio Žodynas. “
Duonos jieszkotojai“, (puiki apysaka).

,,Petro Armino Rasztai“
,.Kankinimas Katalikų Lietuvoje“ (puiki drama).
„Filiotea. “
,.Pavargėlė. “
„Tamoszius Besotis.“ •
,.Pirmutinis Degtines Varytojas.“
,, Amerika Pirtije. “
,.Keletas rasztų apie Kražių atsitikimą.“
Paaukavusiejie 1 dol. ir daugiaus gales gauti

smagumą, jog jo vardas bus paminėtas, kaipo geradėjo ir 
tėvynainio, rupinaneziosi apie labą lietuvystės ir pagerinimą 
savo brolių padėjimo.

Kiekvienas, kuris 
tėvynainiu ir kurs nori 
dabar pasirodo.
geriaus sakant turės naudą, nes tik už pusę prekės 
naudingas knįgeles ir parems tautiszkus reikalus.

Skubįkitės, visi, kurie dar neaukavote, prisiųskite 
aukas ir orderius ant knįgų už puse prekės.

Su guodone Garso Redakcija.

mokįtinių Grigaicziu buvo szi- 
toks atsitikimas:

Gavo jisai nuosavo pusbro
lio klieriko isz Amerikos, 
laiszkelį, kuriame szits pasku
tinis iszsitaria szį-tą apie rusų Į ja 
despotizmą, jųbarbariszkumą ir 
t. p.; prieg tam įdėjo dailiai 
nudarytą paveikslėlį szirdies 
P. Jėzaus.

Kas atsitinka su laiszku? 
Direktorius ėmęs atpleszia

Po tam visam sudui vaikinui 
liepė eiti į kliasą, o laiszką pa
siliko sav’ ant atminties. Tur- 
.but ruski ui paregėt ant Nekal- 
cziausios szirdies musų Atpir
kėjo yra baisi tortura ir jo 
dvasiai neduoda ramybės, 
antraip nepersekiotų nė drau- 
gysezių, nė į szkaplierius Sal
džiausios Szirdies raszancziuo- 
sius.

Maskoliszkas

įnirusiems carams.
Už ko jau, ant galo, tie gu

dai nesigriebia, kad tik sutai
syti • lietuvius, bet tas jiems 

nepasi-

rius: pirmas skyrius - gyvulių 
auginimo; antras - produktai 
gyvulių auginimo; treczias- 
žemdarbystes produktai; ke
tvirtas -sodan nįk y stė ir girinį- 
kystė; penktas-produktai isz- 
dirbėjystės; szesztas skyrius- 
visoki mėszlai ir se ptintas - vi
sokį ukinįkų naminiai iszdar- 
biai.

Isz
pareina žinia, jog turkų karei
viai ir baszibuzukai iszteriojo 
miestelį Tokat, Anatolios 
distrikte Sivas, kur gyveno 

Septynisda ugeliso
szimtus armėnų nužudė sulto
no tarnai; kas bet arsziausia- 
daugiausiai krikszczionių už- 
musze bažnyczioje. Anglijos

nymą kitoms vieszpatystems, 
kad Graikijos kari u menei bu
tų daleista pasitraukti prie 
kraszto jūrių, tą patį turėtų 
daryti ir turkų vaiskas, ir kad 
paskui niekam nesikiszant, bu
tų’duota Kretos gyventojams 
atlikti visuc tina balsavimą, prie 
ko jie nori prigulėti.

Praneszama, kad Graikija 
pirktų nuo sultono Kretą, jei 
tik tas parduotų.

GRAIKIJA.

Parubežiais Graikijos yra 
sutrauktas vaiskas isz vienos

trumas graikų kariumenes Te- 
salijoj yra labai didelis, taip 
kad įpėdinis sosto bijosi ten 
pasirodyti, kad neiszszaukti 
pirm laiko kares su Turkija.

Kad neatsitiktu ta nelaimė, 
Anglija paduoda savo rodą, 
kad ant rubežiaus Graikiios

Graikų karalius jau ir 
negali atszaukti 
nuo Ktetos, nes jei tą 
rytų, paezioj Graikijoj 
pakilti revoliucija.

KUBA.

Dviem tukstaneziam 
nijos kareivių po

svaal, kad anglų divizija po va
dovyste Dr. Jomeson’o no
rėjo pamuszti tos szalies gy
ventojus. Nepasisekė Angli
jai jos vylius ir jie, idant iszsi- 
teisinti priesz svietą, turėjo net 
iszsižadėti dalyvumo su juomi 
ir jį patį į kalėjimą įmesti.

Tas bet Anglijos pasikese- 
jimas iszėjo ant gero Transvr- 
al'io szaliai. Jos gyventojai 
drueziaus susivienyjo, užside
gė meile savo szalies ir dabar, 
kaip telegramai pranesza, su
darė sądorą su kita respubli
ka - Orandžijos laisvos Valsti
jos, kad visame kame eitų isz 
vien ir kad vienos sžalies ūkė-, 
sai turėtų lygias tiesas kito-

Kad dabartinis caras nori 
laikytis religiszkos toleranci
jos, parodo faktas įstei
gimo ypatingos komisijos 
unijotų reikalams. Bet komi
sija prie jokių rezultatų lig 
sziol nepriėjo - negali staeziai 
iszriszti unijotų klausymo.

\ arszavos genaral-gubemato- 
rius, pagal žinias, parėjusias 
isz Petrapilės, tsąs žmogus 
gana apszviestas ir liberalisz- 
kas, bet apie pakraipą jo po
litikos negalima, dar spėti. 
Tūli vienog faktai, kaip atsta
tytas nuo vietos Apuchtino, 
praszalinimas Broko ir tt., 
nurodo, kad naujas general
gubernatorius nori pamesti se
ną politiką prispaudimo sveti
mą gaivalų. Kad Apucliti- 
nas atėjo pas kun. Imeritins- 
kį persistatyti, Imeretinskis 
buk pasakęs jam: „Mes e- 
same žmonės atskyrų nuomo
nių ir dėlto mums drauge tar
nauti neprisieis; asz pampin
siu tomistai kitą vieta.” Už
gautas tais žodžiais Apuchti- 
nas pasakęs: „Tamista neturi 
nė kokios tiesos rūpintis apie 
mano vietą. Tamista esi dar 
vaikas sulyginus su manimi, 
man gali parupįti vietą tik 
mano ciecorius.” Vienog Ime
retinskis turėjo įėjimai didės- •1 o
nę įtekmę, kadangi nepraėjo 
nė kelių dienų nuo to laiko, o 
Apuchtinas turėjo pasiduoti į 
dimisiją. Kaslink-gi Augsz-
cziausio reskripto, kuriame 
Apuchtino darbai tapo iszgir- 
ti, tai jam nereikia priduoti 
didelės svarbos, nes jo caras 
galėjo ir neskaityti.

Apskritai sakant, vidurinė 
je Rusijos politikoje pradeda 
pusti lengvesni vėjai ir laukia
ma daug atmainų.

Priesz kalėdas vėl buvo pa- 
judįtas klausj-mas apie lietu- 
viszką spauda. Bet nieko ne- 
nusprende. Visi dabar lietu
vių praszymai ir popieriai apie 
lietuviszka spaudą gul pas mr 
nisterį. Visas tas reikalas gal 
bus perstatytas paežiam c,ieco- 
nui. Jei ir sugražįsę lietu
viams spaudą, tai iszsyk pave- 
lysę spaudįt tik maldaknyges. 
Bijo, kad mes gavę staigų per 
daug malonių ir per didelę pa
jutę liuosybę, neimtume spar
dytis nei jaueziai paleisti nuo 
jungo. Jei tik aniems jaute
liams vilkus per dieną sunkų 
jungą gal užeit upas pasispar
dyti! Ant pradžių Dieve 
duok nors maldaknyges!....

Jurgis. •

servatistų ir liberalių. Bet 
szie pastariejie juo tolyn, juo 
labjyn auga, nei grybai po lie
tui. Matyt-gaus virszų. Gu- 
diszkuose laikraszcziuos kas
kart vis žmoniszkesni, liuoses- 
ni iriszmintingesni kyla balsai. 
Pati cenzūra jau daug szvel- 
nesnė. Ale ir konservatistai 
da suvis nenuleidžia rankų, kur 
gal, tai savo parodo. Taip, 
priesz kalėdas pradėjo Min
taujoj, 
verst
melstis gudiszkai drauge su 
popu ir gudukais. Užsakė, jei 
kas nepaklausytų, tai iszvary- 
sę. Žinoma mokytiniai ir ku- 
nįgai pasiprieszino. Direkto
riai tada pradėjo nabagus ka
talikus guit isz mokyklų. Min
taujoj iki kalėdų buvo telikę 
tik keliolika katalikų mokįti
nių pancaryt poterių su popu 
ir tai. . gėda sakyt, .... vieni 
tik lenkai, geriaus sakant, su
lenkėję bajorai. Bijojo, mat, 
kad laimėjus katalikams, kurie 
beveik visi lietuviai, nereikėtų

lietuviszka kalba!
Kasžin ar da ilgai Lenkai 

vis ružys, kad Lietuviai nuo 
jųjų skirias, kad vienyjas su 
gudais - staeziatikiais ir tt... 
Kas kaltas?!. . Dabar jau tur
būt vienoj tik Marijampolės 
gimnazijoj kalba katalikai mal-

Ciecorius Nikolojus, kaip 
sako, esąs gana geras žmoge
lis; norįs Gudiją įstumt į Eu
ropos gyvenimą, norįs ją pa 
daryti Europ’iszka vieszpa- 
tyste. Tik jį, žmogų, labai 
trukdo konservatyvai, geriaus 
sakant, popų luomą ir senių 
urėdnįkų gauja drauge su se
nąją ciecoriene. Ale nors pa
maži ir net per daug atsargiai, 
vienok vis slenka pirmyn. Juo 
tolyn juo labjin ,,senatas” tik 
pucziasi ir pucziasi nuo tokių

tinas, Petrovas..........o jųjų
vietas vis liberaliszkesni uži
ma. Kaip dasirinks cieco
rius žmones pagal 
<jal ims elgtis sziek O o
siau.

Ir taip jau popai

Ekspliozija nužudžiusi 3 darbinįkns.

Mieste Cleveland, Ohio, liejiny- 
czioj geležies buvo kelios ekspliozi- 
jos, per kurias trys darbinįkai taip 
buvo apclegįnti, kad turėjo numirti. 
Vardai žuvusiųjų: J. O’Rorke, J. 
Būni ir A. Malinovskis. Nuvežė 
juos į ligonbutį, bet. iszgydyti nesi
tiki.

Ncgiliukningas važiavimas.

Karolius Rotadinskis isz Omaha, 
Neb. norėjo persikraustyti į kitą 
vietą jieszkoti geresnių uždarbių. 
Sėdo su savo ^szeimyna į ■ didelį 
dengtą vežimą su gazolininia paku
ra (peczium). Bet vos tik gal ūką 
kelio nuvažiavo, kaip gazolinu ek- 
spliodavojo arkliai pradėjo, kiek 
tikt gal, bėgti. Pakol arklius su
stabdė paszaliniai žmonės, visi bu- 
vusiejie vežime taip apdegė, kad 
nepasveiks.

Pradėjo dirbti.

Dirbtuvė cukraus ,, American 
Sugar Rafinerj u, Brooklyn’e, sto
vėjus arti metus bo darbo pradėjo 
dirbti: viena diena priėmė 200, o 
kitą dieną 300 darbinįkų. Cukraus 
dirbtuvė Havemeyer’io taipgi priė
mė 200 naujų darbinįkų

Vienas prigėrė, o 12 susižeidė.

20 Kovo netoli nuo miesto Oak
land, Md. ties tiltu per upę You- 
ghiocey iszszoko isz vėžių ir nukri
to į upę trūkis (tremas)',
važiavusiųjų, jenerolas J.S. Fuller- 
ton’as prigėrė, o 12 kitų sunkiai 
susižeidė.

Užmuszė isz piktumo.

Vienas gelžkelio urėdinįkas, W. 
E. Need’as isz Hanover, Kas. davė 
tūlam Meksikos muzikantui pusę 
dolerio, liepdamas 10 centu pasilik
ti, o reszta sugrąžįti. Bet muzikan
tas padėkavojęs įsidėjo į kiszenių 
visą pusdolorį. Isz Neod’e pradė
jo juoktis visi, kurie tai matė; tas 
taip ji įpykdė, kad iszsitraukęs re
volveri dusyk szovė ir ant vietos 
užmuszė muzikauta.

Buvo tuojaus suaresztavotas.
Numirė isz džiaugsmo.

Mieste Grand'Rapids, Mieli.
Ch. F. Kustecer trys metai atgal 
po kokiai ligai buvo apjakęs. Szį- 
met priesz nekurį laiką vėl prare
gėjo. Kada pamatė saviszkius ir 
visą per kelis metus nematytą svie
tą, isz džiaugsmo apsirgo ir numi
rė.

Musų bieziulis Orževskis, 
Vilniaus general gubernatorius l 
turbut ne ilgai trauks. Kir- 
myja nabagui ir džiūsta nugar
kaulis. Gidytojai nenor jau 
jojo ne gydįt; sako, tik vaistus 
bereikalo darką. Kaip beda

Tvnnai.

Apie 50 mylių žeminus miesto 
Camthersville, Mo. upė Mississippi 
praplėszė damą, ir 17 ypatų prigir
dė. Ties paežiu miestu Camthers
ville betvindama upė keliose vietose 
įgadino damą, bet vis spėjo užtaisy
ti. Daug žmonių isz farmų, bijoda
mi tvano, susirinko Į Camthersville. 
Per tvanus prigėrė daug gyvulių.

— Tarp miestų (’niro, III. ir 
Memphis, Tenn. Įiavandenė vis di
dinasi.

Szturniai.

dilio, sužeidė skaudžiai kelis žmo
nes, betužmuszti nė vieno neuž- 
musze.

Mieste Hutchinson viesulą suardė 
tvoras, iszrovė medžius isz szaknių, 
sugriovė kelis namus, nutraukė te
lefonų ir telegrafų dratus ir daug 
kitokios blėdies pridarė.

— Baisinga viesulą Ariinghton’e, 
Ga. pridirbo daugybę blėdies. Su
griovė akademijos narna. Viesulą 
užėjo, kada akademijoj buvo 35 
vaikai ir du mokįt^jai. Isz po griu
vėsių akademijos iszėmė 8 vaikų la
vonus, o 12 vaikų rado dar gyvų, 
bet ir isz tų dalis turės numirti, 
mokįtojai taip-gi abudu sužeisti: 
vienas jų, Walker’is, mirtinai, o 
kitas Covington’as, dar galės pa 
sveikti. Sugriovė mieste dar viena 
narna, bet žmonių jame nesužeidė.

Ta viesulą perėjo siauru ruosztu: 
nė vidurio miesto TfflSekė.

Nelaimingas gaisras.

Parycziu 22 Kovo užsidegė’ mies
te Lavrence, Mass. Gleason’o na
mas, o nuo jo ugnelė persikėlė ant 
greta stovinezio viesznamio. Dau
geliui žmonių atsiėjo szokti per 
langą ir sunkiai susižeisti. Deszimts 
jų taip sunkiai susižeidė, kad turės 
numirti. Mena, kad ir sudegusių 
žmonių dar rasis tarp degėsių. 
Ugniagesiai negalėjo užgesyti tų 
namų, vienok nedavė ugniai pereiti 
ant kitų namų.

* Moterų kersztas.

Mieste Kansas City, Mo. per 
rinkimus miesto gaspadoriaus visi 
tikėjosi, kad bus iszrinktas M. L. 
Short’as, nes jį visi mylėjo. Bet 
moterys, kurios taipgi ten turi tiesa 
balsuoti, periszkadijo tam. Jos,
mat, buvo užtai piktos ant Sbort’o, 
kad jis per 12 metų stengėsi gauti 
už paezia mergina Sadie Persons, o 
kada toj, ant galo, sutiko už jo te
kėti, jis pats ją keliolika dienų 
priesz szliubą apleido. Toksai ne
dovanotinas jo pasielgimas labjau- 
siai Įpykdė miesto mokitojienes 
(tiezerkas), kurių iszviso ten yra 
120. Jos tai per visa rinkimo die
na lakstė atkalbinėdamos visas mo
teris, kad už nenaudėlį Short’ą ne
duotų savo balsų. Ir savo padarė: 
laimėjo Short’o konkurentas.

Didelės liepsnos.

Anglekasyklose No. 2 kompani
jos Delevare & Hudson Camel Co. 
ties Wilkes-Barre, Pa. užsidegė 
apie 40 akrų anglių po žeme. Dar- 
binįkai nuo nekurto laiko dirbo, 
kad užlieti liepsnas vandeniu. Szią 
seredą apie apypietes gyventojai 
rytinės dalies miesto buvo iszgąs- 
dįti baisum uku kaip ir kokios di
delės expliozijos.

Iszbėgę lauk pamatė didelias lie
psnas, iszeinanczias isz požemės to
je vietoje, kur darbinįkai mėgino 
leisti vandeni po žeme. Liepsnos 
kilo ant 50 pėdų į virszų ir arti
miems namams grūmojo paojus 
ugnelės. Subėgę ugnies sargai (fa- 
jermonai) mėgino užgesįti liepsnas, 
bet nieko neįveikė, tik vienas isz 
jų diktokai apsidegino.

Ypatingą tų liepsnų atsiradimą 
sztai kaip aiszkina:

Po žeme prisirinkus daugybė gu
zo (dujų) persimuszus per gręžia
mą dardinįkų skylę užsidegė nuo 
kibirkszties ugnies ir dabar negali- 
ma busią užgesįti tų liepsnų, kolei 
susirinkęs gazas ne iszdegs.

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

Pliuszinęs Balerinos 
ir S z 1 i u b u i d r e- 
ses už pigią prekę. Vi-
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Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim- 
teriopai.

Iki sziol ant Emigrantų Na
mo buvo paaukauta (be Gar
so ir Lietuvos fondų) $2oi,8i. 
Prie tos sumos dar turime pri
dėti Si o. kuriuos apgarsino 
.. Kardas”; $19, kuriuos au
kauja dr-e ..Mindaugo 1). L. 
K.” isz Northampton, Mass; 
$100, kuriuos pažadėjo (apart 
duotų $25) kun. Kraucziunas 
isz Chicagos ir S25, kuriuos 
žada iszmoketi, kaip veik bus 
tam tikras komitetas, p. S. 
Makauckas isz Elizabeth. N. 
J. Sudėjus visus tuos pinigus, 
pasidarys suma $355,81.

Dideliai yra verta pagyri
mo ,.Susiv.” kuopa isz Maha
noy Plane, kuri turėdama 
tik 11 san. paskyrė ant Emi
grantų namo .<10 ir tuos pini
gus tuojaus iszmokejo, prisiųs- 
dama j Garso fondą. Butų 
geistina, kad ir kitos ,,Susiv.” 
kuopos bei visokios draugys
tes eitų keliu. Plenieczių pa
rodytu.

Apie ,,Tėvynės” užmanymą 
iszrinkti tam tikra komitetą.

V C/

kurs rupįtųsi apie isztyrimą 
visokoapie Emigrantų namą, 
,.Lietuva” sztai ką raszo:

,,Tverti toki komitetą ant v c
apsvarstymo to dalyko iki sziol 
nebuvo galima todėl, kad mes 
dar ir dabar nesusejpme tik
rai i susipratimą kaslink to da
lyko; sziądien mes vos pripa
žinome visi reikalą emigrantų 
namo, bet pamatų, ant kokių 
reiktu jį statyti, dar pats ne 
iszdirbome. Todėl tai tverti 
komitetą buvo per anksti. Ką 
gi toks susitveręs komitetas 
galėtu atlikti, jeigu jis prita- 
rianezių nerastu? Iki sziol L C

ant emigrantų namo mes turi
me pažadėtų apie 400 dol. Su 
tais pinigais sunku ką nors pra
dėti. nes pradėjus toliaus pi
nigų galėtu pritrukti, ir jeigu 
del stokos turto komitetas nie
ko neatliktu, galėtu užgimti 
apkaltinimai komiteto, kurie 
jo sąnarius grasintų nuo darbo 
ir per tai iszirtų ir patsai ko
mitetas. ’ Taigi visas dalykas 
vėl atsirastų ant tos paezios 
vietos, ant kurios stovėjo pa
keliant patį užmanymą. Rei
kia mums patiems tame la- 

•biaus susiartinti, ir tik genaus 
susipratus, galėsime rinkti ko
mitetą.” c

Telephonas pramanytas 1S61 m.

Iszviso ant svieto vra 2750 kalbu. * c
Balsas perbėga 743 mylias per adyna.

Ketvirtainė mylia turi 640 akrų.

Chinlecziai pramanė popierą 170 m.
priesz Christaus gimimą.

Teleskopas iszrastas 1590 m.

Geležinės patkavos atsirado 481 m.

Neturtingi, bet duos- 
nus!

.Mažylė Susiv”. kuopa isz Mahanoy 
Plane, Pa. paaukavo IO dolerių in Garso 

fondą <lėl Emigrantų Namo.

Pinigai prisiųsti in Garso Redakcija.

Sztai ka raszo kuopos sekretorius tame 
nukalė:

.Mahanoy (Plane, (Pa.
Dieną 21 Kovo 3 valandą 

po pietų laikėm mus ,,Susi
vienijimo” kuopos kvartalinį 
(bertainio metų) mitingą, ant 
kurio susirinkusiejie sąnariai 
užsimokėję pripuolanczias po- 
smertines mokestis, labai pui
kiai pasirodavojo, apsvarsty- 
dami neku'riuos reikalus, kaip 
vietinius, taip ir del labo lietu
vystes. Malonu buvo ant sa
les tuom laik ir paklausyti, nes 
vis dailus užmanymai buvo į- 
neszti. Taip po nekuriu rodų 
p. T. V. . .tis padare įneszi- 
mą. kad kiek nors paaukauti 
ant Emigrantų namo ir visi 
nuoszirdžiai ant to pristojo, 
nutardami paaukauti $10.

Taigi negeda pasakyti, kad 
Mahanoy Plane kuopa yra 
verta pagyrimo, nes savo dar- 
bavimuose del labo tėvynės 
kaskarts padaro žymų žingsni 
pirmyn ir, kaip rodos, ateiteje 
įgavus didesnę spėką, gales 
atlikti ką pažymesnio.

Kuopos Sekretorius.

GARSO FONDAS 
del Emigrantu Namo.

Paaukavo:
Garso Redakcija........... $25.oo.
K. I.................................. $o,25J
Antanas B...................... $0,75. ;
Jurgis Jaskeviczia. . . . $1.00. i 
Jonas Montvilla. ...".. i.'oo.
V. Stagaras.................... 1.00. i
Kun. A. Burba........... $50,00-
V. D. Chmieliauckas. . $5.00. I
Mahanoy Plane,,, Susi v.” kuop. $10.00. 1

Chas. Pawell........ .............. 0.46. I

Iszviso........................ $94,46.
Lietuvių aukos........... $355,81
,,Lietuva“ surinko.. $62.00.

Iszviso ant Em. N... $512,27

Atsiszaukimas.
Northampton. Mass.

Guoclotina Redyste ,,Gar
so” A. L.! teiksitės patalpįti 
musų szį atsiszaukimą.

Ant mėnesinio susirinkimo 
dr. ,,Mindaugo” L. D. K. die
ną 14 Vasario 97 m. buvo pa
duotas jneszimas, idant drau- L

gyste isz savo iždo paaukautų 
ant Emigrantų namo nors $10 
su trumpu paaiszkinimu, kaip 
ir clelko mumis reikalingas 

toksai namas. Ant ko visi bu- 
vusiejie pristojo, bet clelei ma
žo skaitliaus susirinkusiųjų są
narių likosi atidėta ant atei- 
nanezio pusmetinio t. v. 14 d. 
Kovo. Ant minėtos dienos, 
kada visi susirinkę vienbalsiai 
pristojo, paskyreme $10, ar
ba septintą dalį savo viso tur
to, nesą savo draugystes ka
soje turim tiktai $70. Dėlto 
kaip musų dr-ėsilpna, kaip mc- 
degiszkai, taip ir skaitliam są 
narių, kurių szendien turime 
viso 16; atrandame dėlto, jog 
pagal mu|ų menkas silas dau
giau sunkti yra iszteset!....

Paskirtus pinigus draugyste 
užlaikys savo kasoj, kaip ir vi
si kiti aukautojai iki sziol da 
ro;- reikale gali pajieszkoti 
,,Sus.” prezidentas, irantpir- 
mojo paraginimo iszmokesim, 
kam bus parodyta. Apart tų 
paaukavo nuo savęs sąnariai 
szitie: 1J Kazys Zaliszkevy- 
ežius-$3; 2) Kazys Pakutyns- 
kis $2:3) Jonas Vaicziulis $1; 
4) Vincas Zukautskas 53. \ i- 
so tą dieną pasidarė s 19. Ant 
toliaus taipgi apie tą reikalą 
žadame (langiaus pasidarbuot. 
Gaila vien, kad pas mus dėlei 
stokos darbų mažai tautieczių 
prisilaiko.

Norint tuom laik mes su ma
žomis aukomis pasirodom, 
vienok iszdrįstame paragįt ir 
užkviecziame visas lietuviszkas 
draugystes, ,, Susivienyįimo” 
kuopas. ir abelnai visus 
prisidėt nors mažiausiu skati
kėliu prie to, taip sakant, kru
vino reikalo. Megįkime, bro
liai, nors kartą ką svarbesnio su 
vienytomis pajiegomis pradėti, 
o pamėginę pamatysime, kad 
nėra taip sunku, kai]) mumis 
isztolo žiūrint iszrodo: dirb- 
dami-gi visi isz drauges netik
tai kad padarysime naudą del 
savęs, bet irgarbę nuosvetim- 
tauezių įgytume; o idant tos 
garbes dali nikais galėtume pa 
stoti, turime visi iszdraugesdir
bti, ir dirbti ne isz kokios prie
vartos, tikt isz liuoso noro 
ir pasiszventimo: tada ir pat
sai darbas bus lengvesnis, o 
nauda dviguba.

Su guodone:
dr. Komitetas.

Kiek ant svieto pinjgii.

Iszviso ant svieto, kaip ap
skaito, yra auksinių pinigų už 
3727 milijonus dolerių, o si
dabrinių už 3820 milijonų. 
Kad sutarpyti tą visą auksą ir 
sidabrą, tai isz jo galėtum 
nulieti grumulą, kurio visi ke
turi szonai turėtų po 685 me
trus ilgio. Auksiniai pinigai 
yra daugiausiai isz naujo auk

so; auksinių pinigų nuo senes
nių laikų yra labai mažai, nes 
auksas yra minksztas ir pertai 
pinįgai beeidami isz rankų į 
rankas labai greitai dyla.

Prisižiūrėję, katra szalis 
daugiaus turi auksinių ir sida
brinių pinigų, pamatysim, kad 
ant jų yra turtingiausia Pran
cūzija, nes turi už 700 milijo
nų sidabrinių pinigų ir už 900 
mil. auksinių. Po Prancūzijai 
eina Suvienytos Valstijos, ku
rių auksinių pinigų yra už 700 
milijonus dol., o sidabrinių — 
480 mil. Treczia pagal tur
tingumą ,,skambaneziais” pini
gais yra Anglija, turinti auksi
nių pinigų už 550 milijonų ir 
sidabrinių už 100 milijonų. 
Paskui eina Vokietija su 500 
milijonų aukso ir 145 mil. si
dabro. Paskui eina Ispanija, 
Turkija, Golandija, Szveicari- 
ja ir Graikija.

Instabusinstatai.
Legisliaturoj Michi ga n ’o 

valstijos yra įnesztas Dilins, 
kad imti ypatingą mokestį (pa- 
dotką) nuo senų kavalierių, 
kad tuom priversti juos vesti 
paezias. Taip, kiekvienas ne
vedęs vyras nuo 35 iki 45 me
tų turėtų mokėti ant metų po 
$25 tik užtai, kad nevedęs.

Legisliaturoj valstijos N. 
Dakota svarsto įneszi mą, apie 
užvedimą ypatingos Rodos, 
kuri egzaminavotų barzdasku- 
czius. Jei katras barzdasku
tys (balberis) neturėdamas nuo 
tos rodos paliudijimo skustų, 
jis butų baudžiamas per sūdą.

Kansaso valstijoj vienas 
žmogus 1 uvo įneszęs, kad į 
kriminaliszką kodeksą butų 
įtraukta,.10 Dievo Prisaky
mų”, kad už jų peržengimą 
sunkiai nubausti. Taip už per
žengimą I ir II prisakymo rei
kia mokėti bausmes po s 1,000. 
už peržengimą III ir IV prisa
kymo - $500. Už peržengimą 
\ -nubaudimas smereziu, o 
\ I-kalėjimas iki smert. Už 
prasikaltimą priesz likusius ke
turis prisakymus paskirta di
desnis arba mažesnis piniginis 
nubaudimas arba kalėjimas.

Legisliatura Oklohomos už
tvirtino tiesą, kad murinų (ni- 
gerių) vaikams nevalia lankyti 
mokslainių, kuriose mokinasi 
baltųjų vaikai.

Arkansaso legisliaturoj ta
riasi įvesti tiesą, pagal kurią 
nuo girtuoklių gydytojų ati
minėtų ,,license”, t. y. popie- 
ras, dalcidžianczias jiems prak
tikuoti. Kitaip sakant-gir
tuoklis negalėtų būti daktaru. 
Valstijoj Missouri uždraudė 
neturintiems Amerikos popie- 
rų kunigams duoti szliubus. 
Kunįgas arba net ir vyskupas 
dabar negali tenai niekam duo
ti szliubo. jei jisai pats nėra 
Suvienytų Valstijų padonu.

Legisliaturoj Michigan’o 
valstijos vienas pasiuntinys į- 
nesze bilių, kad moterims butų 
valia dėvėti ,,bloomers,” (t. y. 
drabužį panaszų į vyriszką, 
kokį vartoja važinėdamos ant 
dviraezio baisikelio) tik mies

te, o už miesto taip apsirengu
sioms butų uždrausta iszvažiuo- 
ti, _____________

Isz Szenadorio.
Kaip visur dabar Amerikoj, 

tai]) ir Slienadorij yra sunkus 
bedarbės laikai. Dirba po 
dvi-tris dienas ant nedėlios 
(sąvaitės) ir tai nepilnai: atei
na pėdė, tai kitas gauna kelis 
dolerius i dvi nedėli, Pavie- 
niai dar szeip-taip iszminta, 
bet žmonėms su didelėm szei- 
mynom sunku iszmisti. Dau
gelis pateko į vargą, pamatė 
ir bado. Dėlto miestas nesza 
paszelpą tikrai reikalaujan
tiems: susidarė net iam tikras 
komitetas, kursai renka aukas 
isz tarpo aukan jau ežių, o pas
kui dalina jas tikrai reikalau- 
j an tie ms.

Szenadoris garsus buvo tik 
pesztyuėmis tarp lietuvių. 
Dabar jau lietuviai pradeda 
įgauti gera vardą tarp anglų. 
In komitetą del rinkimo aukų 
pavargėliams yra iszrinkti ir 
keli lietuviai. Taip-gi anglai 
patėmijo. kad lietuviai noriai 
aukauja ant pavargėlių, dėlto 
ir pavaigusiems greitai sutei
kia paszelpą. Angliszkas laik- 
rasztis ,, Evening Herald“, 
kursai, ypacz remia užmany
mą neszti paszelpą jiavai’gu- 
siems, iszgyrė p. Taborą 
— ir kun. A. M. Miluką, kur
sai į redakciją minėto laiK- 
raszczio nusiuntė S 10 dėl pa
vargusių. Draugyste szv. 
Jurgio isz Szenadorio nuo sa
vęs paaukavo ant pavargusių 
S 10 — kas taipgi kelia lietu
vius svetiintaucziu akyse, u J

Kai]) žinome, Szenadoris 
iszsirinko miesto gaspadorlų 
lietuvį — p. Tabarą. Anglai 
isz ’pradžių ant to skersa akia 
žiurėjo, bet dabartės visi 
angliszki laikraszcziai giria O K?
prakilnų gaspadoriavimą lie
tuvio Į). Tabaro.

Trumpai sakant tarp Sze
nadorio lietuvių vis (Langiaus 
atsiranda prakilnesnių vyrų, 
kurių darbai pakelia vardą 
visų lietuvių. 

I

Pulkelis lietuvių su vietiniu 
vargamistra p. J. Žemaicziu 
mokinasi dramą ,,Pagirėlių 
vestuves“ ir, jei spės iszmok- 
ti,ant Velykų iszstatys ant 
SCi nos.

Mt Carmelio teatraliszka 
kuopa mokinasi dramą ,,Po
nas ir Mužikai“, kurią taipgi 
ant Velykų iszstatys, o paskui 
jei szenadoriszkiai sutiks, at
važiuos su savo drama i Sze- v 
nadorį, o szie važiuosią .į Mt. 
Carmel.

Geležinkelis Leliięli - Valley,
Prasidėjo nuo Lapkričio 1X90 m,

Trcinai iszeina isz Shenadorio į Peno 
Ilaven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly G 03, 7.38, 9.4. ryta; 12.58
3.53. 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 353 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards Ir 
lludsondale 3.53 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Fal s 
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; 3.53 po 

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, G.00. 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

8.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ir 
•’ 42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta: 3.53 irO.OO 
po piet.

In Hazleboork. Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta: 12 58. 3.53 po 
plotu.

In Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15, 7.30. 9.10, 11.10 ryta 1.50, 4.10 
6.50, 9.15 po pietų.

In Raven Run, Centralia Mt-Carmo 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07 
6.4G. 9.12 po pietų.

In l’arl< Place, Mahanoy City, De an 
5.45, G.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,353. 6,00 
8.42, 11.13 po plotu.

In Yeatesville 5.45, 7.38. 9.14 ryta
3.53. 6.00. 11.13 po pietų.

Trcinai iszeina.
Isz ShiiinoKin 5.15. 8.20. 12.10 isz ryto, 3.00, 5 10- 

7 50 po pb'tu ir :iti-inn in Szeniulori nntB.03,9.1 
ryte, 12.58. 3.53. 0.00, ir 8.42 po pietų.

Iszeinn isz. Sz.ennilorii į Pottsville. B #3. 7.38 
9.05, 1105. isz ryto: 12.58, 3.05, 4.15, 8.00 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenailori 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 Szenadorio į Hazleton, S.03, 7.S8 
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, IO.O5 
12.52 ryte, 3.05. 5.57, 7.56 po pietų.

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 pietn.

Iszeina in Ashland, Girardville ir 
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietn.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Jnction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9.10, ryta 12.50, po pietn.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietų,
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietn,

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10, 
9.40, ryte 3.05. po pietn.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte;.12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

rollin n. wilbur generaluas silperln 
tendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen. agentas
Phlladelpdia, Pa.

A. W NONNEMACHER, Asst G.P A 
South Bethlehem, Pa

Metu laikai.
Kristijono (Donelaiczio.

METAS III.
Rudenio gėrybės.

(Tąsa.)
Vei, kaip isz vakarą tamsių rūstaudami vėjai 
Vėl jau į žiemius bei rytus pradeda trauktis 
Ir žiemos szaležius pas mus į Lietuvą varo. 
Ak, jau skubįkimės ben veik stubas pasiszildyt 
Ir gaspadoriszkai stones galvijų paproryt, 
Kad, minau, nieks, nei parsziuks turėts nesuszaltų. 
Juk kiekviena galvijas, kad jau randasi gruodas, 
Musų fupeseziains vierniems pasiliecavodahis 
Ir į saujas musų žilirėdams, paszaro laukia. 
Duokim, bet vis sU protu padalydami duokim: 
Nes ateisianezios žiemos ilgumo nežinom 
Ir, kiek priesz szventas Velykas liks, nenumanom. 
Ar ne gerai, kad jau-, vargingai peržiematoję\ 
Greczną zopostėlį mums dar pasilikusį mulom f

Nugi dabar jau skirkimės ir vapėti paliaukim. 
O Dieve duok mums, kad, szventes visas nulydėję. 
Irgi sulaukę Dajij’metį bei szventai pasidžiaugę, 
Vėl susikviestumbim, kaimyniszkai pasisveikįt.

mo
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METAS IV.

Žiemos rupeseziai.
Ant, žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta 

Ir sziaurys pasisziauszęs vėl mus atlekia gandįt. 
Vei, kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai kai]) antai stikliorius įdeda stiklą. 
Taipgi namai žuvių, kur varlės vasarą szventė, 5
Dėl barnių žiemos nei szarvais užsidengę 
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvuolį siunezia. 
Ant, laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis
Ir purvynai jų teszkėt ir szliurpt pasiliauja. 10
Kelias, kad ji mėgina trenkt szokinėdami ratai, 
Nei koks bu Imas įtemptas dėl paszalo trinka, 
Taip, kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.
Taipgi dabar jau vėl sviets sveikįt pradeda žiemą.

Ak, jau ben ir reik. Kalėdų didelė szventė 15 
Artinas ir atpentai nor poryt pasibaigti.
Rudenys, ans dramblys, per daug nemandagiai drėbdama 
Ir besivoliodams purvuos, mus vargino skaudžiai.
Kožnas, į klumpes ir į vyžas isinerdams, 
Koliojo jo darbus ir jo madarą skystą. *20
Bet ir ponai, su szulnais skraidydami žirgais
Ir su poniszkais kas dien vieszėdami rėdais, 
Beteszkant purvams, neszvankų rudeni peikė. 
Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės
Ir sausos žiemos dideigi belaukdami skundės. 25

Taip visiems bedejuojant, sztai, pažars pasidarė 
Ir tuo žiemiszkai visur plezdendami vėjai 
Darganas į pietus, kur gandras miegti, nubaidė. 
Isz debesių žiema po tam iszkiszusi galvą
Ant visų baisių klampynių kelią padarė 30
Ir su rogėms vėl skraidyt ir cziuožt pamokino.
Taipgi dabar," kur mes pirm to pavasari linksma

Szventėm ir žoleles jo margas sav nusiskynėm 
O paskui džiaugsmus sziltus su vasara baigėm,
Ten pustynai su baltais kalnais pasidarė 35
Ir žiema sav žiepiiszkas kvigtkas nusipynė.

Tikt dyvai žiūrėt, kaipo barzdoti puszynai
Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo 
Ir nei pnderuoti ponaieziai stov įsirėmę.
Bet kiti nuogi žagarai, tarp jų pasilenkę, 40
Buriszkai po stogais jų stovėdami dreba
Ir raudodami kloniojas kad szvilpina vėjai.
Bet ir kerplėszos ir jų kelmai nusigąsta,
Kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judįt
Ir besijodama nei su sietais dulkina sniegą. 45
Taipgi dabar visi pasislėpę gyvuoliai girių,
Vėtroms vėl berūstaujant ir sumiszai besipjaujant, 
Cze viens urvoj sav sziltai, kai]) gal, įsigusztęs, 
O kitsai tenai ant virbo tupi besnausdams.

Taip, pankszcziai mieli, jums, taip mums pasidarė 59 
Ir taip jus, kai]) mus baugin braszkėdami szalcziai.
Jus žiemos smarkoms į szaltą girią nubaidė, 
O mus jis besipurtįdams į stubą suvarė 
Ir pasiszildyt nusiuntė pas kakalį mielą.
Jūsų namai szalii, kur jus miegodami krankiat, - 55 
Jus negal užstot, kad jus iszgandina szalcziai.
Mes, kad mus žiemys per daug užkibina grumzdams, 
Tuo kytriai pasislėpt į sziltą paszalį lendam 
Ir, tykam kampe žiemos n’atbodami kerszto, 
•Sav, tikrai suszilt, karsztoką viralą srebiam. 60
Ak jus vargdienėliai, jus nuogi nabagėliai,
Ar but szilts, ar szalts, ar kits koks dyvinas oras, 
Rubais vis vienais ir tais vacziais užsidengiat.
Mes, kad saulė mums per daugel nugarą kajtin,
Tuo trinyczius ar kobotus vėsius užsiraaujam; 65
O kad jau per daug žiemys mus pradeda dovyt, 
Sztai, tuojaus vilnoną sav ir kailinius imam, 
Ar, tikrai suszilt, į sziltą patalą kopam.

Taip bedūmojant man, vilkai gaujoms susibėgo 
Ir, kaip pratę yr, tamsoj tralalaudami staugė. 
Ak, jus neprieteliai, ar jau mėsos pasigendatl. 
Ar jau vėl skilvyj jums pastninkai pasidarė? 
Eiksz sziaury baisus, iszklėstyk nugarą bloznų; 
Bausk, prispausk su szaleziais juos, kad gloda jų butų. 
Juk baisu žiūrėt, kai]) jie kas vasarą mielą 75
Nei mėsininkai per laukus bėginėdami smaugia. 
O kad jie pagiryj užpuola kaimenę linksmą, 
Tai nesirupin, ar liesa ar tukusi kiaulė 
Irgi negailis, kad koki kuiliuką suėda;
Bet ir kuilį dideli jie parplėszt nesibijo. 80
Taip tie neprieteliai, kiaulienos jau prisiėdę, 
Dar nesisotin, bet, ir jautienos užsigeidę,
Taip berždžias kaip ir verszingas pamusza karves. 
O ir tai negana; jie, vis (langiaus iszsižioję.
Jau ir jaficzių szeszergių parplėszt nesibijo. 85 •
Ai, kiek margių, kiek ęlvylių jie sviete suėda!
Žalį su laukiu kytru bei bingusį kerszį 
Kartais, į laukus nusibastę, pradeda gandįt. 
Bet, ir juodo jie daug syk n’atbodami buliaus, 
Plėszyt ir mėsos prisiėst į kaimenę szoka. 90
Kerdžiaus ir piemenų, kad juos uluodami baido, 
Kartais taip n’atboj, kad vos į pagirį traukias 
Ir nusineszę ką, tuojaus tikt ėda, tikt ėda.
Ak žiemy, žiemy, susimilk, padaryk mums provą.
Juk nedaugio reik, sztai, jau galvijų neteksim, 95
O po tąm dar mus.paežius su gimine musų, 
Moteris ir vaikus vilkai mėsinėt pasidrąaįs.

O jus jėgėrės mokįti, j-us liesininkai, 
Kam neszaudot ką valdonai paliepė szaudyt? 
Argi nežinot, kad nei viens maloninga karalius 100 
Juos užmuszt ir iszgaiszįt žmonėms nepavydi?
Ar dykai jis jums kulkas bei paraką davė? 
O dėl ko vartus kytrius pas girią pastate 
Ir, linksmai gyvent, jiems ubą primuszė lauko?
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.Apysaka isz Lietuvos praeites.
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III.
Kuningaiksztis Adomaras.

— Bet asz negaliu daleist, kad tu nepataikįtum ~ kal
bėjo toliaus kareivis, braukydamas savo žilą, kaip pienas, 
barzdą. — Tavo ir akis gera ir rankos drūtos, tik tur but 
sunku rasti užmusztą pauksztį tokiam tankiam szile.

— Bet asz radau užmusztą žuvėdrą, tik nenorėjau imti 
— atsakė ant galo ilgai patylėjęs kunįgaiksztis.

— Dimnas daigtas — pakraipė galvą senis: — užmuszt 
pauksztį ir nepaimt jo! Tai yra vilyczias leisti ant tuszczio 
vėjo.

— Asz jos nenorėjau imti dėlto, kad ji nupuolė pas 
kojas laputės, kurią asz norėjau užmuszt, bet susilaikiau ir 
pasitraukiau į girią... .

— Asz czion nieko negaliu suprasti, kunįgaikszti, tu 
pradėjei kalbėti myslemis, kaip mus Krivė-Krivaitis.

— Niekados. Kada pamusziau žuvėdrą, tai sekiau, kur 
ji puolė, o puolė isz syk ant pat kelio, kuris veda į Eiriogalą. 
Tenais iszėjęs isz girios pamacziau nekviestus sveczius, .kurie 
tiktai, vadinasi lietuviais, o tiesok ....

— Tai tenais buvo visas būrys?
— Taip. Ir vadovas jų — pats bernas Jogėlos, nemitęs 

szuva — Vaidila.
Senis net isz vietos paszoko.
— Kaip, ir jis ežia? — suriko.
— Drauge su keturiais lenkais — dab<iige Adomams.
— Ir jisai važiuoja į Eiriogalą?
— Tenais, kur tikrai darys sutarimą su Vingaila. Tuo, 

Struosiau, tuojaus-gi jok tenais ir vąktuok juos. Mano že- 
maieziai daug prineszė blogų naujienų apie jį ir tarp 
tų naujienų yra ir blogiausia: buk Vaidila jojąs nuo Jogėlos 
pas kryžiokus dėl pasikalbėjimo apie susivienijimą priesz mus 
Keistutį. Ir szitoms naujienoms ąsz tikiu.

— Tai kodėl-gi neužmuszei tu jo?
— Bijaus užsitraukti ant savęs piktumą Vingailos. O, 

aut galo, jis isz mus nagų vis neisztruks.
Sens Struosius liūdnai .nuleido galva.
— Mat jau kas darosi — - tarė jisai: — lietuviai, vietoj 

kariauti su kryžiaiviais, patys veda į prapultį savo tėvynę. Ir 
tai vis dėlko? *

— Dėl to— atsakė Adomaras: — jog jiems reikia daug 
aukso, dėlto, idant gyvent didelėse skryniose, vadinamo
se namais. Bet lietu vys, sykį palikęs sąvo girią, jau ne lietu- 

•vys, o sena boba, kuriai pritinkiaus neszioti andaroką, nei 
kareivio drapanas. Sunku mums, tėve mano, kariauti su vo- 
kiecziais, bet dar sunkinus su vientaueziais, atsižadėjusiais sa
vo Tėvynės. Lengvinus matyti priesznis snvę meszką, nė kir
mėlę, kuri iszpasalų įgils tavę į kulnį.

— Tavo tiesa, Adomare — atsiliepė Struosius, apsi- 
juoslamas smarki aus savo diržą, ant kurio kybojo sunkus 
kardas. Savasis pi ieszas blogesnis už svetimtautį. Vienok 
reikia joti ir, tikėk, nenuleisiu akies nuo to Vaidilos!

Jis prisiartino prie savo arklio, iszsipancziavo jį ir pasi
taisęs balną sėdo ant jo.'

— Su Diev, kunįgaikszti, — szuktelėjo jis, —ir, jai 
reikės, asz duosiu urnai tav gandą.

— Mes busim ties vokieczių rubežium — atsakė Ado
niams.

Struosius nujojo.

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

Skubink, naudokis
isz ppogos!

Gavėnios laike Garso spaustuve parduos visas dvasisz- 
k0S įtalpos knygas už pusę prekės.

Musų spaustuvėje raudasi 
szios knįgos:

Maldų knįgos:
AUKSO ALTORIUS arba 
fezaltinis dangiszkų skarbu 
a)Skuriniuose apdaruose

$1,50
2,00b) Szagrino

c) Krwztolo
d) Su kauleliais

daugi aus
2 )BALSAS BALANDĖLĖS
a) Skuriniuose apdaruose 90c*
b) Szagriuo
c) Krisztolo
d) Sukauleliais

d augi aus
3 Mažas AUKSO

RIUS
4)KANTICZKOS

Szauksmas Balandėlio 25c.

Knįgos svietiszkos įtalpos

3,00 ir

l‘oo
2,00

75c.

Lietuviai amžių gludumuose
Maskolijos politika

Vaikų kningelė

Terp skausmu į garbe 
m a

LIETUVOS VISTORIA
Juokingas pasakojimas
Naujas elementorius su apdarais

LIETUVOS GASPADJ
NE

Amerika pirtyje
Apie Kražius

Tamoszius besotis
Lengvas būdas paežiam 
save pramokti raszyt

Ką daryt idant sveiki būtume 
Trumpa senovės Lietuvių 
stori j a
Petro Armino rasztai

Ponas ir mužikai, drama
Kas taisybe tai ne melas

10c
20c
15c

po
35c
50c

7c
15c

35c
10c
15c

10c
15c

Knįgos dvasiszkos įtalpos:
Gy veniniaiSzventujų Dievo 1,

80c
Die-
20c

Gyvenimas Vieszpaties 
Gyvenimai Szventu j u 
vo ir III zokonas drauge 
Garsais apie baisybes dienos su
do 25c.
Gydyklos nuo baimės snier- 
ties 30c.
Istorija szv. su abrozsliais 25c. 
Mėnuo Marijos - • 3oc 
Filotea arba kelis į mal

dinga gyvenimą 50c O O*'
Novenos ■ ■ 30c
Prisigatavojimas ant smer- a j

Istorija seno įstatymo
Kanczia Vieszpaties

Pokylis szventujų arba tanki 
n i ja

Stebuklai Dievo Sz S 
mente

Szloviuimas Sz. Panos Marijos 
Ražanczius amžinas

50c

30c
komu-

15

30c
25c’

20c
10c
20c
10cKalba dvieju žmogų

Vadovas in dangų
Vadovas aplankanczių atmininima kan 

žios Iszgan(tojaus musų - 18c
Girtybe,balslbe ir rustibe to grleko Ifc 
Kas yra griekas.kalba 2 mergaieziu 15 
Didžioji nedelia - 5c
Grieszninkas priverstas metavoties 10c 
Perspėjimas apie szv. tikėjimą 8c 
Trumpi pamokinimai 

gų kun. Antanavicziaus
Kasdienines maldos

žeme
15c

1,1 5 c.
va i ta ir jo ra-

5 c.
5 c.
5 C.
5 c.

apysaka
Ant Nakvynes “
Pasakojimas apie viena

sztinika “ ‘
Kaukazo balalsvis
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas “
Senis Makrickas “
Vakaras Tilviko pirkteleje * 5c.

Gyvenimas Stepo Raudnoslo (ketvirta 
dalis ..Szauleniszkio senelio") v 15 c 
Apie Dangų, Saulę. Menasi. Žvaigždes.

Plianetas ir Kometas “ 5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi

ja “ “ “ 10 c.

Geriausias Shemuidorij pho 
tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

Puikiai nutraukia ir nebran

291 W. Centre str.
Shenandoah Pa.

41 i r 24

DAKTARAS

Y. M HAMILTON, .D 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin

Shenandoah, Pa,

Vyrai visi pas 
nauja

Lietu viszką Graboriu
Vinca Minkevieziu

140 E. Cintro, Sljenndoli
Užlaiko geriausius arklius ir ri- 

ginus del szermenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - $1,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 in. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - - - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventu
su 

labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 

! lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50 
KUN. A. BURBA, Box 053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

GARSO Spustuve

SGaJ®£GX2GXD@©®@@®CCSC^ 
Kuopuikiausia ir už pigiai 

preke [czienia] iszpildog 
visokius drukoriszkus

darbus: Dru kuojai

Draugyszcziu konstitucijas, 
Pliakatus, Tikietus, Groma 

tas, Užpraszymus antvesei- 
lįju ir 1.1.

DRUK ARNES ADRESAS:

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

K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypą. x

O - Geime ir sztiezinse mėsa _ _ g_
JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir

MmįMlOSB K H. MORGAN, 
Dirba- visokias 

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAŪGYSCZIU----^■1
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

T— Pigi^iugin vieta visoj Amerikoj/

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
PAS

J. MILIAUCKANaujas elementorius (1895 m ) apdarytas evangelijų ir lekcijų ant visų metų s 
su puikiais paveikslais “ 15 c

Žodynas kini Miežinio keturo 
se kalbose, lietuviszkai,latvisz i 
kai, lenkiszkai ir ruskai $2,00 pah

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

Pamokslai ant <” ’ ’ 
tiniu szvenezių ir 
nedėlios
Pavergelė (P. Pei veri neoš

ir kaip gyvena Kynal
Vapplerio A. kun.
bažnyczios kataliku
Kristijono Donalaiczio P 
rio linksmybes
Andersono pasakos, su abroze 
liais 30c
Musu Pasakos, 10 pasakų 10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai 

o ypatingai Kražiuose 1893 metuose j 
del Lietuviszko teatro “ 15 j

Sziose dienose teippat aptll- ! Geriausi gerymal, užkandžiai uždyka nū
9 ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti 
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, oisterlų Irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
P. PHgKEVICZIGg

Kumpas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH, PA.

didžiųjų me 
didžiosios

75c

10 c.
Istorija

1 ,00 
avasa-

5 c

rėjom isz Chicagos siuntinį
Sapninįkais, . _. . 50

50Sromatų rankvedžiais

Robinzon Kruzo

’»»»>»»» «<««<««<’

Raszant pas mus reikia padėti szitokį adresu:
Garsas Publishing Co. Shenanadoah, Pa.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 32 page Book Free. 
H. B, WILLSON A CO.. Attorneys at Law. 
9pp. U.fl, Pak Office WASHINGTON. D. O-

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA. *

su I
c.

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg- 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russiją, Lenkija ir kitas wisas 
szalis Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekvicus Lietuvis gaus gerą 
priėmimų ir rojų.

PUIKI PROGAI
Už pigiausia preke’gauti visokių navatnų daigių

'nĮMy Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prisi
I segę prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsl, jjog toji 

kvietkadabai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam Isz 
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik.. ............25c.

Prietaisas dėl darymo balkų ir y vairiausių kazyrlų gall- 
J tė gafiti pas manę.

J# r I Puikios ponieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kviet- 
kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas poplerų 

ir konvertų kasztuoja 35c.
Maldų ir Istoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
Maszinukės dėl drukavojimo 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:

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

Ei, kiek syk į szilą vogt nuvažiuodami buvai 105
Su kaszele dovanot slaptoms jiems atnesza kumpį 
Ir aklai prisisiurbt su stuopoms pripila gerklę.
Bet tai vis klasta; nes varts, taipo prisisiurbęs, 
Jau po tam ir prisiegos atmįt užsimirszta, - 
O taip, jam bekapanojant, klastuodami vagys 110
Liepas uždraustas, puszis ir drūtmedį vagia, 
Ar, nusiszovę su griekais, sav parveža briedį 
Irgi naraiej slapta mėsinėdami juokiasi szelmiai.

„Rods” tarė Priczkus, su tabaku buvus pavitodams 
Ir, kaip būdas jo, žnairoms į Kubų žiūrėdama, 115
„Rods jūsų mylista jau patys tiek iszsimanot, 
Kad klastuot ir vogt vierniems nepridera klapains.
Asz, szaltyszius, asz, mokįto Bleberio žentas, 
Daug klastų tarp jus numanau į baudžiavą jodanis.
Sztai, ben vieną tikt žodelį jums pasakysiu. 120
Tuls tarp jus, mano sėbrai, vos į baudžiavą slenka 
Ir atsivilkęs, kad reik suktis, vos rėplinėja.
Viens, stovėdams i vis szen ir ten žioplinėdams, 
Pasakas ir niekus visokius užffesza draugui;
O kitsai tikt vis į pypkį kemsza tabaką. 125 j
Ar uždegt ugnies į pintį skilia vepsodams:
O vėl kits ką vogt slaptoms į paszalį traukias 
Ir kaszeles kitų draugų kytriai sumedžiojęs, 
Kaip koks szuo smarkus pakavotus trupuezius ėda
Ir kitiems baudžiauninkams tikt gėdą padaro.” . 130

Kad koks lenkiszkas ar žydiszkas balamutas
Taip nesvietlszkai klastuot ir vogt užsimano, 
Ar kad vokietis koks, vokiszkai pameluodams, 
Taip ponus kaip ir burns apgaut pasidrąsin, 
Tai nesidyvyju, nes jiems toks prigimė būdas. 135
Ale ką mislyjat, kad toks tuls randasi smirdas, 
Kurs lietuviszkai kalbėdama, pradeda branyf 
Ir visai n’atboj, kad Krizas Krizą prigauna?

Ar dyvdi, kad jau dėl mus vierni liesininkai
Su vieniais vartais visur dūsaudami skundžias? 140 

Juk baisu klausyt, kad, ant czesnių susibėgę 
Ir brangvyno bdriszkai prisiriję, būrai 
Kits kitam klastas ir szelmystes pasižįsta 
Ir isz savo griekų sunkių szutkas pasidaro.
Viens, apbranijęs liesininką, giriasi szelmis; 145
O kitsai, vartus priviliojęs, juokiasi smirdas.
Szis, akis užsipylęs ir dukiu svyrinėdams, 
O ansai, isz viso jau nuo suolo nupuolęs 
Ir kone merdėdams, dar būrų giria vagystę.

Ak tu szvents Dieve, kokiągi gadynę sulaukėm! 150 
Ak kokios tamsybės jau apjekino svietą!
Pons ir tarnas jo peklon tikt bėga, tikt bėga. 
Dievą viens nieku laikydams juokiasi ,szelmis, 
O kitsai, kad jam įtiktų, niekina Dievą.
Tuls, kruopas nedarytas ir vos pasukas ėsdams, 155 
Po vargų naszta kas dien vaitoja pakumpęs:
O dar ir toksai utėlius juokiasi Dievui.
Skundžias neprietelius, kad ponai vargina svietą 
Ir kad būrams jie paskutinį laszina kraują,
O tacziaus linksmai nusipeszt į karezemą bėga, 160
Taip, kad panedėlyj dar krapszto kruviną snukį.

„Ak” tarė jam Enskys, pas kurna Krizą sėdėdama, 
„Priczkau, tu per daug jau mus iszniekini būdą. 
O dėl to tu taip lietuvniką nabagėlį
Iszdarkai. jo szelmystes visas pasakydams. 165
Ar nedabojai, kad visi taip elgiasi būrai?
Szveds, maskolius, lenks ir žyds kitaip nepadaro, 
O ir vokietis, prancūzui „Viii” pasakydams, 
Taip, kaip tikras koks prancūzas moka prigauti.
Juk ir tu, gaidau, szaltyszium dar nepastojęs, 170
Su kitais draugais linksmai mokėdavai elgtis.
Eik, kiek syk su mumis, tamsoj į girią nueziuožęs, 
Padarynėms, kaip mes, visokius vogdavai uosius.
Ale beje tu vis kytriai prisivogti mokėjai;
Todėl ir vartai tavę dar niekados nenutvėrė, 175
O sztai, mus nabagus glupus (tikt g«d* sakyti)

Jau tiek syk ir taip asztriai liesininks koravojo, 
Kad, mam ding, klastuot ir vogt jau reiks pasiliauti.

„Rods” tarė Seimas „nei vienam klastuot nepareitis, 
O lietuvnįkams dar juo daugiaus nepritinka. 18$
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuva giria
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų, 
Isz visų kampų szio svieto jau susibėgo.
Ne tikt vokiecziai visoki, mus pažiūrėti,
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko, 185
Taip, kad ir lietuviszkai kalbėdami valgo
Ir jau rubais mus, kaip mes, vilkėti ]>agavo: 
Tikt margų marginių dar neszioti nedrįsta.

Taigi pameskim jau tokį netikusį būdą,
O vieniai visur ir viežlibai pasielgkim, 190
Taip jau ir svetimi mus būrai girt nesigėdės.
Juk mums Dievs asztriai. kaip žinom, zokoną duodama. 
Draudęs yr klastas visas ir visą vagystę
Ir nei szeip, nei taip prigaut mums nedavė valia.
Kad Doczys, ar Jons Mikolai pavagia stungį, 195
Ar kad Jekė, ką neviežlibai panorėjus,
Su klasta slaptoms Katrynos atima ražą. 
Tai jau didis grieks; nė taip užsigeisti netinka.
Ei, kas tas per grieks, kad kartais didelį rąstą
Szis ar tas ar aus pasikirtęs pradeda skaldyt, 200
Ar kad aržuolus szulnus durnai sukapojęs
Duoną kept ar ką džiovyt in kakalį kisza.
Ar nebūt ir keras koks tam reikalui tikras, 
Ar kūlelis isz žagarų sausų padarytas?

„Jaugi gana, kaimynai”-Priczkus sizaukti pagavo:205 
„Kas krivūlei reik, iszmanomai pasisakėm.
Bet kas žiemai dar reikės, trumpai pasakykim.
Žinot, kad ugnis, kurią mes skildami darom, 
Daug naudos ir daug iszkadų mums gal padaryti.
Kad, pasikūręs ją kuklius ar sziupinį verdi, 210
Ar kad, kepdama ką gardžiai, pas kaminą sėdi,
Tai tav isz drūtų minkszti pasidaro kąsniai.

Ei, koktu duszelei, kad, didei prisivargęs, 
Susnigts argi sulyts pas sziltą kakalį traukies
Ir, myledams jį, pamaži jau pradedi snausti. 215
Ar negerai, kad Dievs ugnelę mums dovanojo?

Bet ir malkos reik, kad nori stubą paszildyt, 
Ar kad kokįsav prisikaitęs szutini puodą.
Mislyk tikt, kas but isz mus, kad, virt užsigeidę, 
Kas mums reik, nei szio nei to nerastume sviete? 220 
Tai jau kiauliszkus reikėtų jovalus ėsti.

Ogi ką veiktumbim, kad kuoezės, perszalę smarkiai, 
Už kakalies sziltos nerastumbim pasislėpti, 
Bet nei žvėrys ant laukų bėginėdami vargtum?
Taigi nevengk, žmogau, kas syk, kad viralą verdi, 225 
Ar kad szildytis kytriai pas kakalį tirasai,
Tam dėkavot, kurs ugnį tav ir szilumą davė.

Ale nepykit, kad asz jums, kaip puolasi szulcui, 
Dar dauginus, kas reik, trumpu žodžiu pasakysiu.
Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą 230 
Ir, kad verdam ką, valgius iszszutina puode,
Ar žiemos czėse, kad reik mums, kakalį szildo, 
Ta liepsna, klausykit tikt, kad mes nedabojam, 
Daug, ak daug iszkadą gal urnai padaryti,
Taip, kad jos smarkums, tamsoj augsztai pasikėlęs, 235 
Netiktai musų buriszkas sudegina szėtras,
Bet ir poniszkus butus supleszkina greitai.
Juk girdėjot, kaip du syk puikiam Karaliaucziuj 
Dėl raspustos ir sunkių griekų pasidarė.
Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių, 240
Ubagais einanezių, kuriuos suszutino liepsnos?
Tuls isz jų, sav pats be proto kakalį kurdams, 
O kits, taukus spirgįdams, susvilino namą;
O kiek sykių glups ir nuopertas savovalninks,
Pypki sav užsidegęs, tarp sziaudų nusibasto 245
Ir želėk Dieve, taipo supleszkina kiemą, 
Kad isz viso tikt vos gals tvoros pasiliekti.

--------[Toliaus bus.]
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Pittsburgh, Pa.
Graudu darosi žiūrint isz 

szalies, jog lietuviai laiko sa- 
vę už lenkus, o ypacz dabarti
niam laike, kada suraszinėjo 
žmones kokios kas kilties ir isz 
kur katras paeina. Daugelis 
isz lietuvių užsiraszė ponai* len
kais. Tik tiekiai gerai. jog 
raszinėtojai -policmanai daug 
jau žino lietuvių, tai nesiklau
sę užraszė lietuviais. Labai 
yra stebėtinas dalykas, jog 
yra Lietuvoj gimęs, nė tėvai, 
nė jis pats nemoka tos ponisz- 
kos kalbos ir dar vadina sa- 
vę lenku. Kitas da ir lenkisz- 
ką knigą neszasi į bažnyczę, ir 
nors nieko nesupranta, o vie
nok varto laksztas po laksz- 
tui. Isz tikro yra didei navat- 
nas dalykas, jog lietuviai nori 
iszvirst į lenkus. Taipgi dau
gelis isz lietuvių, kurie augina 
vaikus, mokina lenkiszkos kal
bos, o ne lietuviszkos, mat gra
žų tėvams, jog poniszkai mo
ka. Isz tikro klysta, nes moki
na svetimos kalbos, o savosios 
suvis iszsižada. Jau gal toks 
likimas lietuvių, jog niekur 
negali apsieit be tos lenkisz
kos kalbos, noris viens isimai-

daug ir labai daug atsirandu 
isz mus brolių lietuvių, kurie 
eina su savo reikalais pas sve- 
timtaiicz'us .Eidami su kokiu
reikalu i kortų ima sau už 
guldytųjų lenkų.

Geistina butu, idai t. visi
L ’

tuviai remtu sa\ uosius, o
v

koki ponelį, ir privalo tai p da
ryt, kaip daro svetimtaucz-ai. 
Ar jie eina pas mus žmones 
ne, niekada; todėl imkim pa
veikslą nuo svelimtauczių ir 
su vale kokių reikalų kreipki
mės prie savo vientauczių, o 
vien tik tada paz'įs lietuvius 
amerikiecziai, kada eisim isz
vien visi, o ne Kaip dabar, 
parsiduodami kitiems už deg
tinę ir alų.

cZ Ii 1 C ’/57 ' t! S •

Pąjieszkojiniai.
Meldžiu atsiszankt ant žemiau pa
dėto antraszo, Jono .Jucaiezio, An
tano Szuopio, givenanczių New 
Britain. Conn., nes meldžiu atsi- 
szaukt pas manę po tokių antraszu:

Pranas Naujokaitis.
Jo 12 Carson Str. S. S.

J’ittsburgli. Pa.

Asz Tamoszius Simniszkis pa- 
jieszkau Antano Žilinsko isz so-

Povilas Obiecupas

vienatinis lietmiszkas pinigų-siuntėjas; siunezia pinįgus i visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai lama kuogreieziausiai iszmokėti per 
>anką. Lietin iai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne pas koki ten 

žydą prigavėją. Gyvenanti tolinus nuo l’ittsburgli'o gali pasirodavot 
x*r laiszka, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą. 

>. laip-gi parduoda ir l a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiccunas
1o12 CARSON STR, PITTSBURGH. PA.

LIETU VISZKAS

[ \ RIĄUCZIUS steliuetus siutus pasiuva 
tikt už S I t mažiau
sios prekes, eina iki 8-10. 
o kelnes nuo 8 3 iki 8 18:

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas burnt atliktas kuepuikiau- 

siai. l’asiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ka dai

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

tuviams. tikt n užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka n esi galėsi t.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviezia
savo naujame name ant

G30 W. UcilIlV str.
Mahanov City, Pa. • •

Laiko geriniHia s z t o r ą ir 
s a I i u n ą.

Atsilankyk! patyrsi, kad lai tei
singas ii geras žmogus.

l'ž pigių pigiausią prekę visoki 
vainikai dėl szermenų. Taiposgi 
isokios zobavelės isz blekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas

Mrs. M. F. Schmidts 
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
laibai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovėlės.

ŽINIA DĖLSALIUNIkU 
IK SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
J is jiardax inėja laiposgi daug įvai
riu gražiu mažmožių: parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei neliki, tai pamėgįk duot jam 
orderi. Jo krautuvė yra

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

.LIETUVA
NEDEI .IMS LAIKRASZTIS

tszeina Cliicagoje Kas subata ir paduodu žmonėms 
svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame

rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.
..Lietuva'* kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu doleriui! 

užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 5()c., dova
nų. Kas užsimoka $1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c., o prisiunsime dykai.

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

..Lietuvos” spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituci
jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai. 
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

szys lenkas, tai jau ar moka 
ar ne, keli esanti lietuviai szne- 
ka lenkiszkai. Lietuvių tau
ta nesidaugina, tik mažinusi, 
nes daugel iszsižada suvis sa- 
v o vardo, jog jis nesąs lietuviu, 
o Kokiu ten lenku, airiu ir t. 
t. Na, ar jau nesusipras kuom 
esą, jau rodos galėjo kiek
vienas pažįt savo kiltį ir kuom 
esąs.

Paežiam Pittsburgli’e vie- 
nok mažai yra tokių lietuvių, 
kurie vadina savę lenkais, nes 
jau jeigu tokį pagauna keli ge
ri tėvynainiai, tai jau atsižada 
suvis lenkystės, arbasuvis sza- 
linasi nuo lietuvių. Bet kaip 
bus tada, kaip nė lenkai, nė 
lietuviai nepriims, liks nuo vi
sų pauiekįti, tada pažįs savo 
klaidą toki lenkomanai, kada 
liks paniekintais nuo savo j o
nų, kuriems tarnavo. Tiesą 
kalbant, lietuviai suvis galėtų 
apsieit ir be lenkų, ale jau gal 
toks prisiriszimas, nes ponai 
lenkai su vale kokiais reika
lais tuo kreipiąsi pas lietuvius, 
o jie lietuviams nepamaczija 
fr tai nesusipranta, jog len
kams tik lietuviszki doleriai, 
o ne lietuviai yra reikalingi.

| džiaus Smalmįkų. pavieto Kalvaii- 
jos ir gminų Kalvarijos. Malonin
gai praszau, kad jis pats ar kas ki
tas danesztų ant szito adreso;

bin). Simniszkis
405 Milbur st r.

Worcester. Mass.
-o-

J uokai.
Blogos pasekmės geros rodos.

\ ienas mokįtojas, norėda
mas iszmokyli vaikus stropu
mo, mokino juos, kad svar
biuose atsitikimuose niekad 
neprakalbėtų, pakol nesuskai
tys iki szimtui. Davęs tą isz- 
ganingą rodą, mokįtojas atsi
stojo prie pakuros (pecziaus), 
bet už valandėles patemijo, 
kad visi vaikai lyg ką pamaži 
skaito. l inai visi sykiu suri
ko:

—. . devyniasdeszimtis de
vyni, szimtas! pono mokįto- 
jaus žiponas isz užpakalio de
ga.

Hotelij.

— Atsimyk, Jonai, kad 
manę ryt-anksti prikeltam.

— Gerai, tegul tik ponas 
paskambina.

Adomas Paul i u kaitis

2713 Penn. Avenue, Pittsburgh , Pa.
C?

GERIAIAl'S RESTACRACIJA

K. VERBILOS
Jagu sziezion atkeliausi, pas Verbi- 
la visko gausi: szalto alaus, saldžios 
arielkolės, o cigarai isz paezios 'kur
ki jos pargabenti.
72 — 12 Ssr. South Side,

Pittsburgh, .

Dvi Aptifikos 
kur galima susiszekėt lietuviszkai. 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka gal ina gaut brolisz
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

P.C. Shilling & Co.,
28(11 X'24ol Penn. Avenue. 

Pittsburgh Pa.

VAIPOS (.1 —
Pataiso blokinius stogus ir už-, 

laiko visokius daigius rei
kalingus prie 

kuknios.
_____ Į_____

K A. DAVENPORT,
27 S. Jardiii sir Shenandoah, Pa,

..Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių 
laivų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai 
iszsiųsti per ,,Lietuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja 
kaip isz kitiį agentų. ,,Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda 
lotus ir namus Cliicagoje aplink lietuviszką bažuyezią ir at
lieka visokius lietuviu reikalus gerai, greitai ir teisingai.

Jiaszant su bent kokiu reikalu į ..Lietuvos“ redakciją 
arba pinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą*

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

R. A- Davenport 
l’AHDUODA 

VISOKIUS PECZIUS KURKI
MUS IR DEL SZIEUMOS. Raitai®

Puikiausia visam Shenandoah

FESTAURAGJIĄ
'Tris syk ant dienos kąrszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi Įlietus, viskas szviežia: cigarai'alus 
oii mos k I i ąsos.

VI E N A T1N E I. E N KISZ K A

APTIEKA
netoli lietuviszkos bažnyczios. \ ais- 
tai esti pargabeiiti isz Europos ir re
ceptai buna iszpildomi kuoteisin- 
giausiai. Taipgi turi visokių paten- 
tavotu vaistu.

Si. Sarzynstas,
805 Carson Str. South Side, 

PITTSBCRGTL Pa

Wanted—An idea
Protect your ideas: they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBtJRN & CO.. Patent Attoi 
neya, Washington, ’J. C.. for their $1,800 prize offei 
and list of two hundred Inventions wanted.

We BUILD them to YOUR order

pi. f.

Žinoma visiems, jog randas 
S u v. Valst. norėjo ir nori su - 
.mažįt. arba a p su n K įt atkelia- 
vimą i sziąžemę, bet tas billas 
likos atmestas per ex—preziden
tą Clevelandą, gal ir liks kaip 
buvo. Vienok amerikiecziai 
ketina apsunkįt būvį ateivių 
ir kitokiais budais. Sako, 
kad netrukus ateivys, neturin
tis ukėsystės popierų, negaus 
darbo. Žinoma, tas nepriguli 
nuo vieno, bet nuo valdžios, o 
gal tą su laiku įvikdįs. Lietu
viai Pittsburgh’o sujudo tame 
dalyke ir nenori pasilikt už
pakali j kitų; nėra tos dienos, 
kad neitų iszsiimt ukėsystės 
popierų.

Amerikiecziai isz to spren
džia, jog norim pasilikti gi- 
ventojąis szios žemės ir lab- 
jaus mus guodoja. Stengki- 
tės kiek galėdami pastot u kę
sais Suv. Valstijų, nes gal 
pareit toks lai Kas, jog ir gali
ma su jų pagelba ir kokį užsi
ėmimą gauti, nes jau ir dabar 
nesant ukesu szios žemes, ne
galima turėt jokio urėdo.

Kiek žinoma, diktasskaitlius 
lietuvių randasi Pittsburgli’e, 
o tarp tų tuiim ir kelis biznie
rius, turim savo vientautį agen
tą Povilą V. Obiecuną, kurs i 
siuntinėja pinįgus ir laivakur-į 
tęs. Taipgi tuiim rubsiuvį 
(kriauczių) Adomą Palukai
tį ir lietuviszką uz'eigos namą 
Kązio Verbilos. Kaip rodos 
su jokiu reikalu nereiktų 
kreiptis prie svetimtauczio, oi

Geras prisitaisymas.

— Rytoi jus szliubas - sako 
vargamistra nuotakaiar at- 
sakancziai prisitaiset ant taip 
svarbaus akto.

— Teip - atsake nuotaka: - 
mama prikepė duonos ir ra- 
gaisziaus, o tėtė paskerdė par- 
szą ir nupirko degtines.

Pasarga.
Dėl žinios tų, kurie pirkę likietus 

ant dviraczio, leidžiamo ant liotcri- 
jos ant naudos lietuviszkos bažny- 
czios New-Philadelpliijos pasiduoda 
žine, jog minėtos 1 loterijos trauki
mas atadėtas iki 21 dienai mėnesio 
Gegužio (May), 1897.

Su guodonc Komitetas.

IbZPARDAVIMAS! ISZ- 
PAR DAVIMAS!

Sukatoj vakare, 27 Kovo (March) 
daug apatinių marszkinių. kepurių, 
baldu ir visokiu mažmožiu.

C C

Iszpardavimas prasidės 6 valan
da vakare.

AM. g W. Centre str.

PARSIDUODA
didis mūrinis kotelis vadinamas 
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
minga Aieta del piknikų: strvtka- 
riai eina ežia jau.

Dasižinokit pas
Mr. M. Dormer 

St. Clair, Pa.

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. iLIoyd str.

Shenandoah Pa.t

8 k a. i t y k i t!
Dabar pargabenom szkap- 

lieriu. ražanezių, abrozu viso- c- c c
kių. kryželių, medalikelių. Kas 
nor ką nusipirkti tegul krei
piasi prie

T. Krizinaucko
119 E. Centre str.

yra mus agentu Mt. CARMELIJE 
ir APIEUNKESE.

Užraszo G a r s ą ir apgarsini
mus priima.

Jeigu busi kada nor ) 
Planberij užeik pas j

JURGI ILGŪNĄ 
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi, 
arielkelo kai[> medus, o cigarai turkikisz

SOUDAN, ! bicycles 
NILE and I and

PYRAMID t

They run better and last longer 
zkO and are very attractive. Send for 

our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de- 

Caj tails as to •»•»»»»»

JVIaley,
T G N.Main st.
Shenandoah,

Pa.

Parduoda dzie- 
goriiis naujus ir 
pataiso viso
kius dalyku: 
isz aukso ir si
dabro , kaip tais 
žiedus, špilkas 
ir kitus.

SALI U N 1 N K A 1!

STYLE, 
COLOR 

and FINISH.

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

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest circulation of 
any scientific Journal, weekly, termt $3.00 a year; 
$1.50 six u.onths. Specimen copies and Hand 
Hook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

■— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kati CHKYŠ
TI A N SU M I D'l’O yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Uh. Shmitlra gali kas nori gauti ii 
baczkut'a in namus parsigabenti, 
7 0 W . Coal str. Siena i t’eidi . Ta.

41 ir U

--  PAS--

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :-

FOBNISZirs. PI.TANUS. VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

Peipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lai is svieto.

ir 11/ E.Centre str,12 r
[36 ir 9] SHENANDOAH, PA

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4tli7fe SUiNBURY STR.

. 1NAUJES i T^IETUWISZKAS OSH

s A L I U NASK
202 S. Main Str., Shenandoah Pa.

-a JUR. $ ANCEREWI6ZEUS,
Migi vyrai pas savo brolį lietuvnįka <mt szalto alaus! isz Praneijo- 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailctsit.

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

GERIAUSIAS M Lietuviszkas 0 KRIAUCZIUS

Id omas Ruja oda s
kraustė į savo naujus namus antt^^^:

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa
Insisziurikite (apsisergekitei pas

T\ TT-S rl T71011 S3 4- lž° SguI1' slr Slieimndoah, 
1 V 11JL JP d LA.k) UTies Hetuviszka baziij ežia

Jis perstato geriausias, isztikimiauaius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoas luszlurlna nuo ugneles jau daugelis motų j

S. Markauckas
IR t J. BUSZKEVISZIUSj 

—neseniai pirko—

a,
poriniu žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 Ė. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

Jan at- 
spaudi- ' 

n o m e
knįgą ,, Padėjimas lietuvių tau-1 
Los Rusų vieszpatysteje”, ku- j 
rioje jos autorius grafas Leliva 
aiszkiai parodo priespaudas, 
kurias kenezia mus broliai po 
maskoliaus jungu.

Kasztuoja tik 35 C.
Garso spaustuvėj dabar iszėjo 
sekanezios knįgc-s:

Stacijos arba Kryžiaus 
kelias, preke.......... S centai.

Baltas karžigys (eilės), 
versta isz Mickaus......... 5c. ,

Rinkimas M aito, vaizde-1 
lis isz lietuvių gyvenimo 8c,,

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Pas Olszinska visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos

1 <7

Ir kyepenczių cigarų. . . .
Ateik, broli, numatyti
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

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

CKO
Cash sztoras

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

MaochSrSunus
105 S. JVIaipStf. x

Shenandoah. Pa

HBTELIS arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeipžmo
nių. Kurie nor szį bei tą dasižlnotio ir szalto alų 
ežio taurę iszgertU ar cigarėlį parūkyti, ateiki 
te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa

Juozą Daukszi.
7


