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SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 3 (L BALANDŽIO (APRIL), 1897 m.
Pasza Haki, komendantas
kariumenes Tokate. apskriti)
Sivas, kur turkai iszskerde 700
armėnų, likos nuo savo urėdo
numestas ir pasodįtas į kaleni
mą už tair kad daleido atsitikti
tai skerdynei. Prie tokio nu
baudimo privertė sultoną kitos

GEPJAUSĮA DABAR
apie Emigrantu Namus

Žinios isz Amerikos.
7a

niės tirt i ėjimas.

Gali sustraikuoti.

New-Yorko žiponų (siutų) siuvė
jai ketina sustraikuoti. Jiems da
bar moka nuo kiekvieno pasiuto
drabužio, o jie norėtų, kad jiems,
kaip pirmiaus, niokotų ant nedėlios.
Butų tai didelis straikos, nes sustraikuotų apie 10.000 darbinįkų.

fsz Lietuvos
Ties Vilnium szią žiemą girių
prekėjai taip ėmė kirsti girias, ro
dos kas jiems butų uždavęs, kad bū
tinai turi viską iszkirsti. Netik
drūtmedis, bet ir prasti medžiai,
drebulaitės ir tos lygiai tinka besocziams girių prekėjams, daugiau
siai, žinoma, žydams. Labjausiai
įnyko naikiti girias Vileikos paviete, pietinėj ir rytinėj jo da-

Mieste Twobridge, V t. 23 Ko
vo po pietų jautė visi gana stiprų
žemės drebėjimą, taip kad pasiju
dino visi namai, bet blėdies jokios
nebuvo.
Gali taip-gi sustraikuoti New—
Visi szneka apie reikalingumą Emigrantų Namo ir aukas Tą paežių dieną apie 6 valandą Yorko darbinįkai, prigulintiejie
vakare buvo silpnas žemės drebėji
GRAIKIJA.
i ant jo įsteigimo deda, viens su kitu lenktyn eina tame dalyke. mas ir apie miestą Morrisburg, prie ,,Enterprise and Progres
dirbantiejie
Graikai antrusyk protestavo Garsas norėtų kuodaugiausiai nuveikti darbo del Emigrantų Ont.; drebėjimas tęsėsi kokia 50 sive Association,”
dirbtuvėse ,,Master Fitter Asso
priesz Europos vieszpatystes Namo įsteigimo ir visokiais budais mėgina rinkti pinįgus.
sekundų.
už blokavimą Kretos ir visas
Beveik apie tą paezią valandą ciation,” nes jiems ketina numažįti
Kiekvienas
tautietis,
kurs
prisiuns
in
G
arso fondą nema
Vilnius rengiasi szvęsti 900 memokestį. Yra ten 1100 darbinįkų.
Graikija eina savo keliu.
buvo
gana
stiprus
žemės
drebėjimas
galinezias isz to būti blogos pa .siaus kaip puse dolerio, gales uz puse prekes nusipirktz isz
Su jais, regis, streikuoti ir kiti tinę atmintį smerties szv. Vaitie
per
15
sekundų
mieste
Montreal,
sekmes iszaugszto verezia
kaus. Yra padavimas, kad toj vie
Kubieczių vadas nelaisvėj.
Garso kningyny ežios kningu (ne daugiaus kaip už $ 2.00.)
Kanadoj, nuo kurio namai pusėti darbinįkai ,,Enterprise and Pro toj, kur dabar yra bažnyczia para
ant tų vieszpatysczių.
gressive Ass.,” kad parodyti sąjaus(Paaukavęs 2 doleri ir daugiaus gales nusipirkti uz ta pad nai sudrebėjo ir keli kaminai subi ma savo draugams. Tada streikas pijos Ruda, priesz 900 metų szv.
ro. Kaip paskui pasirodė, tas
Vaitiekus sugriovė stabmeldžių žiGraikai neapsiimu, kad jų preke kningu uz 4 dolerius’ (t. y. 8 dolerius, jei .pilna preke drebėjimas
dasiekė į rytus nuo butų labai didelis-- į 60,000 darbi nyczią, o užsmeigė kryžių ir tokiu
kunįgaiksztis Jurgis butų Kre reiktu mokėti),
Montreal ant 70 mylių iki miestui nįkų sustreikuotų.
budu įkūrė pirmą parapiją tam
tos gubernatorium, nes jie,
Three
Rivers,
o
į
vakarus
ant
110
Eisens
vandeniu.
Sekanczias tik knįgas už tą prekę pardavinesim :
kraszte. Rudos parapijinėj bažny
KRETA.
kaip ir patys kretiecziai, apie
mylių.
isz
Kapitonas Robertas Cook
czioj dabar rengiasi daryti atmini
,,Padėjimas lietuviu tautos rusų vieszpatystęj “.
Vyriausias Kretosmaisztinį- autonomiją Kretos ne pamisTruputį vėliaus, nes priesz dc- Americus, Ga. sukirto laižybas mą 900 metų nuo smerties to szVenkų vadas suszaukęs į Akratiri lyti nenori.
,,Kun. Miežinio Žodynas“.
szimtą adyną vakare, bet vis tą pa ant §1000, kad jis nuveis upe Ohio tojo.
ezią dieną, jautė gyventojai miesto isz Pittsburgh’o
vadus mažesnių skyrių apreisz,,Duonos jieszkotojai“, (puiki apysaka).
į Cincinnati.
Vandalia,
Ill.
lengvą
žemės
dreke jiems, kad Kretai nori duo Girdėt, jog Europos vieszJisai yra dabar Bostone ir rengia
Isz Vilniaus raszo, kad 2 Ko
bėjimą, linkmėj nuo vakarų į i’y- si prie tos kelionės, kurią tikisi pe vo mieste Szpoloj (Kiev, rėd.)
ti autonomiją. Vienok visi jie
,.Petro Armino Rasztai“.
tus.
reiti į 15 dienų. Reiktų jam nuvel ukinįkai ,,muszė žydus,” draskė jų
vienbalsiai pasakė, kad nenori ja atszauktų szalin savo kariuSzuvis isz dangaus.
,,Kankinimas katalikų Lietuvoje“, (puiki drama).
ti vandeniu apie 450 ar 500 my- krautuves ir gyvenimus. Pradžia
ne autonomijos po Turkijos menę nuo turkų rubeziaus.
pasidarė isz barnio ukinįko su kal
..Filiotea“.
Farmeris C. F. Earle dirb
valdžia, ir kad toliai kariaus,
ilgas miegas.
viu-žydu. Isz barnio pasidarė
damas girioj netoli miestelio So
Nuo Macedonijos rubežialis
kol visiszkai netsikratys nuo
Edna, 12 metų duktė farmerio pesztynė, žydai stojo už saviszkį,
dus, Mich. iszgirdo, kad pro ausį
pareina
į
Londoną
žinios,
Kad
Turkijos, ir kol Kreta nebus
J. P. Bein’o, kursai gyvena 6- o ukinįkui patai kijo kiti ukinįkai.
,,Tamoszius besotis“.
kas
praszvilpė.
Iszpradžių
m
išli

ten beveik kasdien esti susirė
iose myliose nuo Kennosha, Pa, Indukę ukinįkai pradėjo muszt vi
prijungta prie Graikijos.
,, Pirmutinis degtines varytojas“.
jo, kad tai buvo kulka kokio neat
mimai graikų kariumenes su
užmigo 15 Kovo ir iki 27 Kovo sus žydus, nepaisydami, ar katras
sargaus strielcziaus, bet pažiūrė
,,
Amerika
pirtije
“
.
isz to kaltas, ar ne, toliaus ėmė daužyti
25 Kovo kretiecziai szoko kariumene Turkijos.
Isz tos
jęs rado ant žemės skylę, kurioj nieks jos negalėjo iszžadįti
ant tvirtynes Malaxa, ties kibirkszties, sako, labai grei
pasikasęs kelias pėdas gilyn rado miego. 27 Kovo numirė suvis langus ir duris jų gyvenimų, krau
tuves plėszt, tavoms mesti lankant
už grumulą vario taip karsztą, kad bu nepa budus.
Kiekvienas lietuvys privalo naudotis isz tos progos:
Suda, iszvijo isz ten turkų ka- tai gali pakilti didele liepsna ir naikyt. Pesztynė tęsėsi tik 4
Ekspliozija.
naudingų knįgų ir dar turės vo dar minksztas. Grumulas buvo
riumenę ir toliai juos perse kare tarp Turkijos ir Graiki pilSC prekės prisipirks
valandas, o visi žydų gyvenimai
g e radėjo ir nelabai didelis, tik 3 colių skersa. Netoli nuo Philadelpbijos, Pa. buvo taip sunaikįti, tartum per tą
smagumą, jog jo vardas
kiojo, kol nuo turkų laivų ne jos.
kisztėj. Turėjo tai būti atskala ko dinamito
dirbtuvėj „Repauno”
tėvynainio, rupinaneziosi
pradėjo szaudyt ir privertė
miestelį butų perėjęs koksai vi
kio
meteoro.
eksplioadavo nitroglicerinas. Eks
Pasklido žinia, kasžin ar savo brolių padėjimo.
duramžinis neprietelius.
pliozija buvo tokia baisinga, kad
,.
Baltus
kepurės
’
’
teisinga, kad Turkija sutraukė
Kiekvienas, kuris nori vadįtis lietuviszku patrijotu, tė
isznesziojo apie 70 prie dirbtuvės
26 Kovo mahometonai sa 100.000 kariumenes ci Graiki vynainiu ir kurs nori iszties prakilnesniu pasirodyti, tegul Jaunas farmeris nuo Shelby vi prigulinezių namų, sudraskė tris
lie, Ind., II. Fox’as,
kursai
los Kretos padavė veszpatys- jos parubežį. Kita žinia, regis dabar pasirodo.
Nekasztuos tas jam daug, beveik nieko, o turi su kuom provą, gavo vieną darbinįkus o kelioliką kitų sužei
czių ambasadoriams protestą, claim teising-esne, garsina, kad geriaus sakant, turės naudą, nes tik už pusę prekes įgaus
dė. Ant vietos ekspliozijos pasi
ima nagan Suv. Valstijų valdžia už
dieną
anonimiszką
gromatą,
kurioj
turkų
kariumenei
valdžia
neį

darė
duobė
50
pėdų
ilgio
ir
25
plokad jie nenori autonomijos
.nenioraliszkus rasztus.
naudingas knįgeles ir parems tautiszkus reikalus.
nežinomi
rasztinįkai grūmoja,
stengia
iszmoketi
ne
atsakanczio.
Kretai, ir kad geidžia pasilikti
Skubįkites visi, kurie dar neaukavote, prisiųskite savo kad jį užmusz, jei jis nesiliaus proczios algos, ne aprupįti ją reiMahanoy City pasidarė trukszPavandenė.
po sultono valdžia.
vojasis. Jo prioteliai tuojaus pa
aukas
ir
orderius
ant
knįgųuž
pilSC
prekės.
reikalingais ginklais; tuom
sirūpino surasti rasziusius laiszką,
Vanduo upėj Illinois nors nuo mas nemažas isz priežasties suaresztarpu
graikų
kariumene
turi
Su guodone
Garso Redakcija. kas jiems, vienok, nepasisekė; kitą 25 Kovo daugiaus nekyla, bet nė tavojimo p. D. T. Boczkausko,
Ties Tsikalario, Nerokauru
dieną Clande v McDonąld'a.s. kur nenupučia. Vanduo toj upėj stovi ,,Saulės14 iszduotojo.
ir Daxon kovėsi per visą die pakaktinai ir maisto ir ginklų,
kuriuos nežinia isz kur ima.
sai buvo liudinįku toj provoj, rado ant 18 su virszum pėdų augszcziaus,
na. Graikai szaude į turkų lai
Paėmė jį nagan Suvienytų Val
KUBA.
ant
savo
durų
prikaltą
paraszą,
kad
kaip
paprastai
stovi.
Keturiom
staeziai
į
žibanezius
vagiliaus
dan

vus isz atimtos nuo tur
stijų valdžia už talpinimą nemora
tis privertė apleist savo tvirtynę ir jei jis neiszsidangys isz tos apio- myliom
žeminus Wesley City
kų tvirtynes Malaxa. Insur Nuo salos Kubos pareina
jieszkot kojose iszganymo. Ta- linkės per 24 adynas, tai jį ,,Baltos vanduo jau pasėmęs yra kiemus ir liszkų (prioszingų dorai) rasztų
Minersville,
(P>
cziaus ir medėjai nemiegojo, bet Kepurės” pakars ant pirmo pasi jei da nors truputį pakils, tai gy Saulės Taradaikoje.
gentai dar vis degina turkų
_ ,
4 staiga
saugu puolėsi ant
aut jo
j ir sugriebė szį
namus ir stengiasi paimti tvir- kareivių dalis susirėmus su I as mumis. blogi czesai.
taikiusio
medžio. McDonald’as ventojams atsieis prasiszalįt isz sa Suvienytų Valstijų Amerikos paczDirba j pipm negu
. jo
_ kojos
. > spėjo atsidurt
taip to nusigando, kad turėjo pa- vo namų. Upė taje vietoj turi 2 tas sunkiai baudžia laikraszczius už
tynę Butounaria.
' " pusėj lango.
kubiecziais kalnuose Pinar del nuolat po 2 dienas ant nedėlios, o t» kitoj
siskandyti, nes ant upės kranto ra mylias ploczio, o ties Chillicothe
Rio suėmė jenerolą Ruis Ri- kiti :r visai sėdi bojlarbo, uždarius'
. 29 Kovo atvyko į Retimo
suriszo jį drueziai ir nuvedė pas do tik jo drabužius, o jo paežio nie net keturias. Daug gyvulių pri
du didžiausiu krekeriu.
suvis nepriima tokių laikraszczių
i • -i ; 1 skvajeri, kurs prisipažino czionai kur negali surasti.
gėrė.
Anglijos ir Maskolijos kari li
visi - darbinįkai
1
•
•
1
•
•
i
•
t
J prie viso ko ir iszcLve savo
dėl persiuntimo į kitas vietas.
Vėtra.
Viens nžniusztas, kits sužeistas prie
menę, kad apreikszti, jog Kre
va- kad netur duonos, biznieriai, kad 3tJV0 fuj vienas is; mus žinomų
Boczkauskas ginasi, jog jis ne talpi
darbo.
progresist ų, vard u Juodis. Ant
Mieste East Cairo, Ky. szturta gauna autonomija.
Kada du ir po garsaus Maceo smer- negal padaryt pinigo.
rytojaus nugabeno jį į Pottsvi- mas nuvertė stovintį ant polių tvar
Ties Pittsburgh’u, Pa, Brad- nęs jokių paleistuvingų apraszymų
tų kariumenių apicierai kalbė cziai buvo vyriausiu kubieczių Vieni progresistai ne bėdavojo - lie.
'
Vietinis. tą su 5 arkliais 27 galvijais ir dock’e dirbtuvėj „Edgar Thom ir sako, jog skundikas, kurs pranenusiramijosi po balta velava su kretie- vadu.
nimą kad ir blogiausioje gadynėje.
daugeliu mažesniųjų gyvulių į upę. son Steel Works” truko didysis szė pacztai apie jo straipsnius, ne
czių vadais, kretiecziai pradė
Sztai pereitą nedėlią, kad nedirbo,
Forest
Visi gyvuliai prigėrė. Dar ant tų sunkratis ir ant vietos užmuszė dar- gerai isz vertes juos: lietuviszki tie
jo szaudyti į turkų kariumene.
pasipraszė jie ežia Kuncmonuką
tvartų buvo 3000 buszelių kuku- binįką Hugo, o kitą G. Snyde- žodžiai galį būti nemoraliszkais ir
Abelnai kretiecziai taip nenori
r’į sunkiai sužeidė. Taipgi ir dirb
ridzos - ir ta dingo upėj.
moraliszkais.
Brangus
G
arso Redaktoriau!
tuvės namą dikeziai sužeidė,
šakotų apie socializmą. Nair at- meldžiame patalpįti szią žinę į savo
autonomijos, kad gatavi greiSudegė keturi žmonės.
Saulės iszduotojas turėjo pasta
net turėjo visi paliauti dirbę, kol
važiavo jis ir - suszaukt ant salės
cziaus visiszkai pasiduoti po |čsį Maskolijai perki
Paradise Ridge’jo sudegė na pataisė.
tyti 1000 dol. kaucijos, jog iki promitingą; žmonių susivėj daugybė.
Dieną 9 Kovo bėgtuiczių metų mas farmerio Jokūbo Ade su juom
sultono valdžia.
arba perkasą, kursai suPas mus jau mat toks būdas: tikt pa pas mus atsiprovijo paszventinivai, kuri bus Gegužės mėnesije,
Angliakasių konferencija.
paczm,
jo
paezia,
duktere
20
m.
TURKIJA.
mas Stacijų ir klausymas velykinės
šu J uodomjom.
Phillipsburg’e, Pa. 28 Kovo neperžengs pacztų įstatymo ir aeLizzie ir 10 metų mergaite Rosa
Europos vieszpatystes žiuri
tuoj sulėks visi kaip
vakare susirinkę angliakasiai susi- talpįs nemoraliszkų straipsnių.
na susirinkę bažnyczioj szv. An Morrier.
isys
ir
plos
rankotik savo locnos naudos, o ne
tarė prieszįtis numažinimui mokestano laukėme pradžios dievmaldysDabar Saulė ragina visus savo
Sudegė penki vaikai.
ys vėla atsilankyt tės.
mis ir uzpraszys
ties, taipgi nutarė atsiszaukti į tuos
nuo Baltiškųjų marių,
pas savę-nežiūrint, ar jie suprato
Mieste Des Moines, la. ka darbinįkus, kurie apsiėmė už pi skaitytojus, kad iszduotų jai paliu
ant
balso
szv.
Jono
tik pasisavyti kur geresnę da
sznekos,
vadinas mus da tėvai Penrod’ai iszėjo su dviem ginus dirbti, kad mestų darbą. dijimą, jog ji yra geru laikraszpili
Dauguvos
(Dvynos),
lį Turkijos, bet kad vienos
Varpas) iszcina kun. Burba (isz vaikais į miestelį Laddsdale ant
arba nė vieno.
Taipgi iszsiuntinėjo užpraszymus į cziu ir netalpinanti nemoraliszkų
k
u
i
Berezinos
ir,
ant
Plymoiitlfo)
assistojo
kitų
kunigų
vieszpatystes pavydi kitom,
dievmaldystės, jų namas nežinia darbinįkus visų miaksztos anglies
ir prasideda paszventinimas staci
Kuncmonnko prane- jų. Tas stacijas įtaisė į mus baž- kaip užsidegė ir drauge su namu kasyklų, kad prisiųstų savo delega
tai ir neduoda viena kitai pa
Naujai iszėjo GARSO spaustuvėje
imti geidžiamo sklypelio. Dėl
nyczią
p. Aleksandra Stanys, sudegė penki likusiejie namiej vai tus ant 31 dienos Kovo į Clear,,Duonos. Jieszkotojai“,
vela.
net
užmokėt paeinantis isz Lietuvos nuo Sziau- kai nuo 3-10 metų.
to taip atsiejo, kad tos paczios siuitų į 400 milijonų
field, Pa. ant rodos.
puiki apysaka Henriko Sienkievicziaus.
lių.
Prekė jos tik
....................
35c.
Nelaimė ant geležikelio.
vieszpatystes, kurios ana metą
1119 immigrantų.
Tas jaunas vaikiąas vos keturi
neva szoko ant turkuC už arinėAnt geležinkelio Chicago and
metai kaip lieja prakalta anglia ka
įpie ką jis
28 Kovo Italijos laivas Clive
syklose ant North West ir už- Texas ties stacija Aldridge, Union
czėdijęs sunkiai uždirbtus centus Co., Ill., sulūžo pavandenės pa atvežė į New-Yorką antsyk 1119
si kretiecziams, kada tie nori
tikt tiek, kad sznekėjo apie kokio apvertė ant garbės Dievo. Sta
Italijos emigrantų.
lady
tas
tiltas,
kada
ant
jo
užėjo
jungo
nukritimą.
cijos yra malcvotos ant audeklo, la
iszsisukti isž po sultono val hutų pusdevinto metro,
Nuszovė vyra.
KAMPAS MAIN ir LLOYD
minė 1
aiszkino to- bai aiszkios asabos ir be rėmų kasz- liokomotyva su keturiais vagonais.
džios ir spakainiai isz szalies
sz nežinau, tuoja 144 dol. Su rėmais ir per Liokomotyvos konduktorius ir peczTaylortown’©, Pa. McCullongStr., SHENANDOAH.
ar ]i
žiuri, kaip turkai vėl szimtais
siuntimu du szinitu doleriu. Szi- kurys prigėrė u poj.
h’ierė, 24 metų amžiaus, perszovė
tai tuos du szimtu ir paaukavo tas
žudo armėnus (apie ką raszem
savo vyrą. Ji pati teisinosi, kad Didžiausias ir Szviesiausias
Gaisrai.
o-uodotinas vyras p. Aleksandra
tai buvo netyczia. Jos vyras, mat,
pereitam ,.Garso“ numerij).
nemažinus Stanys.
Visame Paviete Sztoras.
Netoli nuo San Francisco, Col., skundęsis, kad jo revolverio yra kas
Nesuprasdami gerai turkai, )•)
Visi parapi jonys už tokią auką paviete Alameda sudegė puikiau
siuneziame jam aeziu, melsdami dė sias namas viso to pavieto, reziden pagedę; kada ji paėmus pažiūrėti,
kas ežia darosi, saviszkai tą
Mes ypatingai rūpina
i moraliszkai musų lei jo sveikatos nuo V. Dievo. • cija kapitalisto Cohen, vadinama revolveris netyczia iszszovęs ir mir
viską aiszkina. Taip turkiszki
leseniai buvo toks atLaike dievmaldystės pasakė pa „Ferndale.” Ugnis atsiradoisz ka tinai sužeidęs vyrą. Paszautasis
mės apie gerumą par
laiksraszcziai pradėjo raszyti
mokslus: guod. kun. Antanas Mi mino. Blėdies padaryta už S300.000. buvo n.igabętas į West Penn
duodamų drapanų, o
lukas isz Shenandoah ir kun.
Sudegė daugybe brangių vaizdų sylvania ligonbutį, kur ir numirė
(ar ne geda ,.civilizuotom“
karpetus atiduodame už
Antanas. Kaupas isz Wilkes-Barre; (abrozų) ir kitų retų daigtų, ku
vieszpatystem!), kad visa Eu
pigiausią prekę.
apart tų da buvo kun. Pautienius riuos gaspadorius
sraspadorius rinko Euro- neutsipeikėjes ir nepasakęs, kaip
rylų
tą
perka-ą
isz Mahanoy City. kun. Szedvy- ppiropa tarnauja sultonui, ir jei
dideliai naudiga
Netenka darbo.
; disisz PittsLono ir kun. Burba isz
tik sultonas palieptų, tai sve
nepraszytas
, ne sakė jam Plymouth’o.
Readirg’e, Pa. sudege fabrikas
ir S z 1 i u b u i d r eBristol’ej, R. J. paliovė dirbės
timų vieszpatysczių kariumene
prisikėlė bosą
Dieną 10 Kovo atsiprovijo mi- ant dviejų nedėtių fabrikas Natio- dviraezių (baisikelių) „Acme Bi
veriais, drauge szios už tuos geradėjus, kurie ko
ses už pigią prekę. Vilaivai,
1400 cycle Works.” Blėdies yra už
sztuku. Kada kiu nors budu prisidėjo prie staty nal India Rubber Co. ”
darbinįkų neteko darbo.
§75.000.
czionis—Turkijos padonis. Juodųjų marių į Baltiszkasias,
mo arba papuoszimo Szv. Antano
Tai toks, mat, gynimas Turki- turi apvažiuoti per Gibraltarą
Nauji darbai.
; mus bažnyczios.
Isz Louis, Ky, pranesza, kad
dės
tūnojo
augalotas
vyras,
vilko
jos krikszczionių ir ar dyvai, apliuk visą Europą, i^zkosusgi
Su guodone parapijos sek.
naujojoj
anglių kasykloj prie GreaDunkirk
’
©,
N.
Y.
pradėjo
dirb
žiūrėdamas i savo nepriete
kad turkai nesiliauja jų pjovę. Ui perkasą galės tiesiok pm- akimis
DIDŽIAUSIAS szto
Cyp. (Petrauskas.
ti ,,Brooks Locomotive Works” ry Čreek nuo 1 dienos Balandžio
lius. Szitiems liepus jam iszlyst
ir 1200 darbinįkų gavo darbą.
duos darbą 1000 naujų darbinįkų.
ras, mažiausios prekes.
-------- szeszias dienas
į zten nuvykti.
30 Kovo 97 m.
vagis neklausė, bet szuvis paleistas
I
t

ajitEiroios nsmUste.
Nubaustas basza.

rūpintis

Žinios isz pasvieczio.

L. J. WILHINSON'O

Pliuszines Balerinos

Wilkipsop’a

J

vyne
apie,

d y tojau
Karaliaus. Supras
kite tiktai dabar, kokia bjauri, asz

A o. 3 sz
ljuigr.ini ji

didei rūpinosi apie emigrantų
namo uždėjimą.
Kada aisipa, Centr.
Kom. siuntė pre
zidentą. kad isztirtu reikalą

ant vietos.

ir kokia iszliejo bjaurybę supuvimo
ir smarvės. Buvęs rėdytojas, tai])
siūlomo visiem „ Kardo”apsireiszke A isas mėszlinas neenatoms, sve
timoterystėms, vagyste, melagyste
ir szėtoniszku kytrumu, kad nesigėdyjoapgauds nėti net savo draugbroliu valnamaniu f

k.ki
jiaszeipa i
N no savęs turime paaiszkiti,
del emigrantų \ia ni'atbutinai į jOg ano pasileidėlio
Kardo
nti. Kom. Rtsi_ į ineistcrėbo Dom.
Keliaunįszaukė i visuomene,
kad de- 1
*.
u
tų aukas dėl nelaimingų atei
viu. bet............ aukų nebuvo
Rudaminos paranė cento.
L.
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Kus do priežastis' jug pirmutinė Jokio tokiu budu principijaliszko
prieszgyninrimo tarp tuodviejų
nime lenkiu turėjo didele pasekmę augszcziaus paminėtų knįgų nėra
net ant politiko-taikymosi maskolių ir negali bud- Kasžin koksai prieszg \ nerimas gulėjo pasirodyti lik su..Riniszkai paikusiotn ir ligūstom smegenims
Mat kas yr:
bu\ o nuo ' b) neskaitlingo lenkiszkos draugijos
gr. Lėly vos nupirkta per aną l;Lj. į pulkelio, pasinėrusio nedasiprotėjikymosi Įiertiją. kuri ir rūpinosi jos muose ir prietaruose, kuris ir szendien, nepaisant ant parodymo visos
.Pakų jndejirnų szio amžio ir ant reika< įėjimas lietuviu i a u tos
partijai ir jiis politikai neparanki, i kivimų dabartinio laiko, nenori pritodėl ji. turėdama Įtekme ant len-j
tautisz.ko neprigulmingumo
|<aiĮ) Lietuvos, Balt- irMažgudijos, ma
nius • lydami juose tik y v a i r u m ą lendar dažinojome, ir
kiszkos genies, reikalauja, kad jie
knygos pagarsi u ima.
,i(.s- i pasiduot ų lenkiszkai kultūrai, lonkiszkai ktdbai irabelnai lenkų he
gemonijai (vadovystei).
Nemislijam vienog, kad tie prieszptilapiniai
Viedomosti, suvis neva
raritetai isz lenkų tautos butų skait
autentiszkmna ant rosios
lingi Petrapilėj ir galėtų paskleisti

valdo žemesniuosius
Laikrasztis Vien
tis eliukubracijas visokių kontrabuiczikų ir prasivogusių vaitelių
paiszinius apie jų gamtiszkus jaus
mus, nori dar nuduoti „sarmatlyvaC davatka
k. ” ir savo dievotume baišiai pasipiktina, kad koks ten ne
vidonas p- Pittstonietis reikalauja
nuo jos korespondentų faktų.
„Faktai” anot
Vienybės esą
„paskviliszki”; tai gi paderinus pa
sinaudoti iszmislais.
Kas dar įstabiaus, „Vienybė”
už ..paszkviliszkus(f) faktus” palai
ko korespondencijas, nurodanezias

laigi dabai*, kada istorijoj, kruvina savo tevu Įirocę prauždejinio emigrantų namo at- mokęs lik tinginiavimo Susiverte aiszke.snis lapas, mes valkų gimnazijoje, at\\ kės i
Centr.
Kom.
Sus. L. A., i Ameriką I)r.
Szliupo moks- Tas kores|>ondentas taip raszo. jog guldyt i augszcziaus paminėto} ..Vie
ir neknrie lietuviai apie anos knygos
kuriam visuomeniszka nuomo-jlus perėjęs, pasidarė vienu isz
nybės** korespondencijoj.
ne paveda apie tą dalyką lig j duucziausių taip
vadinamos apie anos iszdavima paaiszkvtuine.
Yra vienok visame tame da liūd
laikui rupyties, vel| susivažia-' valnamanv sies slulou: buvo
nesnė pusė. Kada ru-iszka sostapi-

v ome d. 2:3 kj
Hanojuj, kad
eini- j ]usios
grantii namo
tarėme, jog velijimų
sąnariai kodaii-j so su \ iec
giausiai prie to dalyko prisi naktimis,
dėtų ir siųstų savo aukas ant

rankų

Susiv. kasieriaus.

Pittstono), daug tai paežiai Vieny
bei gero padariusiu ir tas koresma visiems apie iszmislus kono ne
būk, kad lik priesz kunigus.
Persergscziu visus brolius lietu
vius apie nauja politiką „Vieny
bės”, prižadėdamas taiposgi pra-

,, V ienyvandenj

turi angszta

kalbėjo ap'e

Ulonu

drumstus.
kniga
j laiszka ezion laipiname:
(inodotinas Itcdakloriau!
taipgi
Kadangi knyga ..Padėjimą-- lietu
..
‘
'
Į
viu tanios rusu vieszpatvstėj‘* vra .1-2
to pratylejimo yra ta. kad Įiirmą
knįgą si i|)i i,-ii parėmė lenkų mag- j
kuri
indai (didžiūnai), užsimaniusiejie
o
dalia
Garsus Edisonas, iszradejas
kurio
| dūktomis, varginga-gi lietuvių tau dabar vartojamų elektriszkų
lai
ta. kurios padėjimas kaipo tautos lempų, matydamas, kad gazita; ir laikau už būtinai, rei
yra iszguldytas antroj knigoj. tuoni
nes Auero lempos duoda tiek
tarpu da neturi Įtekmingų ir litu-

netuviai pagal iszgalę užma
nymą ('migrantų namų, remtų
- , '
1
" '
"
(Sipratimų, iszreiksztų augszcziaus
Translating A job work in english. jr aukas ten pat siųstu, o nuo jo iszman\ti, jog kiti žmones j niinėtoj
korespondencijoj, duoti
lithnauian and polish languages
i literai oriui ir žmogui grynai rusisz- pramane dabar kitokią elekIevyne
reguliagalėtų
kitai]),
geriaus
gvvęti
.
1
reikalingus
paaiszkinimus.
done at reasonabk* prices.
kos kilmės gėda man dėl mano pe- triszką lempą, kuri szvieczia,
< trapiliszkių d ra u g brolių priesz sla- bet neszildo. Ta lempa daug
-------------- . ------------------------------- — emiorantii namo.
veniszkus ir lietuviszkus liuosos mažiaus reikalauja elektros,
I
.
po
pseudonimu
grafo
Lelvvocziau siose žmogystos*
mal
: Amerikos sūnūs ir smneziu tiems
kai]) dabar vartojamos,
nes
I ■draugbloliams savo prisiszlvksztėta sav panaszius niekszus.

“Gai’sas. Amerikos Lietuviu”'"(A V(il ic/ _

skolijų nelegaliszku
priežasezių, vi.-iems :
taniu, apie autoriau

it Iszeina $ kas $ subata g
ant emigrantu namo, iszimame

amo

Ii 1|9> 1£, Gentre. st:r.
Shenandoah, Pa.

me tikietus, kuriuos,
Kasztuoj.a

ne vien

Susiv. sąna

Ant visų metų.......... 1 dol. ir 20 c.
____ 60c.■ ir kili tautiecziai
,, pusės metų. ..............
3 mėnesiu....................
_....... 30c.
Shenandoah"e skaitytojai gali gauti kedamiesi tokiu būdu
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo

cziaus

ivAkdvti

Garso Redakcija

emior.

na-

ln užmnrę su pristatymu iki Maskolių ma.
rubežiui...................................... 5 markės.

A r.
Ryto skaitome:
Pinįgus reikia siųsti regisi ra vatoje
Didei bedievių nuox „Kardo”
gromatoje arba per ..money order“. pasipili i mas nedalaikėNetikėtai,
Siuncziant nedaugiau^ kaip 60c., galima nenorėtai votis pratruko.
Ponas
prisiųsti pacztavoms markėms
V. Karalius" pat* savo „Kardą”
i visams svietui apskelbė szitai koKorespondencijos, visokL rank- j
naujieną:
Dasižinojau. kad Juozas Lauraszcziai ir pinįgai turi būti siimcziami ant szio antraszo:
kis (Redaktorius Kardo" Red. Ry
Garsas Publishing Co.
to) atbėgęs
Shenandoah, Pa.
kokio ten fabrikanto motere, o jo
pravardė ne

J.

Laukis, liet. Do

Siuncziant rasztus isz Europos galima
miuįkas Kėliaunįkas. To nega
padėti antraszą:
J uozas
Rev. A. M. Milukas.
Shenandoah, Pa.
kis mokina neženotus vaikinus ne-

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

Apgarsinimai Gar
se užsimoka deszim
teriopai.
r-

siženyti su mergom, bet prisiszneketi prie kokios moterės ir vyrui
prasiszaliuus pajimti viską ir iszbėgti, tai]) kai]) jisai pametęs jauną
kūdikį pas susiedus iszdume viską

su kito moterimi
„Kardo” iszdavėjaus ir naujo Re-

Metu laikai
Kristijono 0onelaiežio.

METAS IV
iZiemos rupeseziai
(Tąsa.)

Ir, nei koks baisus razbaininks, sviete neri indams
Jau pasislėpt ir szen ir ten tikt liėga, tikt bėga.
Taigi dabar bylinėk su juom taip ubagu tapęs.
Argi netyrėte, kaip musų mvlimą Krizą
Pernai neprietelius Doezys susvilino visą f
Tas szirdings žmogus kaimynu musų bebudams
Kožną vis leiluviszkai mylėdavo sėbrą.
Ypaežiai ir labinus szeimyną jis savo mielą
Kaip savę patį czėdydams mylėt nepatingu.
Darbą nei vienam jisai įkuždėdavo sunku..
O prisidirbus kiekvienam, kaip reik gaspadoriui,.
Vis gardžiai keptus ir virtus duodavo kąsnius.
Tikt dyvai klausyt, kad Lauras, mus pakamorė.
Krizo kelnores ir kuknę pradeda garbit.
To žmogaus namelius Doezys, kaip jau paminėjau.
Pypki sav užsidegęs ir kirmyt nusibastęs,
Kad isz namo jo vos kuolas viens pasiliko.
Ak mano kaimynueziai, ak szirdingi broleliai.
Asz dėl Dievo jus meldžiu, n’užmirszkite Krizo:
Ben nepady vykit jam jo pamatydami skrandą:
Ir kad jis te vein ųs skaitys, nebarkite biedžiu.
.Nes, kas naktyj jam, želėk Dieve, pasidarė.

260

taigi i

suvartojama vien tik ant ap..Padėjimas lietuvių szvietimo,
kada dabartinėse
tautos rusų vieszpalempose daug elektros paima
t vstėj".

<161 Vienvl)ės A Co.
cistiszkuose, svarbi ne autoriaus
y pala, tik lie draugijiniai principai,
Jonas Montvilla . . . .
1.00. ant kuriu lie veikalai yra paremti.
1 Dėlto vienatinis daigia^. kursai per
i.oo.
I priežastį ,,Vienybės**
korespon-, ir sziądien. jau po daugelio metu
Kun. A. Burba............. $50,00
deneijo- isz Peterburge reikalauja ; žmonė\ . L). Chmieliauckas. . $5.00. iszaiszkinimo, vra klausymas: ai* voo-es *
Sena pile, SuMahanoy Plano, „Susiv.” kiiop. $10.00.
tivo pragėręs
Chas. PawelD........................ 0.46. mas tarp linkmes knygų: „Rusisz-j turėjo dumti Į Ameriką, dabar kekai-lenkiszki prietikiai"* ir,,Padėji- tina isznaujo iszkilti. Esąs, girdi,
$94,46. mas lietuvių tautos rusų vieszpatys- į baisiai Įirakilnus, tėvas visų tėvynės
irmoji isz paminėtu knygų
Lietuviųc aukos. . . .
nesa,, Lietuva“ surinkt
$62.00. uio Sziaur Vakarinio krasztu siste-1
nebut
mą jos a b e 1 n o j veikmėj, nekal- užsimanyta pasilikti ir naujos etibant visai apie jos intekmę ant isz-1 kos(doriszkumo) Įkurtoji!,
sigudinimo to kraszto a t s k y r i ų
Nieko nesakant jau apie praeito
tautų, antroji-gi iszstato y Į) a-, laidokėlio, kuri pakelia isz diezin
c z i a įtekmę tos paežio s j (rinsztokų) girtą palicmonai ir cysistemos ant iszsigudinimo v i e-' pėn ant nakvynes veda, toks „pra
Knyga „Padėjimas lietuvių tau n o s to kraszto t a u t o s, ir tai kilnus” dumblais drabstydamas vi
lietuviszkos tau sus lietuviszkus kunigus, per Vie-’
tos rusų vieszpalystėje“, iszduota tautos vietinės
kaszta's literaliszko būrelio, esan- tos. Tokiu budu abi szitos knygos nybę giriasi visam svietui isz savo ;
czio prie Susiv. L. A., o ne Mokslo ta'pina savyje juridiszką ir socija- gyvuliszkų, žemesnių jausmų.
draug.., kai į) raszo Vienybės korės liszka apsvartymą t o s p a <• žios
Kiekvieno doro vyro pereiga yra
sistemos valdymo krasztu., ir jei primili tokiam isztvirkėliui ir jo
žinome. gana diktame skaitliu] su- pirmutinė a b e 1 n a i viską svars prilaikytojui, laikraszcziui „Vie
siskverbė pasiautais keliais i Mas- to, o antroji y p a e z i a i, tai isz nybei”, kad liotuviszka visuomenė
iszties gali paabejoti, ar pas juos
koliją. 1x4 triukszmo, kokio mes
tikėjomės ir sensacijos Maskolijoj yra bu t i u a i re i k a i i n g u ir (t y. „Vienybės redaktorių ir jos
neatmestinu dapildymu pirmosios. raszytoją) prakilnesni jausmai sunepadarė.

Atsiliepimas grafo Lėlyvos.

lumos Edisono naujai iszmisi lytoj lempoj darosi per i’osfo!_______ :•
L..:..
t.,.:..
mes matome szviesa,
c bet nejaueziame jokios szilumos len-

200 j
Žinot juk visi, koki mes urdelį turim
Ir kaip vyriausybė tą ketina pakarti,
X
Kurs, kaip kietsprandis. szaltvsziaus žodi panieki.*.
Bet ir tai negerai, kad kartais, ko pasigedęs.

žine, jog minėtos lioterijos trauki
mas atadėtas iki 21 dienai mėnesio

Su guodonc

(f y vena

310

335

300

Bet Doezys, girdėkit tikt, rankas Įsirėmęs,
l’rovnikams visiems nei gero nedavė žodžio.
„Kas jums rup” tarė jis ,,jus provnikai maloningi.
340

Irgi bekapanojant ant kiemo Duraką rado.
Nes Doezys, varnienos ėst per mier užsigeidęs,
Biedžiui tam gi ūpam loduotą puloką davė,
Liepdams, kad jam tuo nuszautų dvyliką varnų.

30.5

Varnų ben porelę sav pietums nusiszaujut
. Ar nepavelijo gaiszįt jas musų karalius?
Ir bernų daug yr, kurie tą niekina valgį]

NEDELINIS TREINAS.

Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,10«
9.40, ryte 3.05. po piet 11.
Isz Pottsville in Sz.enadori 8.45. 10,40
12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
Roi.i.iN h. Wilbur gcneralnas superip
tendentas South Bethlehem, Ptj

CHAS S. LEE, gen. agentas

30 E. Lloyd str.
A.
ShenandoahZPa J

Szovę ta.ip durnai, kad szaudams uždegė skunę
Ir kaimynų tuo visas supleszkino iriopąs.
Bet ir Duraką puloks perplyszdiuns pagadinu,
Jokiai negandai, želėk Dieve, nusitikus,
315
Tuo pons amtsrots su tarnais visais pasirodė
Ir tyrinėdains klausė, kaip ugnis pasikėlus.
Sztai. kiekviens, szirdingai verkdanis irgi dusaudams,
Neprieteliaus Doczio ir varnų jo paminėjo.
ĄintsroĮs sų iarnais. kalbas girdėdami tokias.
Dyvijos didei ir Doczj burdami spjaudą,
Bet dar to negana. Kaspustą reik koravodįt.
Todėl su lenciūgais jį drūtai surakino
Ir surakitą taip ant rogių nuvežė sūdyt325
Pt) pci)kii| dienų dangums susirinko sodžių
Ir daugy bę liudininkų tuojaus suvadino.
Sztai, tuo Milkus ir Enskys su Bleberio žentu
Lauras ir Laurienė, Jokė su Pakulieno
Liudyt ir ant Doezio skųst anksti nukeliavo,
Taipgi dabar visiems jau viežlybai susirinkus,
330
Jis d'ulei dusaudams prm nikams pasirodė.
Ponai klausė ji. kaip slidžioms reik tyrinėti,
Kad jie provą nor kožnam vertai padaryti.
O Ir liudininkai visi, provon suvadįti,

Komitetas,

gerinusiai gydo visokias ligas

205

Priczkui taip szaltysziszkai burns bemokinant.
Sztai, ant ulyczios toksai pasidarė szuvis.
Kad ir žemė su visais daigtais padrebėjo,
O stuboj langai naujai taisyti sudrisko.
Kožnas, szuvĮ tą girdėdams, taip nusigando.
Kad apgaiszę tuo keli po suolu nupuolė.
Bet kiti tarp jų dauginus turėdami proto,

I sz Sh:i tnoKi n 5.15. 8.20, 12.10 isz ryto. 3.00, 6 10
7 50 po pi' tu ir ati-inn in Szenadori ant 6.03, 9.1
ryto, 12.58, 3.53. 6.00. ir 8.42 po pietų.
Iszeina isz Szenadorio J Pottsville, 6 03. 7,38
9.05, 11 05. isz ryto;
12.g8, 3.05, 4.15, 6.00
8.42 po pietu.
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 i )ie. 12.35. 3.00. 5.15, 5.40,7.15, 10.20
po pietų.
I.-zeiua isz. Szenndorio į Il.izletou, 6.03. 7.38
9.14. r\le, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.
I.vz.cina i'/ Hazleton į Sz.enadori, 7.35, lO.Oj
12.52 r\ te, 3.05, 5,57, 7.56 po piltu.

Pasarga.

275

285

Treinai iszeina

Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
szvieczia suvis neszildydamas I 49 ir 7.21 po pietų, ii**ateina in ShamO
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, S.19 po piftt.
sz. Jono vabalėlis.
Iszxdna isz Shamokin in Shenadorl 8.15
Dar ta lempa, vienok, nėra 11.55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina ln
Shenadorl ant 9.10 ryja ir 12.50, 6.31
nas dar ne atidavė jos ant vi- po pietn.
Iszeina ln Ashland. Girardville1 Ir
s u o 1 ne n i sz k o v a r to j i m o.
. 7.5,1 ryta 11.40 po pietų.
In Hazleton. Black Creek Junction
Benn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown. Bethlehem. Easton ir New
Dėl žinios tų, kurie pirko tikietus York, 9.10. ryta 12.50, po pietų.
In Philadelphia 12.50. po piotių
ant dviraezio, leidžiamo ant 1 loteri
In Yatesville, Park Place, Mahamoy
jos anl naudos lietuviszkos bažnyir Delano, 9.10. 12.50 ryta; 6.03
ezios New-Philadelphijos pasiduoda
po piet u,

Duraks, paikas vaiks.. gaspadoriaus savo paklusęs.
Varnų muszt tuojaus kiek reik su putokli bėgo.

2X0

Trclnai iszeina isz Shenadorlo į Penn
Haven Junction, Muuch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
ir Weatherly 6 03, 7.38, 9.4, rytu: 12.5B
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, Gerhai'ds Ir
Iludsondale 3.53 po plot.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyvlllo, Tovanda, Sayre, Vaver- j
ly ir Elmira 6.03, 94 ryta: 3.53. 6 00 po
plot.
In Rochester, Buffalo, Niagara Fal s
ir in Westus 9.4 ryta: 6.00 po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap irStroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
in Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.'
3
In '1’u k ha n nock 6.03, 9.11 ryta; 3.53 po
piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeanosville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 ryla; 12.58, 353, 6.00, 8.4.2 po piet,
In Mc'Adoo. Audenrfed ir Hazleton
s.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 Ir
6 42 po piet.
In Scranton 6.03,9.14 ryta: 3.53 11*6.00
po piet.
In Hazlcboork, Jeddo, Drifton irFree
1? 58, 3.53 po
land 6.03,
pietn.
In Ashland. Girardville r Lost Creek
7.30, 9.10, 11.10 ryla
1.50, 4.10
9.15 po pietų.
ln Raven Run, Centralia M t-Canue
ir Shamokin 9.02. 11.05 ryta; 1 46 4 07
6.46, 9.12 po plotu.
In Park Place, Mahanoy City, De an
5.45, G,03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. G.00_
8.42. 1 1.13 po plotu.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
3 3. G.00, 11.13 po pietų.

! j imą.

parasziusi visus ])aminėtus veika-;
lūs, jokių paaiszkinimų Imti negali
Da, ajiart to. toki paaiszkinimai
$25.oo ; yra ir vi»ai nereikalingi, nes lilera-

lai mums per pietus kasdien dar gal nusiduoti.
" Kad mes. kaip tujs vokietis., prastodami Dievą.
Szelmvstes padaryt, klastuot ir vngt ųesiliajisim.
Taigi mokikis, m i eis žmogau., czėsu pasirupįt.
Kaip žiemavojanl tav reikės kas dien pas’velgtis.
■Szalant be sziltos stubos iszbut negalėsi,
O szaltos kurszolės strėbt ir siurbi nenorėsi.
Tp dėl lankiai >tav reikės ugnies prasiskilti
Ir asuoezių nijl ųgnaviotės pastatyti.
Tikt, minami, saugokis, kad sąy kūkali kurdams
Ir pasjkėpdams ką bei skanų viralą virdams.
Nei savę patį JJėi kitus draugus nepažeisi.
Juk girdėjai, kaip Doezys. ansai savovadninks.
Krizui negandus, vargui ir gėdą padarė.
To dėl neinirszėk kas dien Į kaminą žvilgtert
Ir kytriai krapsztyt, kad suodžių kas pasidaro,
O stuboj nevalia sukraut ant kakalio skiedras.

Geležinkelis Lehigh - Valley

Piiiiadeįpdia. Rtj.
■■
W NONxNEMACHER, Asst, G. P A
Soutli Bethlehem, Pa

O man vis viens miers, kad tikt mėsos prisivalgau.
O jus biedžiai man kąsneli toki pavydit?
Ar negana, kad asz jums varnų nuneszu kojas,
Ir, kaip borui reik, sugavęs dvylika žvirblių,
fjalvas nusuktas kas inets jums duot nesistengiu?
Taigi ben irgi manęs ben kartą jau susimilkit.
Kad asz isz bėdos, gaivįdmns savo duszelę,
.Juk jus ponai mus burns jau taip nustekenot,
Kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas”.
Priezkus su kitais szaltysziais, Bleberio sėbrais,
Dyvijos didei dyvus girdėdami tokius.
„Ak” tarė viens rarp jų „toktu su musų gadyne,
Kad savovalninkai, drausmės nhitbodami ponų,

345

350

355

Ar negana pons amlsrots mus. kaip tėvs pamokįdams 360’
Draudęs yr su puczkoms ant pad vari ją szaudyt?
O kiek syk kunigai, miszias laikydami, barė,
Kąd męs ppnams, kaip mums reik, klausyt nenorėjom!
Taigi dabar žiūrėkit tikt, kas jnums pasidarė.
Ak Doczy, Doczy, tu mus klausyt nenorėjai,
Kad tavę mes visi viernai graudendami barėm.
Rods, žėlpk Dieve, mus yipsfipatys malpningj ,

Kad Doezys porelę varnų kept nusiszauja,
Ar czerpėj neszvankią jų sav szutina mėsą,
370
Rods negražu girdėt ir burui didelė gėda.
Ale ką veiks žmogus stokodama ir badu mirdama?
Dėl bėdos juk kartais daug dyvu nusiduoda.
Tikt per mier negerai, kad kuoezes glups savovalninks
Szaudydams durnai kitiems supleszkipo namą”.
375
Taip visiems besiskundžiant, vąkmistras atsibastę
Įr szaltysziąms į karliauezių paliepę rengtis.
Tuo pjjvn^ KąvpinąSj vykiausias jų paĮęąmprę.
J

Ir. kas tarnui reik, atlikt viernai pažadėjo.
-------- [Toliaus bus.]--------

o

,vf.

| dauginus, kaip užpernai, nors
mokestys už tabaką suvis ne
Nekurie pradėjo tikėti, kad buvo padidįtos.
už pustreczių metų, t. y. Lap-

Pabaiga svieto.

Skubioj naudokis
e

isz progos!

jams, Prancūzijoj užsidėjo
pabaiga svieto. Ta paskala draugyste, kurios mieriu yra
isz to pakilo, kad tada isztikro
mus žeme, kaip apskaitė astro pratimą rūkyti.
nomai, įeis į sferą asteroidų.
• Asteroidai yra tai lakstanti gystes, p. Decroix’a, Pary
svieto erdvęse kartais ir labai žiaus laikrasztis ,,Figaro” isz- kOS įtalpos knygas už pusę prekes.
dideli akmenys. Kaip mus siunte savo korespondentą.
Tas korespondentas dagirdo
tie' arteroidai amžinai sukasi
vienas paskui kitą sudarę lig kymo prieszinįkų, kad tabakas
kokį ratą apie saulę. In tą yra priežaszczia dagi ir....
tai ratą, arba, kaip sakosi, į sumažėjimo skaitliuos Prancū
zijos gyventojų. (Kaip žinia,
metų mus žemė įbėgs, t. y. Prancuzijoi gyventojai labai
besisukdama apie saulę turės pamaži dauginasi). Kada ko
pereiti jiems skersai kelią. Isz respondentas nurodė,
kad
to ir pasidarė kalbos, kad že nors 'Vokietijoj taipgi ruko
mė gali susitikti su kokiu di nemažai, bet gyventojai gana
deliu asteroidu ir susimuszus
su juom pabyrėti-ir butų pa Decroix atrėmė, kad vokiebaiga svieto.
Vienok profesorius Fors- kuriame yra mažai nikotinos,
ter’is, direktorius Berlyno fi- dar ir tą patį tankiai maiszytą
ziszkos observatorijos ramina su brokų lapais, o pertai men
visus, kad tas perėjimas per kinus bledingą.

-

nuo tos vietos kelis milijonus
kiliometrų. 1899 metuose ko- nekalbant apie tai, kad tik be
reikalo pinigai ,,ant vėjo“
kelią, taigi žemė bus dar to- leidžiasi, o isz burnos darosi
liaus nubėgus. Bet jei ir taip kaminas.

20c

Maskolijos politika

AUKSO ALTORIUS arba Vaikų kningelė
Szaltinis dangiszkų skarbu
Terp skausmu į garbe po
a)Skuriniuose apdaruose
35c
ma
LIETUVOS VISTORIA 50c
2,00 Juokingas pasakojimas
7c
c) Krisztolo
Naujas elementorius su apdarais 15c

Gydyklos nuo baimės smerties
30c.
Istorija szv. su abrozsliais 25c.
Mėnuo Marijos
- • 3oc

Geriausias Sheiundorii pho
tographas; nutraukia paveik
slus kokiu nori formato, nuo
mažiausio iki formatui portre
to.
Puikiai nutraukia ir nebrai
giai.
29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

GARSO Spaustuve

41 ir 24

Musų spaustuvėje randasi Szanksmas Balandėlio 25c.
szios knįgos:
Knįgos svietiszkos įtalpos
10c
Maldų knįgos:
Lietuviai amžių gludumuose

dauginus
2)BAL£AS BALANDĖLĖS
a)Skuriniuose apdaruose 90c*
I‘00
2,00
c) Krisztolo
2,75 ir
d) Su kauleliais
daugi aus
Žinoma, kad prezidentas 3 Mažas AUKSO
vojingas. Žemė ne pirmusyk
I DC,
ten pereis: juk ji perėjo 1866, draugystes rūkymo pfieszinį1833, 1799 metuose per aste
70c
tabakas
yra
priežaszczia
kad
roidų juostą, jai tada nieke ne
užkenkė ir dabar nieko neuž- susimažini mo Prancūzijos gy KnĮgos dvasiszkos įtalpos:
kenks. Didžiausias pavojus ventojų, nes jau tokia mada,
žemei gali būti nuo to, kad kad kas tabaką ruko, tai į pa- Gyveni m ai Szvent uju Dievo 1,
dangės kelia jį savo
2,ir 3 dalis kiekviena po 70c
mais,
o
kas
nerūko,
tai
su80c
ta, t. y. ,,žvaigžde su szluota, ”
kaip tai buvo 1866 m. Bet ir
Gyvenimai Szventuju Dietada kometa apie 2 menesiais
vo ir III zokonas drauge
20c
O
jo. Vienok abelnai imant rū Garsas apie baisybes dienos
su
kymas nėra pagirtinas daigtas.

R. Dabb

NE
Amerika pirtyje
Apie Kražius
Tamoszius besotis

‘

dktaras

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

1 yrai visi pas
nauja

GAUSAS PUBLISHING CO.,
119 E. CENTRE, STR.,
—
SHENANDOAH, PA
K. Radzevicziaus name, pas Lehigh Valles dypą.

5c

Lengvas būdas paežiam

Serialise ir szvieziaese mėsa

per
’Oc

Ką daryt idant sveiki būtume

10c

Ponas ir mužikai, drama

15c

Kas taisybe tai ne melas

----- PAS-------

Lietuviszką Graboriu

stori ja
Petro Armino rasztai

Drangyszcziu konstitucijas,
Pliakatus, Tikietus, Groma
tas, Užpraszymus antveseilįju ir t. t.

DRUKARNES ADRESAS:

35c
10c
15c
-

ylOĮO.

Kuopuikiausia ir už pigia*!
preke [czienia] iszpildog
visokius drukoriszkus p
darbus: Brukuoja^

JUOZĄ JUDICKĄ

Vincą Minkeviczin

140 E. Centre,

19 W. Oak str.

Shenandoah

Užlaiko geriausius arklius ir ri1 5c ginus del szSrmenu, veseiliu ir 1.1, !|

Ant Nakvynes
“
5 c.
Pasakojimas apie viena valta ir jo rasztinlka
“
1
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
“
senis Makrickas
“
5 c.
Vakaras Tilviko pirkteleje
‘
5c.
Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta
15 c
dalis ,,Szauleniszkio senelio’’)
Apie Dangų, Saulę , Menasį. Žvaigždes.
5 c.
Plianetas ir Kometas
“
Pirmutinis degtines varytojas, komedija
“
“
' “
10 c.
Naujas elementorius (1805 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
“
15 c.

R. H. MORGAN,

[36 ir 21J;

15c

Shenandoah, Pa.

Dirba
SZARFAS,
I GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

KEPURES,

KARDUS,

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
- 81,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1804 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
....
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
se kalbose, lietuviszkai,latvisz lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
kai, lenkiszkai ir ruskai $2,00 pas KUN. A. BURBA, - Box 053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
Graudus verksmai
10c
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
j

atsitiktų, kad žemė susidurtų
dingą gyvenimą
50c
su kometa, tai ir tai žemei, anot Pražilo vienoj valandoj No venos
30c I
p. Forster’io, nebūtų daug
Prisigatavojimas ant smerPamokslai ant didžiųjų me
blogo, jei tik pakiltų didelė
ežio
50c tiniu szveneziuG ir didžiosios
viesulą. Ką nuo paežių aste grijoj, Mitru Poppa, vaikinas Istorija seno įstatymo
2i5c nedėlios
26
metu,
ėjo
isz
savo
kaimo
roidų žemei nėra jokio pavo
30c Bavergelė (P. PciverI
Promptly secured. Trade- Marks, Copyrights
10 c.
Ir kaip gyvena Kynai
jaus. Atsitikimų, kad dideli
Pokylis szventuju arba tanki koinuand Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
nija
.
.
.
.
15
Istorija secured
or not, free of charge. Our fee not due
akmens (aerolitai) krinta isz
nntll patent is allowed. 32 page Book F ree,
B, WILLSON &. CO.. At-22.1(„yLat„La^’
1 ,00 H.
bažnyczios kataliku
9pp. V.8. Put. Offlęe
WASHINGTON. D. C
buvo
mente
Kristijono Donalaiczio P a rasa
5c .
linksmybes
ko nekenkia.
2 5 c’ rio
.
.
.
,
i
DIDŽIAUSIA
Andersono
pasakos,
su
abrozei™
o
tuneliu
.
20c
Taigi 1899 metuose žmones
10c
gali nebijoti svieto pabaigos.
20c

visokias
KARŪNAS,

DRABUŽIUS

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU—
w
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
fPM—■m

Pigi .m d m vieta visoj Amerikoj/

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.
PAS

J. M I L I A U C K A

308 W. Centre sti

Mahanoy City, Pa.

o-;

ir kitas wisas

k

Blėdingunias tabako,

prieszai atūžia trūkis.

Kur tabako nerūko? — var
gu yra tokia szalis ant svieto. bėgti atgal. Atsigrįžęs pamaKokią daugybę tabako suežia liokomoty vos žiburiai
kad tik viena Prancūzija turi Ėmė dai greieziaus bėgti i
vos tik spėjo iszbegti isz turn
metų vien tik isz padotkų už
tabaką.
Rūkymas nešima
ve žjną, bęt didinasi,, nes toj paczioj Prancūzijoj už tabaką

Musu Pasakos, 10 pasakų
10 e |
Kalba dvieju žmogų
10c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai,
50c o ypatingai Kražiuose 1893 metuose j
del Lietuviszko teatro
“
15
Vadovas aplankanczių atmininima kan l
žios Iszganitoiausmusu
18c!
Girtybe,balslbo Ir rustibe to grieko 15e i
.
...
Kas yra !rrl<-kas.k;dl>:i'Oui rKaiczlu 15 rėjom isz Chicagos siuntini su
Didžioji nedella
5c
Grlesznlnkas priverstas uiotavoiies LOc
G r o m a t u r a n k v ed žia i s
5°
Perspėjimas apie szv. tikėjimą
Trumpi pamokinimai ir rodi.s
I
^3
ų kun. Antanavieziaus
,)V
Ro.binzoų
Kru^o ,
35
g(.
\
Kasdienines maldos
1

i
laszant pas mus reikia padėti szitokį adresu:

Garsas Publishing Co.

N th jm arao
—.—. arba —---

Uięt-uvos viTlyas
Apysaka isz Lietuvos praeitos.
ISZ GUD1SZKO l’ERDIKBO SVIRPLYS.

priėmimą ir rodą.

30e: Juietuviszka

naw

Slienaiiadoah

I
Pa.

A IT'D A PT T A
K P-N | A H Fį A Į] III A

PUIKI PROGA!
Už pigiausia preke’gauti visokių navatiių daigtų.

-------- o--------Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisi
9 ry to iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
segą prie atlapo. Sutikės savo pažystamą pagyrsi, jjog toji
kvietka labai kvepia-, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz
ri visokiu kogeriausla padarytų valgių
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c.
kepsnių, ejaterių irt. t;
Prietaisas dėl darymo baikų ir yvairiauslų kazyrių gali
te
gauti
pas maną.
Smaginusia vieta dn! nŽeigoš.
Yra
Puikios popleros dėl gromatų raškymo, su dailiom kvietpulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
kom ir su drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas poplerų
ir
konvertu
kasztuoja
35c.
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
Maldų ir Lstoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pasmang.
rodą reikale duodu.
Maszinukės dėl drukavojimo gromatų pas mang gausit už pigiausią prekg.
Kas norės dasižinot apie kokį nors daigią, atsiųskit už 2 c. markutg, o mes pri
siusime kataliogą arba žinia apie viską.
''
Raszyklt ant szio adreso:

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu

M. KUPCZ1NSKAS ir
P. PHjSKBVICZIUjS

Kampas Main ir Oak uliczių,

suesąnvoah,

pa.

Įveik neprienanii prieszams, aĮisigyvcno juose ant visa savo giminei.
dos, nors ir paskiaus duodavo jausti save kryžiokams,
Bet Jogėla buvo prieszgynis — suvineziavojo
I Marijoną su Vaidila, per ką ir užgavo szveneziausias
j tankiai ant jų uŽĮHildinėdamąs.
Czion tuose minuose, Birutė pagimdė du sunu diedų tradicijas.
i Vytautą ir Vingailą; apie kitus jų brolius asz nepriNuo to laiko tarpe kunįgn.ikszczių prasidėjo di
del i va id ai ir nesutikimai.
\ isai dar jaunas Vytautas apsivedė su
Vaidila, tapęs gimine Jogėlos, taip.pat neapkentė
Keistuczio ir su savo draugais visomis spėKomis rūpi
nos padidįt tą vaidą, iszmislįdamas nebūtus daigtus.

savo siliuosuo nuo pikto ii* prieszgynio senio.
Galų gale, Jogėla ir Vaidila, su daugelio rodos
ant sosto, ale visgi liuosai atleido jį savo giminei ir vyrų, sziaip suinislijo: su pagelba kryžiokų, kaip įma
nant, sutarė užmuszti tautiszką. didvyrį — Keistutą!
nelių, yra ežeras, viduryj kurio ant ilgos ir siauros
Tokiu budu Jogėla pradėjo paslapcziom.is tartis
salos iszbudavoti dideli tvirti rūmai.
Gražus buvo
su Ordenų, kas ypatingai raiteliams, neapkentusiems
tasai tamsiai mėlynas ežeras, rodos, apgaubtas žaliais
Nors Keistutis ir pasiliko menkesnių kųnįgaiksz- visos. Lietuvos, patiko.
apaugusiais tankia girią, krasztais.
Tai buvo ženklingi ir garsus Trakai, kur gyveno . ežiu, bet ant tiek apsigarsiųo savo užki’iavimais, jog
Į tauta jį vien tiktai ir garbino, dėlko smarkiai kėlės
' upara Jagėlos, kuris, kaip galint, pasiryžo iszsigelbėt
Nors tie susineszimai darėsi paslapczia, bet atsi
ga savo gražybe Birute.
, n no savo dėdės.
rado žmonės, kurie apie tai praneszė Vytautui.
Bet
Mirus Gediminui,
daugelio priekiemieczįų, Vytautas, būdams draugu Jogėlos ir labai mylėdama
naucio gikuriais sa
aidila, tas pats, su ku- jį, nenorėjo szitoms kalboms tikėti. Bet visgi jc> sziri iuom me
dij užsislėpė neiszsitikėjimas ir atsargumas.
uielu ir prisitarnavimais paspėjo
Atvažiavęs vienu tarpu pas savo pusbrolį ir sykiu
szai.s,’ vokiszkais raiteliais.
pas dyaugą, Vytautas, kaipo prastas žmogus, ėmė ir
Didei neapkęsdamas kryžiokų, Keistutis urnai tolinus taip mokėjo pasigerįnt paežiam Jogėįai, jog iszpasakojo viską, ką girdėjo tino žmonių., ką apie
pagarsėjo, kaip pirmas Lietuvos ir Žemaitijos kariau.
;kui suvis negirdėtas daigias - kųnįgaiksztis iszleido už
Jogėla metėsi Vytautui ant kaklo ir verkdama ir
Y'są savo gyvenimą Įtęrleido Keistutis kovose suĮjo ^avo seseų
karszcziomis apsiliedams aszaromis, pradėjo pertikripalteliai?, ir ant galo ta’ip anuos įgąsdino, jog teiGandas apie tai, jog Didysis kunįgaiksztis leidžia nėti jį, jog tai neteisybė, ir jog jisai toks jau prigimtas
singąi liko? piamytas nuo sa\o piieszų ii draugų Lie- ^avu seserį už buvusiu klapu, greitai dasieke ir užrustuvps vilku.
tino netiktai kitus kunįgaikszczius, bet dagi mažesnio
Senatvėj Keistutis, pasinaudodamas isz to, jog gymio bajorus ir vaivadas.
Vytautas pats perpraszė už savo neteisingus užTrakai, kaip matėm augszcziaus, buvo pastatyti vi-l
Keistutis, dasižinojęs apie panaszų nužeminimą metiuėjimus, pažadėjęs pabausti apkalbėtojus,iszvažiaduryj ežero ant salos, drueziai aptaisyti, ir dėlto be-Į savo giminės, smarkiai perpykęs iszpasakojo viską vo namon, o įuom tarpu Jogėla apsiszluostęs sąvo
Algirdas mirdamas

IR T.T.

Joseph Matutis,
287 VVyth Ave.
Brooklyn, E. D.

N.Y»

aszaras |_szis meisteris buvo verkti] urnai liepė szuktelti savo mylėtinį — Vaidilą.
— Na, brolau, — sūri ko kunįgaiksztis, kada įžengė Vai Jila, — musų veikalai ką tik neatsidengė.
Ir jisai iszpasakojo viską.
— Tad reikia darbą vest spareziau — pamoki
no Vaidila, — atleisk manę, kunįgaikszti, rytoj-gi,
mes iszjosim pas didįjį magistrą.
— Gražu 1 — suszuko Jogėla — rengkis-gi į ke
lionę, o asz suraszysiu tav laiszką į magistrą.
Tą patį vakarą motina Jogėlos, kunigaiksztiene
Julijona, jokiu budu negalėjo įeiti į kopliezaite savo
sūnaus.
Kunįgaiksztis meldėsi 1:
Sztai su szitais laiszkais mes ir užtikom Vaidila
kelionėj.
Kunįgaiksztis A-domaras ir senis Struoszis žinojo
viską ir darė savo darbą. Nieko nežinojo tiktai rūs
tingas ir smarkus kunįgaiksztis Vingaila.
*

4»-

Buvo gražus- vasaros rytas. Tarpe butelių žuvė
jų, kurie tęsėsi visu pakraszcziu Trakų ežero, kur
stūksojo ties paežiais rūmais didelis, matomas isztolo,.
baltas akmeninis boksztas, slinko raitelis ant putoto
uuo ilgo bėgimo arklio.
Ant ežero isz vieno kranto į kitą, prie rūmų ir
atgal, slankė laivai.
Raitelis nuszuko nuo arklio ir, vesdamas jį už pa
vadžio, prisiartino prie ežero, kur ką tik prisikėlė
diktas „paromas“, 'kėravojamas klapų juosvuose
trinycziuose.
Tai buvo perkėlikai.
— Ką> vyrai, į palocių bus galima patekti? —
paklausė jis lletuviszkai.
— Kodėl nepatekti,— tarė viens isz
— patekt galima, jeigu bus tik daleista.
----- [Tuliaus bus. 2------
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Isz Pittsburgh’!).

dieninį nngliszką laikrasz
tį,
jog
reikalauja geios.
doros merginos dėl apsipacziavimo ir anl pabaigos padėjo
savo pilną antraszą. Tin j.-i)i>
apturėjo 1 17 lai-zk .is i r u i
postal-card, nes tiek merginu
atsiszauKė. \ įsos su apraši
nėjimu viso savo iszrodymą:
kokio didumo, koki pi a u kai,ko
kios ak \s ii 1.1. Minėtas vaiki
nas jau nežinojo nė ką daryt: su
tais laiszkais,ir nu ėjo patai pit
į tą patį laikrasztį, jog jau tu
ri apsirinkęs sav merginą ir
mislija su ją apsipacziuot.

povilas Obiecupas

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia

t

IE T U V A‘

Sujudo visi geri tėvynainiai
savo naujame name ant
lietuviai. Tankiai tenka užte630 W. Centre str.
myti laikraszcziuose. kad ne
Mahanoy City, Pa.
NEDELINIS LAIKRASZTIS
szį, ne tą, ką naudingo bevei
Laiko gerinusių s z t o r a ir
kiant. Linksmiausiai yra isz(szeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms
sali u n ą.
girsti, jog ten ir ten atgrajjs
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame
ar atgrajino teatrą.
singas ii geras žmogus.
rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.
Toks tai darbas daugi ausini
Už pigių-pigiausių preke visokį
sujudina tėvymszką meilę mu
„Lietuva" kasztuuja ant metų tik 82.
Kas abu doleriui
vainikai
dėl
szermenų.
Taiposgi
sų brolių szirdise.
Atrasim
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., dova
i
šokios
zobovelės
isz
blekės
ir
isz
vienatinihetuviszkas
pinigų-siuntėjas;
siunezia
pinigus
Į
visas
dalis
veik kiekvienoj vietoj, kur tik
nų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali
svieto: i Europą ir t. t. ii- pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėli per dirbimai isz geležies pas
yra apsigyvenęs atsakantys
! sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
Mrs. M. F. Schmidt s i brangesnę per 50c,, o prisiimsime dykai.
skaitlius lietuvių,
užsidė
ŽA’dą prigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburoli'o gali pasirodavot
107 Jardin str.
jusias ,, teatrai isz kas
tro
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
pas“, kurių yra mieriu lavintis
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
„Lietuva" 5 ra labjausiai iszsiplatinus po visą Ameriką
Shenandoah, Pa.
Laike szv. gavėnios labai
Of Tisas (ka n t oras)
perstatyme kokios atsakanczios tykiai lietiniai apsieina, nes svieto.
Mėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.
Labai gražios ir pigios
dramos ar komedijos ant sce joki pasilinksminimai neatsiP. Obiecunas
Kalėdų zobovelės.
..Lietuvos" spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituci
nos.
Labai yra pagirtinas provinėj-i ir laukia kiekvienas
1012 CARSON STR,
PITTSBURGH. PA.
jas ir visus kitus drukiis: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
darbas dėl lietuvių ir butų geresniu laiku.
Jeigu ir kaZINIA DfiLSALIUNIKU
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
geistina, idant kiekvienoj vie traš dirba, tai ir nepilną laiką,
IK SZT0RNIKU.
LI
ETŲ
V1SZKAJ
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.
toj, kur tik yra atsakantis o ir tą patį uždaibį sumažino
Pirkit "igarus ir sigaretus nuo
skaitlius lietuvių, butų persta antglOį.
Klausymas, ar su
..Lietuvos" Redakcija parduoda szifkorfes ant geriausių
i steliuolus siutus pasiuva
toma drama, kuri užimtų ge lauksime geresnių laikų prie
I tikt už
14 mažiaula>vų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai
rus tėvynainius.
pono McKinley ? jeigu ir pasi
I sius prekės, eina iki 840,
iszsiųsti per „Lietuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja
Žinoma, - nėra taip lengva taisys kiek, tai negreit.
I o kelnes nuo *3 iki 8 18;
Juozo A. Maudom- didžiausio ir kaip isz kitų agentų.
„Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda
padaryt, kaip pasakyt, ir ne
pigiausio
kiipcziaus
visame
paviete.
Meldžiami yra Pittsburgli'ie- darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau- J is pardavinėja taiposgi daug įvai lotus ir namus Chicagoje aplink lietuviszką bažnyczią ir at
galima kiekvienoj vietoj užsi
l’asiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų hz fabriko, ką dai rių gražių mažmožių; parduoda vis lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.
laikyti teatra iszkai kuopai ar ežiai, kurie užsiraszėt „Garsą“, siai.
Kaszant su bent kokiu reikalu į „Lietuvos“ redakciją
trupai. Galima ir taip pada o neuž-imokėjot ir jokios ži nė vienas kriauezius neturi, padarvsiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie ką už 20 procentu pigiausnei kiti.
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam arba, pinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresąryt: — jeigu yra jau kur kuo nios neduodat, idant teiktu tuviams, tikt n užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalūsit.
orderį.
Jo krautuvė yra
pa (trupa), perstatanti kelis mėtės duoti žinia, ar mislijat
237 E. Centre str.
veikalus ant scenos, tai nerei užsimokėti, ar ne, nes negali
924 33rd Str.
Chicago, Ill.
Adomas Pauliukaitis
Shenandoah, Pa.
ma
už
dyką
siuntinėt.
kalautų su ta sztuką kitur la
/ yra na s Na ujokaitts.
Pittsburgh , Pa.
2713 Penn. Avenue,
vintis, nes gali vieni kitus užR. A- Davenport
kviesti. — Gal pasakysit, jog
PARDUODA
per tai pasidarys kasztų? Tie
Gromatn vožia,
We BUILD them to YOUR order
VISOKIUS
PEUZIUS KULNI
busi kada nor /
kasztai užsimokės, nes jeigu „Tėvynės Sargo” Redakcijai. Teiksi Jeigu
MI
S
IR
DEL
SZ1LUMOS.
Plauberij užeik pas i
tės duoti lininis žinia, ar Jus visiems
SOUDAN, !
iszgirs, jog isz kitur atkeliavo siuneziato savo laikrasztį. kuriu mes
-tairos gi —
visam Shenandoah
Pataiso
blckinius
stogus
ir
už

teatraliszka kuopa dėl atgraji- adresus pridarėm. Jei ne>iun<-z.ia te.
NILE and į
c
laiko visokius daigius rei
tai
sugrazikit
mums
pinigus.
nimo dramos, tai tikrai (lan
PYRAMID f
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi,
kalingus prie
giaus bus akvątnų pamatyt
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
kukiuos.
arielkele kaip medus, o cigarai oi r k i k isz
dramą perstatomą lietuvių ki
lyka. Geriausi ir ]>igiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
to miesto, ir per tai daug dau
R. A DAVENPORT,
oi i mos kliasos.
27 S. .Jardin sir
Shenandoah, l’a,
ginus butų įėjimo, nė kaip kad
vietiniai grajįtų.
Viena, bu nedčlinis szeim\ niszkas laiktų* aky vi pamatyt savo vien- rasztis iszeina W aterbury,
Conn.
tauczius isz svietui- atkeliavu
Teipgi netoli nuosaliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ka
They run better and last longer
..Rytas- kaszluoja am metų
sius ir sueit į pažintį su jais.
no ^ilgiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdinga ruda
and are very attractive. Send for
Rengiant atgrajįti kokią sztu- tiktai......................... $1.00.
IBN.xMain st. kiekvienam reikale.
our ACCURATELY Illustrated
Anyone
sending
n
sketch
and
description
mny
ką vietiniams, ne vieną iszgirO ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas
Catalogue. It shows you all de
ascertain, free, whether an invention is
Kiekvienai krikszczioniszkai quickly
probnblv patentable. Communications strictly
Nhenandoah,
tails
as
to.
.......
confldehtlal. Oldest agency for securing patents
lai is svieto.
si: tai ką tas ir ta naujo paro
America. Wo have a Washington office.
szeimynai naudinga jį isžsira- inPatents
taken through Muun & Co. receive
STYLE,
dys, nes asz jį ar ją pažįstu
special notice in the
COLOR
y
SCIENTIFIC AMERICAN,
nuo seno laiko, ir užtai daugu szyti.
and
FINISH.
beautifully illustrated, largest cl>-culation of
[36ir 9]
SHENANDOAH, PA
anv scientific journal, weekly,terms fo.OO a year;
Antraszas:
mas suvis neturi ak v a tos nueit
gl.SO six months. Specimen copies and H
Mason & Mason Company,
Parduoda dzieBook on Patents sent free. Address
pasižiūrėti, nors ir puikiausia
MUNN & CO.,
No. 587 W. Madison St.,
Chicago, III.
Re v. J. Žebri s,
361 Broadway, New York.
butu
drama.
. v
34 John str.
Butų didei geistina, kad
Waterbury, (1onn.
taip . susitaikę teatraliszkos
kuopos, perstatytų kokią dra
iS3
špilkas
mą svietu r, t. y. mainais, o isz- GEORGE SHAFER.
ir kitus.
tikro, butų daug naudingiaus
Didele krautuvė, ant South Si
dėl visuomenės. Vietine Pitts de alaus, degtinės, vino ir visokiu
U I
BROK E R E
burgh’o teatraliuzka kuopa, lekierų. Roikalaujentiems prista
S A L 1 U N 1 N KAI!
perstatė ant scenos ,,Ponas ir to i namus.
•— Na wisi prie alaus —
Lietuviai
galit
atsiszaukt
pas
sa

Mužikai“ vieną kartą, ir tai
CH. SHMIDTO
turi
geriausią
agentūrą,
pardavinėja
lai
vakortCS,
vo
vientauti
P
r
a
na
St
r
aA r žinote lietuwiai kad CHRI S
yra labai užimanti drama.
Beach’ o aptiekoj e v i n s k ų, kuris ten dirba. Neužapsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
Antrą buvo dukart perstatyta
mirszkit atsiszaukt po numeriu:
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
Dr. W..T. Beach, savininkas
komedija „Pirmutinis degtinės
725 Carson Str., S. S.
Cli.
Shmith'a
gali
kas
nori
gauti
ir
lus atlieka kuoteisingiausiai.
OFISAS-. NAM1EJE ant 4th SUNBURY STR.
varytojas“; szi paskutinė yra
baczkut’a in namus parsigabenti.
Pittsburgh Pa.
labai juokinga drama, į valią
70 W. Coal str. She n ; i < < : J . T'n.
41 ir U
Nori siųsti kam'laivakortę? *.\ori pinįgus iszmaiprijuokino publiką. Bet paw
VYRAI! VYRAI!
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
mus stoka merginų lietuvai----- P J.S----Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
namus, daigius? Nori padaryti reje ntaliszkus rasztus?
czių ant scenos, dėlto negalima kur galima susiszeket lietuviszkai,
Pas Olszinską visko gausit —
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelpllijoje
tą puikų darbą toliaus varyti, nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
Szalto alaus,7 ogeros arielkos
e
randasi, per ką galima gaut broliszir
(aindeiie?
o vyras, persirėdęs į merginą ką
Ir
kvepenezių
cigarų.
.
.
.
rodą pas jį po tokiu adresu:
Pigiausiai nusipirkt
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasisnegal atsakančiai nuduoti P.Č. Shilling & Co.,
Ateik, broli, pamatyti
FORNISZ1FS,
I’J.JANUS, VARGANUS
Ir to visko pabandyti.
kolįti?
Tai eik pas
taip, kaip mergina, ir didei 2801 & 2401 Penn. Avenue,
J oriu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
IR SIUVAMAS MASZINAS
yra liūdna, jeigu koki naudin
Pittsburgh Pa.
Su guodone
gą darbą reik pėrstot dirbus;
13 N. Main, Shenandoah, Pa.
jog suradai gerą, teisingą ir iszmin tingų žmogų.
jeigu iszgirsti, jog ten ir ten GERIA IA US R ESTAI ’ RAC1J A
NikodemAs Olszinskas,
Tik nepamirszk;
perstato kokią sztuką ant sce
ES
Cleveland , Ohio.
825 St-Clair str.,
arkauckas
K.
VERBILOS
. 2nd str. Philadelphia, Pa.
nos, tai kodėl mes negalime?
uszkevibzius
Turime atsakanczių isz vyrisz- ,Jagu sziezion atkeliausi, pas Verbi—neseniai pirko—
kų, bet tik dėl stokos lietuvai- lą visko gausi: szalto alaus, saldžios
arielkelės, o cigarai isz paezios 'Tur
Hill i 1111 <1, x 0A
czių, turim liktis užpakali] ki kijos pargabenti.
NAUJĖS r niETUWISZKAS H H H
v
perlai, žinote, jog kaipo naujas
tų ir vien tik pasidžiaugti ži 76 — 12 Str. South Side,
biznierius nesigaili savo gardaus
nia, jog ten ir ten lietuviai
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi į
Pittsburgh, Pa»
perstato ant scenos sztuką.
eikit
p.-ts savą ant 315 E. Centre st. '
202 S. Main Str.,
Shenandoah Pa.
Shenandoah, Pa.
||y
VIENATINE LENKISZKA
Didei pągeistina butų, jei
visur, kur tik yra atsakantis
APTIEKA
JaLl at'
skaitlius 'lietuvių, jeigu nėra netoli lietuviszkos bažnyczios. Vais- Nagi vyrai 4133 savo brolį Hotuvnįka aut szalto alaus! isz Prancijob
s
P ud iParsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
atsakanczių asabų, kurios ga tai esti pargabenti isz Europos ir re sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
nome
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
SziiTcartės parduodam ant visų kelių mariomis
lėtų perstatyti, tai kad užkvies ceptai buna iszpildomi kuoteisingiausiai.
Taipgi turi visokiu patenknįgą ,,Padėjimas lietuvių tau
Pinigus ko greieziausia tiesiok in namus nuliaicižiam.
tų isz kitur teatraliszką tru tavotu vaisii|.
tos
Rusų
vieszpatysteje
”
,
ku

pą.
Kiekvienas butų akyvas
GERIAUSIAS B Lietuviszkas B KRIAUCZIUS
rioje jos autorius grafas Leliva
pamatyti savo tautieczius per
aiszkiai parodo priespaudas,
statant ant scenos, ir tikiu, jog
kurias kenezia mus broliai po
tas viskas nemažai naudos at- 805 Carson Str. South Side.
PITTSBURGH, Pa
maskoliaus jungu.
nesztu, kaip pirmiems, taip ir
Kaszluoja tik 35 C.
LTTTSTT^Persikraustė į savo naujus namus antT^T^TL^2
antriems.
Garso spaustuvėj dabttr iszėjo
henandoah a
irl
sekanezios knįgos:
Pittsburgh’e vienas vaikinas,' yra mus agentu Mt. CARMELIJE
Stacijos arba Kryžiaus
anglas, norėjo persitikrįti, ir AITELINKESE.
arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeipžmo
Užraszo G a r s n ir apgarsini
kelias,
preke
..........
8
centai.
Insisziurikite (apsisergekitei pas
nių, Kurio nor szį bei tą dasižinotle ir szalto alų
ar daug merginų atsiszaukt mus priima.
Baltas karžigys (eilės;,
ežio taurę iszgert'^ ar cigarėlį parūkyti, ateiki
120 South Jardin Str Shenandoah,
ant jo apsigarsinimo, kad nori
te pas:
versta isz Mickaus.......... 5c.
Ties lietuviszka haznyczia
vesti sav pączią. Ir tikrai aky
Wanted—An Idea B® Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau Rinkimas waito, vaizde 12 North, Hąjncock Street,
Protect your Ideas; they may bring you wealth
vas daigtas buvo! — Patalpino Write
JOHN WEDDERBtJRN & OO., Patent Attoi
Juozą DankszL
8c.
neys. Washington, D. C.. for their $1,800 prize offei gojimo (insurance) konipanljoas
Insziurina nuo ugnėles jau daugelis metų lis isz lietuvių gyvenimo
W
ilkes-Barre, Pa.
pavo
apgarsinimą į tūlą And
list of two hundred Inventions wanted.
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