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ir visur renkamas.

Atima
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Europos lietuviai turi nemaziaus uz
. mus rūpintis apie szi reikalą.

Kubiecziai paly

Gabus mus rasztiniukas p. SZERNAS raszo „Garse“
apie Emigrantų Narna:

tei vi u

KUBA.

7,inin« iw
Aniprikos
toj‘!’likoni
’° viesulostik dunamai
ZJllliVD
IDA Alllt/l
lliUio. sveiki.
20 žmonių yra užmusztų,

No, 11 Vienybės Liet.

p. Pelėdosperžvalga“.
Nuo 20 iki 30 3. Kovo
o sužeistų priskaito iki 150. Viešu
kubiecziai patrotijo ~ užmusztų
(Prisiųsta.)
la užėjo apie 5 valandų vakare.
Rui*l ekspliozija.
100 provincijoj Pinardel Rio,
.,Garsas Num. 8 vėl atkrito į senąją
123 - San Clara, 44 - Santiago 2 d. Balandžio buvo baisinga Topeka, Wis. taipgi atlankė kronlszkų
ligą’’vien todėl, kad,,caro ausį
de Cuba, 68- Mantazas, 67- ekspliozija parako dirbtuvėj, esan- viesulą, nuplėszė nuo kelių namų ir szuva Japonijos prarijo. Budeliai viens
metodistų bažnyczios stogus,
Havannoj, iszviso 402 žmo czio] 5 - ioso myliose nuo Shamo onuo
12 metų mergaite Ressie Ross po kitam nyksta, Varpas ir Pelėda mankin, Pa. Iszlėkė į padanges pati
nes. In nelaisvę buvb paimtų dirbtuvė ir visi prie jos priklausan- pagriebus viesulą panėszėjoapie 40 drauja“. O Garse, vargsze, ligoni! Iszpuola tav szauktis prie p. Pelėdos pageli budinkai. Ekspliozija buvo to pėdų, bet sužeidė tik lengvai.
32bos. — Geradėjau, užtarytojau ligonių,
Ispanai tuom tarpu palydėjo kia smarki, kad paežiam ShamoIsz
Carlinville,
Ill.
pranesza,
p. Pelėda, ar nepristatytum man, krokin’e visi namai sudrebėjo tarsi per
užmusztų 2 apicieru ir
kad didelis szturmasatlankė vietas niszkam ligoniui, keletos stuopų „Rum
žemės drebėjimą. Akmenys sve Enos, Gorgorman, Eldred, Co
reiviu, sužeistų 13 afic
lumbiana. Mieste Enos vėjas at- Jamaika“! Jagu apleisi, nusikankyslu!
246 kareivius. Per tas io die- rianti 200 svarų lėkė kaip isz laidy neszė
isz griovio vandeni ir užliejo P. Pelėda ko nepatrūko, kad caro ausį
nės paleisti ir pramnsze namus už
nų ispanai atėmė nuo kubie- puses mylios nuo dirbtuves esan- visa telegrafo biurą Columbianoj Japonijos szuva prarijo, mat neapykantą
sugriovė gelžkeldvarį, nulaužė dau — pavydą, link keturkojų jauezia. Kad
ežių 326 szaudykles, ir 68 czius, nupuolė į jų vidurį.
gelį telegrafo stulpų ir užvertė taip XX but paraszgs, jog tą ausį prari
maiszti nikai pasidavė
Ant laimės, ekspliozija atsitiko skersai geležinkelį.
jo Pelėda arba nors Varna ar kitoks
anksti isz ryto, kada darbinįkai dar
nams.

Pauksztys, butų tikrai užganėdįtas. Juk
ausis caro, tai ne kąsnis dėlei to bjaury
Paimtą
į
nelaisvę
kubieczių
bės szunies, tas — tiktai Paukszczių lapEmigrantų namo reikalai skiltyse musų Amerikoj iszeinanczių laikvadą
jenarolą
Riverą
ispanai
Atneszk tautieti, gal Garsas
raszczių, jeigu pirmiaus nerado pritarimo, užtai dabar jau ant to rugoti
(Brooklyn, JP. Y.
Czionais sztikis.
po tam už visus straipsnius ims antsavęs
ketina suszaudyt.
Dagirdę
negalima: lietuviszki laikraszcziai jau neduoda tam užmanymui užmigti.
jauna szv. Marijos parapijėle atsakymą.
,
Visgi vienok su tuom mes netoli dar nužengėme. Berods ant to turime
apie tai kubiecziai apreiszkė,
pirmą
syk
turėjo
40
valandų
.,Budeliai, Varpas su Pelėda manpažadėtų apie 400 doh, bet ar su tuom galima pradėti? 400 dol. neuž
kad jie atsilygįdami už tai su- 2 d. Balandžio mieste Milwau
10,000 darbinį- atlaidus 30 ir 31 d. Kovo ir drauja, paskui nyksta“. Tą mano tvir
teks ant pasamdymo ruimo ir įrengimo emigrantų namų, o isz kur gausi
szaudys visus patekusius į jų kee. Wis.
kų isz bravorų pareikalavo, kad 1 d. Balandžio ii bažnyczia tinimą paremia istorija Tamistos, Pelė
me piaįgus ant tolesnio jų užlaikymo? Daugelį užmanymų mes bandėme
rankas
ispanus.
butų įvestas Šių adynų darbas, o per visą laiką buvo prigrųsta da, gyvenimo. Nuo kada pradėjei su že. be apsirokavimoųkunyti, pasitikėdami, kad įkūnytas ras daugiaus prita
FILIPIMSZKOS SALOS.
mokestis pasiliktų ta pati. Visi tie žmonių, jieszkanczių surami maika, revolveriais mandraut ir kunįgų
rėjų, kaip tai pasirodo tarp kitų tautiszkų gaivalų. Tarp mus vienok ki
GRAIKIJA.
darbinįkai priguli prie unijos ir jie
žalius stalelius daužyti, skvernus pasltaip yra: kas pritraukia ir paragina prie aukų vokietį arba czekų, tas lie
nimo
ir
sudrutinimo
szventuoGraikų
pulkvedis
Alexias
dar nuo darbdavių reikalavo, kad
kaiszes turėję! dumti į Ameriką ir dar,
tuvio nepatraukia; apie sykį įkūnytų užmanymų mes mažiaus rupinaraėsi
reiviai
sosireme
su
kmaisztinise
Sakramentuose.
Turim
c
nė vienas darbinįkas, neprigulintys
Tamsta, degina tik karti atmintis. Bet
negu apie užmanytą, bet dar neįkunyta. Jeigu taip jau butų su emi Tokis įsiveržė su 25 kareiviais
kais.
Maisztinįkų
buvo
užprie unijos, nebūtų priimtas bravo
gi, Vieszpatie brangiausias! kas akyvą
grantų namais, jeigu jie toliaus nerastų pritarimo, jeigu pritruktų aukų, į Macedonijąir susirėmė su
muszta
149
žmones,
o
kiek
is
ruose į darbų.
ežiai dar neturi savo locnos toj p. Pelėdos peržvalgoj, tai apkaltini
turėtų isznykti, o per tai tik visuomenė pradėtu dar labiaus nepasitikėti vi turkų sargyba. Tame susirė
sokiems nors naudingiausioms užmanymams ir toliaus dar sunkinus butų mime 12 turkų likos užmuszti panų, nežinia.
bažnyczios, taigi samdo gana mas kun. Burbos. P. Pelėdai iszrodo,
Daili senatvė*
jog į Garsa raszo tik vienas kun. Burba,
ka nors įvikdįti.
M 1SK0LIJA.
ir 20 sužeisti, Paskui graikų
Elizabeth’e, N. J. 1 d. Ba ruimingą salę, kurią yra pa
jog visas szpaltas Garso kun. Burba taip
Lenkų uždėti neseniai emigrantų namai iszil’o, kaip vieni sako, dėl
landžio tūlas Noali Kabu szventė vertę į gana gražią bažnytėlę!
kareiviai sugrįžo į savo pusę.
Peterburge
valdžia
suareszpripildo, kaip p. Pelėda priraszo viens
nedatekliaus turto ant jų užlaikymo. Lenkų vienok Amerikoj dauginus
125tą metine savo gimimo szvente.
Szie
lietuviszki
kunįgai
tei

tavojo
daugybe
studentų.
Ke

pil.ią Vienybę, tik po visokiais sinoni
negu lietuvių, taigi ir ant palaikymo namu daugiaus galėjo surinkti pini
Jis yra ginies 1 Balandžio 1771 kėsi pribūti ant atlaidų: Kun.
lias nedelias atgal ta pati val metų Eatontown’e, N. C. ir jau
mais, anonimais ar pseudonimais.
gu. Kodėl jie pražuvo? Priežastis iszirimo lenkiszkų emigrantų namu kares su turkais.
Klysti p. Pelėda! Redakcijoj Garso
yra-turbūt netinkantis, nepraktiszkas pamatas, ant kurio jie buvo pasta
džia buvo įmetus į kalėjimą apie 30 metų kaip gyvena pavargė J. Zebrys isz Waterbury,
tyti. Taigi rengiant dabar mums savo emigrantų namų reikia pasinaudo
Sunku žinoti, kaip pasibaig vieną studentką, kurią kaltino lių najne Piscataway County. Jau Conn., kun. A. Milukas isz stovi pilnas gurbas rasztų, kurie nepatilti isz kitų datyrimų ir neįpulti į tas paezias klaidas, į kuriasįpuolė areziausi tų ta busianti kare, jei kitos už paslaptus darbus Į^riesz mas nuo seniai yra neregys ir neturi nė Shenandoah, kun. J. Žilinskas, po ir nepatilps į tą laikrasztį, tiek yra
musų kaimynai, lenkai. Bet kaip nuo to nepraktiszko kelio apsisaugo
Susivienyjimo prezidentas, isz ten popleros suraszytos, kad Tamistai
vieszpatystes ir visai nesikisz- kolių valdžią. Ta ^Įstudentka vieno danezio.
užtektų jos ant visų metų dėlei suvy
ti?
Dailių metelių susilaukė žmogus.
tų
į
ją.
Turkų
Edham
basza
kalėjime
apsipylė
nafta
ir
tyniojimo revolverių, spiruto ir stuopų
Pirmiausiai emigrantų namo suvis ne remti ant netikėtų aukų, kurios
Uždaryti
fabrikai.
tis
isz
Minersville,
Pa.,
kun.
turi
150,00g
kareivių,
500
kaczia pasidegus sudegė. Kada
,Jamaikos“.
galėtu susimažinti taip, kad ne butų isz ko įrengtus namus užlaikyti. Au
Cleveland, O. uždaro vinių dirb
Toliaus p. Pelėda baudi raszėją XX,
kos geros ir reikalingos, jaigu tas, kurį szelpiama nors kiek ir be netikėtų nuolių (armotų). Graikai - gi žinia apie tai pasklido tarp stu
jogei savo vardą nepadėjo ir vadini intri
aukų gal pastovėti. Tai kaipgi tvirtesnį pamatų sutverti musų rengian- turi tik 50,000 kareivių, prieg- dentų, jie susirinko -į cerkvę tuve H. P. Nail Co. Keli szim
miems emigrantų namams? Antai vokiceziai arba ir amerikonys ant syk tam jiems stokuoja raitelių ir ant dievmaldystės už suside tai darbinįkų netenka darbo.
more, Md., kun. M. Szedvy- gantu.
Stebėtis tam visai nereikia. Pre
paskiria didelius pinigus ant užlaikymo tautai reikalingų įrėdnių; dauge
dis isz Pittston, Pa., kun. S.
artilerijos.
ginusią.
Bet
į
cerkvę
tuojaus
Milwaukee, Wiss. 4 d. Balan
lis Amerikos universitetų susitvėrė isz didžturezių aukų ir sziųdien jie
kiaudamas revolveriais, spiritu ir žemeiKRETA.
džio kumpanija Illinois Steel Co.
turtingesni negu daugumas vieszpatysczių užlaikomų Europos universitetų.
ku, (nepyk, pats prisipažinęs), paprato
mieste Bay View panaikino fab
Mes neturime tokių didžt.irczių, galinezių szimtais tukstanezių suszelpti
kreipti atydą ant firmos — palei firmą
Kada graikai szturmavo vojo apie 100 studentų.
rikų. Apie 200 darbinįkai liko be kės Barre, Pa.
apie vertę tavoro laikydavo.
Po raszrengiamų emigrantų namų. Kaip vienok mes tų savo dar neužgimusį
miestą Izzedin, nuo marių į
darbo.
Tą
fabrikų
kumpanai
keti

saikelį užlaikyti galėtume, parodo mums isz dalies užlaikymas Varsza
Apie G00 ar 700 žmonių tus taipogi reikalauja tokios firmos —
juos
szaudė
kitų
vieszpatysczių
na
pernelt
į
South
Chicago.
vosligonbuczių, kurie gal szimtų kartų daugiaus kasztuoja,negu galėtu
priėjo prie spaviedės (iszpa be firmos rasztas nevožnas — nes papra
kasztuoti užlaikymas emigrantuį, namu.l.
timas neatleidžia.
Vien dėl žinios pre
Nelaimė ant geležinkelio.
žinties) ir prie Pono Dievo.
Ant užlaikymo Varszavos ligonbuezių, apari jų kapitalų, paeinan- >
Žinoma yra, kad nuo dvira- Ties Malad Station, Utah, atPamokslus pasakė: kun. kėje paduodu, jog mudu isz Lietuvos
ėsava pažįstami.
Aplinkybės susipaži
Maisztinįkai užpuldinėja ant czio (baisikelio) reikalauja, kad sitiko nelaimė ant geležinkelio Ore
,ezių nuo visokių senų nžraszų, pinigai renkasi nuo: inokesczių atkakli |
Zebrys utarnįko vakare, kun nimo buvo tokios:
šių į Varszavą provincijos gyventojų, ant jų reikalų moka kiekvienas j
jis butų lengvas ir drauge drū gon Short Line. Pereinant nuo Matulaitis seredoje per sumą,
Rudenije, vieną naktį, kada mėne
vienų vėžių ant kitų liokomotyva
einantis ant visokių pasiraminimų į teatrus, ant koncertų pirkdamas bi- į lion ir Retimo, neczedydarni
kun.
Milukas
per
misz
par
us
ir
tas-kas labai sunku sutaikyti. ir 4 p'rmiejie vagonai laimingai
sėlis pradėjo rodytis ant dangaus, asz
lietus, isz ko surenka per metus vidutiniszkai 15000 rublių, toliaus apie ne kariumenes kitų'vieszpatysiszėjan laukan. Ko asz iszėjau? Tik
Lengviausius dviraezius darė perėjo, bet paskutiniai vagonai isz- kun. Kaupas czetverge.
30000 rublių duoda jiems taip vadinama velj kine kvosta prie Chris- '
Pelėda neina.... Ziuriu — szlaitu, paszoko isz vėžių ir susimuszė. Vie
isz
aliuminijaus,
bet
toki
yra
turkams
taus grabo; toliaus dėžės primusztos bažnycziose ir visokiose vieszosevie- užėmė laivą,
(Philadelphia, (Pa. Czionais krantėms, slenka viens paskui kitą, kaip
nas isz važiavusiųjų tapoužmusztas,
gana
brangus.
Netrukus
An

Pirmutinis
' tose, net ir alauspardavinycziose. Pasistengkime tik, o tikrai surasime veže maistu.
4 sunkiai sužeisti ir apie 10 lengvai szv. Antano bažnytėlėje ant žąsys, koki ten szeszėllai.
glijoj
atsiras
dirbtuve
dvirair mes, kokiu budu galima pastatyti am tvirto pamato musų emigrantų
pakolieczyti.
1029 S. Fifth str. buvo 40 va pasirąmszcziuoja ant lazdos ir kūprina
namų. Kitos tautos turi daug visokių reikalingų įrėdnių, kurias užlai-! Ties miestu Akrotiri musul czių su popieriniais rėmais.
Gali būti stralkas.
landų atlaidai su iszstatymu gana lengvai, kitus toli palikęs. Paskui
jį szszėllai runglna kriunėdami ir karts
ko, tai argi mes ikisziol apart bažnyczių nieko daugiaus neturėdami sa monai prisiartino prie kriksz- Toksai popierinis dviratis yra
Cleveland’e, Ohio, 5000 darbi- Szvencziansio Sakramento 28, nuo karto girdėt: kliunku, kliunku —
vo pajiegomis parangę, negalėtume iszlaikyti savo emigrantų na czionių ir kada alicierai tarp labai lengvas - sveria tik 9 ki nįkų, dirbanezių prie statymo namų 29 ir 30 d. Kovo.
Bažnyczia vėl: patarkszt, patarkszt. Rup.... greisavęs
kalbėjosi,
urnai
abi
pusės
pareikalavo,
kad
dienos
darbas
bu

mo.
li ogramus (2 svarų), o yra tų tik 8 adynos ir kad prie darbo buvo gražiai papuoszta ir visą cziau! ve abieszczikas.
Įnrengimas emigrantų namo tai ne specijaliszkai Amerikos lietu pradėjo szaudyti vieni į kitus.
Ant syk Iszglrdau: kuda, kuda, kulabai drūtas, Bandymai pa- butų priimami tik prigulintiejie prie laiką buvo pilna besimeldžianvių reikajas. bet visos lietuviszkos tautos, isz jo naudosis visi lietuviai, Krikszczionys nuvijo musul
czio svietelio, Lietnviszki ku da! Stoj, stoj! ir pupt, pupt isz ružės.
unijos darbinįkai. Agentas „Buil
kad
toks
veliocipedas
rode,
Ryto meta mįslys iszsiaiszkino.
o isz jų labiaus dar tie, kurie sziųdien tėvynėj gyvena, jeigu panorės monus nuo kalno ir persekiojo
dings Trades Conncil’’ sako nela nįgai pribuvo šti dvasi szka
Tie szeszėliai, kuriuos mėnesėlis apį Amerika atkakti, taigi jie Europos lietuviams kur kas reikalingesni juos toliaus. Netikėtai musul yra labai praktiszkas.
kun.
bai priesziiiasi, kad butų 8 adynos pegelba ant atlaidų:
szvietė buvo spirltnįkai, einanti isz Pru
negu jau Amerikoj esantiems. Todėl ant palaikymo emigrantų namo monai susigręže atgal ir iszvaiNereikia stebėtis, kad isz darbo, bet nesutinka ant to, kad bu Kiaucziunas, Brooklyn’o kle- są. Plumpsėjo, tai spiritas karvės pūs
Europos lietuviai negal atsisakyti, arba neturi ant atsisakymo nėjokios kę krikszczionis apėmė virszu- popieros gali daryti drutus tų priimami prie darbo tik prisira- bonas, kun.- B. Žindžius,
lėse.
Nes reikia žinoti, jog spirltnįkai
sziusiejiė
prie
unijos
darbinįkai.
Tur;
,
.
.
.
•
•
_
nę
kalno,
kur
užsmeigė
tiesos, nors ir tenykszeziai lietuviszki laikraszcziai apie musų rengimų
zabeth’o klebonas, kun.
pernesza vis karvės ar kiaulės pūslėse
dviraezius, jug 1 sz popierines
kijos velavą. Dėlei to atsiti
nė žodžio neisztarė.
visokius skystimus, retai kada blokinėse,
Namų malioriai taipgi reikalauja brys, Waterbury o klebonas,
masos
daro
lazdas,
geležinke

Macziau tas pūsles, kurias tą naktį ,
Antai Lietuvos kunigai rinko aukas ant Raudono kryžiaus mote- kimo Europos vieszpatystės
8 adynų dienos darbo ir pakėlimo kun. Milukas isz Shenan loali,
lių
reles
ir
ratus,
ir
toki
kontrabantnįkal numetė, ant licitacijos,
rų draugystės, kurios, apart apžiūrėjimo ligonių, paslaptus mieris yra liepė atiminet nuo musulmonų
mokesties nuo 22Ą cento už adyną, kun. Lietuvnįkas, klebonas isz
tol mislijo, popieriniaidaigtai yra labai kaip pirmiaus mokėjo, ant 30 c. Baltimore, kun. M.Szedvydis, — macziau taipgi sugautus spirltnįkus,
maskolinima ne maskolių parubežių gyventojų (mieriai toki ne kartų ginklus.
bet kas ten toks viens buvo, jus per ma
Darbdaviai jau apsiima mokėti po Pittston o klebonas, kun. Kau
Varszavoj apsiroiszkė, todėl mus nepertikrina „Ryto" apgynimas tos kad kitų karalysezių tik dėlto drūti.
žai galvoje turite klepkų —žinoti.
25
c.
ant
adynos,
bet
darbinįkams
yra
czionais
vaiskas,
kad
pa

draugystės). Mes neužginame, kad reikia apžiūrėti ligonius, bet kad
pas isz Wil Kes Barre, kun.
Dasižinojau, jog tarp spiritnįkų bu
to
per
mažai
ir
jie
ketina
st
raikilo

Mieste
Latrobe,
Pa.
p.
lietuviai mažai naudojasi iszpagelbos Raudonojo Kryžiaus draugys dėti iszvyt nuo Krekos kriksz
Žilinskas, klebonas Mt-'Car- vo ir p. Pelėda. Szltai ir pažintis mu
ti.
Fremble
pramane
prie
dviraAbieszczikas p. Pelėdą su žetes, taigi reikalai tos draugystes visgi toliaus stovi, negu musų paežių; czionis, bet dabar mato, kad
niel’io ir Shamokin’o ir kun. dviejų.
Dogauczlos girios.
maika
gaudė,
o asz isztolo žiurėjau. Die
czio naują motorą, varantį pa
musų reikaluose maskoliai mus neszelpia, taigi nė mes neprivalome
Matulaitis Minersvillės ir New važi tikrai mudu kaip giminės! Bet nei
szelpti mus pinigais maskoliszkas įrėdnes, kurias būdami turtingesniais
revolverio, nei žemaikos nuo Tamistos
raku. Visas motoras sveria Ties Belle Pont e. Pa., užside- Philadelphijos klebonas.
liokomotyvos kibirkszczių
gė
nuo
kadangi pons tuokart ant ma
Pirmav
maskoliai gal pats suszelpt. Slapta kunigas renka taiposgi aukas ant
Pamokslą sakė nedėlios va nepirkau,
biskį daugiaus per 8 svarus ir sausa žolė, o nuo jos pradėjo girios
nęs nė nedlrstelėjei.
nuo baszibuzukų
misijų. Daili užduotė misijonorių, mes to neužginame, bet visgi misijų atiminėti
karą
kun.
Kraucziunas,
paneGerbtinas tautieti, gal todėl geidi
talpina į savę 5 svarus parako, degti. Ugnis pleeziasi į visus
Kaime Kaliani iie
reikalai mažiaus mums gal rūpėti, negu musų paežių vargai: jeigu Lie
dėlije
per
sumą
kun.
Lietuv

žinot
mano vardą, idant priskaites prie
krasztus ir daugiausiai blėdies pa
kurio
maži
žipsneliai
ant
syk
darė į sziaurenuo Milcsburg’o.
tuvos kunįgai gal rinkti aukas ant misijų, tokiu paežiu budu galėtų nenorėjo iszduoti, kol negavo
nįkas, vakare per Miszphrus žemaikinių ar revolverinių galėtum iszjuk Temsta be romiasto negali
paliepimo nuo baszos Edhem. eksplioaduoja, ir isz to darosi Kitur, tics Seven Mountains, kun. Milukas, utarnįke kun. dergtl;
rinkti ir ant užlaikymo musų emigrantų namo.
iszgyventi, ypatingai Amerikoj biznie
taipgi užsidegė aglių
girios.
įvaranti
šyla.
Tų
5
svarų
už

riams gerai klojasi!
Jeigu mes visame elgtumemės kaip reikia, jeigu rupintumemės
Vietiniai
gyventojai
negali
užgesįti
Klausi pons: ,,Kur buvai ikisziol su
apie musų tautos reikalus, arba jeigu tie reikalai nors tiek rūpėtų kiek iszduos ginklų, bus smerczia tenka, kad nuvažiuoti 100 my- ir praszo Dievo lietaus, kurs tik pas per miszparm.
savo skeptiszka iszminczla.“
Apie 500 žmonių pasinau
ir svetimi, tai iki sziol jau ne tik emigrantų namo reikalus būtume ant korotas.
Jeigu lietuviszkai moku pora žodžių >
vienas gali tų gaisrų užgesįti.
Ties Stronbsburg, Pa., kalnuose dodami isz mylistos laiko su paraszyti, suprantama, jog buvau Lietu,
tvirto pastate pamato, bet botume jau sutverę Amerikoj skaitmyczias
Dar
iszmislesnį
dviratį
pra

Tvirtynę Butsanariją sten
Blue Ridge taipgi dega girios si vienyjo su Ponu Dievu, atli voj, bet, idant apsisergėt nuo szito klau
ir nors vieną tikrai paveikslinga lietuviszkų mokslainę; taipgi, ikisziol
symo, jeigu į galvą su visais klepkais
gėsi paiimti kretiecziai. Kova mane tūlas Belgijos mecha Ugnis nuo kalnų leidžiasi žemyn il kę nuodėmių i>zpažintį ir pri ateitų: „Ka veikei“, atsakau isz virsz:
mes visgi apart daugybes visokių vargų, nieko daugiaus neturime.
gai i pridirbti daug bledies.
jogei spirito, nei žemaikos, nei revolve
ėję prie D'evo stalo.
Idant žinoti, kiek reiktų ant pradžios pinigų ant musų emigrantų tęsėsi per 4 valandas. Euro- nikas. Prie jo nėra jokio mo
rių isz Prusą ne gabenau ir kun. žalių
Baisi viesulą.
namo (mums rodosi ant atidarymo namų reiktu nors tiek turėti turto, , 1)OS hariumene szaude Į juos, toro, o vienok nereikia minti
SvecYias. stalelių ne daužiau. Szilinįkų, SzilakarIsz Kansaso valstijos pranesza
kad jo užtektu ant tų namų užlaikymo per isztisus metus), reikia žinoti, Iszove į tą kariumenę kojom, nes varo pats važiuoczlamas, nei Tilžės, nei Kauno kamedijų
apie didelius szturmus, pridariusius
nebaigiau, nei lankiau.
kiek vidutiniszkai atkanka į Amerika lietuvių. Nors dabar skaitlius
janezio sunkumas. Prietaisa daug blėdies. Bet visi jie yra nie
Priimk tuos porą žodžių, p. Pelėda
Kas nor gauti gerų vargamistrą, nuo savo pažįstamo. Vargas man, kad
■atkankanezių sumažėjo, bet visgi, mums rodosi, atkanka jų apie 50- 100 ralai apgarsino jų vadui Vas- varymui esanti labai iszmisli, kas sulyginus su viesulą, kuri 30
te atsiszaukia į Redakcijų Garso, per sąvaite. Tarp atkakusių, žinoma, ne visi reikalautų paszelpimo, sos, kad kiekvienas kretietis,
Kovo užėję ant mieseziuko Chand moka korų kaip mokįti, baisa tur mažai asz mokįtas! Jeigu tiek kamedi.
bet visgi pagelbos reikalaujanczių but vidutiniszkai norint penkta dalis. kursai szaudys į Europos ka- bet tasai veliocipedas neesąs ler, keturiose deszimtyse mylių nuo labai gerų ir biskį yra niokįtas žmo jų bueziau iszoaigęs kaip Tamsta, tai ir
tiek gal galėcziau raszyt, klek Tamsta,
Kiek užlaikymas visko kasztuotų, apie tai gal spręsti vien gerai pažįs riumenę, bus smerczia nubaus ne biskį brangesnis už papras-r Guthrie, Oklahama. Isz viso to gus, jaunas ir ženotas ir szmatus p. Pelėda,
Bet ne visiems tiek duota,
(vikrus)
žmogus.
■
mieseziuko,
turinezio
1,500
gyventik
numylėtiems!
XX.
tas.
tątanti gyvenimo sanlygas New-Yorke,

nebuvo susirinkę prie darbo, dėlto
ir žmonių neužmuszė, tik sužeidė
viena moteriszke ir jos vyrų, kuriuo
du užgriuvo namo griuvėsiai.

Aresztavojimas stu
dentu Maskolijoj.

Korespondencij os.

Žinios isz pasvieczio.

Naujas dviratis.
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» ma

Ar teisingai Karoliui
Tarailai ,,Susiv.”

numeri] Icistuv vstes nuodais.

ant voro.
Iszejo No. i
Varpo
rasztus. m. už du menesiu.

su savo smarkumu am
siv.” virszinįkų, taiposgi ant
susirietęs
už tai, buk

savo
kunigus,

Gaila nelaimingo

žmogaus
negalima

meisteris isztiesų nebūtų pra
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lietuviszkos draugijos kūno ir

siais žmonėmis, jei užlaiko to
ki nedora raszta. Trucizna
Saules Dalaidunyscziii užnuoL

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

e

c

tuviszkų sąžinių, nedoras palaiclunyscziųgarsįtojas nemaž pri-

narių, idant reguleriszkai mo-

tikram

ežių ,, bus. pnderyszczi
Vardan Cent, komiteto
y. Kazakeviczia.

vienatines
buk jie neteisingai užlaikė
idnes, tai
a. K. Tarailai nosmert
t. pris
nikai yra
Mažmožiai.
teki bjaurus
dejai, asz
rūmo ir žaliu staleliu.”
reigą no
, V ienybe“ turbūt atsiminudos prisilaiko teisingai nutari
rint trumpais žodžiais szį dalysi senus laikus, kada skelbe
mų..Sus." seimo; bet aikime
apie negirdėtus nuo sutvėrimo
prie paties dalyko ir prisižiū svieto populiariszkus
žing
beje,"taigi neturime reikalo tą
rėkime. ar isz tikro a. a.
K. snius, raszo 12 No. apie kaspat melą Varpe
garsinamą
isz naujo iszrodyti. O po tei- prisiraszč
pr
ji
tus.
Na, na!
Neužilgo gal
Gruod. 94 m. taip nurodo
iszskaitysim joje apie inteli,, džemaikiniui, ” kad megįtum knįgos
seno sekretoriaus.
Įstatinius atkartojau antru kar-rj
Ar tikrai Kai
C

radaikincs zaunos apie visokias

Geležinkelis Leln^ii - Valley.
Treinai Iszeina Isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Maneli Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
ir Weatherly 6 03, 7.38, 9.4, ryta: 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.33
9.14 ryta; 12.58, 353 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven. Pitts
ton, Laceyville. Tovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira G.03, 94 ryta; 3.53, G 00 po
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Fal s
ir in West us 9.4 ryta; 6.00 po piet.
In Belvidere, Dclavare, Water Gap Ir
Stroudsburg G.03 ryta; 3.53 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock G.03. 9.14 ryta; 3.53 po

C

GARSO FONDAS

po savo prisiraszymui, tas nėra
mano reikalas aiszkitf, asz tik

varginimo lietuviszkos tautos,
Paaukavo:

Translating & job work in englisli
lithnanian and polish languages
done at reasonable prices.

Sus.” prazidento žodžių, tai

rokuojasi i 3 menasius nuo ap
jog szitas
garsinimo ,,Sus.” organe;
<
tai- pamokinimas turi būti netik
gi ežion reikia stebėtis, kad del a. a. Karoliaus Tarailos,
neinate
to ale del kiekvieno , ,Sus.” sa-

s i ooo
mus
ink

men.
Rugsėjo, nes tą dieną sukako
trys menesiai nuo augszcziau
minėtų sąn. numirimo: szią trimenesine mokestiu nutarė X
seimas, kuris atsiliko 13 d.
Lap.95 m. Shenandoah Pa.
Žiūrėk į protokulą „Vienibej”

jusio pagal knįgų cent, komi
teto; Waterbury kuopa tapo
priimta atgal prie „Susiv,”
kaipo suspendavota, o po užmokėjimui užvilktų mokesezių
gali prigulėti isz naujo kiek
vienas sąn. ,,Sus.” konstituci-

90 m. priesz pat a. a. K. 1 a$25.oo. railos numirimą, o skaitytojas
Garso Redakcija
sių įrednių ir užmanymų
pats apsvarstys, ar „Ryto”
lietuvystes labo.
užpuoli-inas ant’ ,,Sus.” virsziant Jurgis Jaskevicz
s 1.00.
galo.
Jonas Montvilla
1.00.
1.00.
žNszeina i kas i subata?n'
už Kun. A. Burba. , , , . . $50,00 kaltidamas
k‘ ,,Susiv.’ virsziniV. D. Chmieliauckas. , $5.00. kus, kaipo neteisingus, blogus
119 E. Centre str.
rūpestį ir drąsų pasiszventimą, Mahanoy Plane, „Susiv.” kuop. $10.00. io užveizėtoms, o pats anei
Shenandoah, Pa.
Chas. Bawell...................... 0.46.
M.Masolas (Cincinnati) $5.00 n prisilaikyti; kun. J. Z. tar
Kasztuoja
Ant visų metų.................. _1 dol. ir 20 c.
R. Bražinskas........... ..
o, so si paėmęs saują smilcziii beria
,, pusės metų................
...... 60c.
d a r b i n į,, 3 mėnesių................
...... 30c. t u v i s z k a s
Shenandoah'e skaitytojai gali gauti k’ a s u ž s a v o sunkiai Iszviso........................
$99,96.
ne•Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo
uždirbtaL centąV nesi- Lietuvių aukos...........
užsiin užinarę su pristatymu iki Maskolių kvies ir nepriims truciznos, ku- „Lietuva“ surinko.. $62,00.
jubežini...................................... 5 markės.
boj kaip mažas kūdikis, nuvei
kas pajiegas netik jo, bet ir jo
kęs savo žaidinelį, o už puses
Piuįgus reikia siųsti registrą vatoje
■gromatoje arba per „money order“, szeimynos.
✓
•Siuiieziant nedaugiaus kaip 60c., galima
Mes tikimės, jog p. D. T.
vo cm-fbą nieko nežino ir ne
Laiszkai
Boczkauokas gales iszsiteisįti
nuvokia; asz sziądie, noreczia
guod. kun. J. Ž. užklausti,
Korespondencijos, vijoki rankNamo.
kokių įstatymų Tamistą nuo
raszcziai ir pinįgai turi būti siunSi
1
1 1 1 Cl 1
sikaltęs priesz netuviszką vi
-cziami ant szio antraszo:
(Dubois, (Pa:
suomenę, jog už sunkiai už
Garsas (Publishing Co.
Asz Ramolda Bražinskas szeidienai turi, tik tegul gar
dirbtus pinigus
siuntinėjo
Shenandoah, (Pa.
žmonėms ne apszviecziantį juos prisiuneziu pusę dolerio antE- binei san. juos pildo, o tada
laikrasztį, tik paraginantį prie migrantų namo į Tamistos gar
padėti antrasza:
palaidunysczių bjauriais irpur- bingą Redakciją. Bucziaudau- ,,Susiv.,” ne jo virszinįkų už
Rev. A. M. Milukas,
giau prisiuntęs, bet menkai dir neiszmokejimą nebe buk koShenandoah, Pa.
ba; kaip pradės geri.au dirbti, kiąjn mirusiam san. posmertitęs.
Bet dabar jis jau užsigynė, tada daugiau prisiųsiu, irdeka- nes. Kad kun. L Z, tik
Entered as second class mail matter
po prisiega, savo paleistuvingo voju užTamistos gerą laikraszat the Post-Office at Shenandoah, Pa.
Krioko ir Taradaikos ir pa tį, ba man patinka tokis laik- įstatus, sztai juos niwodysiu;
rasztis: visokių yra žinių ir pasi Tėvynėj No. 7. 96 m. pusla
Apgarsinimai Gar p. Sungaila, atgrasįs jį nuo lieku skaitytojum ant visados. pis 1 1 2 aiszkiai pasakyta, jog
posmerti nes už a. a. Z. Mineilietuviszkos laikraszfP. (Brazis.
O
se užsimoka deszim- dergimo
kį kuopos Chicago, Ill. ir
tystes ir trucinimo (n-uodi ni
South yj'oe: JSo. ju
pž I- Puleski kuopos \Va(Dubois, (Pa.
tenopai.
✓
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idant visi sąnariai, kurie

nori j

ienybe“ drueziai laikosi

dėjusi vaiszinti mus juokingais
vertimais lotyniszgų žodžių,
tines iki pastarai dienai men. netiktai nesiliauja, bet sten
Rugsėjo; bet mano paragini giasi dar juokingiau iszversti.
mas del Waterburiecziu pa
siliko tuszeziu. Ant XI seimo
das — kalbėtojas, o komunis
tas — laisves draugas.
Mes
atrasta

In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta: 3.53, 6.00 popiet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 353, 6.00, 8.42 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
g.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir

Io Scranton 6.03.9.14 ryta; 3.53 Ir6.00
po piel.
In Htrzloboork. Jeddo. Drifton ir Free
land G.03. 7.38. 9.14 ryta: 12 58, 3.53 po
pietų.
In Ashland. Girardville r Lost Crock
1.50. 4.10
G. 15. 7.30. 9.10. 1 1.10 ryta
G.50. 9.15 po plotu.
In Raven Run, Centralia M t -Carine
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta: l 46 4 07
G.4G, 9.12 po plotu.
In Park' Place. Mahanoy City, De an
5.45, G.03, 7.38, 9.14 rvla; 12.58, 353. 6.00
8.42, 11.13 po piotn,
In Yoatosville 5.45,
<>.n ryta

3, (i.00, 11.13 po pint o.

a.

Troinai iszeina.

r lame,
užvilktos

(popilkis - tauta), humanizmas
— žemiszkumą (humus že-

ar

kun.

butų tame tiesa, senso, bet
mes pasijuoktumime isz sziro

mes

J).

rengę kožnoj valandoj parody
ti; jai Kąr. Taraila į kuopą

Boczkauckas,

Isz ShninoKiu 5.15. 8.20. 12.10 isz ryin, 3.00, 5 10
7 50 po pii-tu ir :il<-in.i iii Szenudori anl 6.03. 9.1
ryte, 12.58. 3.53. 6.00. ir 8.42 po pieta
Iszeiim isz. Szeiindorii j Pottsville, 6 03. 7.38
9.05, 1105. isz ryto;
12.58. 3.05. 4.15. 6,00
8.42 po pietų.
Iszeina i'Z Pottsville j Szenadori 6.00. TAS
10.15. 12.05 ry te. 12.;t5, 3.00, 5.15, 5.40.7.15.10.20
po pirfh.
Iszoinn isz Sz.<*n>iilorio į Hazleton. 6.03. 7.38
0.14. r.M<-, 12.58.3.53,0.00,8.42 po’piela,
Iszeina isz Hnzleton į Szenadori, 7.3ą. 10-06
12.52 ryte, 3.05, 5.57. 7.56 po pietų.

kurį
N E n E L1NIS T R E Į N Ą S.

vingų rasztų, dabar nori apkiui. J. Ž.- stengiasi savo muilįti žmonėms akis, garsįstraipsnij nurodyti, tai ir cze damas ypacz Szenadorio apielinkese, jogjį įskundė kunigai,
negalima kaltįti ,.Sus." virszi
kurie norį uždėti cenzūra ant
nįkų. nes jau nekartą sziame
dąlyke*buvo raszytos pasar szios žęmęs konstituciją.
gos; kuopos paczios iszsi re il

Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 rytp
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina In SĮhaipę
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.1Q po plpt.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
1.1.55 ryta ir 5.35 po pleln. ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.5D, 6,31
po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville Ir
Lost Crock, 7.53 ryta 11.4Q po plotu.
In llazletpp. Black Creek .Tunctįpą
Penn Haven .Iiiction. Mauch Chuflk
Allentown, Jlethleheip, Easton ir
York, 9.|Q, ryta ] no, po pietų.
In Philadelphia 12.^0, pp pietų.

vi rs^i- jog Amerikoje jokiu budu ne
gali būti jokios cenzūros, gin
dami ląisvę presses, pagiria In Yatesville, Park Place, Mahanqy
Toliaus kun.
visus Taradaikos paleistuyinir Delano, 9,io. 12.50 ryta; 6.03
neiszmokant a. a. K. T. posm. gus bliuznyjimus. Neslepiant ri. 31 po pietų,
Iszeina Isz Hazleton In Szenadori 9.00
,, Susiv.” privalė
atmesti
ryta 12.52, t).24 po pietų,
(paleistu- Isz Szonadoric in Pottsville 6,00,9,10
visą Waterburio kuopą, o
rasztų užtarėjų taip 9.40, ryte 3.05. po pietų.
dabąr, g iryli. ,, neturi jokios vingų)
Isz Pottsville in Szenadori S.45, 10.40
tiesos skirti sąnario tada, mi vadinamiems yajnamanjanis. ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų. ' • • 4
Lincoln’o klubas ir draugys KOM.iN n. wn.uiru generalnas 8upef||>
rusio kurs niekuom nebuvo
tepdentas South Betlilehpip, Pft
te ,,Lietuvos Simų,” ShenąnCHĄS S. LĘĘ, gen, agentąs
rių.” Pats kun. J. Z. pripa doah'e per savo mitingus pri
Phi]adelpdla, Pa. ,
žįsta, jog nč vieno sąnario to pažino Saulę už dorą laikrasz- A. w; NONNEMACHER, Asst G.P . A
ti.
South Bethlehem. Pa
z

Taigi dabokis su ponu pasiputusiu szutyt
Ir laikyk savo snukį, kad kalboj nepariktų,”
Tuos žodžius, visiemsgi begirdint, isztarė Priczkus
Ir, į kailinius iszverstus tuojaus įsinėręs,
Amtsroto’javelius iszkultus į Karaliauczių
410
Su kitais vieniais szaltysziais nuvežė greitai.
Bet ir vakmistrui pons amtsrots buvo paliepęs.
Kak ir jis su Priczkum ant pinigų padabotų.

Metu laikai
t

Kristijono (Donelaiczio.

METAS IV.
Žiemos rupescziai.

Ir kad kartais jis vargdieniui duodavo graszį,
Tai tuo tris nukris dėl to miegot negalėjo,
O, iszauszus jau, taip daugel aszarų verkė,
Kak jo slūgines ir bernai visi nusigando.
Tarnas jo Szlapjurgis su merga Susukate
Sako, kad jisai dėlto taip ubagų baidos,
Kad jam naktyj apmauduot ir verkt nereikėtų.

Taip po tani jisai, suvadinęs dvylika szulcų.
Urdelį davė, po penkių dienų pasirodyt.
Tuo jie visų Vyžlaukio sujudino valsczių
Taip, kad isz visų paszalių susirinkę būrai
Nei koks skruzdėlyns visur križdėti pagavo.
Ir atlikt viernai, kad juos jų spaudžia malonė.
,,Ak” tarė Lauras, viežlybus žodžius pasakydanis,
„Ak, katrul jau czėsas musų nelabs nusibastė!
390
Kožnas juk žioplys, vargdienių nugarų lupdams.
Savo malone dar iszkelt ir girt nesigėdi.
Kaspars — juk visi pažįstat Kasparą smarkų —
Tas nevidoną baisus, vis poniszkai pasipūtęs,
Nei erszkėtis koks nabagėlį gandina būrų.
395
O jo diunczius Daugkalba, toksjau bnlaniutas,
Rėkaudama vis nei gaidys savo skiauturę rodo.
Ak kaip maž tokių, kurie, valdydami svietų,
Gailis savo žmonių, kaip reik, ir atmena Dievo.'1.
„Tu” tarė Priczkus jam „saugokis Kasparą kibįt
400
Ir tylėk, kad duniczins jo tav musza per ausį.
Dumplės yr naudings daigs į kamina pusti,
Bet priesz vėjus pust dar jos niekados nederėjo
Ir debesių greitų žingsnius stabdyt negalėjo.
O ar gal ereliui žvirblis glups prisilygįt,
405

Ir tamsoj vis ik iszjiusztaut gandina bieijžių.
Bet dumcziuks jo, kurs kas dien jam patalų kloja.
Ir kas nakts, kad kožnas jau sav miegt įsigusztęs.

Irgi drebėdama priesz gaidžius isz patalo szoka.
Nes priesz gaidgystę vis jam Bilduks pasirodo
Ir jo skrynę su skarbais į kaminų velka.
Todėl jis kas ryts, kad jau vėl užteka saulė,
Klupodams, kaip tikras nars, pas atdarų skrynę,*

Todėl irgi dabar szaltysziamsį Karaliauczių
Dergiant su karaliszkais grūdais nukeliavus
Verkė jis kas dien ir naktyj rimt negalėjo.
Kartais keikė taip, kad jo vaikai nusigando,
O vėl kartais isz knįgelių poterius imdams
Irgi dusaudams pas knigas augsztyn pažiurėjo.
Taipgi bevargstant jam ir gėdiszkai bedejuojant,

415

420

425

430

435
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Ir pasikloniodams, kaip tarnui reik pasikloniot,
Jam kupczelnįko Mikolo gromatų davė.
Amtsrotui laiszkus atplesziant irgi beskaitant,
Sztai, ir Priczkus jau paroziuožęs isz Karaliąi|cz|aųs
Ale dusaudams ir ligūstas jam pasirodė;
Nes jau žilas buvo žmogus ir sirgdavo tankiai,
Amtsrots, tris Žakus naujų skarbų pamatydams,
Vėl atsigavo ir sunkiai dūsauti paliovė.
Bet kaip jo tarnai, kiek yr. surokuoti pagavo,
Sztai, kokia neezestis! szilingo pasigedo,
Amtsrots dpi išvados tos taipo nusigando.
Karl per visų naktį vėl miegot negalėjo,
O, iszauszus jau, taipo sumuszdino Priczkų,
Kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė biedžius.
Bet ir vakmistrui taip smarkiai muszė per ausį,
Kad ir jis penkias dienas ant patalo sirgo:
Q bųrųs visus, kurie jo pardavė grūdus,
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450
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li* tiek rupesezių sunkių jam buvo padarę.
460
Tai broliai, tai visa szio svieto malonė:
Tiek nusipelnom, kad viernai atliekame službų.
Juk jau. kas tik nor, tas buriszkų nabagėlį
Stumdo szon h* ten. nei kokit szuniV neverta,b
„Ticz' tarė >Sęlmas„ne per daug dėl to misimįkim. 465
Juk be Dievo sviete nieks negali nusiduoti,
Ponai žemės szios negali be jo ponavoti,
O mes buvai vėl be jo negalime vargti.
Kožnas tur, kaip Dievs jam skyręs yr, pasikakįt.
Tas, kurs užgimdams augsztai, kaip pons, atsisėdo,
470
Mislyt tur, kad jį tenai miels Dievs pasodino;
O tasai, kurs užgimdams bum prasidėjo,
Gėdėtis vyželių buriszkų neprivalo,
Kad tik viežlybai, kaip reik, atlieki savo darbus
475
Ir labjaus, kad jis szirdingai bijosi Dievo.
Tu savovalninke Didpilvi, vis pasįsziauszęs
Ir nei žaibas koks žaibuodama gandini būrų;

Ąr tu ųe taipjau, kaip bipdžius toks, prasidėjai
Ir moma taip tav, kaip jam, pasturgalį szluostė?
Kas tav liepė vargdienį nubudusį spardyt
J r pasidžiaugt del to, kad jis vaitoja dejuodapis?
Dievs ant sosto prakilniais tav paliepė sėstis
Bet teisiuosius kirst ir durt tav nedavė valių.
Taigi dabokis, asztrų kardų savo yakeldams,
Kad nįžeistunibei tav klausantį nabagėlį.
Ale matau, kad tu, tyczioms akis užsimerkęs,
Vieryt jau bijais, kad Dievs visur tavę mato
Ir kad kartų jis at'dengs tavo visų raspustų,
Tiez tikt, ik sudžia szio svieto tav pasirodys
Ir ponus taip, kaip ir mus, sudop suvadinęs,
Algų kiekvienam, kaip pelnęs yr, sudavadys.
O jus vargdienėliai, jus vyžoti nabagai,
Jus baudžiaunįkai, bernai ir. kaimenių kerdžiai
Ir kas dar daugiaus y r stenanezių nabagėlių,
Ramdykit ben aszaras irgi paliaukite verkę.
Žinom juk visi, kas pernai mums pasidarė,
Kaip, želėk Dieve, pans amtsrots musų nabasznįks
Numirdams nuogiai mums rauda didę padarė.
Ak pon amtsrot, ak, dėlko mums numiriai pernai!
Žinot juk, kai]) mes, per daug raudodami hiedžiai,
Ak, želėk Dieve, baisingų sukatų gavom,
O dangums, užkimęs jau, kalbėt negalėjo.
Ogi dabar, kad vėl isz naujo verkt nesiliausim
Ir ilginus nesvietiszkai vaitodami kauksim,
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O kas bus paskui, kad jau gyvent nederėsim
Irgi karaliui, kas mums reik, atlikt negalėsim?
Ūkius mums atims ir neszt lieps ubagų krepszį.
510

Dievs kiekvienų kartų ras, kaip yr pažadėjęs
Ir kožnam atlygįs kaip jis yr nusipelnęs,

Atsiszaukimas isz Tilžės,
Kadangi tas nevertais B.,.Vienybėj
/’LietnvMjkiį“ 19 ir 21 num. dar neiszsirėkave, bet ir 48, 49 ir 51 num. ant Prusų'lietuvių rėkaudams ir manę vėl isx
naujo apterszt bando, su nusitikėjimu
Jūsų meldžiu mano szį trumpą apsiteisinimą į Jūsų laiszką priimti.
Tas tiesa
▼įsai nepadoru ant tokių nesuperėtų B.
zaunamų atsiliepti, ale tia laikau už sa
vo pareigą tokiam begėdžiui B. nors jo
* zerkolėlį parodyt, idant jis savą iszpažings, savą patį nusitrinktų, pirm neg ki
tus terszęs. Tie visi apkaltinimai vien
sz pavydo dėl kąsnio duonos yra kilę,
kaip tai jau „Kardo“ 19 m-m. paminėta.
Nabags B., savo biczulio kuslnams, ma
nę apskelbė, idant nuo manęs lietuvnį
kus nubaidytų, trokszdams sav, o ta" cziaus nesupranta anam lizdą kraunas,
•av vartus uždauždanis.
Kas nuplėszė
kartą sziczia Tilžėje pat dienoje ant
nlyczios savo žemės žmogų p. D. Miklu
Su 1500 rbl. vertu rankraszcziu užkrokdams anam per rnbežių pasprust, norint
jei tu ne man rankrasztįduodi, asz tavę
ant rubežiaus suimt duodu: ei ką darytų
toks beszlrdis „Neronas44 svetimam žmo
gui savo paties žemėje būdams'.? Toliaus
kas nulupo nekurį žemaitį už 17 num.
„Ukinįko“ po 10 m. ant meto, kaezeig
ansai patsai isz Tilžės tuos pasiimdavo,
, tai but knpinai po 4 m. užtekę, o ne virszaus pelno dar dauginus, kaip kita tiek
nulupt, toks B. mlslljes tai tėvyniszkai.
kurte ale į jo laukinę triubą nepuczia.
tie Jam latrai bei judosziai! Ale jau pagal
1 num, „Garso“ rodosi, jog B. (Pelėda)
jei dar nors krislytį sąžinės lur, ir Ame
riką veikiai taipgi czion vos suszilęs
apleist gaus» kur tad ale, nabage, nužėgliuosi su savo įstabiaje kaszele
Savo
tunžije asz vieniai už Lietuvą dirbu, sa
vo turtą Ir gyvastį apie'ravodams. Die
vas daugiszkas žino, kad asz su Kurszaięzlu nei jokių susineszimų dėl Lietuvos
niekados, nesu turėjęs, tas pons gal lai
pats iszliudyti. Savo viernybę galiu iszrodyti jau su tuom:
Man prisiuntė p.
J. ĮJalsis isz IVįlkes B.arre Pa. 48 n. Meat
str. 25 dol. prastoje nelnr.iszytoje gromatoje; nusigandau ją atdaręs, tiek pinigu
rasdams, ir dyvijausi per tokį nepatyru
sį žmogų, ar jam prapuolė vieps emits?
Neesu asz toks lupiks buvęs, kaip rasi
kits yra už a, b, c, pasislėpdams; kursai
UŽ pinįgų persiuntimą Maskolijon nuo
20 rbl. 5 rbl. atsiėmė, koktai p. W. Bau
bas Morherver Carpin Biell Row Scot
land savo groinatoje nuo 25. XI. 96 man
praneszė.
Asz isz pradžios dykai siunczįau, o tai patyręs vos 3 nuoszlmczių
jszdrįsau imti kaip minėta, ale mano są
žinė man liudija, kad ir tai jau per daug
yra.
Jei daugis man pinįgų ant per* siuntimo prisius, mielai dar pigiaus pa
tarnausiu.
V. Kalvaitis,
knįglnįks'Į'ilžėje Roitbahnstr 3,

Skubink, naudokis

jamo pono Girėno (Dr. Sauervein) pir
mutinio Lietuvos budintojo, nor? Be jo
*
dirbimo bei budlnimo ir toks pats B.
dar szendien patvorį j užvirtęs apie var
nas dairytųsi; o dabar akis besikrapsztinėdams, ir vos atsistojęs,’iszsidryst tokio
garbingo Pono garbę terszt, kursai ne
tiktai kokių 40 kalbų ir mokslą suvienyjęs, bei viso mokyto svieto garbavojams
vyrs yra. Jis isz visų kalbų lietuviszkąJą kalbą per mieliausią ir brangiausią
Gavėnios laike Garso spaustuve parduos visas dVKSiSZlaiko, ir szlezion Lietuvoj tankiausiai
kos įtalpos knygas už pusę prekes.
užsilaiky dams šu mumis į lietuviszkąją
bažnyczią eina, ir su mumis lietuviszkai
meldžiasi, bei dirba dėl iszlaikymo musų
giminystės, žinodams, k,ad musų Dievs Musų spaustuvėje raudasi Szauksmas Balandėlio
25c.
musų senąją lietuviszkąją kalbą taipjau
szios knįgos:
permano, kaip ir visas kitas kalbas.
Kuįgos svietiszkos įtalpos
Pons Girėnas yra už lietuviszkąją kalbą
Maldų knįgos:
Lietuviai amžių gludumuose
10c
bei už vargingus lietuvnįkus daugiausiai
Maskolljos
politika
20c
procės ir pinįgų apjeravojęs, idant musų AUKSO
ALTORIUS arba Vaikų kningelė
15c.
giminėsusavoszlovnitja kalbaiszlaikoma Szaltinis dangiszkų skarbu
Terp skausmu į garbe po
butų: ir todėl tiktai kelių tokių nesupe a) Skuriniuose apdaruose
ma
35c
rėtų vaikų tiera n'apkencziamas, nors
$1,50
LIETUVOS VISTORIA 50c
buaamas pirmuoju Lietuvos pabudintų
b) Szagrino
•
2 >00 Juokingas pusakojimas
7c
jų. Beje jis yra svetimam kampe gimęs,
c) Krištolo
•
2,50 Naujas elementorius su apdarais 15c
ale, ypaeziai, togidėl musų kaltybė yra
d.) S u kauleliais
3,00 ir
LIETUVOS GASPADIjam todėl juo augsztesnę garbe isz.rodydaugiaus
NE
35c
ti, kadangi jis su dvasia bei szirdžia y r
10c
lietuvnįks.
Jis yr viernas Vokietijos 2 )BALSAS BALANDĖLĖS Amerika pirtyje
15c
tėvynainis ir ragina kiek įgalėdams, lie a) Skuriniuose apdaruose 90c‘ Apie Kražius
5c
tuvius vieniais padonais savo karaliaus b) Szagriuo
l‘00 Tamoszius besotis

isz progos!

pasilikti, ale savo budus ir savo mieląja
kalbą nei szetonui neduoti iszsiplėszti:
todėl jam priklauso augszcziausia garbė
ir dėkavonė. Kas yr puikesnes eiles raszęs kaip jis? Kaip puikiai jis sako savo
giesmėje „Liotuviszkoji giria“:

„Kaip neprietelių sumįta
Tankiai musų Lietuva,
Kunįgaikszczių kaip apgįta
Pasiliko vis vai na!
Kaip jos karžygiai kovojo
Su visais po dangumi“ ir 1.1.

Lengvas būdas paežiam per
c) Krisztolo
■
2,00
save pramokti raszyt
’’0c
d) Sukauleliais
2,75 ir
Ką daryt idant sveiki butu m e
daugiaus
Trumpa senovės Lietuvių
10c
3 Mažas AUKSO ALTO storij a
RIUS
75c. Petro Armino rasztai
10c

4) KANTICZKOS

•

70c

Ponas ir mužikai, drama

-

15c

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

GARSO Spaustuve

Paikiai nutraukia ir nebran
gi ai.
29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.
41 ir 21

DKTRRKS

Y. M. HAMILTON, D.

Kuopuikiausia ir už pigiai
preke [czienia] iszpildo^
visokius drukoriszkus įc
darbus: Dru kuojai

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

V yrai visi pas
nauja

Draagyszcziu konstitucijas,
Pliakatus, Tikietus, Gromatas, Užpraszymus antveseiliju ir t. t.

i
DRUKARNES ADRESAS:

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

H Geriause ir__szvieziause
mesa
___
pas

Lietuviszką Graboriu
Vinca Minkevieziu

140 E. Centre,

Slienandoali

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str.

Shenandoah," Pa.

(27 ir 28).

Lietuviszki kumpia’ ir deszros kuonopigiausia.

Kas taisybe tai ne melas
Užlaiko geriausius arklius ir pi
A isz B.
15c ginus del szSrmenu, veseiliu ir 1.1.
Kuįgos dvasiszkos įtalpos: Pajudinki m vyrai žeme
[36 ir 21]
apysaka
15c
Dirba visokias
“
“
5 c.
Gyvenimai Sz ve n tujų Dievo 1, Ant Nakvynes
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
Pasakojimas
apie
viena
vaitu
ir
jo
ra2,ir'3 dalis kiekviena po 70c
GALIMA GAUTI SU PRISIUNKARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.
sztinika
“
“
'*
5 c,
“
“
5c.
Gyvenimas Vieszpaties - 80c Kaukazo balaisvis
timu szias KNYGAS: DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
Kur meile ten ir Dievas
“
5 c.
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
Gyvenimai Szventuju Die Kas kaltas
“
■ “
“
5 c.
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
yra
labai naudinga dėl perskaitymo kožSenis Makrickas
“
“
5 c.
kokardas ir kepures.
vo ir III zokonas drauge 20c Vakaras Tilviko pirkteleje
- SI,00
‘
5c. nam katalikui. Kasztuoja
mnwi
Ploninsi!) vieta visoj Amerikoj/
Garsas apie baisybes dienos su Gyvenimas Stepo Raudnosio (ketvirta 2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
dalis „Szauleniszkio senelio”) v
15 c bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
do
25c. Apie Dangų, Saulę, Menasį, Žvaigždes. lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
Plianetas ir Kometas
“
5 c. kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Gydyklos nuo baimės snier- Pirmutinis
degtines varytojas, komedi
PAS
Kasztuoja
20c
ties
30c.
ja
“
“
“
10 c.
3. Valtis bei iszguldymas szventų
elementorius (1895 m ) apdarytas
Istorija szv. su abrozsliais 25c. Naujas
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
su puikiais paveikslais
“
15 c.
Mėnuo Marijos
- • 3oc Žodynas kun Miežinio keturo labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad \ožno
Filotea arba kelis į mal
se kalbose, lietuviszkai,latvisz lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
Box 053
dinga gyvenimą
50c kai, lenkiszkai ir ruskai $2,00 pas KUN. A. BURBA,
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
verksmai
10c
No venos
30c Graudus
Apie malda kaipo rakta į dangų 15c
Prisigatavojimas ant smerPamokslai ant didžiųjų me
czio
50c tiniu szvenezių ir didžiosios
75c
Istorija seno įstatymo
25c nedėlios
K a n ežia Vieszpaties •
30c Pavergelė (P. Peiverincos Apysakc-le*

R. H. MORGAN,

Skaityk kitas jo poezijas: „Lietuva
ant visados“, „Lietuvnįkai mes esam
gimę4- ir kitas.
Dievas te duod mums
ir daugiams tokių garbingų vyrų, tai su
lietuvyste szendien kitaip butų.
Kuo
met lietuvnįkai iszpaž.įs jo darbus, tada
jam paminklus statys.
O dabar jam
bjaurybės" tokia nedėkavone užmoka!
Juk žinomas daigias, jog visi prakilnus
vy rai nuo savo draugžmonių tokią alga
gavę yra.
B. jau savo sąžinės didžiau
siai kaltinams yra. Szeip. jeigu jis butų
tesybės vyrs. tai ir butų iszsidryscs su
savo vardu pasiraszyt, o ne už a. b. c.
lyg žvirblis krūmyne, pasislėpęs czirszkėtų: asz vyrs. asz vyrs!
Kur yra jūsų
gėda, jus bjaurybės, isz tiesos ne esate
verti lietuvnįkais vadįtis.

9 W. Centre str. Shenandoah, Pa.

J. IVI I L I A U C K Al

Galiausiai meldžiu garbingo Redak
toriaus tokius anonymus isuntimus po
a. b, c. nuo tokių ambyonu nei jokiu bil
ir kaip gyvena Kynai “
10 c.
Pokylis szventuju ąrbtu tanki komu
du į laiszką nepriimti: o jei koks žmogus
nija
15 Vapplerio A. kun. Istorija
nedoriszkai pasielgia, tai te iszbara ji
1,00
Sz Sakra bažnyczios kataliku
isiuntiejei, jei jie tikrų faktų tur. su sa Stebuklai Dievo
30c Kristijono Donalaiczio Pavasa
vo pilnu adresu pasiraszydami. teip kaip mente
5c
ir asz su savo pilnuoju adresu pa-iraszy- Szktila
25c* rio linksmybes
dams, o su atviru visukuom karkliniams.
Szlovinimas Sz. Panos Marijos
20c Andersono pasakos, su abroze
Tilžėje Anger 6
Ražanczins amžinas 10c liais
30c
Ąsz apaezioj pasirasz.es, skaitydama
J. Smalakys,
Zy vatai szventuju - 20c Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c
„Vienybėj Liotuvnįkų“ tokius bjaurius
Kalba dvieju žmogų 10c Kankinimas kataliku Lietuvoje abelnai
ųžppuldinėjimus ant Įdėt u vos darbinįkų
Naujai iszėjo GARSO spaustuvėje
Vadovas in danou
50c o ypatingai Kražiuose 1893 metuose j
O t
del Lletuviszko .teatro
“
15 .
|r taktai apkęst negalėdama, jaueziuos
,,Duonos jieszkotojai“,
Vadovu - apianka nc.z.ių atmininiu) a k an
priverstu kelis žodžius ant jųjų apgyni puiki apysaka Henriko Sionkieviczia us. žios Iszganitojaus innsų
18c
Sziose dienose teippat aptu-'
Girtybe,baisibe ir rustibe to grieko LTc
Prekė jos tik ,....................
35c.
mo IsztSrtl. Ant pirmu p. Kalvaitis ma
Kas y ra griekas,kalba 2 mergaiezin 15 rėjom isz Chicagos siuntinį su ;
nę tankiai lanko, asz jį iszpažįstu per
Didžioji nedelia
5c Sąpninįkais,
,
50 c.
tikrą vierną lietuvį, kursai daug už mu
Grieszninkas priverstas metavoties ĮQc Gromatų rankvėdžiais
50 ,
sų Lietuvą dirba ir dirbęs yra. Jeigu
PerspejįĮnąs apie szv. tikėjimą
8ę
asz jį iszpažinczlau per tokį, kaip jis
. . ’. .
. 25 ,
Trumpi pamokiniutai Ir rudus isz knį- Olitypa
.1
?
guV kun. Antanavicziaus
- -5c Robinzon Kruzo .
minėtame Jalszke aptersztiis ‘tanipa. lai
. 25 ,
Kasdienines
maldos
8c
ąįz Jį pef tięvprtą Įall>yc?ia|i po mano
Pulki vieta ir eina gerai biznis.
akių pasirodyti. Ant piano velyjirno gal
Kas nori nusipirkti už pigių ežiokožnas pasitikėt. Kalvalcziul pinįgų ant
--- «•>»»»»»»
n|ų, tegul dasižlno pas
persiuntimo Maskolijon siųsdama.
U
Miku Navicką
Raszant pas mus reikia pade ti szitokį adresa:
ant antro: Ką tas begėdis B. už a. b. e.
pasislėpęs nuo musų augsztai garb vo20 Emerick
Shenanadoah, Pa.
Garsas Publishing C< l

parduoda
savo sali niuo

jaugi gana sziam syk vaitojus irgi dejavus.
Skirkimės irgi namo tiesiog vandruot lUužsimirszkim. 515
Tikt girdėkit, kaip ant mus jau barasi moters,
Q vąikai ant ulyczių bėginėdami klykia.
Jaucziai su arkliais ir karvės paszaro stena,
O parszingos kiaules bei iszalkusios avys
Su kitais daigiais i mus žiūrėdami verkia.
520
Jau pargrįžtam jus gaivįt; ben meldžiami laukkit;
Gausit kas jums reik ir szendien dar prisiėsit.
Žinom juk, kaip reik bandelę mylimą sotįt
Ir kiek sykių ją per dieną reikia pagirdyt.
' ,,ltods” tarė Lauras,,rods taip reik gyvent gaspadoriams.
Kad jie nor gyvent kytriai ir pilnevot tikins.
[525
Vokiecziai lietuvniką per drimeli laiko,
O prancuzpalaikiai Į jį žiūrėdami szypsos.
Szypsos rods, o tikt musų szaunią garbina duoną
Ir deszras rukįtas su pasimėgimu valgo.
530
O sztai, jau laszinių lietuviszkų prisiėdę
Įr mus alų su gvoltu jau visą sugėrę,
Viežlybus lietuvnįkus iszpeiktnesigėdi.
Tu prancuziszkas žioply su szveisteriu storu
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargįt,
535
Kas jums liepė mus ir žmones musų paniekti ?
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino f'
,,Ąi’’ tarė Seimas ,,tu per daug pasakai prancūzams,
Juk žinai, kiekviens žioplys tur savo davadą.
540
Mes lietuvnįkai barszczius ir sziupinį skanų
Su lasziniais gardžiais iszvirtus girdami valgom
Ir szulnų deszrų lietuviszkai padarytų,
Dar, kad turim tikt, nei szeip, nei taip nenugrisom:
Ne, nenugrisom dar, bet vis daugiaus užsigeidžiam.
645'
Kad pracuzpalaikis riebių varlių prisiėdęs,
O lietuvnįks žirnių bei laszinių prisivalgęs,
Kaip krikszczionims reik, dosningo n’atmena Dievo,
Tai taip viens kaip kits neyerts kad plutą nukąstų-

R. Dabb

Žalis su dvyliu, su margiu irgi su palsziu
Tini, kad nor ėst. sziaudų pamatydami kulį;
O kad isz tikros szirdies jiems primeti pluosztą,
Tuo su lležiuviu jį krimsi į gomurį traukia
Ir savo sziaudus vis į mus žiūrėdami braszkin.
Ak kad jie lietuviszkai kalbėti galėtu,
Dar už dovaną tą stable didei dėkavotų.
Vasarą rods kita, kad pievų žydi žolelės.
Ir kad kožnas daigls, lauke savo paszarą krimsdama,
Su pasimėgimu valgo'ir linksmai szokinėja.
Bet kad rudenys ir žiemą jau pradeda rūstaut
Ir visi daigiai, baisybių tų nusigandę.
Slepias ir pasislėpę graužia savo zopostą,
Tai jau nemiera ką skirstyt ar pasisavįt,
Bei už ger reik priimt, kaip duoda Dievs padalydama.
Žinom juk ir jau daug syk isztirdami matėm,
Kaip gyvi daigiai, kad szaltis jau pąsipųrtin,
Slapos ir pilvus skupiai mąitįdami kramto.
Varlės su žuvimis, vėžiai su savo vėžycziais,
Ir kas dar daugiaus po ledu gyvendami snaudžia,
Ar kas giriose sumiszai bėginėdami vargsta,
Vislab rods žiemos czėse savo paszarą randa.
Nos dosningas Dievs kiekvieną žino pasotįt;

5501
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570

Ale su pilnoms saujoms mus vis szort nežadėjo.

Taigi neveik tuojaus nusimįt, knd musų zopostas
Ant laukų menks rodos ar pasimažina greitai.
. 575
Juk ne pirmas mels, kaip mes gyvendami vargstam
Irgi no pirmas sykis jau, kaip sziupinį verdam.
Daug iszleidom jau sktipių pavasario czėsų,
O kiek vasarų bei visokių rudeniu matėm.
Klauskit tikt senuosius jus glupiejai bebarzdžiai
580
Ir girdėkit ką jie jums pasakys prisivargę.
Jus vaikai glupi dar svietą szį nepažįstat,
Bet nei žindyti parsziukai vis szokinėjat
Dar ir jums ateis vargingos jūsų dienelės,
Kad pamaži, lėles ir žirgus savo pametę,
585

PATENTS

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
until patent is allowed. 32 page Book Freo.
H. B, WILLSON & CO., Attorneys at Law,
Wu.B. Pau Office WASHINGTON, D.C

308 AV. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Priegtam leidžia piningus tiesiog in Lietuw^, Kussiją, Lenkiją ir kitas wisas
szalis Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka

* RESTAURACIJA. *
Geriausi geęymai, užkandžiai uždyka nfi
9 ry to iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
rl visokiu kogeriausia padarytų valgių
kepsnių, oisterlų ir 1.1.
Smagiausia vieta del užaigoš. Yra
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duodą.

M. KUPCZINSKAS ir

P- PHSKEVICZW
Kampus Main ir Oak uliczių,
SHENANDOAH,

PA.

PUIKI PROG I
Už pigiausia preke^gauti visokių navatnų daigtų.
--------o-------Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisi
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsi, jjog toji
kvietka labai kvepia, Kada jis uorės pakvėpįt, tad jam isz
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik..................... 25c.
Prietaisas dėl darymo baikų ir yvairlausių kazyrių galitė gauti pas manę.
Puikios ponieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kvietkom ir su drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierų
ir konvertų kasztuoja 35c.
Maldų ir Istoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
Masziiinkfis 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 katallogą arba žinia apie viską.
c
Raszyklt ant szio adreso:

Joseph Matutis,
Brooklyn, E D287 Wyth Avė.

Isz bėdos, pelnytis ką, nusitverkite darbus.
Mes surukę diedai, mesgi kuproti nabagai,
Mes taipjau kaip jus ant ulyczių szokinūjom
Ir taipjau kaip jus savo jauną vasarą szventėm.
Ar tikėjomės, sulaukę rudenį kumpą,
590
Taip urnai nusidovyt irgi pablogt taip greitai?
Ak, kaip veikiai žmogiszkos nudyla dienelės’.
Kožna sviens žmogus, taip pons, kaip burs, prasidėdams
Ir vargingai užgimdams tikt pumpurą rodo.
Ik. po tam tikrai, kaip dusziai reik, prisižindęs,
595
Augti be rupesezių kas dien isz pumpuro kopdams.
Ale su viena diena žiedelis dar nesirodo,
Bet reik daug dienų, ik pumpurs jo prasiluksztin
Ir savo paslėptą grožybę visą parodo,
O vei, silpnas daigts vos, vos žydėti pradėjo,
600
$ztąi jau ir vargai tuojaus jį pradeda stumdyt.
Žinom juk visi, kaip mums biedniems pasidarė.
Kaip mes vaikiszcziais glupais dar būdami, žaidėm.
Ak, kur dingot, ak, jus jaunos musų dienelės!
Rudenys ir žiema grožybes jūsų sudarkė,
605
O mums diedams jau vainiką žilą nupynė,
Vei broleliai, seną vėl nulydėjom metą
Ir visokius jo vargus taipjau nulydėjom.
Ką mums naujas mets ir vėl atkopdama saulė.
Kad mus svieto Dievs laikys, tolinus sudavadys
610
Dar iksziol nenumanom ir žindi negalim.
Ant, laukai szalti, kurių mes nugarą minksztą
Vasarą rėžėm ir grūdelius bėginėdami barstom,
Dar su ledais ir su pusnynais miegt užsikloję
Irgi nerodo, ką mums Dievs dosnings pažadėjęs
G15
Ir surokavęs yr, kaip mes dar sviete nebuvom.
Bot pamatysim, kad jau vėl, su padėjimu Dievo,
Vasara rodysis ir mes vėl szilumą jausim.
Czėso reik, to czėso tikt kantriai palūkėkim
Ir, ik dirvos vėl ką duos, palūkėt nepailskim.
620
O tu mieh Dieve, tu dangiszkas geradėji,

Tu pirm amžių, kaip mes dar dūmot negalėjom,
Jau iszmislijai, kaip kartą mes prasidėsim,
Ir ko mums reikės, kad szviesą cze pamatysim.
Tu mums sąnarius ir uraus visus dovanojai
Ir sudavadyjai kiekvieną reikalą musų.
Tu dienas verksmų bei džiaugsmų musų paskyriai
Irgi nulėmiai jau kožnam ilgumą dienelių.
Sztai, vėl czėsai senojo pasibaigusio meto
Ir visokios priespaudos su tavo pagelba
Jau nusidovijo, biedžius mus raudinę tankiai.
Ak niekingi jus džiaugsmai sziltos vasąrėlės,
Jus žoleles bližganezios su savo grožybėms,
O ir jus paukszteliai su saldžiais alasėliais,
Ar kas dar daugiaus pas mus savo vasarą szventėt,
Jus neprivalei rupįtis, pas mus atsilankę,
Kaip maitįsitos ar kur szėtras savo sutversit
Ir nei art, nei set, nei ką suvalyt neprivalėt,
Nei kitiems darbus atlikt, į baudžiav.ą rengtis.
Nes jums Diovs, taip dovytis ir dirbt nepaskyrė,
Bet be rupesezių jus iszlaikyt pažadėjo.
Mes grieszni siratos, mes biedni nabagėliai
Rods valnybės jusiszkos pasidžiaugti negalim
Iszgi mažų dienų mus skaudžios vargina bėdos
'Ir iki mirsztant muczyt musų duszias nesiliauja.
Taip, kaip žinom, ir jau vėl pasibaigusį metą
Tuo po Velykų, maisto del, triūsinėti pradėjom
Ir daug prakaito per visą vasarą mielą
Dirbdami nuo karsztų veidelių musų nuszluostėm
Ik zopostėliui ką susirinkom ir pakavojom.
Taipgi dabar jau rudenį su svotboms nulydėję
Ir kaimyniszkai bei viežlybai pasidžiaugę,
Rnpįkimės zopostą dar pasilikusį czėdyt
Ir, kad ką gardžiai pasikepsim ar iszsivirsimr
Vis rytojaus ir kitų dienų paminėkim.
--------[Toliaus bus.]---------
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Nėra tos valados, idant ne
nedėliuis szeimyniszkas laikatsitiktų kas akyvo tarp lietu
vių. Taipgi tankiai atsilaiko rasztis iszeina Waterbury.
Conn.
vale kur sueit būreliui lietu
..Rytas" kasztuoja ant metų
vių, o tarp tip atsitaiko visokios
nuomonės, vieni vienaip su tiktai........................... $ltOOpranta, o kiti kitaip: atrasim
Kiekvienai k rikszczioniszkai
tarp susirinkusių gana gerų
szeimynai naudinga ji iszsiratėvynainių ir parsidavusių kitszyti.
taucziams, o kaip jau visiems
Antraszas:
žinoma, lietuviai daugiausiai
lai Kosi lenkų puses.
Rev. J. Zebris,
Atsitiko labai akyvas atsiti
34 John str.
kimas. Suėjo būrelis lietuvių,
Waterbury, Conn.
tarp kurių atsirado vienas
lenkbernis. Žinoma, kaip prie
didesnio suėjimo, neapsieis be GEORG E SH AFER.
sznekų: visi laiko pusę lietu Didelė krautuvė, ant South Si
vių, o vienas tik atsirado, ku de alaus, degtines, vino ir visokiu
ris nepasiduoda lietuviams • lekierų. Reikalai!jentiems prista
to į namus.
Minėtas lenkbernis ėmė visaip Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
sznekėt ant lietuvių, net jau vo vientauti 1’ r a n ą Str aisz szalies klausant pasidarė v i n s k a.<. ' kuris ten dirba. Neužpikta; — ale lietuviai buvo ir mirszkit atsiszaukt po numeriu:
725 Carson Str., S. S.
yra narsiais vyrais, nepasidavė
Pittsburgh Pa.
ir, žinoma, paėmė su įnirtimu
minėtą len k berti į, jog nebuvo
kada nė atsikvėpti. Taip besi
tąsydami, daėjo iki to, jog
kur galima susiszekct lietuviszkai,
reikėjo net eit i Lietuvos isto nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
riją ir jau likos suvis apgalė randasi, per ka galima gaut brolisztas ir neteko jau ką sakyti,bet ka rodą pas ji po tokiu adresu:
ant galo pagalios norėjo ant P.ctShilling &Co.,
savo pastatyti; nes, girdi, 2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.
D.L.K. Gediminas, nors ir bu
vęs Lietuvos kunįgaikszcziu, GĖRIAI AUS RESTAURACIJA
ale jis nekalbėjęs lietuviszkai,
nes nemokėjęs, o vien tik laK. VERBILOS
tviszkai, ir ant galo likos vi Jagu sziczion atkeliausi, pas Verbisai apgalėtas per tai, jog už la visko gausi: szalto alaus, saldžios
klaustas likos, kas buvo gar urielkėlės, o cigarai isz paezios Tur
bingiausiais patriotais tarp kijos pargabenti.
lenkų, ar ne lietuviai, kuriuos 76 — .12 Str. South Side,
Pittsburgh, Pa.
lenkai savinos, jog jų rodakais
buvę ir suėmus trumpai, jog
VIE N A TIN E L E N KISZ K A
jau jokiu budu negalima buvo
APTIEKA
atsispirt ir turėjo pripažįt, jog
netoli lietuviszkos bažnyczios. Vais
esąs lietu vys ir j uotui mirsęs. tai esti pargabenti isz Europos ir re
Garbė už tai geriems tėvynai ceptai buna iszpildomi kuoteisinniams, jog neiszsižadat savo giausiai. Taipgi turi visokių paten
kilties ir dar parodot savo* tą votų vaistų.
ly-oliams jų klaidą. Isztikro,
atėjo tas laikas, jog kiekvie
nas susipras kuom esąs; taipgi
805 Carson Str. South Side,
drąsiai kovoja mus broliai ir
PITTSBURGH, Pa
Lietuvoj po jungu meszkoriaus, nors ir gana yra su Jeigu busi kada nor )
Plaubcrij užeik pas j
spaustais, o vienok neiszsižada
savo vardo, n’ątboje ant viso
kių bauginimų.
o pamatysi kokio gardaus aluczio gausi,
Atsitinka visokių atsitikimų arielkele kaip medus, o cigarai t urkikisz
tarp prakilnesnių lietuvių ir
nekartą tu r sunkiai nukęsti
už savo staigų iszsitarimą, ir
tarnai meszKoriaus juos perse
kioja, o ir tai n’atboją. Atėjo
laikas susipratimo, ir kada isz
tikro sukrus ir pareikalaus sa
vo tiesų ir turės jas valdžia su
teikti reikalai! •Jjau tiems.
Anyone sending n sketch and description may

Aplieta

Dvi

JURGI ILGŪNĄ

quickly ascertain, free, whether an Invention is
probably pat ent aide. Communications strictly
confidential. Oldest asrency forsecuring patents
in America. Wo have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

Darbai suvis nekaip eina, o
ir tą patį uždarbį mažina darb
daviai, jog jau žmogus yra
priverstas dirbt ant dienos po
75 c.
įmonės rugoje ant p.
McKinley’aus, jog toki blogi
ląikai užpuolė, o kaip girdėt,
tai ir dar neliauja mažinę mo
kestį, nes tiesą kalbant, ir negal mokėti dauginus, nes kur
tonas geležies kąsztavo $18,oo,
tai dabar nupuolė iki Si2,00,
ir negalime tikėtis, jog laikas
urnai pasitaisys.
■------- -♦—♦------- -

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, largest ci.xulation of
nnv scientific Journal, weekly, terms $3.0(1 a year;
jsj.50 six months. Specimen copies and HASD
Kook on Patents sent free. Address

MUNN

&

CO.,

361 Broadway, New York.

Povilas Obiecupas

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą
ir
s a l i u n ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus^

P. Obiecunas

1o12 CARSON STR.

,,Lietuva” }ra labjausiai iszsiplatinus po visą Ameriką

dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.
/ ________________

..Lietuvos" spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstitm*-

Mias 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.

ZINIA DĖLSALIUNIKU
IK SZTORNIKU.

pCPiĄuezius

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

237 E. Centre str.
Shenandoah. Pa.

Adomas Pauliukaitis
Pittsburgh , Pa.

2713 Penn. Avenue, .

szifkortes ant geriausių
laGų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgąi
iszsiųsti per „Lietuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja
kai}) isz kitų agentų.
„Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda
lotus ir namus Chicagoje aplink lietuviszką bažnyczią ir at
lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.
ILaszant su bent kokiu reikalu į „Lietuvos“ redakcija
arba pinįgus prisiuncziant, visada uždėkite szitokį adresą..Lietuvos" Redakcija parduoda

Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiauJis pardavinėja taiposgi daug Įvai
siai.
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų isz fabriko, ką dar rių gražių mažmožių: parduoda vis
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigini savo broliams Lie ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamėgik duot jam
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalūsit.
orderi.
Jo krautuvė yra

R. A- Davenport
— PARDUODA —

2BISCH0FK BANKING HOUSE
Uždėtas 1848 metuose.
Seniuose krikszezioniszka Banka Amerikoje; siunezia pinigus

pa rd uodą

patikėti interesai

VISOKIUS PECZIUS KURKI
MUS IR DEL SZILUMOS.
—TAIPOS-GI—

Puikiausia visam Shenandoah

Pataiso blekinius stogus ir už
laiko visokius daigtus rei
kalingus prie
kuknios.

K. A. DAVENPORT,
Shenandoah, Ihr,

27 S. dardi n sir

Szipkortes į ir isz Europos.

pESTAUFA^HA.
’Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi'ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
į oii mos kliasos.

]VL f. JVIaley,

Ilėliai artesnes žinios raszvkk į

Bischoffs Banking House

No. 2 Centre St reel v
NEW YORK CITY.

(Staate-Zeitung Tdg).

Leipgi netoli nuo saliu no visoki tavorai szvieži ir parduda ka
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga ruda
16 N.Main st. kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
Shenandoah. lalis svieto.
✓

121 ir 117 E.Centre str,

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynai.

\ Parduoda dzie1 gorius naujus ir

J liautas Binaiiski i
REAL E-STATE B R O K E R

2O23N.WI Mr. PMiaflelDliia, Fa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia Į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda Halinis ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.
O

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinįgus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotllS Philadelphijoje
ir (laindene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti?
Tai eik pas
' Y.

kius

as

ir kitus.

S A L 1 U N I N KAI!
— Na wisi prie alaus —

f

41 ir U
-- PAS--

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

ILIETUW1SZKAS H « @

'

JUR. | ANCEREWI0ZEUS,

Magi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Praneijos
[37 ir 19]

Mason & Mason Company,

DYKAI

nuf inoti-ri.'Z.ko ir
1 i 1 k<>r:itų paauk

suoto. kurs iszrodo kaip $ ‘10 a u k s i n i s lai krodis szlitos dalyKus: 1 seta guzikų niaukie- į
tams sn lenciūgėliais ir inars/JiiniiĮ giizikf liais 1
geriausio Romos aukso už $2.50: 1 s p i 1 k iį pa- ;
auksuotų su branginu akmeniu vertės $7 75:
1 porų a u k s i n i ų ž i e d ų su Aprikus deimant u $ 3.50 ir 1) i a m o n d S t u d $ 2.00.
Visus tuos daigius ir dziegortų galėsi gaut
iszmokėjgs d{ j
C. O. i), ant expreso. .lei
a pžiurėjus
»'O (av nepatiks jie, tai gali
neimti nieko nesikusztuodaius. Jei prisiusi $198
su orderiu, gausi dar extra tuoteriszkų urbti
vvriszkų lenciūgėlį dėl dziegorėlio.

|

j ra mus agentu M t. CAR M ELI J E
ir AP1EL1NKESE.
Užraszo G a r s a ir apgarsini
mus priima.

PARSIDUODA~

H<i M III Iii, GN

S A L J L1 N A S K

sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

Kad puragįti pirkikus ni<‘< duosim p<-r go DIENU

pirko—

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

202 S. Main Str.,

GERIAUSIAS H

Lietuviszkas @

KRIAUCZIUS

I Adomas Roja ne kas
rxcXCCXLXO^Persikraustė į savo naujus namus ant2TLTTTLT2

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

(lali gauti visokiu
dalyką toaletui. °

) T

,
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- Liekarstvos - vaistai kuogeriausim padaryti

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a vali kas nori gauti ir
boczkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal sir. Shen iidtsh, Ta.

—neseniai

Chicago, Ill.

SHENANDOAH, PA

[36 ir 9]

S. Markauckas
ir i J. Buszkevigzius

No. 587 W. Madison St.,

KMUTUVE

iszpyĮdomi, atsisz.aitkiainc

Tik nepamirszk;

STYLE,
COLOR
and FINISH.

O

Z

t steliuotus siutus pasiuva
/ tikt
už 8 M niažiaui sios prekes, eina iki 840,
l o kelnes nuo 8 3 iki 8 18;
Juozo A.

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszinintingą žmogų.

They run better and last longer
(AQ and are very attractive. Send for
our ACCURATELY Illustrated
Z" a Catalogue. It shows you all deLv tails as to ....... .

Write JOHN WEDDEKBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prizo offei
and list of two hundred inventions wanted.

Kas abu doleriai
| užsimoka isz virszaus, gauna puikę knygelę, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka $ 1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali
sav iszsiriukt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne
Į brangesnę per 50c,, o prisiunsime dykai.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

TKAUJES

Wanted—fin Idea 2S
Protect your Ideas; they may bring you wealth

Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.

PITTSBURGH. PA.

L IETUVISZKAS

We BUILD them to YOUR order

merį pateks įšokantį.

Royal MFG. Co.

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

Kalėdų zobovėlės.

Korespondencijos netilpusios į szį nu

‘

Iszeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

Už pigių-pigiausią prekę visokį
vainikai dėl szermenų.* Taiposgi
vienatinis hetuviszkas pinigų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis isokios zob.) velės isz blekės ir iszsvieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per dirbiinai isz geležies pas
banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas koki ten
Mrs. M. F. Schmidts
žydą prigavėją.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot
107 Jardin str.
per laiszką, Įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Shenandoah, Pa.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių i visas dalis
svieto.
Offisas (kontoras)
Labai gražios ir pigios

Gromatnyczia.

prie kožno orderio
vyrų clziegorėlio,

NEDELINIS LAIKRASZTIS

JaL1 atspaudi- !
nome

knįgą ,,Padėjimas lietuvių tau
tos Rusų viesžpatystėje”, ku
rioje jos autorius grafas Leliva
aiszkiai parodo priespaudas,
kurias kenezia mus broliai po
maskoliaus jungu.
Kasztuoja tik 35 C.
Garso spaustuvėj dabar iszėjo
sekanezios knįgos:

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NA.MIEJE ant 4th

SUNBURY STR.

VYRAI! VYR AI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausi t,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. ...
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 S t-Cl ai r str.,

Cleveland, Ohio.

smoucko:
ftisli storas
Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartOS parduodam ant visų kelių mariomis
Pillįg’lIS ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiani.

MilaiickaSrSunus
105 S. JVIaip Stp
Shenandoah, Pa
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Stacijos arba Kryžiaus
arba geriausia užeigu dėldarbinįkųarszeipžmo
didis mūrinis hotelis vadinamas
kelias, prekė.......... S centai.
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
Baltas karžigys (eilės
ežio taurę iszgert’3 ar cigarėlį parūkyti, ateiki
minga vieta dėl piknikų; strytka120 South Jardin Str'Shenandoah,
riai eina ežia jau.
versta isz Mickaus.......... 5c.
te pas:
Ties lietuviszką haznyczia
Dasižinokit pas
Rinkimas waito, vaizde 12 North Hancock Street,
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
Air. M. Dormer
Wilkes-Barre, Pa.
gojimo (Insurance) kompanijoas
Insziurina nuo ugneles Jau daugelis metų lis isz lietuvių gyvenimo ’ 8c.
St. Clair, Pa.

Snsisziurikite (apsisergekitej pas

David Faust,

KOTELIS

Juozą Daukszi

J

