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E|V1|GPANTU N/MVIA
ne taip lengva įrengti, kaip tūliems rodosi.

AMERIKOS LIETUVIAI
tingiai aukauja ant Emigrantu Namo.
tad reikia szauktis prie Europos lietuviu.

Kol neturim Emigrantu Namo,

Metas IV.

fiz Pasza, lengvai sužeistas, Žinios isz Amerikos. Susitarimas darbiuįką su darbdaviais. dirbo pakol neiszlindo yla isz maiszo.
Negalėdami kitaip užkenkt
matydamas, kad netenka po
Milwaukee, Wiss. unijos darbi- katalikams, sutvėrė ,,T. M. Dr.“
nįkai isz bravorą susitarė su susi prie kurios vos tik ketuj! sąnariai
zicijos, pats isz revolverio nuUžmusztas kasierius.
draugavimu bravorą locninįką, prigulėjo, bet ir tie paslapta per
siszove.
Užtai ties Tirnava, Reve- Mieste Sommersworth, N. II. dėl to jau ten straiko nebus. Die tūlą laiką. (Garbės vertas užmany
nos darbas po senovei lieka 10ady
noj, graikų jenarolas Smole- ,,Great Falls National“ Lankos ka ną, bet dabar darbdaviai negalės, mas ,,T. M. Dr.“, liet neszitaip,
J. A. Stickney Velykę pėtkaip gerbtinas jos kūrėjas daro!)
Turkai nuskandino nic'as su savo 14.000 kareivių sierius
nyczią tapo užmusztas. Jisai jau esant mažai darbo, atstatyti unijos Sztai pradėjo kalektavot pas ver
vos nepaėmė į nelaisvę patį nuo seniai buvo kasieritim tos bati darbinįkus iki kol vėl atsiras dau
telgas (biznierius) ir svetimtauezius
graiku laivą.
Edhem Pasza. Mat Edhem'as kos ir paprastinai kasdien ant 12 giaus darbo; taipgi darbdaviai ne ant labo lietuvystės- Ant galo pa
norėjo užimti susmauga Reve- valandos eidavo ant pietą ir sugrįž galės atstatyti darbinįko, jei jisai darė kolektą, per lietuviszkas mo
Jei teris, katra kiek paaukaus.
davo atgal i banką ant 2 valandos. gerai pildo savo priderystes.
i Graikai iszgriove ną, kad dasigauti į Larissos Tą
dieną, kada jisai buvo užmusz kuris unijos darbinįkas apsirgs, tai
Taipi vieną grąžę vakarą pasise
pakalnę ir, perkirtus kelią
tas, užsiliko bankoj vienas ilgiatis, po ligai jam vėl turi būti duotas kė surinkti kelis dolerius dėl garbės
turku fortus
graikams, be szuvio užimti kaip paprastai, kad užbaigti kokias tas pats darbas, kuri jisai priesz li
ir pakėlimo lietuvių tautos, kas la
Larissa. Bet graikų kariume- savo rokundas. Apie antrą valan gą dirbo.
Prevessoj.
bai lietuviams atsimuszė į szirdis,
ne dviejose vietose pralaužė dą tūlas F. P. Reed eidamas i ban
jog ir mus moterys atjauezia apie
ką
pamate,
kad
storas
durą
stiklas
turkų
liniją
ir
turkų
pasisten

savo Tėvynę.
Susmaugoj Miltinos
Isz
Szenadorio.
yra
iszmusztas.
Davė
tuojaus
ži

nuvėjo ant niekų.
Tas labai gerai. Bet jus nežinot
turkai pergalėjo gimas
nią
policijai,
ta
atėjus
iszlaužė
du

su kokiu mieriu rinkėjas pinįgus
19 Balandžio pergalėję tur
„Stalyczioje
lietuvių
”
Szenadoris
ir
rado
kasierią
užmusztą,
su
graikus.
kus Revenoj Graikai dviejose perskelta galva ir beveik visai nu rije visokią bjaurybią pilna; slap rinko. Ugi gąsdydamas, kad Mivietose įsigriovė į Turkiją ir pjauta galva. Policija dar nesuse stosi czion ir prieglaudą gauna nersvillės lietuviai nepastatys bažnyczios, ir agitavodamas, jog ant
TieSTIRNfi« GRflb dasiekė iki Damasi.
žmogystos
pabėgę
nuo
teisybėsisz
kė, kas papildė tą užmuszejystę,
jos neduotų visai.
Kftl SMG WIRSZU
20 Bal. Ograikai užėmė kelias -taipgi nežinia, kiek piktadėjai lai kitą vietą; girtuoklystė, nepaisant Sztai tav vilkas isz aglyno!
ANT TURKU- - svarbias strategiszkas vietas mėjo pinįgą, nes apie tai žinojo tik ant blogą laiką, klėsti, ir palaidū Žinoma kun. tą iszgirdęs, savo
ties Damasi. Apie 3000 apsi vienas užmusztasis kasierius. Me nai vyrai, kiti paezias Lietuvoje aveles prasergėjo nuo vilko avies
TURKAI VĖL PAĖMĖ MILUMA IR
turėdami, juokus sav daro isz ku kailij, kad nesektų jo pėdoms ne
na, kad jidh^fcėme apie 86000.
ginklavusių
isz
apielinkės
ukiISZMUSZE DAUG GRAIKU.*
nigą draudimo nuo girtuoklystės kaltos avelės.
Siisibankrutijiinai.
nįkų prisidėjo prie graikų.
ir gėrauja su lygioms sav doro

Turkai apszauke
graikais kare.

butu dideliai naudinga turėti prie kasti egardes agentas,
kursai szeįppu lietuvius — ateivius gera rodą ir
piningais isz tam tikro fondo.
-------- o-------Paskutiniame laike Amerikos lietuviszki laikraszcziai karsztai pradėjo darbuotis apie įvikdymą Emigrantų Namo. Vie
ni, kaip tai ,.Garsas” ir ,,Lietuva”, užsiėmė rinkimu aukų
ant to namo, kiti gi nors naudingais straipsniai rodij.i mumis,
kaip reikaną namą įkūnyti ir ragina tautieczius savo centais
prisidėti prie to tautiszko darbo, nurodydami podraug naudingu
mą jo. Bet užlaikymas (nesakau jau įrengimas, kurį p. Pa
žystamas kun. Zebrio apskaitė ant $70,000) to namo daug
aukų reikalaus kasmet, ypacz jeigu Emigrantų Namas neatnesz jokios įeigos. Ponas Zambrukas 13 numerije ,, Vieny
bės“ užlaikymą namo apskaitė ant $3,000. O isz kur kasinėta
imti tuos tukstanezius? Žmonėms mets į metą aukauti nusi
bos, ir tada Emigrantų Namą greitai gali patikti tokia pat ne
laimė, kokia patiko ir lenkų namą, nors jų yra daugiams už
Bet ne taip nubarė moteris už
paszaukti prie
Užpereitą nedėlią Suvienytose je bobomis.
mus ir aukų galėjo daugiaus dauoti.
Uždedant Emigrantų Visi graikai
nukavimą savo centų, kaip nurodė
ginklu.
-Naujesnės žinios pranesza,
Laike tą terliojimąsi įvyksta va but atsargioms, nuo tokio moraNamą, remtis ant tokių svajonių, kaip p. Pažystamas Kun .
Valstijose buvo apgarsįti 207 susijog turkai paėmė Miltinos bankrutijimai, o Canadoj — 30 gystės, pesztynės, isz ko skva- liszko bankroto.
Žebrio, kad lengvai galėsime surinkti į $ 70,000 ant uždėjimo
Graiką Karaliūtės Ilgina kareivius.
susmauga, privertė graikus Pernai metą tą paezią nedėlią Su- jeriai gerai sav kiszenius prikem- Nebūdamas raszėjas protesto
to namo, manding, negalime, matant savo tautiecziim nepratu
sius aukauti. Bepigu svajoti apie ką!... Jug jau pernai per
pasitraukt szalin ir daugelį jų vien. Valstijose buvo 222, o Cana sza lietuviszkais doleriais, o an- szventinyczioj, jis pats nė negirdė
Graikai užėmė Riverį,
gliszki laikraszcziai turi gerą pro jo, kaip tas nu barimas moterų nusi
,,Vienybę“ tūlas tautietis ragino sudėti pinigus ir apversti juos
vaisko iszmusze su karteeziais nadoj 36 susibankrutijimai.
gą juodįti visus „foreinerius” už davė.
ant bent ko naudįpgo. „AmeriKoje - raszo jis - yra į pustreUžtat pats isz savo galvos
beszaudydami nuo kalnų isz
Prapuolė pastorius.
nedorybes keliolikos tą draugijos pridėjo melagingų žodžių, kurių ne
czio tukstanezio lietuvių; kad visi jie sudėtų nors po vieną
armotų.
TURKIJA.
'
centą, tuoj but krūva pinįgų.O jei sumestume visi po dole
Pastorius Case isz Tekonsba, iszmėtą.
buvo girdėt isz kuuįgo lupų.
Telegramai
seredos
diena
Darbai
dabar
Szenadorije
eina
O
c
rį, ar daugiaus? - dadedu asz - (jug galime ir tai padaryti)..
Ind.
pasmauktas
pas
ligonį
iszvai 7 Balandžio, kaip tik atėjo praneszė, jog turkai rengiasi
Taigi, kada tūla moteriszkė nu
Tada tai turėtumėme savo ran koseszimtus tukstanezių dolerių
žiavo savo locnu vežimuku, bet jau visai prastai, niekad taip blogai pasakojo jam asztrų pabarimą mo
ir ne tik Emigrantų Namą, bet ir daug kitų naudingų užma į Konstantinopolį žinia, kad užpulti ant Larissos, isz kur daugiaus negrįžo ir, kaip pasirodė, nedirbo, nes vos tik 2 dienas ir tai terų, jog nežino, ant I:o duoda ir
nymų galėtume įkūnyti, beje mokslaines, locnas dirbtuves etc. Graikų kariumenė užėjo ant graikų vadai kėravoja visuomi ląstą ligonį visai nebuvo. Arklį nepilnas iszdirba, o toliaus kaip kam duoda pinigus, griebėsi karszAnt nelaimės sziandien da apie tą viską galime lik svajoti, Turkijos teritorijos, turkai vaisku. Graikijos karalius at- jo rado pririsztą pas namus vieno girdėti ir po vieną dieną jei gaus tai už plunksnos prie smarkaus
tuomi savę ramindami, jog ateitėj musų gentkartė gal ir įkū o f f i c i j a 1 i s z k a i a po prietelio. Ant rytojaus po jo kas iszdirbti, tai bus laimikis jo. protesto, kad net isz karszczio
siszaukė
į
visus
graikus,
idant
nys. sziandieninias musų svajones. ' Mes-gi dar negalime s z a u k ė Graikijai k adingimai pati gavo neva nuo jo Nepaisant ne ant tokio vargingo plunksnai įstrigus nežino nė ką
kiekvienas
sveikas
vyras
stotų
to padaryti. Mėgįk dabar rinkti, ar daug laimėsi? Ai daug r ę. Ministerių Rodą ‘atszauaiszką, kad geriaus butą jiedviem padėjimo ir per szias Velykas mąs paraszė.
Nė kunįgas, nė žmonės
ant pliaciaus ginti savo tėvynę. įersiskirti, bet tas laiszkas buvo „tautiecziai,” kurią daugumas nesurinkta dėl Emigrantų Namo? Patys ragįtojai ir rinkėjai
nesapnk\p kalbėt apie iszbįauriniaukų ką paszventė, tuos ir turim. Dabar gi aukos jau maži kė isz Athenų Turkijos pa Graikų karalienė su kitomis raszytas ne pastoriaus ranka. Me proszalį pasakius ir antbažnyežios mą kitę laikrasztij, ir da buk savo!
naši, o už kiek laiko gal ir visai sustoti. Ką tada reiks pra siuntinį Assimą Bejų, o Grai prakilnesnėmis moterimis už na, kad tą pastovią turėjo už- metinės (3 dol.) negalėjo užsimo Vai kur tamstos tiesa? Ar nepasi
dėti? Pamesti tą reikalą visai, arba vėl tiems Imtiems isz kijos pasiuntiniui sugrąžino jo siima prirengimu reikalingų muszti.
kėti, nežinia isz kur gavo pinįgus rodai melagis?
Ar girdėjei savo
naujo pradėt aukauti, pakol ir tiems neįgrįs ir visa triūsa, taip popieras. Vadui turkų kariupasigerti ir susimuszus, apmokėti ausia isz kun. lupę tuos žodžius
daigtų ligonbueziuose dėl su
Pavandenė.
sakant, nenuveis ant szuns uodegos.
po $7 ar $9 skvajeriams ir už laku- iszeinant? Ne! Ir niekados, nes ga
menės, Edhemui Paszai nu žeistųjų, io dvi jos dukters nu
ImVicksburg, Mass, du gailai- pą.^
Taigi matydami tokį nerangumą ant aukavimo mus tau- siuntė paliepimą užklupti ant
vyko į Larissą, kur^į'paisyda- viai atvežė nuo Davis Island, kurią Kaip visada taip ir dabar anglisz- li szimtus liudinįkę pristatyt.
tieczių Amerikoje, negalime svajoti apie, sudėjimą kelių de Graikų.
Vieną velniui pasirasziusį mina
mos apie savo aVyLfuą stoną, atlankė pavandenė. žmones, kurie ki laikraszcziai gerai aptepė, padi- vo] o, bet nesakė kad ir jus pasiraszimezių tukstanezių dolerių ant uždėjimo Emigrantų Namo ir
Vakare tą paezią dieną Tur ligina ir apraiszioja opas pasakoja, kad priesz Velykas sere- dįdami, .polenderią bjaurius dar szot....
kelių tukstanezių kas mets ant jo užlaikymo.
P. Szernas užpereitame ,,Garso“ numerije, tą atjausdamas, kija iszsiuntė visom vieszpa- (ronas) sužeistiems kareiviams. doj ten prigėrė vienuolika murinu bus.
O kas link beszliubės ir vaikę be
(nigerią),
daugiausiai
vaiku
ir
mo

Nesakysiu
daug
ką
apie
papras

rod i ja szaukti į pagelba Europos lietuvius, kadangi vieninte tystėm žinią, kad apszaukė
Seredoje turkai isz visų pa- torą. Prigėrė tonais ir gyvulią- tas vyrą musztines, bet negalima krikszto, tai buvo apsirikimas
liai dėl jų tik naudos tą namą rengiama. Isz ten jau ant stip Graikijai karę pertai, kad grai jiegų stengėsi prasimuszti į La
(Nesą męs mieste yra tuom patim
Prietos salos stovi vienas laivas, užtylėti bjauraus pasielgimo mąs
resnės paspirties galima tikėtis, ypacz jeigu tuomi dalyku už kai užpuldinėja ant jų žemių.
rissą ir ten užplaukti į Graiki kursai gelbsti žmones ir, kiek galė bobą, kurios per szias Velykas vardu ir pravarde, koki buvo minė
siimtų kunįgai. Vienok ir ant jų perdaug užsitikėdami rizipasitikėjimą, ją, bet graikei narsiai juos su damas, gy vulius. Isz kitur vėl pra savo pasielgimu nemaž subjaurijo ti laikraszcziuose). O kunįgas ne
kavojame. Jei anie mus rems - gerai, bet jeigu ir Europos Iszreikszdama
sekiojo paskui pasiteiraut ypatiszlietuviai nusiduos kureziais, tad gal viskas pairti,
Deltogi kad vieszpatystės pakaitis už tiko ir tą dieną graikų vadas nesza, kad toj vietoj, kur kitados lietuviszką vardą.
kai.
buvo
pliantacija
Brierfield
rado
15
,,
Evening
Herold
”
placziai
aptą
karę
Graikiją,
Turkija
ar negeria us butų, nestatant to namo, nors iki surinkimui at
kunįgaiksztis Konstantinas te
Na, tegul Jas liks taip, kaip bu
lavoną.
Ta
pavandenė
(tvanas)
raszo
Onos
Lietuvnįkienes
(Rice),
sakanezio skaitliaus pinigų ( nes tas ilgai gal tęstis), palengvįti netgi žadėjusi atszaukti karę, legrafavojo karaliui, jog ne
vo.
Bet malonecziau paklausti
ant
Davis
Island
per
tai
atsitiko,
Sinkeviczienės
ir
Adomaviczienės
iszėjimą emigrantų isz kastlegardės, įstaezius ten tam tikrą jei tik Graikai atitrauks savo paisant skaitlį ngumo turkų
gerbtino protesto statytojo, kur „
kad truko damas.
bjaurų
terliojimąsi
su
svetimais
žinomi,
kuriam
mokėtumėme
algą.
Tas
mažiaus
reikalautų
laikė susirinkimą moterys dėl pa
O v
O c
v
kariumenę nuo Turkijos ru- graikai nepasidavė atgal nei
vyrais. Buvo jos suvėję su tulu kėlimo protesto? Koki buvo nuta
iszdavimo, o pagelba emigrantam nors tuom lai k butų didelė.
T uom tarpu Nubausti daktarai už bloga gydymą. anglu W. M. Davis,-kuriam tos rimai, parodyk, meldžiamas ir ku
(Apie tai, rodos, ,,Vienybė“ pernai kalbėjo; ežia primenu, bežiaus ir nuo salos Kretos. ant žingsnio.
kita divizija graikų kariumenės Dar rudenį 1895 metą farmeris bobos apjieszkojo kiszenius ir atė rią dieną? Nes protestą varde ke
kad tą dalyką perkratytų). Teisybę sakant, labai mažai ra
GRAI K 1.1 A.
sis tokių, ką važiuoja į Ameriką neturėdami ežia gimimų ar
. mėgino apeiti turkus isz užpa A. Landmanas nusilaužęs koją da mė rastus 30 centą. Ją szaikos liu ar keliolikos negali vienas susta
vyras nesikakįdams tuomi mažu
ba pažįstamų. Adresus, pas kuriuos važiuoja, kiekvienus tu
kalio. Jenerolui Smolenitz pa vė ją sutverti daktarui Sohirdin- grobiu atėmė laikrodėlį irsumuszė tyt. Tai reikalauju faktų parody
Kaip
tik
Graikija
17
Bal.
g'ui, isz Palatine, Ilk, bet tas taip
ri. Pertai turinezius pinįgų, arba jau iszpirktus tikietus, užmo, ar moterys statė tą protestą,
sekė
užimti
Rivenri
ir
graikai
gavo
žinią,
kad
jau
jai
karė
sykiu
su
boboms
anglą.
Szis
ap

blogai
ją
sutvėrė,
kad
ji
niekaip
sodįtų ant trūkio. Emigrantus gi, kuriems pritruko pinįgų.
ar tamista turbut vienas?
Man
tikisi
užeiti
suvis
isz
užpaka

apszaukta,
gabi
notas
nutarė
skundė
visą
szaiką
ir
Lietuvnįnegijo. Tada tas farmeris kreipėsi
nuvestų pas lietuvius, ar tai į vieszbutį, ar sziaip jau į stubas
ding, kad Mmersvillėj nebuvo jolio
turkams
ir
pertraukti
jų
prie kitą daktarą, kurie perlaužę kienė perszventė antros Velyką kis protestas darytas visuomemszir telegrafavotų pas giminę ar pažįstamą emigranto, idant at skųstis vieszpatystėm už tokį
siųstų tiek ir tiek pinįgų ant tikieto ir už maistą tos Turkijos pasielgimą. Po pie vaisko susineszimus su gulyk-■ isznaujo sugydė tą koją, liet ji pa dienos naktį cypėje, opas skvajerį kas, apart ypatos raszėjo. Rasi
dienos. Nesulaukianti pageliuos nuo savo pažįstamų, arba ne tų buvo iszsiųstas į visas vais Jomis Elassonoje. Edem Pa- j sidarė apie 2 coliais trumpesnė. ir visame mieste akylai turėjo įva- tik vienam raszėjui žinomas tas
turinti tokių, galėtų gauti pagelbąisz Emigrantų Namo fundo. ko dalis paliepimas, kad ant turkų vadas davė telegrafą pas Tada farmeris apskundė daktarą lias medegos kalbėti apie purvinus protestas, o moterims nesupranta
Tokiu budu neiszleidžiant daugelio pinįgų, nevienam savo
Scbirdin’ą ir sūdąs nutarė, kad už polenderię darbus.
mas. Nes pasirodo užbaigoje piesza
sultoną,
kad
prisiųstų
jam
turkų
neužpuldinėtų,
tik
gintų

broliui niiszluostytumėme kruvinas aszaras.
blogą gydimą Sehirding’as užmo Panaszios bjaurybės tarp Szena szinio, kad tik viena moteraitė at
kuoveikiausiai 40,000 karei kėtu 8 10.000
dorio lietuviszkos draugijos isz- jautė jo vertę ir naudingumą, už
Tuom tarpu galima butų paskirti vieną visatinį Emigran si, jei jie užpultų.
Chicago], Ill. J. II. Rausei*Ts metu neretas.
tai atsisakė vieszai pristot. Jai tai
tų Namo fondą ir neįiuilstancziai rinkti aukas kaip nuo Ame Vienok antry tojaus, 18 Bal., vių.
Reikėtąvisuomenei
apsivalyti
Sultonas iszdavė paliepimą nuvėjo su geliamu daneziu pas
garbė, jog ant taradaikiszkę pliorikos lietuvių, taip ir nuo Europos. Tada ir žmonės noriai di parėjo žinios, kad visa Thessanuo
tokię
szaszę
ir
nevienas
geras
,,National Dental Parlors,“ kad
vonię nepristojo, kaipo atjausdama
dintų fondą, matydami naudą isz savo aukų, ir ateiviui turėtų
lijos parubeže susirėmė turkai (seredoje), kad turkiszki laivai jam jį isztrauktą. Dantį ten isz- žmogus ar moteriszkė neprivalytę niekam netikusį pieszinį ne sveiko
didelį palengvinimą.
f. Montvilla. su graikais. Tą paezią dieną neiszeitų į mares ir vengtų
traukė, bet per apsirikimą vietoj turėti mažiausio susineszimo su proto žmogaus. Garbė tav, lietuvai
(saugotusi)
graikiszkųjų
laivų:
nedorėliais - kitaipgi te, už tavo tvirtai drąsų atsisakymą
turkai szaudydami isz fortų
skaudamojo — sveiką. Rauser’is panasziais
graikų
laivyne
drūtesnė
už
apskundė dabar dentistą, reikalau ję niekaip negalima bus suvaldy nuo blevizgę, kurios ypata yra Ma
Prevesos nuskandino graikų
rė Mikai aviezienė!
M. S. J.
_____________
damas nuo jo už isztrauktą sveiką ti.
laivą, kursai norėjo iszplaukti turkiszkąją. 8 > -dantįv 8 5.000.
isz užtakos Ambracija. Žmo
Kas link moterų protesto
Parduodame dėl paaukavusių ant Emigrantų namo neGraikijos
ir
Turkijos
Gromatnyczia.
Nubausta kumpauija.
nės nuo paskandusio laivo iszMinersvillės priesz kun. Matulaitį.
mažiaus kaip 50 c.
Nuo kiekvieno dolerio gauto už knįgas
didumas.
sigelbėjo, bet jo kapitonas yra
Kompaniniją ,.St. Louis Dairy
mus krautuvės iki Szesztinių aukausime po 5 c. ant Emi
p. J. V o s i 1 i u i, Waterbury,
(Prisiųsta).
sunkiai sužeistas. D agi rd u s
Co.
”
sūdąs
apsudyjo,
kad
užmokė

Conn. ,,Szaltinis” pas mus yra tik
Graikija
grantų namo.
Turkija
tą $ 1000 bausmės už tai, kad ji
Kaip jau nekartą teko girdėt ir pagal 6 ir 10 iszdavimus. 60c. už
apie tai Graikijos valdžia liepė Plotas (mylių' . .. 25.041
1.609.240.
,,Aukso altorius” (skuriniuose apdaruose).............. 150. laivams, esantiems užtakoj Žmonių............ 2.187.208
parsikvietė isz Anglijos tūlą dar- skaityt lietuviszkuose laikraszcziuo- laikrasztį gavome.
39.212.000
,,Aukso altorius” (szagrino apd.).........................
200. Ambracija, bombarduoti Pre- Kariumenės:
binįką ir nusiuntė jam ant kelio se apie dr-ę ,,Tėvynės M.“ Miner
p. J. A n s k i u i, Glen Lyon,
190.000 $100. Mat įstatai Suv. Valstiją ne svillej, daug neaiszkįsiu apie jos
,,Aukso altorius” (krisztolo apd’.)............................... 250. vesą, ir 19 Bal. visi Prevesos laike pakajaus. .. . 25.333
Pa. Tėvynę mes siuneziam pagal
vainos... ,209.422
921.000 priima ateivią, kurie dar priesz mierius.
Tikt stengsiuosiu nuro
,, Aukso altorius” (apd. su kauleliais)..................... 300. fortai, buvo Graikų sugriau .alke
ja ivų..................
105 atvažiavimą į Ameriką padaro su dyt kas link to garsaus didvyrio, tuos adresus, kokius mums pri
,,Stacijos arba Kryžiaus keliąs”. . .........................
8c, ti.
jurinįkę............ .......... 3.165
39.800
Jei toksai kuris parengė ,.protestą“ vardan duoda ,,Susiv.” Sekretorius. In
metinio įplaul rimo į vieszpa. ystės iždą; tarimą su darbdaviais.
Glen ir Wanamie mums buvo ra, ,Filiotea” f puiki knįgutė)......................................... 50c.
Jau Velykų petnyczioj isz
...§18.000
68.000.000 su kontraktą darbinįkas kaip nors moterę.
,,Baltas Karžigys” (eilės)......................................... 5C- vakaro graikų vaiskas, į 1 5,000 Vieszp. skolos §104.800,000 650.000.000, melu į Ameriką įsiskverbia, tai Sztai isz ko kilo tas smarkus szyta, kad iszsięstume 31 eks. arba
,,Rinkimas vaito”....................................................
8c. kareiviu, susirėmė su turkais
valdžia paskui sunkiai nubaudžia protestas. Minersville yra atsižy ant Tamistos vardo arba ant p.
v
Žmogaus szirdis suplaka
92,1c,o sykiu ir darbdavėją ir darbinįką.
mėjus gerai bedievyste. Kiekvie Sarpaliaus. Mes iszsiuntėm ant
,,Padėjimas lietuviu tautos rusų vieszpatystėj“ . . . . 35c. parubežij
ant 10 mylių ploczio. per diena.
nas galėjo matyt isz lietuviszką szio pastarojo adreso. Jei jum tas
,,Kun. Miežinio Žodynas“..................................
200. Muszėsi abi pusės labai narsiai
Užtroszkįtas gazo.
neparanku, kreipkitės prie ,,Sulaikraszczię
bedievių
darbus
pabai

Pirmutinė
plieninė
plunksna
padaryta
,,Duonos jieszkotojai“, (puiki apysaka)..................... 35c. per naktį ir subatos dieną; be
183o m.
Rcading’c, Pa. po nakežiai 15 goj 1895 m. ir pradžioj 1896 m. siv.” virszinįkę. Už $1.20 Gar
,,Lietuvos Gaspadinė“............................................ 35c- si muszdamos abi pusės susi
Balandžio rado lovoj negyvą kata Nurodžius ję visus bjauriausius dar so prenumeratos aeziu, priėmėm.
Sakalas
(vanagas)
gali
nulėkti
jr-o
myliu
,,Petro Armino Rasztai“......................................... 10c. traukė i susmauga Miltina.
liką kunigą Philippą Bensford'ą, bus, liko sugėdįti ir nutyko ant neį ady na.
,,Kankinimas katalikų Lietuvoje“,(puiki drama). 15c. Velykų subatoj apie pietus
kleboną szv. Juozapo parapijos. kurio laiko. Bet-gi ir katalikai ję
Persikėle.
Szviesa
nubėga
187,000
mylių
per
sekun

Apžiūrėję rado perskilusią triubą nekliudė pasitikėdami, jog sugėdy p. J. A. Mandour’as, kurio
,, Pavargėlė“............................................................ 10c. graikai pradėjo ilsti ir trauktis
da.
(paipą) nuo gazo; per tą peyskyli- ti nedrįs daugiaus begėdiszkai ka apgarsinimas yra kitoj vietoj, per
,,Tamoszius besotis“............................................
5c. priesz turkus. Szį sykį turkai
,,Pirmutinis degtinės varytojas“............................. 10c. laimėjo. Graikų vadas, Ha- Kulka szaudyklės nulekia per adyną mą priėjęs į kambarį gazas (dujos) binėtis- Bet kur tav, nors atvirai sikėlė į 211 E. Centre str., o p1,000 mylią.
ir usztroszkiąo kun, Bensford’ą.
tūlą laiką nepasirodė, tai paslapta Morgan’as ant 23 N. Main str.
,, Amerika pirtije“. o................................................ 10c.

HZ PUSE PREKES SZIAS KN1NGAS
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Antra, reiktą pasirupyti. kad
I ikimės mes. kad gudai su
grąžąs spauda, atiduos mums minėtame knigvne Imtą užlaikyti
visi
lietiiviszkiejie
perijodisz.ki
nuo seniai atimtą rasztą ir kad
rasztai
laikraszcziai.
mus broliai, gyvenamieįie Tie
(,’entr. Komitetą- privalytą dėl
tuvoj po maskolių valdžia, jei Susiv. Įgauti (pirkti) visas, arba
neaptarus
pilnos liuosybes nors s\arbesnes. knigas ir sveti
spaudos, tai bus sulygiti tame mose kalbose iszduotas.
Knįgynus tas privalytą taipgi
dalyke bent su lenkais. Jei
negales savo laikraszcziuose užsiimti rinkimu ir užlaikymu liet u \ iszk ą j ą a reI )<‘oI iogiszk ą I ieka n ą:
apie viską kalbėti, lai bent tu
seną liet, rasztą. knįgų. pinigą ir
rės sziokius tokius laikraszczius t. p. Asz mislinu, kad kaip tik mes
kuriuose; nors nekurtuos savo uždėjimą minėto knįgyno pradėsi
klausymus gales svarstyti, ga me. nevien daug knigą ir perioles savo prigimtoj kalboj skai diszką rasztą. bet ir szeip daug
tyti moksliszkas knigas ir be vertu daigią gausime už dyką.
Tvarka knįgyno užsiims Susiv.
baimes melstis isz lietuviszku.c
kni'dus. kurs Ves akuratiszkai su\ ilniuj arba Kaune spaustų raszą visą knigą ir archeoliogiszką
maldaknigių. Ant pradžių but liekaną, gautą ir pirkią. Peržiū
, nebloga ne tiek. bet. regis ne- rėtojai kasos gales but ir peržiūrė
Turtas knįgyno,
Į greit ir tą truputį įgysim. Ži tojais knįgyno.
nios isz Lietuvos nedaug vil gautas ir pirktas. Ims garsinamas
ties gali mums priduoti. Kaip ()rgane.
The Lithuanian Weekly
Kol knigvno turtas nebus didis.
persekiojo, taip ir tolinus per
Susi v. duos padirbti vi i tik reikalin
sekioja gudai lietuviszkas kni gas dėl sudėjimo knigą ir senovės
The Voice of Americas, Litui amans gas,oda netarsziaus, nes, kaip daigių szėpas,
kurios
pradžioj
VIJA
isz szio Carso N. žiniųc isz galės gulėti namuose knįgiaus. o
PUBLISHED EVERY SATURDAY
Lietuvos matyt, dar pirmu syk už daugelio metą, knigynui pasidi
----- BY------paskiria ir tai net too rublių, dinus, jei bus reikalas. Susiv. galės
įsteigti del to dalyko atsakanti sa
’’Garsas Publishing Co”
tam, kas tik parodys policijai
vo loena narna.
--- AT --jos jieszkomąjį lietuviszku
Kadangi vėl Susiv. užduoto yra,
119 E. Centre Str.
knįgų gabentoją.
kad platyti tarp lietuviu apszvietiShenandoah, Pa.
T ra tai nemenkas žen- mą ir patriotiszkumą$Į&bai luitą
&
Į klas,
bet suvis ne žen- gerai, idant visos Susiv. kuopos
1012 Carson Str. S. S.
! klas to. kad gudai rengiasi ; n e atbuli n a i uždėtą kiekvie
na savo mieste mažus knigynėlius
Pittsburgh, Pa.
'atiduoti lietuviams jų spaudą.

‘ Garsas Amerikos Lietuviu”

Translating & job work in onglish,
lithiianian and polish languages
done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
| Iszeina 5 kas § su ba ta-g
119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuoja

'

----------- ------------ --------

' GARSO FONDAS
del Emigrantu Namo,
/

Paaukavo:

Garso Redakcija...........$25 .00.

K. L.. .................... ,. , $0,25.
Antanas B................. . . $0,75.
Jurgis jaskeviezia. . . . Si.00.
| Jonas Montvilla...........
1.00.
1 V. Stagaras.................. t.00.
iKiin. A. Burba........... $50,00
V. I). Chmieliauckas. . $5.00.

ir užlaikytą dorus liet, laikrasze-zius ir knigas.
'Tikiuosi, kad luošo abiejuose
praktiszkuose užmanymuose, ku
rie yra tik inkuni jimu mus konsti
tucijos. rasiu gana pritarė]ą.
I‘rezidentas Sus. L. A.
('Tėvynė.)

Jsz Lietuvos.
Siiaresztavojo maskolius du knįgų
kėju.

pre-

R. Bražinskas...............
0.50
lamas Križinauckas . ... 1,00

100 rubliuv už lietuvio aalva.

O žandarai vis nesnaudžia.

Iszviso........... ............... $100,96.
Kratos ir aresztavojimai
Lietuvių aukos........... ^355’8i
,,Lietuva“ surinko.. $62.00. Senapiles priemiestije -Degucziuose - pakėlė visur tiek kal
Korespondencijos, visoki rank- Iszviso ant Em. N.. . $518,77 bų, kad visko nė neapraszysi.
Tūlas Jurgis Laurinaitis ap
raszcziai ir pinigai turi biiti sinncziami ant szio antraszo:
skundė Adomą Smalenską
Reikaluose
knigvno.
Garsas (Publishing Co.
(žinomą visiems po vardu
Shenandoah, (Pa.
Nors Konstitucijoj Susivien. yra ,, Adomuko”) už platinimą malSmalenską tuojaus
kalbama apie knįgynus. ir nors visi ; daknįgių.
Siuneziant rasztns isz Europos galima
suprantame aną reikalingumą ir ! žandarai suėmė.
padėti autrasza:
naudingumą. vienog ligsziol, apart
Paskui suėmė žandarai Jo
Rev. A. M. Milukas, w
vienos ar dviejų kuopą, niekas
Shenandoah, Pa.
ną Lietuvnįką, Sėnapilės paczapie knigyną uždėjimą nesirūpino,
torių ir jo moterį. Lietuvnįo net ir pats !įu<iv.. kaipo centraEntered as second class mail matter
liszka institucija, savo knįgyno lig | ką įskundė žandarams, kaip
i dabar pasirodo, žinomas visai
at the Post-Ofllee at Shenandoah, Pa.
sziol da neturi.
Ateinantis Seimas turėtą apie ^apygardai Seliokas. Tas Se
tai placziai aps\ arstyt i.
liokas kita-kart užsiimdavo
Pirmiausiai
reikėtų
uždėti
,,('enApgarsinimai Gar traliszką Sus. L. A. knigyną“, į arkliavagysta, buvo kelis me
tus į Siberiją iszsiųstas ir.
se užsimoka deszim- kuri lietuviszkos iszdavystes jug, kaip
pats sako, iszsėdėjo viso
j man rodos, dykai savo iszduotas
kiuose kalėjimuose pusdeszimI knigas prisiųstą.
teriopai.
Piiiįgus reikia siųsti registrą votoje
gromatoje arba per „money order“.
Siuneziant nedaugiams kaip 60c.. galima
prisiųsti pacztavoms markėms

Kęistijono Donelaiczio
PASAKOS.
IL Kūdikis jomarkinįks.
(Tąsa.)
Taip betykodauas nasrus j:lu gatavus laižo
Irt kaip koks vagis, artyn pagriebti vis slenka.
Bet mesinįks, tai vis gerai isz tolo niatydanis,
Jam beszokant jau, nukirto uodegą visą,
Taip czestavots jisai isz turgaus vėlei pargrįžo
Ir czesnies dyvinos bei turgaus tankiai minėjo.
Tu iszpliekts vagie, girdėk, ką pasaka sako.
. Rudiki, kaip girdi, ant turgaus laikė per vagį
Ir visur vertai kaip glupą narą nupliekė.
Bet kas kalts, sakyk, kam ima svetimą turtą <
Rods tiesa, glups szuo, ar butą didis ar mažas,
Proto netur, dėlto nereik jam grieką rokuoti:
Ale žmogus smarkus, kitiems iszkadą darydams,
Ans razbainįks, ans klastoriu> budelio vertas.
Toks žmogus-, sakau, mtįielno grieką ir galges.
Bet dar ir daugiaus isz musą pasakos imkis.
Szuo gliųiai, kaip naras koks, į turgų nubėgo.
Ir drąsiai, be proto, tuo iszsižiojęs nutverė^
Dingodams, kad jo visur jau ėdesiai laukia.
Ar gerinus tuls slunkius, žmogiszką protą t urėdams.
Ar gerinus,įsakau, kaip szitas rudikis elgiasi
Daug yra valkatą, kurie be darbo maitinas
Ir kampuos belindodami tikt gatavo griebiu.
Eik tinginy, eik dirbt, pelnykis viežlybai duoną
Ir, ką pats pelniai, laikyk per savo dalyl^L

III, Szuo Didgalvis.
Szuo didei smarkus, vadiname Krizo Didgalvis,
Pas butus, bylinėdams kartą, avį apskundė.

Banka Bischoffo

Bankoje
ningu

visados laikomi'
kaip tai:

Bischoffs Banking

I aigi tasai Seliokas ir pa
House
N uolatos tai szę, tai ten gir
davė paeztorių Lietuvnįką i
2 Centre st r- (Staats-Zeitung Building, New-York.
dėt tai kratos, tai^tyrinėjimai,
žandarų rankas.
Nedėliojo Bunka atvira nuo 10 ik! 12 adynai.
tai jicszkojimai. Labjausiai
Joną
Lietuvnįką,
sako, valdžia nori dabar pagauti
tuojaus paleis, nes jo bute, |žinomą Juozą Kanclerį. NeIn Raven Run. Centralia Mt-Carme
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07
1 )egucziuose, nieko nerado; j perseniai dėl jo buvo krata po
G.46, 9.12 po pietų.
In Park Place, Mahanov Citv, De an
rado tik netolimam nuo jo tvar visą Sintautų (Naumies5.45, 6,0.3. 7.38, 9.14 ryta: 12.58', 353. 6.0
tukų knįgų, ir tai ne po rak Įcziopav.) bažnytkaimį. Mat
8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45. 7.38. 9.14 ryta
tu.
3.53. 6.00, 11.13 po piet ų.
I suimtasis Senapilės pacztoAnt rytojaus žandarų virszi- rius Lietuvnįkas pasakė, kad
T’reiiiai iszeiua.
Prasidėjo -nuo Jj Lajkriczia
vi.
nįkas ir ,.visas Jeruzolim’as su I rastos tvartukij knįgos yra
l.-z ShnmoKin 5.15. 8.20. 12.10 isz ryto, 3.00. 5 1
Treinai iiszeina isz Nhenadorio ci l’enn 7 50 po pivtn
’ nnt 6.03, 9.1
juom" važiuoja į Sintautus Juozo Kanclierio. ir kad pats Haven .111.netion. TMaucli Chunk. Le ryte. 12.58. 3.53, 6.00. ir in8.42Szenndori
po pietų.
Iszenui isz Sz.eniidork i Pottsville, 6 03. 7.38
1105, i^zryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
suimti žinomą visiems Juozą Juozas dabar yra Sintautuo highton. Slatington, White Hall. Cata 98.05,
12 po piet u.
sauqua, Allentown, Bethlehem. Easton
Iszeina i-.z Pottsville i Szonndori 6.00, 7.45
Kanclierį, kaipo
didžiausią se pas prabaszczių už vežėją r Weatherly 6 03, 7.3S. 9.4. ryta: 12.58 10.15,
12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
po piet u.
kaltinįką. nes ant jo visi mete I (furmoną).
3.53. 6.00 po pietų.
Iszeina isz Szenndorio ( Hazleton. 6.03, 7.38
In New York ir Philadelphia 6.03. 7.38 9.11. ryte, 12.58,3.53,6.00,8.42 po pietų.
bedą, kad tai jisai gabeno vi
Iszeina isz Hazleton į Sz.enadori, 7.35, 10.0g
Sakau didelė krata, nes vi- 9.14 ryta; 12.58, 353 po plot.
siems knigas. Jei spės tas j sos atvažiavusių krėsti urėdi- In Quakake, Switchback, Gerhards ir 12.52 rvte, 3.05 , 5.57 . 7.fi6 po pittu.
N E D E L WIS T R EI N A S.
prasiszalįti, tai bus gerai, ojei nįkų gaujos žmonės ne suskai Hudsondale 3.53 po piet.
Iszeina in Raven Run, Centralia
In Wilkes Barre, White Haven. Pitts
ne, tai sveiks dingęs. Kas tyti negalėjo. Buvo tonais ton,
Lacey ville, Tov'jmda. Sayre, Vaver- Mount Carmel ir Sham'okin '9.57 ryto
nusides toliaus, neužilgo para- visi Naumiesczio, Vilkavisz- ly ir Elmira 6. 03, 94 ryta: 3.53. 6 00 po- I. 49 ir 7.21 po pietu. ir ateina in Shamo
piet.
kin ant 10.55 ryta ir 2.4-7, 8.19 po pjet.
szysiu.
kio ir Senapilės žandarai ir In Rocheste r. Buffalo. Niagara Fal s Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.J5
Nėra abejonės, kad prie to beveik visi zemskiai ir szme- ir in Westns 9 .4 ryta: 6.00 po piet.
II. 55 rvta ir 5.35 po pietų, ir ateina in
In Belviderei, Dehivare, "Water Gap ir Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
yra pritepta ir daugiaus lietu keriai. Dalis
atvažiavusios Stroudsburg 6.03 ryta: 3.53 po piet.
po pietu.
viu, ir dar nevienas laukia kra- 'gaujos apstojo visus Sintau In Lambertville ir Trenton 9.14 rvta.
Iszeina in Ashland, Girardville ir
tos. Prie pirm’ buvusio žan tus, o kili ėjo krėsti. Krėtė In Tukhannoek 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po Lost. Crock, 7.53 ryta 11.40 po pietu.
piet.
In Hazleton, Black Creek Junction
daruU virsziniko
Sosnovskio pas kunigus klebonijoje, tar In Ithaca ir Genova 6.03, 9.14 rvta Penn Haven .Diction, Mauch Chunk
u
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
6.00 po piet.
buvo ramu, kas ką norėjo, tai nuu
namuose. kromeliuose 5.53.
In Auburn 9.14 ryta: 3.53. 6.00 po piet York, 9.10, ryta 12.50, po pietu.
Philadelphia 12.50, po pietu.
darė, kuom kas norėjo, tuom ir kareziamose.
Iszjieszkojo In Jeanesville, Leviston ir Beaver In
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
užsiėmė. Dabartinis žandarų ivirszminėto Juozo visur: sze- Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
City ir Delano. 9.10, 12.50 ryta; 6.03
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 6..31 po pietu.
virszinįkas Vonsockis yra isz 1 plikėse, stalcziuose, skrynutė- 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.00, 8.42 po piet,
Iszeina isz. Hazleton In Sz.enadori 9.00
12.52, 6.24 po pietu.
In
NIe
’
Adoo,
Audenried
ir
Hazleton
Varszavos lenkas, perkriksztas 1 se, net jo senus cziabatus radę 8.03. 7.38, 9.11 ryta: 12.58. 3 53, 6.00 ir ryta
Isz Szcnadoric in Pottsville 6,00, 9,10
9.40, ryte 3.05. po pietu.
ir turi visa krutinę apsikabinęs ' iszkratė. turbūt mislydami. 6 42 po pint.
Isz Pottsville in Sz.enadori 8.45, 10.40
In Scranton 6.03.9.11 rvta: 3.53 ii'6.00
orderiais ^kuriuos užsitarnavo kad gabętojas lietuviszku knį po piet.
ryte: 12.35, 5.15. 6.10 po pietu.
Rollin n. wii iii-R generalnas superin
tarp savo^Sfolių lenkų. Taigi gų gali taip save sutraukti, kad In Hazleboork. Jeddo. Drifton ir Free
tciidentas South Bethlehem, Pa
land 6.03, 7.38. 9.14 ryta: 12 58. 3.53 po
•'HAS
S.
LEE. gon. agentas
dabar gali suprasti, kad tarp gali savo locnuose czebatuose pietų.
Philadelpdia, Pa.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
lietuvių dar daugiaus užsitar I pasislėpti.
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ry ta
1.50. 4.10 A. W NONNEMACIIER, Asst G. P A
South Bethlehem, Pa
naus. Vakmistras ir kitas Se
Neradę
jo
Sintautuose, 6.50. 9.15 po pietų.
napilės žandaras, abu gudu, jieszkojo po tam Naumiestije.
neperblogi žmonės, bet yra dar ' Neradus nė ten, valdžia patreczias, neseniai isz Kalva I skyrė 50 rublių tam isz zemsrijos atkeltas evangelikas, ZiL kių, kursai jį surastų, ir 100
vinda. Lietuvoj gimęs ir au Į rublių tam isz lietuvių, kursai
gęs, tas tai ką gali, tą kanda. jį parodytų, nes nė vienas isz
Kuopuikiausia ir už pigią^
Labai blogas yra tuom, kad policijos urėdnįkų jo nepažįsmokėdamas lietuviszkai kalbė I ta.
?i netiki, tai nueik isztirti pats.
visokius
drukoriszkus
ti visur landžioja ir apie viską
Nepaisant ant tokių valdžios
darbus.
susznipinėja. Seninus būda pasistengimų, Kanclerio ne
mas Kalvarijoj žandaru daug pasisekė surasti. Jis su dide
prisidėjo prie apskundimo vi- liu pavojum dasiekė pas vie
siemsžinomo ukiniko Akelio. nų lietuvį-, nuo kurio gavo
GARSO spaust u vėj(* pigiausia gali nusipirkti visokiu knįgų —dvasiszkii ir svieIsz to gali matyt, kad dabarti ,,Garso' adresą ir, jei pasi- tiszkiį — smagiu ir naudingu pasiskaHimu.
Prisiusk už 2 c. marke, tai gausi
Raszant padėkit adresą' toki:
niai mus kaimynai, tai ne Ni i seks pereiti per rubežių, trauks katalioga už dyka.
konovas (buvęs vachmistras) I
(Tasa ant 3 pusi.)

Geležinkelis Leliigli ■ Valley.

i. '

Žandaru apmokamas skundikas, <*x—kaAnt visą metij.................. 1 dot. lr20c.
tor/.nįkas.
,, pusės metą.......................... 7... 60v. , Mahanoy Plane, ,,Susiv." kuop. $10.00.
Nauji Senapilės žandarai vuosto ‘apie
,, 3 mėnesių.................................... 3()c.
I
Chas.
Pawell
........
..............
0.46.
,.lit romanus.'’
Shenandoah'e skaitytojai gall gauti
$5.00
Garsa užsimokėdami po joc. kas mėnuo. M.Masolas. . ................
(bmeraliszka krata Sintautuose.
In užmare su pristatymu iki Maskolių
rnbežiui...................................... 5 markės.

tų metų. Bet kad arkliava- su Sosnovskiu, po kurių no
gystos amatas yra pavojingas, simi beveik galėjei laikrasz
nes gali kartai sugavę užmusz- czius skaityti. Dabar jie, kaip
uždėta 1848 mete
name
Staats
—
Zeitung,
prie
užvažiavimo
ant Brooklyno tilto, prleszai Cit v- Hali
ti, dėlto vogimą mete. Neku-1 patyriau, sznipinėja apie vieną
New-Yorke
rį laiką po tam gabeno isz vaikiną, įskųstą taip-gi to ScO
Prūsų maldaknįges, kalendo lioko, bet jau tas vaikinas yra
Siuuczianie pinigus į visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai.
rius, spirutą ir t. t., o dabar oi Amerikav iszkeliaves.
Žanc
gavo labai lengvą užsiėmimą įdarams Seliokas įpasakojo,
prie žandarų. Tiesiok sakant, kad pas tą vaikiną buvo visa
stojosi apmokamu žandarųda- krautuvė lietuviszku knįgų,
nesziku, regisi už 8 rublius ant kad jisai raszinėjes į lietuviszmenesio. Daugelį žmonių tam j kus laikraszczius ir t. t., tai
paežiam kaime su Scliokugy- | dabar žandarai visur apie jį
venaneziu girdėjau stebintes, I sznipinėja, klausinėja pas kai
isz ko jisai gali gyvęti: niekur mynus, kur jisai ) ra. nesjiems
Iszdnodauie Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gar
neina, nieko neveikia, o vogti esąs lakai reikalingas. Taip
laivių į krajų važiuojantiems ir isZsiuilCZianiC SZipkortCS
nieks nejauezia, kad kur vog gi visi žandarai gavo instruk
dėl atvažiavimo isz krajaus i Amerika,
tų. o vienok turi isz ko gyvęti, cijas, kad turėti ant akies visavo
daugybe pi
neblogiaus kaip kiti. O ežia Įsus mokytesnius vaikinus ir
prasti žmones nežino, kad gali sekioti kožną jų žingsnį.
del iszmainymo,
būti tokia lengvai pelnoma \Szeszelis.
Maskolijcs rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų e<c.
duona.
Dėlei artesnės žinios raszyk i
N'
2d. Balandžio.

'Tikt baisu girdėt, koks tai neprietelius buvo.
Su visais szunimis kaimyną vaidą vis kėlė:
Dieną ir naktį jisai bėginėdavo, lygiai padūkęs,
5
O, kad ne kitaip, tai tikt guiniodavo žvirblius.
Ypaeziai isz paselą, nei urzdams neigi belodams,
Ar kaimyne ar svetinis but, iszplėszdavo žmogų.
Naktį į žvaigždes dangaus. į mėnesį szaltą,
Dienos viduryj į saulę lodavo sziltą.
,
10
Tas nevidoną smarkus, kaip girdit, avį užpuolė,
Buk jos levs isz jo savo svotbai žyczijęs miežių.
O ne mažumą ką. trijų kelvirezių norėjo.
Tžraszo. kaip juk reik, neturėdams liudyt vadino,
t) tarp liudinįką iszsirinko vilką bei lapę15
Bet, kad provinįkai tikrai teisybę suprastų,
Dar prie tų pridėjo jis ir vanagą piktą.
'Tie visi Didgalviui taip meluoti padėjo,
Kad slidžia, girdedams skundą visą, supyko
Ir nekaltąją avelę skaudžiai iszdarkė.
20
,,Duok" tarė,keksze, duok tuojaus pažyczytą skolą,
O jei ne, tai tuo pavelysiu visą suplėszyt.’'
'Taip baugsztus galvijėlis, skaudų sūdą girdedams
Ir dėl liudinįkų ir slidžios žodžių pabūgęs,
'Taip avelė, sakau, tokį matydama gvoltą
25
Ir neturėdama jau ant viso svieto pagalbos,
Isz bėdos miežius nežyczytus žada atiduoti.
Bet, neturėdama kaip, jau vilnas, savąjį rūbą.
Pagailėk Dieve, nukirpusi pardavė szaltyj
Ir užmokėjusi neprietelių narsą nutildo.
, '
30
Ak mano miela žmogau, kentėk, kad spaudulis spaudžia
Ir nuo skrandos ta v paskutinį lopą nuplėszia.

IV.

Pasaka apie szudvabalį.

Kirminą juodąjį, kurs linksmas szude gyvena
Ir besivobodams tas smarves geria per mierą,
Tą kirminai kiti, darže darkydami žiedus,
Ypacziai grikvabalis, angai neprieteliui sodą,

GARSO Spaustuve

Szudvalį, sakau, kaip girdit, kvietė į svotbą.
5
Nes darželiai visi ir visos pūstos vietelės
Judinus isz kapinių, saulelei budinant svietą.
Varnos ir varnai ir daug pažįstamų paukszczią
Iszlėkė ir dainas, kaip buvo mokįti, dainavo.
Sztai, ir szudvabalis pradėjo szude dainuoti
10
Ir atsitupės po tam, papratusį ėdesį kramtė.
Bet visiems kirminams kaip smirdas gėdą padarė.
Tuo visi vabalai jį skaudžiai barti pradėjo.
,, Smirde, netikėli, tu sterva, t ugi bjauresti,
Kas tai? ar dar vis, kaip pratęs, smarvėje lindai?
15
Sztai, jau kaip ilgai, daugiaus kaip tūkstantis metų.
Kaip, begėdi, tu jau tokioj bjaurybėje kyszai.
Eiksz ben kartą pas mus, žiūrėk, kaip mes ežia gyvenam
Ir atsitūpę gardžiai szakelių pumpurus valgom.
Ak, kad ben ir tu geresnį gauturabei protą
20
Ir, kaip musų kaimyns,. darže iszmoktumbei žaisti.
Eiksz, neprieteliau, szen, pamesk tą savo bjaurybę,
Gėdos juk gana padarini jau giminei musų.
'Taigi ben kartą pas mus ant musų rodykis medžių.”
Bet jis su visais vabalais dar bartis pradėjo.
25
,.Jus iszkadinįkai, jus vagys, jus piktadejai,
Ar nesibijotės žmonėms iszkadą daryti?
O dar ir manę taipjau mokinate grieką.
Asz visados, kol gyvas, tokios neteisybės baisejaus,
Isz mažų dienų dabojuus viežlybai elgtis.
30
Argi dabar turėcziau daa szelmystėje vargti?”
Taip atsiliepęs urnai į smarvę vėlei įlindo
Ir dar vis kas mets, kai žinome, szude gyvena.
Tu netikęs žmogau, kaip tav ta pasaka rodos,
Kad, kaip szudvabalis, ir tu tikt smarvėje lindai
35
Ir neviežlybai vis ant szehnystės durnoji,
Ar nesigėdi, kad sviets tavą vis szude užspeja ?
Szudvabaliai, visi jau toj bjaurybėje gimę,
Ir visos giminės bei tėvų paprotį laiko;
Nes jau taip jiems tėvs, moma ir inoczeka liepė.
40
į

Bet kas tav, žmogau, taipo pavelijo elgtis?
Vogdams, atimdams, klastuodams szelmis vis busi.
'Tav niekados visi negelbės poteriai tavo.
Kad ir klūpodama, rankas susiėmęs, skaitysi.
Juk žinai, kad dviem negali paslužyti ponam.
• 45
Du keliu vieną kart nei rąits nei pėsezias keliauji,
Taip negali dvigubai ir keikt ir giesmes giedoti.
'Taigi ben kartą pamesk tokį netikusį būdą.
Juk girdi, kaip kirmėlės vabalą juodąjį peikia
Ir padyvydamos tokį neszvankėlį bara.
50
Rods negražu, kad szudvabalis bjaurybėje žaidžia
Ir labai negražu kirminai kad pustyja žiedus.
Bet ir tav. žmogau, negražu, tu gėdą turėsi,
Kad, kaip szudvabalis, iriu vis smarvę mylėsi.

Y.

Vilks provinįks.

Vilks, ansai visiems pažįstams jėgėrė girių,
Kurs kytriai, pagiriais medžiodams, krūmuose slapos
Ir tarp kaimenių daug peczenkų greitai padaro,
Tas mesinįks vieną kart iszalkęs bėgo isz krūmų;
Bet, girdėkit, ne pirkt, ak ne, jis vogti iszszoko
5
Ir netoli tuojaus pas upę ožką užspėjo.
zllc dar ne ožka, bet dar ožkaitė ji buvo.
Tuo jis ją kaip vilks užpuolęs barti pradėjo.
,,Tu besliepiezia, kam tu man mano vandenį drumstai?
Ar nežinai kaip andai asz tavo tėvą korojau?
10
O dar tu taipjau drįsti man gėrimą bjaurį?”
,,Ak ponužėl, meldžiu” ožka drebėdama tarė
,,Asz amžinai dar tav nebjaurinau vandenį tavo;
Dieve, mus apsaugok tokią szelmystę daryti.
Mes, kas žin kur toli, vilkus matydamos, bėgam,
15
Nesą tu jau per daug iszpu-stijai-giminę musą.
Karvių ir arklių, avių ir kiaulių visokią
Ant lauką visur*ir giriose daugel suėdiai,
O taipjau per rugius ir momą mano suplėsziai.”
Bet jau vilks, per daug girdedams, kone padūko
20

»
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Jei pirksi DTIK ATI pirkszita

R. Dabb

(Tąsa nuo 2-ro puslapio.)

į liuosybes žemę. Kad tik
Dievas padėtų jam iszsisukti
isz valdžios nagų, nes patekęs
nelaisvėn nematytų daugiaus
dienos szviesos, taptų užkau
ktas '-maskolių kaliniuose.
Daugelis jau metų, kaip tas
žmogelis darbuojasi del nau
dos savo prispaustos tėvynės,
aprūpėdamas minias szviesos
spinduliais. Jei pasisektų jam
atkakti į - Amerika, geistina
butų, kad lietuviai neapleistų
jo ir suteiktų kokį nors darbą,
kad po tokio pavojingo užsiė
mimo apturėtų ramesnį gyve
nimą. ..
- Szeszelis.
6 Balandžio.

llj

H*

AR ŽINAI KĄ?
griekas. Sztai ateina rudANTANAS KALSZINSKAS
barzdis žandaras ir klausia vai
Geriausias Shenandorii pho
geras ir teisingas
vyras laiko
ko, kur jis gavo tą knįgutę.—
tographas; nutraukia paveik
savo naujame name ant
Tėtė davė-atsako vaikas.
mainieriu
slus kokio nori formato, nuo
630 W. Centre str.
Tuojaus žandaras sujieszkojęs
Mahanoy City, Pa. mažiausio iki formatui portre
Szelmį nusivedė pas žandarų
Laiko geriausią s z t o r ą ir to.
ANT
virszinįką, o isz ten į policiją
Puikiai nutraukia ir nebran
KETVIRTOS s a 1 i u u a.
n uvare.
Atsilankyk!
patyrsi,
kad
tai
tei

(Fourth) Street,
gi ai.
Tuom tarpu pats rudbarzdis
singas ii geras žmogus.
Minersville, Pa.
29 į W. Centre str.
nubėgo į Nartelį krėst, bet
Shenandoah Pa.
Už pigiu-pigiausią preke visoki
Szelmiene nedavė be szaltyvainikai dėl scermeną. Taiposgi
41 ir 24
sziaus krėsti. Szelmys gerai
isokios zobovelės isz blekės ir isziszsiteisino ir jį paleido.
dirbimai isz geležies pas
Kitą sąvaitę tas pats rudis nedėlinis szeimyniszkas laikDKTARKS
Mrs,
M.
F.
Schmidt
’
s
žandaras rado pas Petrą Gus rasztis iszeina Waterbury,
107 Jardin str.
Y. M. HAMILTON, .1)
taitį (Senapiles gięsminįką)
Conn.
buvęs prie Miners
Hospitan
Shenandoah, Pa.
Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!
tarp knįgų ant stalo lietuvisz,,Rytas“ kasztuoja ant metų
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
ką kalendorių.
Labai gražios ir pigios
tiktai.......... .............. $1.00.
Shenandoah, Pa,
Kalėdą zoLovelės.
— Kur gavai - klausia žan
Kiekvienai krikszczioniszkai
Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės bet pigiausias nupirkus ir naudojus ilgą
daras.
— Radau ant Ogatvės - atsa- szeimynai naudinga jį iszsira- ZINIA DĖL SALIUNIKU
laiką.
Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes daugiaus papasa
IR SZTORNIKU.
szyti.
'
kė Gustaitis.
kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo.
Raszydumas prisiąsk ir
— Meluoji sako:-tu pir
Antraszas:
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Garsą pas mus.
kai.
Rev. J. Zebris,
— Ne, radau.
34 .Toliu str.
— Meluoji - nemeluoji, tu
Keating Wheel Co. Middletown, Conn.
man pasakyk kur gavai, asz
Waterbury, Conn. Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
niekam nesakysiu, o jei nesa
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
kysi, asz nesziu pas virszinįką. Jeigu busi kada nor 1
rią gražią mažmožiu; parduoda vis
— Gali neszt, ar tai man Plauberij užeik pas f
ką už 20 procentą piginus nei kiti.
Ogaila.
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
__ PAS----Vincą Minkėvieziu
— Bet asz ir tave varysiu.
orderį.
Jo krautuvė yra
— Gali varyt, asz eisiu.
o pamatysi kokio gardaus aluezio gausi,
211 E. Centre str.
Ant to žandaras daugiaus arielkele kaip medus, o cigar ai turkikisz
Shenandoah. Pa.
Užlaiko geriausius arklius ir rinieko nesakė ir kalendoriųc iszginus dėl szSrmenu, veseiliu ir 1.1.
PARSIDUODA
sineszė, ir ant to pasibaigė
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
[36 ir 21]
didis mūrinis lietelis vadinamas
gąsdinimas.
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
Dabar vėl apskundė l<7is minga
Lietuviszki kumpiu’ ir deszros kuonopigiauma.
(27 ir 2 ).
vieta del piknikų; strytkapacztorių Lietuvnįką ir žino riai eina ežia jau.
GALIMA GAUTI SU PRISIUNDasižinokit
pas
mą knįgų prekėją ,,Ademėlį".
timu szias KNYGAS:
Mr. M. Dormer
Abu žandarai suėmė ir nežinia,
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
St. Clair. Pa.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožkaip bus nubausti, bet dabar
nam katalikui. Kasztuoja
SI,00
Dirba visokias
vargszus skaudžiai laiko, už jo
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
i'ARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
kius pinigus neleidžia nieko S. Markauckas
lietuviszką bedievių darbus ir podraug
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T
prie jų pasikalbėt. 'Pleituks. IR i J. Buszkevigzius
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
Kasztuoja
_
_
20c DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZLU
—neseniai pirko—
3. Valtis bei iszguldymas szventą
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
evangeliją ir lekciją ant visą metą su
kukardas ir kepures'.

Antanas Daniseviczia

KOTELI

c

?R|Y|TIA|S‘

V yrai visi pas
1
nauja

Senapile. Czionais trys pleszikai užpuolė ant vieno žmo
gaus. Vienas isz jųbuvoprofesijonaliszkas vagis isz Tar
puczių (Senapiles priemiesczio), antras - Petras Stankevyczius isz Deguczių — jo mo
kinys, o treczias--Mikas Kaeziankutis - mokinys to moki
nio; visa'hierarchija, kaip rei
kia.
Stankevyczius su Kacziankucziu atėmė nuo to žmogaus
25 rublius, o tuom tarpu tikra
sis vagis iszkinkė arklį isz ve
žimo to žmogaus. Pravarde
to žmogaus - Mikas Raibikis.
Bet vagiliams nepasisekė,
nes visus tris suėmė. Pas ty
rinėtoją (sliedovatelių) pir
miausiai klausinėjo tikrojo va
gies, bet tas mokėjo iszsiteisįti; pasakė, kad jisai prie tos
vagystės neprisidėjo, bet jei
prieszinosi. Kad, buk, ne jisai,
tai Stankevyczius su
Kacziankucziu butų aną žmogų
visai užmuszę ir nuo jo arklį Ar jus girdėjote tokias baikas,
pavogę; bet jisai nuo tų vagi jog Waterburyje Conn. „Shnano
liu atvogęs ir vėl tam žmogui Daukanto Teatraliszka draugystė“
į vežimą pakinkęs. Tyrinėto rodys teatra ..Kražių Skernync“
ant (Jonpordija Hali ant Bank si r.
jas rado jį nekaltu ir paleido, 6 diena Gegužio, ketvergo vakare,
o F tuodu mokiniu nugabeno o po teatrui bus puikus balius: mu
į vagių mokslaine, į Kalva zikantai bus net isz Paryžiaus.
riją, pabaigti mokslus.
Nauda bus apversta ant bažnyczios.

JURGI ILGŪNĄ

Lietuviszką Graboriu

y [Serialise ir szmziara mesa

230 W, Centre, Shenandoali

JUOZĄ JUDICKĄ

..

R H. MORGAN,

labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 890. Linkėtina kad koz.no
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50
pas
KUN. a BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir (nrkiszku cigaru. \risi
eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

i

Pioj-insin vieta vispj Amerikoj/

m w—

23 N. Main str.

Shenandoah, Pa.

S A L 1 U N 1 N K A I!

PATENTS

— Na wisi prie alaus —

CH. SHfoilDTO

Žinokite ir tą, jog Simam, Daukan
to teatraliszka Draugystė, jau nuo
seniai j ra pagarsėjusi po visa Con.
neetieutą, kiekvienas trokszta pa
matyt jos perstatymus. Kaip gir
dėt, tai pribus daugybe lietuviu
isz Union City‘es ir Nagual neko,
katrie nepribus, tai tie gailėsis, bet !
bus jau po laikui.
Toipgi bus dekliamacijos ir ro '
domi gyvi paveikslai.

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. <3'2 page BookFree,
H. B. WILLSON & CO., Attorneys at Law,
Vf p. U. S. Pat. Office
WASHINGTON, D. C-

Ar žinote lietuvviai kad CTIKYS
1'1 A N SI1M1DTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Cli. Sliinitlra gali kas nori gauti ii
baezkutia in namus parsigabenti
70
. (’oal str. Slien : i ( < : 1 1 a
11 ir 11

Nuožmumas ir pasiutimas
maskolių kas kartas vis didi
nasi Lietuvoj, o ypacz apie
DIDŽIAUSIA
Senapile,
Priesz užgavėnes pirmutinė
krata buvo Kartelio kaime
— r j .s —
pas ukinįką Szelmį. Bet ne
žinia ka kaltit už ta krata - ar
i Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu
patį Szelmį, ar raudonsiulį
-: Pigiauslai nusipirkt :rvto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti
(Pradžia ant S valandos va(žandarą).
I
FORNISZIUS, PI,JANUS, VARGONUS
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
not. bo deceived by alluring advertisements and
think you can get the best made, 11 nest finish and
Mat Szelmys nusipirko kare. 1 ikietas yy , ay, o vai
IR SIUVAMAS MASZINAS
kepsnių, oisterių irt. t.
MOST POPULAR SEWING MACHINE
kams iy.
^?rAmore
Buy from reliable manufacturers
mieste kalendorių ir padavei
Smagiausia vieta del užeigos.
Yra
that have gained a reputation by honest and square
dealing. There is none in the world that can equal
13
N.
Main,
Shenandoah,
Pa.
'
puiki
salė
kurioj
stovi
net
9
biliardai
in
mechanical
construction,
durability
of
working
savo 9-tų metų vaikui, kursai
parts, fineness of finish, beauty’ in appearance, or has
as many improvements as the NEW HOME.
lanko mokslainę. Tas vaij Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
VABGAMISTllA.
WRITE FOR CIRCULARS.
PARSIDUODA
i rodą reikale duoda.
kiszczias, belaukdamas kar- Kas nor gauti gerą vargamistrą. i
The
New
Home
Sewing
Machine
Co.
Puikus Namas
O
,V . B
, M . 28 U
S
,N.Y.
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New Philadelphia, F* a,
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labai gerą ir biskį yra mokįtas žino Į
lendorių, nežinodamas, kad ta gus, jaunas ir ženotas ir szmatusl Dasižinokit pas Adomą Sziandi, D. S. EWING, Geii’l. Agt.
Kampas Main ir Oak uliezių,
knįgute priesz maskolius yral (vikrus) žmogus.
New Philadelphia, Pa- 2711 Cbcsmit st. Philadelphia Pa.
SHENANDOAH, PA.

Lietuviszką
« REfflDMJA. *

J. P. Williams &Son

1

range
ass
oston
ass
nion quare
hicago el
t ouis o
allas exas
n
tlanta va

GANA,

■

|W. p. įfflaiey,

Vyrai, Moters
- - oir- - Mergos!

Ir papykęs labai isz kerszto visas iszputo.
,,Ticz*’ tarė ,,tu besliepiczia, man laikyk savo snukį,
Asz neteisią dar niekados nesudyjau provą.
Ar nežinai, kaipo tavo tevs man pievą nuganė
Irgi moma taipjau su bostrais žolę nuėdė!
Bet ir tai negana — szirdis juk plyszte tur plyszti —■
Jus iszkadinįkės visur tikt klastą padarot.
Giriose mums medžius geriausius lupdamos darkot,
Ogi namiej cziepelius gražius iszdykusios lupai
Ir daržovę kytrial, į daržą kopdamos, vagiat.
Todėl jau jus daugiaus karalius draudžia laikyti
Irgi manę ant to akylai liepė daboti.
Man pavelyta yr visus nepriotetelius bausti
Ir iszkadinįkams visur raspustą uždrausti.’"
Taip pasigyręs jisai tuojaus ožkaitę nutvėrė
Ir, ant vietos urnai sudraskęs, visą suėdė.
Taip ant svieto yra. Kas nor iszkadą daryti.
Tas bile ką ūmai, kaip szelmis, gal numanyti
Ir kaip draskąsis vilks, parplėszti ir sudraskyti.

f

*

308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti k nepigiausiai laivakortesant geriausią szipą waziuot. Prieg
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkiją ir kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

PUIKJ PROGAI
Už pigiausia preke gauti visokių navatnų daigtų.
-------- o--------Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prisi
sege prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsl, jfog toji
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam 4sz
livietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c,
Prietaisas dėl darymo baikų ir yvalrlauslų kazyrių gali
te gauti pas manę.
Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kvietkom irsti drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas poplerų
ir konvertų kasztuoja 35c.
Maldų ir Istoriszkų Knįgų galite gauti labai pigiai pas manę.
Masziiiukės dėl drukavojimo gromatų pas manę gausit už pigiausią prekę.
Kas norės dasižinot apie kokį nors daigią, atsiųskit už 2 c. markutę[o mes pri
siusime kalaliogą arba žinia apie viską.
Raszyklt ant szio adreso:

Josep Matutis,

11387 Wytli Ave. Brooklyn, E D.NĄ.

— Gromata Jogėlos į magistrų Kniprodę! —
siuntinį ir tarė:
suriko jis ne savo balsu baisiai perpykęs: — negali
— Isz kur kun. Vingaila gavo szitą gromatų?
—ARBA
— Ji atimta nuo Vaidilos, didis karaliau, kuris ma beveik savo akims tikėti!
— Asz jau jum nesykį kalbėjau, jog kun. Jo
Lietuvos
slinkdamas pas raitelius likos Adomaro sugautas.
u
j vilkas
U
J
•— O paties to vagies Vaidilos ar dar nepakorė? gėla blogų mislija — atsibepe Gliebas — ir, k: ip
Apysaka isz Lietuvos praeitos.
— Ne! karaliau, jis paspėjo isztrukti, bet jo man nuduoda, czion suvėlyt negalima nė vienos die
Jei mes pasivėdraugas lenkpalaikis Brzeznenskas likos žemaiezių nos ir ^reikia suszaukti kariumenę.
ISZ GUDISZKO PERDIRBO SVIRPLYSlysime, tai prakeikti vokiecziai atsidurs arti mų.s že
užmusztas..
IV. .
— Bereikalo.
Ale, ant galo asz Adomarą ge mės.
30
— Tiesą kalbi, kun. Gliebe, — tarė Keistutis,
rai pažįstu. Jei kas papuls jam į nagus, gyvas neiszi rakai.
— vėluot nėr ką.
Reikia tuojaus surinkti kareivius
truks. — O tu pats kaip vadiniesi?
-------- (Tąsa.) -------— Sag ai 1 a, szimtinįkas kunįgaikszczio Eirioga- ir eiti link Vilniaus. Tu juk mus pagelbėsi?
— Mano Smalensko vyrai visados gatavi dė]
— Eik ir laukk mus svetlyczioj, — tarė Vy los, szviesus karaliau.
tautas atsisukdams į bajorą, atvedusį pasiuntinį. Ba
— Taip.
Reikės jam paraszyti, idant jisai tavęs, kunįgaii<szti — atsakė Gliebas.
Dar tų paežių dieną Trakuose prasidėjo smuikus
joras abelnai visiems pasikloniojęs iszėjo.
atleistų tavę pas manę. Tikri tarnai man sziuom lai
— Tai ir man gal reikia eiti? — tarė maskolių ku labai yra reikalingi.
Eik pasilsėk, o asz paskui judėjimas ir pasiuntiniai pakilo į visas szalis. Urnai
kunįgaiksztis, keldamasis isz vietos.
surengė vaiskų ir isztraukė ant Vilniaus.
paszauksiu tavę, vaike.
Vakare tą paežių dienų, Sagaila, sėsdamas ant
— Priesz tavę, kiiuįgaikszti Gliebe, nėra jokių
Sujudįtas tokiais seno kun. žodžiais, Sagaila že
paslapczių —atsakė Keistutis — ir nuims nėra ką mai pasikloniojo ir atbulas stūmėsi į duris, už kurių arklio, idant grįžti į Eiriogalų, pamate perdėtinį Kislėptis priesz mus draugus.
Asz tuojaus supratau, ir isznyko.
ribų, kuris vedės vyrus perkelti per ežerų.
koks ežia dalykas, ir tur but, rodą tavo mums bus
— Na sztai nenorejei manęs anuo syk leisti —
Iszejus pasiuntiniui, Keistutis vėl pažiūrėjęs į j
reikalinga. —Ar tik ne apie Jogėlą atneszei nau jiena? ' pergaminų ir susiraukęs dar smarkiaus, tarė į sūnų: tarė juokdamasis Sagaila,— ar tu nėši kaltas?
— paklausė jisai pasiuntinio.
— Sztai ant ko atvedė tavo, vaike, pasitikėji— Ko nesu kaltas!
Žinoma, jei vartoj stovi,
Tasai tylėdamas pasikloniojo ir padavė į rankas ■ mas ir La draugystė su Vilniaus kunįgaikszcziu, var tai už viską turi atsakyti.... O pasiuntinys tu, ma
Keistuczio susuktų pergaminą. Senis Keistutis, paė gias kurio man taippat prikla isztart, kaip vardų pra- tyt, puikus, jei tokiomis dovanomis tavę apkrovė, —
męs pergumina nuėmė nuo jo peczėczius ir nesiskubį- prakelkto kryžioko.
tarė Kiriba, matydamas ant Sagailos kaklo auksinį
damas iszvyhiojo jį ir pradėjo atydžiai skaityti.
— Kaip? — suriko Vytautus savo asztrum bal Keistuczio padovanotų retežį: — Ekim-gi, brolau,
Vytautas ir Smolensko kun. Glicb’as žiurėjo i su, — ar tai Jogėla?.. ..
iszgerti ant laimingo kelio. ...
Keistutį, kuris juo toliams skaitė, juo smarkesnis da
— Iszdavėjas ir veidmainys — dabaigė Keistu
Eime, — atsakė Sagaila ir nulipo nuo arkrėsi jo veidas ir, ant galo, pradėjo nuo rustingumo tis ir stūmė popierų prie Vytauto. — Imk ir pasi- lio.
drebėti ant kaktos.'gyslos.
— O vis-gi ta v aeziu — sznekėjo Kiriba, sėdėdžiaugk: Vingaila nė vienos eilutės man neraszė ir
— Tai ne priesz gerą! — szeptelejo kun. Glie- szitas dokumentas iszreiszkė viską.
Ir tai po tam, dams savo seklyczioj ir pyldams savo svecziui puodelį
bas, Vytautui,' tėmydamas į sutrauktus antakius ir kaip tas piktadejas priesz tavę prisižadėjo būti draugu midaus, — na pasakyk-gi apie kų praneszei Keistucziui; gal karę, ar kų? O tai broliukai tu mano, nu
žaibuojanezias akis seno milžino.
■ ta v ir Lietuvai!
sibodo jau mums sėdėt be darbo ir mus kirviai jau
Ant galo Keistutis pabaigė skaitymą ir padėjęs
Vytautas jau neklausė ir atydžiai ėmė skaityti seniai aprūdijo.
pargamentą tiespsavim, dirstelėjo į nusigandusį pa i Įninku.
------ [Toliaus bus.]------1

C?

v

d

c.

III O I II HS W.Hi U I
Giria Garsa
už darbsztum:..

dien dainuojame, nė nesu Ida lietuviai savo paežių
prasdami, isz kokios senovės
buvo-užsilikus atmintis tų lai-!

GEORGE S H AFER. I

Padekavoe.

Siiiuczią szirdinga padėkavone
Matuczini už prisiuntimą
a(-_ man Brooklyn o maszinos dėl
Sztai ką faszo apie Garsa
mena
mums
tuos
laikus
I minimą to paproezio jau tcra| drukavojimo, kuri man labai
p. J. Vaicziulis, prezidentas
tinka, daneszdamas jau jog ją
ne nesuprasdami patys, k;
draugystes ,,Mindaugo, Di
mirodan- jie tai daro, kam lai neva—va turėjau.
džio Lietuvos Kunįgaikszczio”
Su guodone.
ti tuos laikus:
isz Northampton, Mass.:
Ant. Kazlauckas
A ai asz (av sakiau, mano mergele.
549 W. Coal str.
suvis gal
'A ra ilgus Ta utiet i. ’
Shenandoag, Pa
užmirszi
i palaikai
Berneli
mano,
mano
jaunasis.
Sveikindamas meilingai Tamista.
gerais velyjiniais ant szio pavasario
ežiu
Jus ypatingam darbsztume. turim
5 stubos ant kampo Gilbertstr.
isztarti acziuV tukstanezius
kartu su
€>
ir Raspberry Alley. Mokestis
žodžiais pirmos garbės dėl Tomistų.Kad graži Imtą, kad garbiniuot u.
po 836 ant mėnesio: iszviso 4000
nes tikrais esate darbinikais Emi
goriausiai
gydo
visokias
ligas
Mano seselė gražiai nesziotu.
grantu namo: puikiai nutaszėte
Pasižinok pas
inedega ir apuobluojate prakt iszkais
30
E.
Lloyd
str.
Eina moeziute per didi dvarą
užmanymais, o jau, be abejonės,
Shenandoah Pa
Jaunus >nneliu< budidama (ds.).
talkinikams bei samdinikams gelbant kiek, stosis seniai geidautas ženklas tautos atgijimo,
Jau musą dvarą v.aiskas apstojo.
ka menu — Emigrantu Namas.
Tegul gyvuoja užtai ..Garsas A. L.”
ilgus amžius, jog tikrai iszpildė
Marga(’ompanija Garso, pataikėte jo
Rūtą darželi pakasuvojo.”
vardą, tuom tikrai Garsas garsus
— Moeziute mano, mano
stojosi jau su nenuilstaneziu darbdele!
sztumu.
Turiu žirgeli slonioj szeriamą. t

ANT PARDAVIMO.

Dr.P. f. burke

Povilas Obiecupas

Ponas A . Jokubynas isz
Aszland, \Vis. vėl sztai ką raszo:

l’aguodotas Garso Redaktoriau!
Juoduos ir asz žinot i jumis su di
dele guodone. Skaitau Garsą jau
8 tas menuo, o neprisiuneziau Jums
už jį prizuiinczios užmokesties,
nes negaliu, bet meldžiu labai nuoszirdžiai leisti da nors iki 15 Gegu
žės m., nes rengiasi pradėt dirbt
lentų pjovinyczios, tai kaip tiktai
uždirbsiu porą doleriu, su mielu
noru kougreicziausiai prisiusiu už
Garsą, nes taip jis man pasidabojo,
jog kitas toks laikrasztis negal bū
ti, Taip Garsas, nes paduoda labai
akyvus atsitikimus kaip isz Ame
rikos taip ir isz Lietuvos.

Paikiaus

(Tąsa j

kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu doleriūū
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c.. dova
nų. Kas užsimoka $ 1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali
kur galima susiszekėt lietuviszkai, sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne
nes Jurgis M urautskas, lietuvis, ten Į brangesnę per 50c., o prisiunsime dykai.
..Lietuva”

Dvi

Aplietos

randasi, per ka galima gaut brolisz.ka rodą pas ji po tokiu adresu:

P.C Shilling & Co.,
2801 N 2401 Penn. Avenue,
Pittsbursrh Pa.

szi dainą paeina isz danę
lesnio czeso, ne. kaip ana

knįgas, konstituci
jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
G ER1A1A US R ESTAI' R ACIJ A
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locnanie na
K. VERBILOS me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

Jogu sziezion atkeliausi, pas Verbila visko ^ausi: szalto alaus, saldžios
arielkčlės, o cigarai isz paezios Tur
ki jos pargnbenti.

°

a

APTIEKA
netoli lietuviszkos bažnyczios. \ aistai esti pargabenti isz Europos ir re
ceptai būna iszpildonii kuoteisingiausiai. Taipgi turi visokiu patentavotu vaistu.

(Iffisas (kantoras)

ir

1ol2 CARSON STR,

ą. Jei ..margos
kurios minisi szioj

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

..Lietuvos” spaustuvės pa usd i na visokias

VIENA TINK EENKISZKA

nisi isz.vogimas mergeles,

Iszeina Chicagoje Ras subata ir paduoda žmonėms

725 Carson Str..
Pittsburgh Pa.i

iszjosin. pirmiauparjosiu.

vienatims hetuviszkas pmigų-siuntėjas; siunczia pinigus
įni svieto: į Europa ir t. I. ir pinigai būna kuogreieziau-iai iszmokėli per
ki banka.
’•ją.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgli’o gali pasirodavot
įdėdami paežįini ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
ve-

NEDELINIS LAIKRASZTIS

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

“(i — 12 S| r. South Side,

parduoda szifkortes ant geriausių
la’vų, siunczia pinjgus j Lietuva ir visas dalis svieto. Pinjgai
iszsiųsti per ,,Lietuvos“ redakcija greieziausiųi suvaikszczioja
kaip 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.
Kaszant su bent kokiu reikalu j Lietuvos“ redakciją
arba pinigus prisiuneziant, visada uždėkite szitokj adresą'
..Lietuvos” Redakcija

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

SI. SarzynsKas,

PITTSBURGH. PA.

805 Carson Str. South Side.
PITTSBURGH.

Pa

pESfAupACHĄ

. O ZJ

į

ir senove.

Didele krautuvė, ant South Si
de alaus, degtinės, vino ir visokių;
lekieru. Reikalai!jentiems prista
to į namus.
Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientauti P r a na St r av i n s k ą, kuris ten dirba. Neužmirszkit atsiszaukt po numeriu:

x piAuczius: g

SUNKIU LAIKU PREKES.,
mažiau-

lę, nepamirszta ne apie jos
kraitį. Kada moeziute. pasisunelį davau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiauvytis ir atimti ją. tas nelabai
siai.
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų isz fabriko, ką dai
skubinasi, nes. matyt, nuo senė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
niai žino, kas ir kada
jo seserį. Ir pati moeziute ga tuviams, tikt n'užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalosit.
na gerai mato, kad jos dukre
Adomas Pauliukaitis
lę ,,paviliojo." o ne prinevalijo-

Tuose tai, jau labai senuo
se, laikuose jaunikaitis, norė
damas vesti paczią, nesiuntė
pas savo, iszriūktąją pirszlių
kaip szendien lietuviai daro,
ne pats su pirszlių pas ją neva
žiavo, kad susitarti su jos tė
vais, kaip tūluose Lietuvos galime atrasti laiką, isz kurio
krasztuose szendien yra. bet gali paeiti szi dainele. Taip
susirinkęs pulką narsių savo istorijoj galime atrasti apraszydraugų su jais nakezia isznety- mą, kokių apeigų arba cere
czių užklupdavo ant uoszvio monijų laikėsi lietuviai vesda
[S
namų, ir pagriebęs, pleszte
S3
iszplėszęs savo nužiūrėtą mer meldžiais. ,:I.ietuvos istori riį
BROK ER
ES
gelę, pavogdavo ją nuo tėvų. joj.” paraszytoj p. Lietuvos 1
Buvo tai dideliai seniai, kada
ra
dar iszlygos gyvenimo buvo i Sęo m.) tarp kitko sztai
suvis kitokios, kada lietuviai skaitome apie tas apeigas.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
,,Kada jau artinosi laikas
gyveno savo giriose g a uapsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunczia į Se
d y d a m i laukimas žvėris. vineziavojimo. mergina kuo
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika ES
Žinoma, tada da tarp žmonių poje savo draugelkų (prietellus atlieka kuoteisinoiausiai.
nebuvo tokio apszvietimo, vi
si pobūdžiai buvo sziurksztus nystes ir apleidimą teviszkes.
Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinigus iszmai- 'S3
kaip ir pats miszkinis gyveni
n\ti ? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
mas. Niovėsi tarp savęs žmo namų jos lauke su vežimu ve
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
nes, vienos gentes užpuldinėjo žėjas. Atsisėdus merginai į
Norite nusipirkti geriausius lotus Pllilfldelpllijoje
ant kitų, buvo beveik nepers vežimą, vežėjas varė arklius
ir Caindene?
tojama kare. Drūtesnis savi kiek galėdamas, neva tuom
O gal nori sukalektav-oti randą? ar pinigų pasisnos! viską silpnesniojo, ypacz
kolįti?
Tai eik pas
jei tas silpnesnysis buvo ž'niof?
gus kitos gentes. Tuose tai
laikuose nedarė daug ceremo siuntini nuo jaunikio, kuris vie S ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
Tik nepamirszk:
nijų jaunikaitis su savo nuota noj rankoj laike deganti nedėka: nesigerino, nesistengė jai guli, o kitoj taure su alum.
patikti, tik su savo sėbrais pa
j) tarė į merginą:
vogdavo ją nuo tėvų, nesi klaus
ve szventa ugnis.
damas jos paezios, ar ji to no
ri, ar ne.
Sztai isz tų tolimų amžių, kėj, taip dabosi ir pas mus,”
NAUJĖS * IxIETUWISZKAS 3 H S
kada dar lietuviai, neiszpažįda- ir t. t.
Isz tų tai laikų turi paeiti szi
mi svetimo jungo, niovėsi su
kaimynais, ėmėsi su miszko antroji dainelė, nes joje taip 202 S. Main Str., x
Shenandoah Pa.
aiszkiai
yra
apdainuoti
stab

žvėrimis ir gaudė jas kilpomis
ir duobėmis, kada vogte vogė meldžių paproeziai ir taip ly
sav paczias-isz tų tai tolimų giai, kaip istorija pasakoja. Nagi vyrai pas savo brolį lietuviuką ant szalto alaus! isz Prancijos
laikų, isz tos gilumos amžių Jeiatsimįsime, kad jau 500 me 1 sznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nopasigailcsit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
paeina ta dainutė. - nes kaip tų sukako, kaip lietuviai, pa
gi kitaip iszaiszkįti tą g a tgd y- metę stabmeldystę, priėmė
mą vilkų ir lapių, o )-paežiai katalikų tikėjimą, tai nedvejo GERIAUSIAS S Lictuviszkas S KRIAUCZIUS
g a u d y m ą piergelės? Jau sime pripažįdami, kad szi dai
daug szimtų metų turėj o suvel nelė jokiu budu nėra jaunesnė,
ti nuo to sykio, kada koks pe kaip 500 ų metų. Jau szen
tingas lietuvys, apsivilkęs dien mes neatsižvelgę atgal į
meszkų ar vilkų kailiais, pir mus praeitų negalėtume nesu
^XX3X0XC:Per.si k raustė į savo naujus namus ant^^X^^
musyk uždainavo tą dainelę prasti, isz kur ta dainelė paei
307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa
eidamas per begalines tų laikų na ir ką ji apdainuoja.
Dailių metelių sulaukė szi
girias gaudyti lapuezių bei vil
kelių ir drauge svajodamas dainutė, bet dar gilesnę seno
Insisziurikite (apsisergekite) pas
apie savo iszrinktąją. Seniai ve, be abejonės, pamena ana
120 South J inlin Str Shenandoah,
Ties lietnviszka bažnyczia
jau vėjai isznesziojo dulkes to pirmoji daina apie gaudymą
medėjo - dainoriaus ir jo myli- lapuezių, vilkelių ir mergelių. I Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsauInsziurina nuo ugnėles jau daugelis metą
mosios, o jo dainelę da ir szią-^ Szi paeina tik isz tų laikų, ka-.

Vincentas Domanski
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KRAUTUVE
ft!

Kini piiriigįli pirKiku.- me- duosim per ao DIENU
tint inoteriszko ir
prie
k 7°.......
I I korulu pnnuk<1
zii-goriiio
v.' ru
stiolo. kurs i>zro<lo )<:i i p $ 10 a 11 k s i n i s 1 a i kr o <1 i s sziuos dnlvKtis: 1 setą guziku ninukietanis >ii lenciūgėliais ir mar-zkiniii guzikėliais
geriausio Komos aukso už $ 2.50: 1 s p i 1 k paauksuoi^ su branginu akmeniu v. rtės Ą/.zą;
1 pora a u k s i n i ų ■/. i c d u su Aprikos nei
ma nt u S 3.50 ir I > i a m o n <1 St u d $ 2.00.
Visus tuos daigtus ir dziegorni galėsi gaut
iszmokėjį-s d;!
V'- O- I’- ant expreso. Jei
apžiurėjus m*.’"0 tuv nepaliks Jie. tai gali
neimli nieko nesiknsztnodams. Jei prisiusi $1 98
su o r d e r i u, gausi dar extra moteriszkiį arba
vyriszki^ lenciuueli dėl dziegorėlio.
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JUR. H ANCEREWI0ZEUS,

Wanted—fin idea

SSS
Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys, Washington, D. C.. for their $1,800 prize oftei
j and list of two hundred Inventions wanted.

Bcach’oaptiekoje
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4tli
Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington ortice.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully illustrated, largest ci.tulation of
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
$1.50 six months. Specimen copies and Hand
IJOok on Patents sent free. Address

MUNN

& CO.,

361 Broadway, New York.

We BUILD them H YOUR order

SOUDAN, t
NILE and ;
PYRAMID t

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

BICYCLES

NikodemAs Olszinskas,

and

TANDEMS

and are very attractive. Send for
our ACCURATELY Illustrated
Catalogue. It shows you all de
tails as to ....... .
STYLE,
COLOR
and FINISH.

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

Chicago, III.

R. A- Davenport
— PARDUODA ----

SUNBURY STR. •

VYRAI! VYRAI!

Cleveland, Ohio.

825 St-Clair str.,

n

Albinas Bnjanckas

David Faust,

SHENANDOAH, PA
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lioyal MFL to.

■Jjj

Doman^Ki

Teųigi netoli nuo sabinio visokį tavorai szvieži ir parduda ka
no pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys, ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinigus maino ir siunczia iii LIETUVA ir m visas
Lilis svieto.

•ra

2O23N. 2nd st r. piiittiĮiiiia, pa.

1

T'ris syk tint dienos Icirszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ji i juos k liasos.

Cash storas
k

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartOS parduodam ant visų kelių mariomis
PillįgUS ko greieziausia tięsiok in namus nuliaidžiam.

fflilaijchSrSunus
105 S. Main Str-

Shenandoah. Pa

VISOKIUS PECZIU’S KUKNT<NIUS IR DEL SZILUMOS.

[37 ir 12]

— TA1POS -GI —

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

MOTELIS

arba geriausia užeiga dėl darbinįku ar szeip žmo
iu. Kurie nor szį bei ta daslžinotieir szalto alų
ežio taure iszgort'? ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

f

R

i 12 North Hancock Street,
°
Wilkes-Barre, Pa,
Shenandoah, Pa, I

A. DAVENPORT,

27 S. Jardin str

Juozą Daukszi

