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Graikams pradeda nesisekti.

ežią, uždare ir uždege.

1 (1. GEGUŽIO (MAY), 1897 m.

Blėdis nuo pavandenįs.

Vidgirių kaimo (Karkliniu
valscziaus)
ukinįkas Plikis
maino savo namais su Jonu
Czesna,
Budvieczių kaimo
(Kvietiszkio valscziaus).
Antanas
Velioniszkis isz
Mokolų (Szumskų valscz.)par
duoda savo ūkę Vincui Kaną gudiszką kalbą, o su laiku valiauckui už 3200 rub.
Szikszn osp arnis.
ir gudiszkus poterius, žodžiu,
nįkų dar pirma to patyrė, kad
kamisorius to tiktai ir laukia,
kad ant jo užmanymo valsczionys tik pristotų. Paskui į tą
namą jau gudai isz augszto
rengė pristatyti kokį maskolpalaikį už vaikų dažiuretoją,

Metas IV
Atvažiavo į Szenadorį ži
nomas isz lietuviszkų laikraszczių Rėklys, kuriam treinas
nuvažinejo abidvi kojas. Tas
nelaimingas žmogus negali
nieko dirbti ir priverstas yra
gyvęti tik isz to, ką suteikia
jam labdaringi
tautiecziai.
Geistina butų, kad jisai rastų
visur pas lietuvius gerą pri
ėmimą ir paszelpą. Taipgi
pagal jo įpraszymą apgarsi
nam, kad kiekvienas, kursai
nori jį suszelpti, gali savo au
tą prisiųsti j ,,Garso” redakctją.

Statistiszkas biuras apgarsino,
Graikų turtuolis
Averov kokias blėdis žemdarbystei padarė
Iszviso esą užsemta apie
dovanojo savo valdžiai 6 mili tvanas.
jonus ant vedimo kares su tur 20.000 ketvirtainių mylių, ant to
ploto buvo 46 935 formos su 4.904,
kais.
466 akrais žemės, kurios pusė buvo
ANGLIJA.
Žmonių prie jų buvo
dirbama.
Isz Londono pareina žinios, 462.041.
Vertė visų triobų, maTurkai kankina patekusius in j u rankas jog ant Anglijos valdžios įne- szinų ir gyvulių buvo iki 1 d. Sau
szimo Europos vieszpatystės sio §9.174.636. Iszteklius žemdargraikus.
tariasi užbaigti karę tarp grai bystes vaisių dar 1 d. Kovo buvo
C a s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus
kų ir turkų. Vokieczių cieco- §4.595.199. Blėdies žemdarbystei natuose prie gimnazijų.
Graikai turėjo apleisti Larissa.
tvanai padarė apie ant §90.176.000.
ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
rius lankėsi pas austrijos vieszŽinant
tą
viską,
nesunku
bu

skaudulių nepadaro.
10c.
Pernai nuo to ploto, kursai dabar
patį,
o
szis
pas
carą
ir
visi
trys
Tnrkai paėmė Pantepigadija, kur iszmuszė 300 grai
yra užsemtas, buvo surinkta med vo mokytesniems ukinįkams
jie, kalbama, tarėsi, kaip už vilnės (bovelnos) už §16,312.000, atgrasįti nežinanezius nuo to
kų, paėmė 219.
Isz Szenadorio.
Korespondencij os.
kukuruzos už S 271.016. Kitų men obrisiteliaus užmanymo.
baigti ,,rytinį klausymą.”
Bėdos-vargai! sunkus bekesnių daigtų buvo surinkta už
Kilo maisztas tarp paežiu graiku.
Kamisorius
pamatęs,
kad
jo
BULGARIJA.
Pittston, Pa., d. 28 Apr.
§21.782.000. ‘
darbės laikai spaudžia visus, ir
užmanymas nepriimtas supy darbinįkus ir biznierius. Žmo Pas mumis, aeziu Vieszpacziui
Isz karės graikų su Turkija
Nemeilus
priėmimas.
Dievui, Velykas szventas gražiai
Graikams jau ir Epyre nesiseka.
kęs tuoj apleido valscziaus su
pasinaudojo gana gerai bulga
nės
važiuoja
kitur
jieszkoti
praleidom;
nors ir pėdžių bu
Aną dieną atvažiavo su .kitais sirinkimą.
rai statydami savo szerį priesz
geresnių darbų, kiti net ketina vo, bet girtų nelabai buvo, pesztykeliaunįkais įNevv-Yorką trys grai
Didėsės vieszpatystės tariasi užbaigti,,rytinį klausymu“.
Isz
szio
atsitikimo
matoma,
turkus; jie iszgavo nuo sultono kai isz Graikijos. Visi trys jie yra
pamesti paezias ir vaikus. Pe nių taipos-gi nebuvo girdėt, isz
kad
ir
geriausi
užmanymai
nu

prižadėjimą, jog jis suteiks Ma- jauni ir drūti vyrai, jau buvę Ame
reitą utarnįką keturi lietuviai priežastiesties bedarbės, tai musų
Ispanai suszaude kubieti.
eina
ant
niekų
vien
tik
del
to,
cedonijoje sostus 3 bulgarisz- rikoj. Kada jų tautiecziai dažinojo,
iszsireng.e net į Canada jiesz broliai Velykas gražiai ir linksmai
Pirmą
kiems vyskupams, per ką Bul kad jie, vietoj ginti savo tėvyne, kad valdžia visur stato ant sa koti laimės, kurios nerado Sze- praleido, būdami blaivus.
21 Balandžio, turkai paėmė
Nekurį laiką buvo abejoja
garija įgaus didelę itekmę toje isz jos pabėgo, priėmė juos su di vo su blėdžia tiems, kuriems nadorij; bet kasžin ar ras ją ir dieną ant rezurekcijos netilpo visi
Turnavo, graikų kariumene ma, ar karalius JJurgis
į bažnyczią, daugy bė turėjo už du
džiausiu paniekimu. Vienas jų tuo- tie užmanymai turėtų būti nau
O
Ogales
tenais?
rių stovėti, bet kada miszios prasi
jaus iszvažiavo į Chicagą, o du ki dingi.
traukėsi,
turkai persekiojo užsilaikyti ant vietos.
Szeszelis.
KUBA.
Ar
tai
isz
vargo,
ar
del
ko
dėjo ir giesminįkai sz. Dovydo ka
tu nusivijo įgraikiszką viesznamį,
juos. Visi gyventojai apleido
Ispanai suszaude suareszta- mėtydami į juos supuvusiais obuo
Nuo Senapiles. Parėjęs, isz kito czionais darosi baisios raliaus ir giesminįkėft pradėjo
tą miestą. Ties Arta graikai ventojus sujudino buvęs miliais ir pasmirdusiais kiausziniais. Amerikos koksai
Kairaitis piktadėjystes. Taip, aną su giedoti sutuikįtau gražiais bake
paėmė kelis kaimus, isz kurių nisteris Ralli, kuris gal norė votą priesz pusę metų jauną
liais, tai kurie žmonės buvo u d
Gal butų gavę ir į kailį, bet antgapa pildė
dama ' pasigarsįti sukėlė žmo Pedro Garcia už prisidėjimą lo, spėjo pasislėpti nuo Į pykusių
rių, ėmė visi grumtis per ne\ali.: į
prie
maiszto.
Sudas
tęsęsi
dalyką,
brankos
kaimo.
Visi
am
eri

pulkvedys Komodore
nis nusimint sius isz priežasties
bažnyczią, norėdami pamatyti kas
savo tautieczių.
15 minutų, myrio isztarme bu
g eleži nžus bombarduodamas ni iesta turkų giliuko ties Larissa.
Katras kaltas.
ir minėtas Kairaitis labjaus kelio, dviejuose ar trijuose jau sakant, kad mielinę žmonėm,
Platonomą sužeidė'500 turkų,
Pereitą utarnįką minios įnir- vo jam apgarsįta 12 adynų
Mieste
St,
Louis,
Mo.,
szimtuose žingsnių nuo clypo jog giedoriai buvo i<z kur kitur o
o graikai beveik jokios blėdies szusių u kęsų įsilaužė į ginklų priesz suszaudymą.
senis Ira Stansbury szovė i mot or pasidabojo merginos dalį (nes
Za r ra maną James E. Thorp’ą. ias senis jai yra tėvo užraszyta apie (gelžkeldvario), dar paežiam ežia pargabeni i ant Velykų, kad
neturėjo. Ten pat graikai pa krautuves ir užgriebė visus
gražiai pagiedotų. Bet iszgirdo po
mieste, jie sutikę vieną žmogų
degė turkų parako krautuvę, rastus ginklus. Tokiame kri- ga pasidavė ispanams sų 5 sa- važiavo savo vežimėli] viduriu ulyVelykų, kad tai mus giedoriai ir
vo
draugais,
nes
jau
jis
netiki,
czios
(gatvės),
kur
nutiestos
stritmergina.
Ta
mergina
yra
dar
nuo ko turkai taipgi daug ble- tiszkame padėjime karalius su
O
O
J
g’edorkos Dovydo karaliaus, kurių
kario
relės.
Nors
atvažiuojantis
paežius namus, pasiskundė, kad draugystė yni po tokiu v n rd u.
ministeriais užkvietė "į sayo kad kubiecziai galėtų laimėti,
Tekoriųc jiems yra vargas ir prasze, kad Aeziu jumi, broliai ir seselės, už
21 Balandžio Edhein basza namus valdžios prieszinįkų va užtai kad jų vadai tarp savęs tusi isz kelio, bet senis tvezia nesi4,
/
v
szį-tą duotų.
Tas žmogus, jus gražų pagiedojimą, gražiausiai
pareikalavo
nuo
sultono dus ir szie perti kriti, kad grai nesutinka.
traukė.
Tada motormanas užva
Kubiecziai paėmė fortą Ba žiavo ant jo, nustūmė karu jo veži inerMna
beųtiJ su worn
i Ame- nieko blogo nejausdamas, isz- nugiedojotė, kaip prie kitų buvu
40,000 naujos kariumenes.
kams tik ant nelaimės iszeis
O
V
šių dudorių. Taipos-gi aezių dudoSantiago de mėlic nuo rėliu.
Tada senis sustab- riką, žadėdamas užtai ir ją į siemęs hz masznos pada\ė riui p. S- Kasiulaicziuij_ ką taip
Albanijoj maisztinįkai viską naminiai vaidai, kada turkų nes provincijoj
C
deofina ir naikina.
vaiskas veržiasi į tėvynę, atsi- Cuba ir fortifikuoja įnejimą dė savo arklį ir iszsiėmes revolveri Ameriką nugabęti. Netrukus jiems 10 centų. Bet j e pama gražiai iszinokino savo giesminįkus
nuo marių. Ispanai ketina paszovė motormaną J. E- Thorp’ą po vienai nakeziai abidvi, ir te maszną misliįo joje rasti ir giesminįkes gražiai pagiedoti,
22 Balandžio graikai paėmė
į koją.
Suaresztavotas sakė, kad
Dave tam kurių vardų neminiu, kad neužimti
Gritzovali, iszviję isz ten tur nusiramįtų ir visi graikai pasi užklupti ant jų nuo marių ir visi turi lygias tiesas važiuoti gat tarnaiiė irta mergina isznyko.
zmos*
primusze jį, per daug vietos ,,Garse. “
knis. Ties Mati graikai atrė rodytų vienos moty uos, tėvy nuo žemes.
vėm ir kad jokis motormanas neturi
Taipos-gi czion ne užmirsztu pamat) davo po miestą vaikszmė užpuolimą 3000 turkų.
nės sūnumis, kariaudami su tur
ant
jo
užvažiuoti.
dėkavoti musų tautiecziams — lieKad papuczkai tavg kankina ir ne
jiems
pasirodė,
kad
jau
jį
už
cziojant,
bet
netrukus
ir
Tas
Turkai nežmoniszkai apsiei kais, o ne tarp savęs. Minios smagu darosi, valgyk Cascarcts
Smarkus lietus.
tuviszkos orkestros, kurie labai
katarisz.kas cukerkas. isz lies pasveiksi,
muszė.
užvilkę
padėjo
ant
re

kur
isznyko.
levas
tos
na su paimtais į nelaisvę grai nusimalszino.
gerai stengiasi
kuopuikiausiai
Vakare 23 Balandžio visoj lowos
10c., 25c.
kų kareiviais. Taip mieste
valstijoj (steite) buvo smarkus lie merginos ketina, jei tik tikrai lių, kad atėjęs trūkis suvažinė grajįti sykiu su giedoriais. Aeziu
Buvusi ministerija atsisakė
Gritzovali uždare į bažnyczią nuo tarnystes ir sako dabar
tus, nekuriose vietose su szturmu. dasižinos, kad jo duktė iszku- į tų ir paslėptų jų žmogžudystę, jumi labai gražiai, ką nepatingėjote
Tarp miestų Des Moynes ir Halley re su amerikiecziu, perdirbti o visi mislytų, kad jis pats pa iszsimokįti ir patarnauti V. D., už
sunkiai sužeistus graikus ir busią paskirti į ministerius tie,
Junction suardė du fjelžkelio tiltu, rasztus ir savo dukterei užra- lindo po ratais ir jį suvažinėjo. jūsų darbą esate verti pagyrimo, o
kurie daugiausiai riksmo dare
In paszelpa saviemsiems.
o ties Bervick sugadino ireczią. szyti dalios, vietoj tų 15 szim- Bet las nelaimingas žmogus labjausiai p. K. Varaszis, kursai
23 Balandžio graikų laivy
O
o
buvo sutaisęs visiemTavo muzikan
Upės Des Moynes, ir Raccoon
truputį
atsipeikėjo
ir
girdėda

ne bombardavo miestąc Santo
tams notas. Lai gyvuoja laimingai
p. Ralli iszrinktas pirmu mi važiavo Į Havrą ant laivo Champa- smarkiąi patvino; visas žemesnes
usus na- nister iu ir turėsiąs geraproea
vietas ųžsėmė ir szimtus žmonių isz Kas žin ar neprapuls toameri- mas ateinantį trūkį norėjo nu- giesminįkai ir orkestrą.
Su guodone
mus,
pal
kieczio meile, kada jisai apie sinstį nuo relių, bet nepajieAustrijos
ant muszos lauko ir suszelpti sa namų iszvarė.
T i t f s t o n i e t i s.
gė: vieną koją nukėlė nuo re
konsuliatą.
tai dažinos.
viszkius.
Priesz jų iszvažiavimą
Kožnas taip sako
lės, bet kitą atėjęs trūkis nu
Pulkvedžiui Vassos buvo
per visą naktį buvo triukszmas ant
Medsargis Mickus, kursai kirpo. Pinįgų, dėlei kurių no Pittston, Pa. 28 Bal., 97m.
paliepta užklupti ant turkų ant
x Epyro,
graikams gatvių Roosevelt ir Madison, kur niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra
Kas link darbų, tai visaip dirba:
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą. pernai metus perszove
Saka- rėjo jį užmuszti, menkai kiek
salos Kretos.
Newton Coal Mining Co. dirba pil
Bnvo ir dauginus norinezių
lauckutį,
dabar
yra
sūdo
ap

rado.
nai kožną diena, tik negalima ten
na žinios apie jų nelaimę.
riauti už savo tėvynę, liet kiti del
sūdytas ant trijų menesių į
Dabar policija nori surasti darbą gauti per daugybę žmonių,
do Larissa, ųžpleiszydami kavisokių piiežasczių tuom tarpu neKalvarijos kalinį. Delko to tuos piktadėjus. Suėmė apie o kitos kasyklos po 2 dienas ant
nuoles, kurių su savim negalė nę, bet del stokos amunicijos
jka t'.K.C. ir
nedėlios, nekurios ir po 3 dienas;
kia maža bausme, negalima su
jo paimti. Kada graikai ėjo isz
Nelaimė ant geležinkelio.
240
prasti, nes
Sakalauckucziui kurie gerai teisinosi, tuos pa tik viena Stivins Coal Co. po 1 die
miesto, turkai ant jų szoko ir
ną ant nedėlios dirba, ten tik
Ties Steamboat Rock, septyniose
szuvis buvo į peczius, isz už leido. Anas nelaimingas
žmo- musų vieni tautiecziai dirba, szeip
sulaužė keliose vietose jų ei viai per apsirikimą susimusze
o
myliose nuo Eldora, la., 25 Balanles. Graikai palydėjo visas
jokių kittauczių nerastum, jei po
kanuoles (armotas), kurios tik ir nemaž padare sumiszimo.
kad tarp tų žmogžudžių buvo rą kazokų. Bloga tiems, kurie ten
20 vagonu su myltais ir medžiais
subiro, liokomotyva iszvirto. Liobuvo Larissoj ir Tyrnave.
vienas nedidelio ūgio žmogus dirba, nes negali ne ant maisto už
Liudvinavas
(Kalvarijos siprieszino.
sidirbti.
Labai sunkiai dūsauja,
Turkai paėmė tvirtynę Pansu barzduke.
pav.). Liudvinavo valsczius
Abelnai imant, visur grai
žiūrėdami kaip kitur gerinus dirba.
Sugrįžo į Lietuvą isz Sibetepigadia, kur žuvo 300 graikų, kai parode didelę narsą ir smar
atsiprovojo dabar 3000 rublių
Norėtų žmoneliai kitur pasirupįti
žeisti. Po griuvėsiais vagonų dar,
Kitą dieną trūkis butų suva
kumą, bet keliose vietose jie regis, yra keletas užmusztų žmo nuo valdžios. Pinįgų tų tiek rijos, isz miesto Irkutsko, Jo
darbą, bet negalima niekur gauti
raite- negalėjo atstovėti priesz turkų gystų, valkatų. Kol vagonų griu sudėjo per ilgą laiką pats vals nas Czesna, kursai į tenais dar žinėjęs moteriszkę su jos kūdi per daugybe žmonių, tai *ir taip tu
Dieve duok,
skaitling’uma.
vėsius nenuvalys nuo kelio, joki czius visokių pinįgiszkų baus užpernai iszkeliavo jieszkoti kiu, kad žmones butų nenu ri skursti be darbo.
kariumenes skyrius isz ElasoNekuriose vietose graikų trukiai (treinai) per tą vietą negali mių (sztriuopų), kurias vals- laimes. Sugrįžo jau apsivedęs traukę jos nuo relių. Buvo kad geriau pradėtų dirbti.
Su guodone
no. Graikai meta ginklus ir kareiviai turėjo musztis per oiti
czionims atsieidavo mokėti už su Szvirmickiute. Jo vuosz- tai pati tūlo Jahno B...o,
Ties stacija Wilcok ant gelžM a i n i e r i s.
vis, Petras Szvirmickas, taipo kuri važinėjos Europoj sugrį
Janinoj pakele maisz- tris-keturias dienas ir naktis,
visokią
netvarką.
Taigi
dabar
kelio Louisville & Nashville, 72
be jokio beveik atsilsio ir pa- myliose nuo Monigamery, Aki., valdžia sugrąžino tuos pinįgus gi su juom drauge sugrįžo. žus rado savo vyrą gyvenantį
N e w-P h i 1 a d e 1 p h i a, Pa.
Tasai Szvirmickas buvo vi su tarnaite. Tą tarnaitę ji at Pradėjome jau darbuotis apie sta
Balandžio 12.000 turkuc sidrutinimo, tuom tarpu, kad iszszoko trūkis isz vėžių ant tilto,
perejo per susmaugas Vio- turkai vis szviežius batalijonus nulaužė turėklus ir įkrito į upe
Pabaigoj Kovo menesio bu Siberiją iszvarytas už prisidė statė, o davė vietą kitai, k rią tymą savo bažnytėlės ir. su Die o
liokomotyva su 3 vagonais. Lioko- vo valscziaus susirinkimas ant jimą prie lenkmeczio. Iszbu- su savim isz Europos parsi padėjimu, gal pralenksime Mine s
dendroz, Analipsis, Nezaros state ant pliaciaus.
motyvos konduktorius užsimuszė,
vęs paskirtą- laiką isztrempti- vežė. Kada vyras užsispyrė, villieczius, pirmiaus už juos gilė
ir Rapsani.
Dabar tesaliszkoji graikų
du kiti gelžkelio tarnai ir keturi
niu, jisai dabar galėtų ir Lie kad naujoji tarnaite butų pava sime pasimelsti savo locnoj ba<ny
Naujausios žinios pareina, kariumene, kuri priversta bu
czionys
teiravosi,
ant
ko
ap

valkatos, kurie slapczia tuom tru
ežioj.
d oraikai bėgdami isz Tur- vo atsitraukti nuo Larissos, kiu važiavo, likos sunkiai sužeisti. versti apturėtus pinįgus. Bu- tuvoj apsigyvęti, bet nenori to. ryta, o priimta atgal-senoji, ji
Subatoj, 24 Balandžio, pradėjo
navo ir Lanssos paliko daug apsistojo ties miestu Pharsula Pasirodė, kad to nelaimingo atsiti- vęsis ant to susirinkimo Kal Parvažiavęs nupirks namą sa pasigriebus vaiką bego ant ge me kasti liažnycziai skiepą
Vi
savo ginklų ir amunicijos, ir už 20 mylių nuo Larissos, kur kimo priežasezia buvo koki pikta- varijos pavieto kamisorius bu vo žentui ir vėl ketina grįžti į ležinkelio, kad ją su jos vaiku lietuviai su didžiausiu noru eina ir
tą viską turkai paėmė. Apie senoveje kovėsi Romėnų va- dėjai, kurie atsukinėjo toj vietoj vo prikalbinęs valsczionis, kad Siberiją. Jisai esąs gana tur suvažinėtų, ir isz tikrųjų taip kasa, kad tik greieziaus užbaigti.
Utarnįke (27 Balandžio), reikia ti
Larissą turkai pila pylymus ir
sudėtų tuos pinįgus į valscziaus tingas, ypacz daug jam turtų
kėtis, kad skiepas jau bus iszkasEkspliozija kasyklose.
ten nori stipriai įsiguszti.
kur Cezaris pergalėjęs savo
kasą, o nuoszimczius nuo jų palikęs jo brolis, •kunigas nes nebūtų jos per nevalią nuo
tas.
Ties Blakton, Ala, 24 Balandžio
Szvirmickas, kursai'anais me kelio nutraukę.
Traukdamiesi isz Larissos, prieszą, pastojo visos beveik
Bažnytėlę nutarėm statyti 70 pė
graikai paleido visus kalinius, tada žinomos pasaulės vieszpa- 3 adymą isz ryto atsitiko gazų tingiems vaikams, kurie isz to- tais Irkucke numirė.
dų ilgio ir 40 ploczio. Neužilgo ke
eksĮiliozija kasykloj No. 2. Keturi
Pereitą
panedelį
atvažiavęs
Už
Jono
Matulaiczio
isz
Grinų
cziu.
tina atvažiuoti guod. kirn. V. Ma
darbiniįkai užmuszti. o 26 vos spėjo Ii turi eiti į Liudvinavo pradi
socijalistas,
žydas
Fiszleris,
(Lugines)
namus
su
gyvuliais
miestą.
tulaitis. Tikimės, kad ant suszaukiszsigelbėti. Ekspliozija pasidarė nę mokslai ne. Isz tų pinįgų
laike prakalbas lenkiszkoj kal to tada milingo susirinks dar nors
per neatsargų apsiėjimą su lempom. duotų tiems vaikams maistą,
» kų liberalai meta kaltę ant sitikimų parode negirdėtą žve
boj, o jo pritarėjai, tūli Szena- pora szimtų dolerių, tai ir galėsim
pasamdytų namą, taip kad
Žemės drebėjimas.
bailumo savo vadų ir aficierų. riszkumą. Turkai baisiai kan
jiems nereiktų toli namo eiti, tukstanezių. Dabar, kaip gir dorio tautiecziai, perpasakojo pradėti statyti paezią bažnyczią,
Cairo, Ill., pereitą nedėlią buvo ypacz žiemos czese.
Laikraszcziai, kurie prikalbi kino ir žudė suimtus į nevalią
Bet ypacz, kad jaueziam kontraktierių,
dėt, dera Szmulkszczio na lietuviams lietuviszkai.
toksai smarkus žemės drebėjimas,
kursai apsiima pastatyti bažnyczią
Užmanymas iszsykio rodėsi mus, kuriuos pernai rudenį visi turėjo menką pasisekimą, ant iszmokėjimo per 6 metus.
nėjo pradėti karę su turkais, sužeistuosius graikų kareivius, kad visi gyventojai iszbėgiojo isz
dabar kursto žmones pakelti o vienoje vietoje net gyvus namų.
Drebėjimas duravo tik 20 visiems ko geriausias. Bet nupirko turtingas Steiniszkių nes klausytojai juos tik iszjuoNeĮiaisom ant prieszgynių, o sa
juos
sudegino:
suvarė
įbažnynekurie
isz
apszviestesnių
ukirevoliuciją.
kė.
sekundų ir blėdies jokios nepadarė.
ukinįkas, Gavėnas.,
vo vis padarysim.
-SI

Graikai bombardavo Komodore ir paėmė
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rijoje yra keletas tiktai kunigą, szavieziui ir Jonui
, vienok netrukurie važinėja po visus plotus, kui, už perėjima p
kur žino, kad ras kataliką krū
luvius. kas kiek paaukaus ant tų metų numirė antras jos vaivele. Ne kas met susilaukia
Maskoliams
žmonos

Musą žmonės, vargą suspaus!i.
neberimsta savo kraszte, jieszko
laimės po svetimas szalis. \ ieni
važiuoja i didesnius pamūrės mies
tus k. a. Licpoji, Kygą. Petrapylį, kiti pasiekia ir Ameriką ar
ba Afrika:
*■1 bet •*vra ir tok*n,
*■ kurie I

isz dalies labai gražiai nusise-j sidenervavo ir stengėsi pasikiu bildu ir užtaria juos visur ir kė atlikt, tai yra surinkt kelio-[ daryti sav galą. Dėlto ji pralika dol. l’ž tai jiem didžiau dėjo gerti nafta, n ti vinis,

tai kita Amerika: ir žemės duoda
maskoliszka valdžia ir pinigą tutl
119 E. Centre Str.
kelio, tiktai važiuok. Ir važiuoja
Shenandoah, Pa.
varguoliai laimės jieszkoli už kai
&
nuo - bet ar atrandat Ir ant *tą keliauniką pasirodo patarlės tiesa:
1012 Carson Str. S. S.
„ten gerai, kur musą nėra.” Palik
Pittsburgh, Pa.
damas kitam kartui apraszyti lai- ;
Translating & job work in english. mę Amerikos ir dideliu miestą,
paduodu ežia žinias, surinktas isz
lithuauian and polish languages
done at reasonable prices.
burnos tu, kurio nukeliavę laisvai
Siberijon, grįžta atgal be pinigą.
Luikrasztis vienas ,,Sibirskij Liskot” papraszė tą virszinįką Tobolskc, kurie peržvalgų keliauni--- AT ---

tancziu,
atsa
kymus, surasze ir apgarsino:

119 E. Centre str.
Shenandoah, Fa.

Kasztuoja
Ant visų motą.................. 1 dol. ir 20 c.
,, pusės metą.....................................60c.
,, 3 mėnesių................................... 30c.
Shenandoah'e skaitytojai gali gauti 4.
Garsa užsimokėdami po ]Oc. kas mėnuo.
\

In užmarę su pristatymu iki Maskolių
ubežiui...................................... 5 markės.
Pinįgus reikia siųsti registrąvotojo
gromatojc arba per ,,money order“.
Siuncziant nedaugiams kaip 60c., galima
prisiųsti pacztavoms markėms '

Korespondencijos, vijoki rnnkraszcziai ir piiųgai turi būti siuncziaini ant szio antraszo:
Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.
Siuncziant rasztus isz Europos galima
p adėti autraszą:

Rev. A. M. Milukas,
Shenandoah. Pa.

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

GARSO FONDAS
del Emigrantu Namo.
Paaukavo:

me tani reikalingą
laiko.

pinigą nei

Tomsko gub. po 40 - 00 rublią
už priraszymą prie valscziaus
(vyrai nuo 25 iki 55 met u). Tiek
pinigą neturėjome, o apsigyven
ti ant tos žemės, kur sėdi iszvaryti „paselenoai, nedrįsome,
dėlto, kad tose vietose ūkės už
vedimas reikalauja daug vargo
ir pinigu.
Žmonės Si beri joje nevio žlybi;
sako tiktai ..tu." o pas mus ir
brolis savo seserei sal<o — „.Jus,”
(„tamista”).

8. Vanduo, kurį radome, suims.
10. Nėra kasdieninio darbo su uždarbiais, ir apskritai Siberijoj
daug grūdą, mažai pinigu.
11. Bobos (moterys) mums susuko
galvas.

12. Tomsko red. ir Sirepeeko
Garso Redakcija......... $25.oo.
apskrityje duoda tankiai žemę
K. L............................... $0,25. be jokio vandens.
13. Pailgome tėvynės.
Antanas B.................... $0,75. 14.
Smertis vaiku -- bernaiezią,

J urgis Jaskeviczia.... $ 1.00.
Jonas Montvilla.......... 1.00.
V. Stagaras................ 1.00.

Kun. A. Burba..........................
SoO.oo
V. D. Chmieliauckas........................ 55,oo.
Mahanoy Plane, „Susi v.” kuop. $10.00.

Chas. Pawell....... ............ 0.46.
M. Masolas........................................S 5,oo.

R. Bražinskas............... 0.50
Tarnas Križinauckas.... 1,00
Iszviso....................... $100,96.
Lietuvių aukos.......... $355,81
,,Lietuva“ surinko... $62.00.

Iszviso ant Em. N.. . $518,77

Siiincziame pinįgus į visas dalis svieto pigei

i ir greitai.

sias darbas nuviekti. . . ,
kad nuo to nemirszta, pradėjo
Sztai da bueziau pamirszęs : O ti stambesnius daigius. Bet
Lietiniai! kurią maskolis neve mus gerbtiną tautieti isz ver- -b' tai dar ji nemirė: tie visi
ža Siberijon. neeikite savo va telgų (biznierių) Miką Gra- daigiai užsiliko jos viduriuose
lia: nerasite laimės. Jieszkoki- baucką, kuris paprovijo mons-! b' iszpradžių jei nieko neken■ tranciją i mus bažnytėlę. J as be, bet paskui prasidėjo dieg1 žmogus yra paskiau pribuvęs bai, nesmagumas, ir nenorėjilino-iis svetimttuiczius.
iszauoaailie SZipKOrteS (laivakortes) ant greicziausių gar
ę \ i į szitą miestelį, ir silpnesnis 1 nias valgyti ir t. t.
Gydytolaivių į krajų važiuojantiems ir iszsillllCZiaiilC SZipkOl’teS
yra už kil s vertelgas, kurie T1'- kurie ją gydė, iszpradžių
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
tai taip butų,

tautie-■ iszsiszove isz kaireses ^vidurių
ningu del iszmainymo, kaip tai:
didelis guzas.
Tada Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc
i ežio, kada jiem jau senei

- o Kovo.
', .'Tėvyne," C
sivienyjimo,,
savo pušim

Apėjau 3<>0 verstą ir nerio Itin
geros žemės: tai smilivnai, tai nyjimo” Seimą.

Nors tie žmonės kurie buvo
mus,
iszėję jau 1893 m.,
iszsitai mes vienok \
žadėti 15 rubliu ant ranką duotą
ir grįžti namo, dėlto kad jie ne
norėjo mums duoti geros žemės,

--------------- 0----------------

\oniis.) ir tai vienok nerimsta

“Garsas Amerikos Lietuviu”
•ft Iszeina $ as J subatal

uždėta 1848 mete
naineStaats—Z<*itung, prie užvažiavimo ant Brooklj no tilto, prieszai Citv Ha

Dėlei artesnės žinios raszyk į

gelbinįku dare aperaciją ir
didžiausiu nusistebėjimu isz

etas ant .,nei gudo ratai.”
susiėjimo ; Ant galo garbe
Matulaicziui, nes t:S- Ju ^baliniu szauksztuku,

2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 ik! 12 advnai.

KeiioiiKą stiklo szmotelių ir
. . daug tam panasziu daigtų,kucszti 1 .
, 1
L _ &g
. Z ne visi drauge svėrė 261 su
.
virszum kiliograma. In tris
klausymas buvo paduotas ant
nebus 1
.
/ . p . v
. .
(necielias) po uzsiuvibalsavimo. Pittsburgui teko' visai be naudos szitas mano 1 savaites
. . . ................. .
vi.
,, Imtu vidurių ji visiszkai pasvei- Prasidejo nuo Lapkriczio
v' •
.•iv
•
TreJnai iszeina isz Shenadorio į Penn
ko ir dabar yra sveika.
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
Philadelmas bus
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
plujoj. 19 ir 20
r Weatherly 6 03, 7.3S, 9.4. ryta: 12.58
menesio.
3.53, 6.00 po pietų.
mokslin-

Geležinkelis Leliigli ■ Valley

pa nerti ikiek per metus darbo padaro
i bites jo 15 avilių. Isz pavasaI rio Balandžio menesij pasve:n= žemyn ir kilti augsztyn,
me
dzio. Turiu už gar
žuvis. 1 as luotas gali nuner- su aviliais sveria 276 kiliograti guodotiniems ,,G
I ti apaezia vandenio 50
mus. Pabaigoj rugpjuczio jo
tytojains. linksmą naujieną isz nė svki neiszkiklamas
vir- aviliai svėrė jau 466 klg., t. y.
mus miestelio, 'l ai yra tą, jog szu.
190 kiliogramii virszaus. Per
vasarą iszėmė isz jų 125 kil.
Portsmouth e. Anglijoj/ne medaus, ir be to dar tos bitės
seniai dare bandy mus su dide leido per vasarą 10 spieczių,
Delko linksma naujiena pa- le kanuole (armota), szaudanczia po - vandeniu. Jkmdymai
vadinau, rasi ,,Garso
mai.
nusiseko:
vienu
szuviu
iszsvk
tojai nusidyvys, nes tas visur
šile
atsitinka. lai turiu už garbę
mdenio,
prie progos paaiszkįti, del ko
sunku tikrai apsk;
ti. Bet
linksminamės.
vis galima daleisti,
_UŽ tat?
>'ra
I
mane naują motorą be
jute labai susilpnėjus isz viso- elektrikos. \ iską vari
c
kiip priežąsezių, kaip tai dėl džinos ir svarseziai. C
bedarbės.
ir
valnamanių
. bar atsimįsime, kiek mažai bu-

New-York.

In Quakake, Switchback. Gerhards ir
Hudsondale 3.53 po pint.
In Wilkes Barre, White Haven, l’itts-

In Raven Run, Centralia Mt-Carme
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 40 4 07
6.46, 9.12 po pietų.
In 1’ark Place. Mahanoy City, Dean
5.45, 6.03. 7.38, 9.14 ryta:‘12.58', 353. 6.0
8.42, 11.13 po pietų.
in
38, 9.14 ryta
6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszeina.
I<z. ShiinioK i n 5.15, 8.20. 12.10 isz ,-yto, 3.00. 5 I
7 50 po |>i< tu ir Hh-tnn in Szeniutori nnt 6.03,9.1
ryti1, 12.58, 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų.
Iszeinn isz. Szenndorii Į Pottsville, 6 63. 7.38
9.05, 1105. isz ryto;
12.58, 3.05, 4.15. 6.00
8.42 po piel u.
Iszeina i»z Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
Iszeina isz Sz.enndorio Į Hazleton, 6.03, 7
I I. ryte. 12,58, 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.
iszeina isz Hazleton į Szeiiadori, 7.35, 10.0g
.52 ryte, 3.05. 5,57. 7.fi6 po pietų.

Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel Ir Shamokin 9.57 ryto
ly ir Elmira 6.03, 94 ryta; 3.53, 6 00 po I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
piet.
kin ant 10.55 ryta ir 2.17, 8.19 po piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Fui s Iszeina isz Shamokin in Sbenadorl 8.15
ir in West us 9.4 ryta; 6.00 po piet.
II. 55 ryla ir 5.35 po pietų, ir ateina in
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
Stroudsburg 6,03 ryta; 3.53 po piet.
po [lietu.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
Iszeina in Ashland. Girardville Ir
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po Lost Crock, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
piet.
In Hazleton, Black Creek Junction
Benn
Haven Juction, Mauch Chunk
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
Allentown,
Bethlehem. Easton ir New
6.00 po piet.
York.
9.10,
ryta
12.50. po pietų.
In Auburn 9.14 ryta: 3.53. 6.00 po piet
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Jeanesville, Levist.on ir Beaver
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
Meadow 7.38
ryta: 12.58.
3.53 poliet.
pi
“ ...............
'
ir Delano, 9,10, 12.50 ryta: 6.03
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38. <>•31 pO piet u.
9.14 ryta; 12.58, 353, 6.00, s.42 po piet
Iszeina isz Hazleton in S;
ryta 12.52. 6.’1 po pietų.
In Me’Adoo, Audonried ir
8.03, 7.38, 9.1 1 ryta: 12.58. 3 5,'l li. 00
9. 10, ryte 3.05. P<> pietų.
6 42 po piet.
3
ir
6.00
In Scranton 6.03.9.14 ryta: 3
te; 12.35. 5.15. 6.10 po pietų.
po piot.
koi.i.in u. wjluur generalnas superin
In Elazleboork, Jeddo, Dri f ton ir Free
tendentas South Bethlehem, Pa
land 6.03. 7.38. 9.14 ryta; 12 58. 3.53 po
1AS
S.
LEE. goti'agentas
pietų.
Philadelpdia, Pa.
In Ashland, Girardville
1.50. 1.10 A. w
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
South Bethlehem,
6.5<). 9.15 po plotu.

• Ttolii- kartais
1
; •
*
. •
1Jiui to motoro sgerokus 1piniį isz
nesza,
tai galesim nors sziek tiek suprasti,
. nyczios pastatymo: tižtatgi bu- 8l,sp '
* * *
kiek tai bitės per vasarą prisiTokia tai eiliotą priežasezią, x 0 abejonė, ai kiek piakilniau
dėl kuriu grįžta žmonės isz Si- i atsiliks bažnytines apeigos, per
berijos. žinoma nevisos kliūva 1 szitą taip garbingą szvientę.
visiems! vienam viena, kitam ki
Bet net nudžiugo
O kiekvieno sos (Ala romo]} apgarsino
Kuopnikiausia ir už pigią^i
ta, bet į visas pažvelgus, Sibe lietuvio szirdis, kada
keli pa- laikrasztij , Medicinische Worijos gyvenimas ir laisviems
prekę[czienųi iszpiido|jeį
Įaj ateik isztii’tipats
chenschrift"
ypatingą
atsitikii
rapijonai
užsiėmė,
papuoszimu
žmonėms sunkus. Paaiszkinivisokius drukoriszkus §
Jėzaus, mą. kur tūla moteriszke. ser- tuose susimusze
mui tų visą 14 kliticzią reikia grabo \ ieszpaties
darbus.
pridėti, kad tie grįžtuiitiejie buvo 1 nors menkiau kaip sustiprėjuniaskoliai - pravoslavai. Musą siose parapijose. 1 aigi garbe be visokių daigių. Ji būdama zSeglimų laivų Anglijos stisižmonėms lietuviams dar sun- tiems visiems, kurie tam darbe
muszė 224, Norvegijos - 135,
kiaus yra: n e m o k a k a 1- nepasigailėjo truso del papuoSziaurinės
Amerikos 146,
GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokiu knįiru — dvasiszką ir svieb oš nei to krtiszto, nei vyresny
lunus,
Įsztekejus
už
vyro
ji
szimo
bažnytėlės.
Bet
dviem
Prancūzijos
67
ir
t.
t.
Garlai

tiszku
— smagiu ir naudingą pasisknitimą.
Prisiusk už 2 c. marke, tai gausi
✓
bės, kuri ten vieszpatauja: o bažkatalloga už dyka.
Raszant padėkit adreeą toki:
n y c z i o s tai ir menesiais va- vaikinam didžiausia garbė ir pasveiko, bet už pusantrų me- vių pran.cuzija pernai palydėjo
guodonė, t. y. Mikui Szala-itip kada numirė jos vaikas, ji 11,0 Anglija 1 1 o.
Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa.
dėlto, kad sumažina žemės dali, tarsi visi atszalę dirba del baž
jei mažiau lieka vyriszkos lyties

GARSO Spaustuve
i

Neužilgo nuo lankos, kuri tęsėsi deszinėj pusėj
kiau sziczion naip pauksztis ir dagi užalsinau savo
rūmų, davėsi girdėt dainuojantis garsas lietuviszko
lietu- žirgelį.
rago. Tai Vaidila apgarsino apie savo pribuvimą.
vilkau
kaktą paklausė Vingaila.
ūžia jau žilti diktoka barzda,
— Eik, Struosiau, ir sutikk juos kaip prigul—
— Dar arsziaus, karaliau. Tai lietuviai.
tarpe visokių bajorų ir tarnų
tarė kunįgaiksztis, nekeldamas isz vietos. — Pasakyk
.Apysaka, isz Lietuvos praeitos.
— Sztai kaip!
Lietuviai ir bjauriau kryžio tąją kuisiui, jog asz su dideliu nekantrumu noriu iszkų. Ne blogai.
Žinoma, veidmainiai — ir tu ma- girstl apie sveikatą savo brolio Jogėlos,
ISZ GU.DISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.
Senis apsiszluostęs su savo placziu delnu suszlanetiKėtus užpuolimus ant Žemaitijos.
Neniacziau, bet apie juos praneszė man Ado- pįta barzda pasikėlė isz savo vietos ir paprasta savo
Vingaila buvo stabmeldys ir dėlto nekentė pas
IV.
tvirta eisena iszėjo isz kambario.
Paskui jį iszejo
savę kriksžczionių. Smarkiai neapkentė katalikiszkos
Trakai.
nedaug ką aplenkiau.
Tai Vaidila, kuris važiuoja
bet vis dar jiems tarnavo.
Kiti turėjo pasikakįti
* mą. Per jų blogą apsiėjimą, kryžiokų neapkentė ne pas tavę nuo Jogėlos su kokiais reikalais.
vienu noru pasikelti isz vietos.
— Bet kokia-gi jo veidmainystei
O jus tur but ir geri darbinikai su savo kir- tUit lietuviai ir ženiaieziai, bet ir tie patys prusai paVaidila.ir ponas Brzeznenckas buvo priimti kuo— Mėginau, szvįesųs karaliau, bet Adomaras
likę savo žemes, jieszkojo prieglaudos pas Žemaiezių
▼ iais
Mes jau pripratę prie bortų-: taszom ir ker- ’1 Lietui os kunįgaikszczins. Bėda buvo vokie,ežiui, jei sakė man, buk, kaip girdėk Vaidila pradėjo ką prie- puikiausiaį.
Ant rytojaus Vin gailai praneszė, jog ten-kųr gi
Mums vis tiek, ar medis kirst, ar galvą..... jis papuldavo Į lietuvių arba žemaiezių uagus, jokios
tam.
rioj atrado nieszkos guolį.
Smarkus mylėtojas me
Už tavo, broliukai, sveikatų!
sake sėdintys džioklės, kunįg. urnai liepė balnot arklius ir joti į
valdžia negalėdavo iszgelbėti jo; jį arba atiduodavo
boboms kankyti, arba be mielaszirdystės degįdavo už stalo bajoras.
— Taip, tai tiesa, — sutiko kunįgaiksztis, didelis būrys raitų medžiotojų su Eiriogalos kunį.Medžiokle.
ėjosi užkariautiems, bet ne saldžiaus sekės ir užkaria- paskui pridėjo: — Asz jį priimt priimsiu kaip savo gaikszcziu pryszakije.
Vaidila ir Brzeznenckas nors smarkiai nenorėjo
gentę, bet žiūrėkite visi, nė vienu savo žodeliu nepraši-1
Dabar, nors mes dasižinojom istz daneszimo Sa-jvusiems.
tarkite. Vaidila gudrus ir nekvailas. Sėsk pas mus,. joti medžiot, bet kun. tiesiog įsakė jiems sekti paskui.
gailos, kas atsitiko su Vaidila ir ponu Brzeznenskiu,
Struosiau, ir sztai isztraukk stiklą - kita-į, aluczio. . , .
bet mes vis tik sugrįžkim trupucziuką atgal, ir p itys
stiklas gardaus ir drūto aluczio, kaip sztai netikėtai
— Ei, tarnai! kodėl czion stovi tiktai tuszczios
paveižėkim, kas su jais nusidėjo.
bonkos? Gerk, Struosiau, tik tu ir asz galime gerti, rūpinosi atstoti nuo to būrio: tai papinga trūksta, tai
įėjo senis Struosis.
Jis sustojo viduryj kambario ir nusiėmė kepurę. kaip prigul, o kiti ką? Visztos ir dąugiaus nieko!
szis, tai tas, ale lyg tyczią jiems niekad nepasisekė
bežiaus, stypsojo stiprios ir baisios Eiriogalos rūmų
Toks užgaunantys sulyginimas visiems nepatiko, j atskirti nuo kitų ir atsilikti, idant persimesti nors
sienos. Rūmai buvo netoli szilo, kuris tęsėsi"( vokieApie juos visados kas nų
ežių pusę lyg pat upės Nemuno.
tas.
Pagal papratimą jis nedrįso, kaipo padonas, ir kožuas, idant parodit, jog jis ne viszta, rūpinos) porą žodžių tarp savęs.
iszgerti už deszimtį vyrų, per ką silpnesni netrukus sukinosi.... Jr žmonės vis toki geri; papinga truks?
Sztai sziczion ir jojo Vaidila, kuris tikrai' misi i jo,Į pirmutinis prasznekėt su savo kunįgaikszeziu.
ta, tuojaus kokia deszimts vyrų szoka pagelbėt- arkr
kad pagal Brzeznensko rodą, jis, palikęs savo vyrus, •
— Kas tai, jog jau trys dienos kaip tavęs ne
lys pailsta, kitą tuojaus duoda, , , ,
lengvai pereis rubežių ir tokiu budu bus perduotas macziau? — paklausė ant galo kunįgaiksztis. —- Kitų
— Milijonas tukstanczių velnių! — murmėjo
Jogėlos laiszkas į kryžiokų nagus.
Bet jisai turbūt1 klausinėjau, bet nieks nežinojo, kur tu.
Matę jau pnnaszius atsitikimus, tarnai ūmai isz- po nosia leukiszkai ponas Bizeznenckas. — Tie
užmirszo, jog visos tos nepraeinamos lietuviszkos
— Pasidrąsinu praneszti tav, kargfiau — pradėjo
girios, per kurias negalėjo prasispaust nė žvėris, slė- Struosis—jog tuojaus prisiartįs priėjus rūmų sveozUi ų.eszė pąsigerusius į kitus parengtus dėl guolio kam „bydlos”, man ding, mus daboją.
Bet ant jų laimės, sztąi gilmėj girios iszgirdo
pė savyje takus gyventojų, nuo kurių nė vieno zuikio nepraszyti ir nekviesti. Idqnt perserget tavę> asz Iš barius.
1

L
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uviszkos dainos ir
senove.
(Pabaiga.)
Užtai ana pirmoji dainute
tiesiok pasakojanti apie patį
senovės paprotį ,, pagauti”

tai sena.
Taigi matome, kad tokios
ant pažiūros menkos dainos
yra tokios guodotinossenutes;
kad tarp paprasto pasikalbėji
mo dviejų bernelių arba ber-

Balius!
Pirmas metinis balius, kurį ke
lia dr. „Mindaugo L. D. K.”
Northampton Mass. d. 15 Gegu
žio, subatos vakare: prasidės pu
siau 8 ir trauksis iki 12 v. naktį,
ant Red-Men’s Hali, 54 Main str.
Muzyke pirmos kliasos isz lietuviszkai lenkiszkos orkest. p. W.
Kollontay isz Holyoke, Mass.
Maloniai užprasžome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites kaip
isz- Northampton© taip ir isz ap
linkinės susirinkti ant to smagaus
o

Iženga vyro su mergina 30 cen
tą. Szir dingai užkviecziam:

Komitetas.

tokius istoriszkus faktus. Ma
tome, Jkad dainos žodžiai tinka
tina teisingumą istorijos. Delraszineti senoviszkas lietuviszkas dainas ir pasakas. Pasa
kos, nors yra iszmislas, bot
turi savij dalį teisybės, kurią
mokslo vyrai iszgvildęs, kaip
žirnius iszangszczių. Darpa-

ar ta, sakau, dainute

Popiero! sPopieros!
dėl raszimo gromatą yra puikiau
sios, ant viso svieto su puikiausiom
kvietkom iszgražintos irnavatniausiai iszrisavotos, o ir pradžia gromatos gatavai ir aiszkiausiai iszdrukuota, per ką tas drukas kiek
vienam yra patinkantis ir smutniausią szirdį palinksminantis.

rius, ražanezius ir t. t. Apie kokį
reikalą norėdami dasižinoti ir pi
nįgus siąs& visados uždekit tokį

pos gyventojai gyveno namuo
se ant ežerų statytuose. Nie
kas szieno ant laivų nedžiovi
na, isz kur tad dainiui galėjo
ateiti į galvą džiovįt szieną ant
,,juodo laivelio?” Reikiamany-

vieną cigarą.

kokio gilios senovės budo.
V. St.

SkuitJiiiS-žmonių ant
žemės.

|
4

X

į

i Ir

"D •n-’V-n-npi A SCI
Jtvį- jl i X sJzLį O

nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis iszeina Waterbury,

nes

Gražus gyvuliai, ir be to jau

fė pagiriais, neduodains elniams papulti į gilmę g1fios.
Gyvuliai mėtės tai'szen, tai ten, isz vieno
jkraszto į kitą, puldami pa musziais raguotiniiį ir per

— Dabar, Tamista Vaidila, musų kaleiua, —
palengva tarė Brzeznenckas; — antai porą elnių, man

tiktai,
Nutikėtai užsidegęs medžiokle, lenkas metėsi
.

.

-

Vaidila nesiliko nuo jo.

.

-

I •

41 ir 24

DKTARKS

Y. M.

107 Jardin str.

a

HHLTH,

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

L urnA*1-

Rev. J. Zebris,
34 John str.

x - .A. Į.--!

zyrai visi pas

<

Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes dauglaus papasa

laiką.

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo.

___

Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame pavieto.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rią gražią mažmožią; parduoda vis
didis mūrinis hotelis vadinamas ką už 20 procentą piginus nei kiti.
Atlantic Garden. Prie jo yra rui Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
Vinca Minkevieziu
Jo krautuvė yra
minga vieta dėl pikniką; strytka- orderį.
riai eina ežia jau..
211 E. Centre str.
Dasižinokit pas
Shenandoah. Pa.
Mr. M. Dormer
Užlaiko geriausius arklius-ir riSt. Clair, Pa.
I ginus dėl szėrmenu, vesciliu ir 1.1.

PARSIDUODA

pirko—

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuviai kad UHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galva nuo jo niekad neskauda. Pa^
, Ch. Shmilh‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti

pi. f. JUaley,

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa

Middletown, Conn

(Serialise ir----miežiam
mėsa
p^s------

Lietuviszką Graboriu

230 W, Centre, Sljcnandoalij

S. Markauckas
ir J J. Buszkevigzius

Raszydamas prlsiąsk ir

Garsą pas mus.

Keating Wheel Co.

Shenandoah, Pa.

.Nojaus
■ -viena j

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus ir naudojus ilga

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Antraszas:

JUOZĄ JUDICRA
19 W. Oak str.

[36 ir 21]

Shenandoah, Pa
(27 ir 28).

■

»k

16N.Main st,
Shenandoah,

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias

KNYGAS: “

. Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
- SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės darĮ bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
> i Parduoda dzie-H'etuv*sz'''l bedievių darbus ir podraug) @
gorius naujus ir I kaiP kstalikas turi nuo -i'i apsisaugoti
t !& . •
| Kasztuoja
20e DEL
I
3. Valtis bei iszguldymas szventą
Kius
dalyku: evangeliją ir lekciją ant visą metą su
isz aukso ir si labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
dabro, kaip tais Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
žiedus SDllkas lietuvionamuose ji butu. KasztuojeS ,f50
KUN. /v BURBA,
Box 1053
ir kitus.
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

R. H. MORGAN,
Dirba

SZARFAS,

visokias

KEPURES,
KARDUS,

KARŪNAS,

DRABUŽIUS

IR T.T.

LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ■ w
r____ j
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
Pigi/insia, vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str.

Shenandoah, Pa.

PAS

I^romptly secured. 'Crude. Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Ve report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
until patent, is allowed.
page Book Free.
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law,
Vvp. U. S. But. Office
WASHINGTON. D.C

J. P. Williams & Son

gavę krūvą raitų žmonių, mėtėsi į raistą.
— Nedaleisk jiems įpulti į girią! — riktelė
jo Vingaila, pi^rtįdamas ore savo raguotinę — Užuo
lanką szokit.., . ir vykit į vidurį!!
Ir kunįgaiksztis su žaibuojnncziomis nuo sma-

—

ra.

41ir U

ruseziai
— Labai anksti jau pradėjo vyti,
atsiliepė Sti uosius.
Balsai pradėjo artįtis.
Sztai isz t
rios iszszoko du elniu.
Priesz juos tėszkė ausis su
glaudęs nabagas zuikutis, kuris isz didelio iszgąsczio
nė neužsižirėjo, kaip popuolė į tarpkojas arklių. Bet
į jį nieks nežiūrėjo, ir zuikelis, pasiiuuszęs į sza.į isz-

•

sius kokio nori formato, nuo
mažiausio iki formatui portre

Mrs. M. F. Schmidt s

kasztuoja ant metų
Labai gražios ir pigios
tiktai.......... .............. $1.00.
Kalėdą zobovCdės.
Kiekvienai krikszczioniszkai
szeimynai naudinga jį iszsira- ZINIA DĖL SAL1UNIKU
IRSZT0RN1KU.

g1 o.
— Matai-sako:

Afrikoj .......................... 170.300.000
Amerikoj........................ 125.534.000
Australijoj ........................ 3.230.000
Aut Oceanijos salą...........7.420.000 i
Poliariszkose szalyse........... 80.000

iszpuolė dar keletas.

Mahanoy City, Pa.

Slienandoali, Pa.

o

1)1 DŽIAUSIĄ

a

Tj

.Lietuviszka

* BESTAUBACIJA.*
Goriausi geryniai, užkandžiai uždyka nu
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt
Donotbo deceived by allurinp advertisements and
think you ran got tho best made, finest finish and
MOST POPULAR SEWING MACHINE
for a mere song. Buy from reliable manufacturers
that have gained a reputation by honestand square
dealing. There is none In tbo world that can equal
in mechanical construction, durability of working
parts, fineness of finish, beauty In appearance,or han
as many improvements as the N EW HOME.

WRITE FOR CIRCULARS.

‘AHie New
Home ,Sewing
Machine
Co,
,M . B
M . 28 U
S
, N Y.
i range
aes
oston
ass
nion quare
Chicago, III. St, Louis, Mo. Dallas, Texas.
San Francisco, Cal. Atlanta, Ga,

FOR SALE BY

Miliatta

Juozą
308 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa

tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją, ir kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

PUIKf PROGA!
Už pigiausia preke gauti visokių navatnų daigtų.

-------- o--------Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta prisi
ydj
Ji se&£ Prie atlaP°- Sutikęs savo pažystamą pagyrsl, jjog toji
kepsnią, oisterlą irt. t.
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam isz
Smagiausia viela del užeigos.
Yra
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik.25c.
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
i
Prietaisas dėl darymo baiką ir y vairiausią kazyrlą galig
auti pas manę.
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
'
Puikios ponleros dėl gromatą raszymo, su dailiom kvietrodą reikale duoda.
kom ir su drukavotais pasveikinimais.
Tuzinas popierą
ir konvertą kasztuoja 35c.
>
Maldą ir Istoriszką Knįgą galite gauti labai pigiai pas manę.
MasziiiukėS dėl drukavojimo gromatą pas manę gausit už pigiausią prekę.
Kas norės daslžlnot apie kokį nors daigtą. atsiąskit už 2 c. markutę, o me-< prfsiąsime kataliogą arba žinia apie viską.
Raszykit ant szio adreso:

M KUPCZIN8KAS ir

p. PHSKEVICZmp

Kampas Main ir Oak iilicziu,
2711 Chesnut st. Philadelphia Pa. !
SHENANDOAH,

PA.

Josep Matutis,

11287 Wytli Ave. Brooklyn, E D.N .Y.

— Tai szendien-gi isznaikįkim tų netikėlių
lizdą, tepadeda mums..., bet ezion barons nedabaige
masis į szalis.
Bet ĮKiliKsim juos ant valandos ir tegul eina savo savo kalbos, ir pradėjo klausyti.
keliu, o mes sugrįžszim atgal ir pažiūrėsim, kas darosi
ant vokieczių rubežiaus, kuris teisingai jau buvo arti. žemaiezių,
— Kas tai? — paklausė raitelis Bernardas.
-K— Man rodos, jog kur tai tnjbija, — atsake
Arti
paežio
Lietuvos
rubežiaus
stovėjo
drūta
nenską.
tvirtyne — rūmai Szteingauzeno.
Ta labai sena ir Szlippanbach’as.
— Bet asz nieko, o nieko negirdžiu, — primegraži tvirtyne buvo apneszta augszta su dantimis
(Drama girioj.
siena, su armotomistarpsieniuose, balsas sztivių ku
Ant galo, tai buvo ne
— Na, sztai mes dabar nieko jau nebijom, — rių labai gąsdino lietuvius.
Striūną iszsitiesusios lygiai trauke į rytus, rėkdamos
sznekėjo Brzeznenckas, lipdamas nuo arklio, nes giszaudymai isz anų.
Sztai isz tų tai rūmų, tiesiog
joti.
Tarpe
Vaidila taippat nuszoko nuo arklio.
jo, apart smarkaus barono, kuris prisakė nedideliam
nius rnbus ir kepurėmis su plunksnomis.
Apart tų savo būreliui raitelių del viso ko joti pirmyn, apžiūrė
niai lapai, ii
rūbų ant peezių buvo užmesti manteliai (ploszcziai) ti kožną kr urną.
Kiti buvo taip vadinami ,,ger— Ale ezion, brolau, toks piagaras, jog pats su juodu kryžiumi.
velnias neras, —tarė Vaidila su baime dairydamasis bovikai“, t.y. žmonės mažesnių dinstų, ir kareiviai, girią, nesutikdami pakeliui jokio gaivalo; bet netikė
o taippat ir ..knechtai“, apginkluoti tarnai.
tai prieszai juos kasžin kas garsiai suriko;
Pirma visų jojo raitelis, atsižymintys nuo kitų
— Suso-o-ok!
tuom, jog ant kaupoko turėjo maža karūna, apsukta
Jojęs pirma būrelis sustojo, apnuoginęs dėl viso
ko kardus, tą patį ir kiti padare.
rius Szteingauzeno, baronas Szlippenbach’as.
— Kasten? — paklausė Bernardas, prijjojęs
prie pirmųjų, kurie susimuszę į krūvą ir laikydami
jojantys trupueziuką paskiaus kamandoriaus didelis ant gatavos savo ginklus, žiurėjo pirmyn į patį tanku
ir baisaus veido raitelis Markvardis Galebach’as, myną miszko.
— Bracia, ne! Elniai lyg žinojo, L
— j°g prakeikti stabmeldžiai greitai pradės degįti
mums reik eiti, ten ir nubėgo.
— Mes užtėmijome, jog ezion neteli kasžin kas
apie desetką mus ,,gerbovikų“ ne vėliaus, kaip rytoj?
— Tss-. . , , — sustabdė jį Vaidila
, —ar-gi pas szmčksztelėjo — sakė raiteliui viens isz tarnų.
— O gal zuikys - tarė Bernardas.
juos kokia szventė?
— Asz niekad neužtėmijau, idant zuikiai butų
— O venos juos žino .... abelnai mus brolį Į
— Man dingt nėra nieko. . . . Bet dėl viso ko
krikszczionį degina su visokiomis apeigomis, esant į apsirėdę! — sake su gilia mislia vienas isz raitelių^
gai&zuot ^ėr ką. . .. Eikim, tamsta, į girią.
Jis įėjo pirma lygiu žingsniu, vesdamas paskui i paežiam jų'kriva-krivaicziui,... ir jeigu mes paspėsim...
—----- [Toliaus bus.]---------

smarkius rėksmus'ir szauksmus, triubavimus ir bu- 'persergėdami
linijinius.
Tai varikai gąsdino žvėrį. A ingaila, su keiktą lenką,
kuriuom jojo tuom tarpu, iszgirdęs szukavimus vari— jr p
kų, sustojo.
kanezium j paszonę savo arkliui
— Tai ne meszka, — tarė ji=ai, paėmęs isz gėti žvėrį nui

K

630 W- Centre str.

”
Už pigią-pigiausią prekę visokį
i vainikai dėl szermeną. Taiposgi
isokios zobovelės isz blekės ir iszI dirbimai isz geležies pas

yieną cigarą ant dienos iszru- J
kati, bet turėjau tyczia dirbtu
Pigiausiai nusipirkt
pagal apskaitymą prancu- vėj tokį užsisteliuoti (užorde
FORNISZIUS, I’I.JANUS, VARGONUS
zų mokslinpziaus Lęvasseur’o riuoti).
1878 įlietuose is^viso apt
žemes
žmonių
buvo
13 N. Main, Shenandoah, Pa.
1.439.000,000, o szendien
mažiausiai galima skaityti
PARSIDUODA
— Duok, mani)-te, ir kitą
1.501.000.000.
tinkantis ant biznio
Paskirstant juos ant svieto
New Philadelphia, Pa.
dalių, szioks skaitlius pareis gyros Antano; tik pamislyk:
Dasižinokit pas Adomą Sziaudį,
jis neseniai gyrėsi, kad jofamiant kiekvienos dalies:
New Ph i Kūlei pTi i a, Pa
Azijoj yra........ ............. 830.080.000 lija
yra
seniausia
ant!
Europoj........ ................. 364.374.000 svieto, nes paeina nuo pata-

a

savo naujame name ant

ANT

— Na wisi prie alaus —

rūkytojui

Geriausias Sbeįiandorij pho

Laiko geriausią s z t o r ą
ir to.
KETVIRTOS s a 1 i u n ą.
•Atsilankyk! patyrsi, .kad tai tei
(Fourth) Street,
iriai.
Minersville, Pa. singas it geras žmogus.

‘

pertai, žinoto, jog kaipo naujas
biznierius
savo gardaus
,
, , nesigaili
~
~
aluezio ir turkiszku cigaru.
Visi

Juokai.
Dideliam

KOTELI

B'J

—neseniai

W. Kudarovski
33 Millbury street.
Worcester Mass.

nėra ai-

mainieriu

Antanas Daniseviczia

„Rytas“

gromatą nuo savo prietelią užlai
jos klausymuose, o lietuviszka ko didžiausioj guodonėj, kaipo
ženklą aukos, atminties. Tuzinas
kasztuoja 35 c., pirma buvo 40,
szkota.
\
czienia numažįta. Norėdami parNetik tos dvi augszcziaus sisiąsti, parsigabęti vieną tuziną
isz galima markėm atsiąstie 35 c., o
asz prisiųsiu puikiausias popjeras
gilios senovės, bet yra jų dl savo kasztu.
dele daugybe - senesnių l’r Perkupcziams ant popierių ir
naujasnių. Ką gali žinoti, ar kitokią ta vorą duodu didelį uždar
ta dainute, kuri prasideda nuo bį, nes pas manę galima pigiausiai

Per szilelį jojau,
Szile szeką pjojau,
Ant juodo laivelio
Szčkelį padžioviau-

Scras lr teisingas
vyras laiko

>>hM

Jei pirksi TJYIKAtTIi pirk szita

AR ŽINAI KĄ?

ANTANAS KALSZINSKAS

Pittsburgh, Pa.

i,L 11r tI iiU u
t
V A

(ANT PARDAVIMO. GEORGE SHAFEIL
slubos uni kampo Gilbert str. '
Didelė krautuvė, ant South Siy Alley,
okestis i je a|aus^ degtinės, vino ir visokių
mėnesio: i>z\iso
i
4000 lekierti. Reikalauientiems Drįsta
to į namus.

Perleidom szv. Velykas su dide taulieczio
iszkilme ir linksmumu, nes oras
gražus pridavė daugiau linksmumo.
Velykų szventė yra viena isz di
džiausiu ir linksmiausiu szveneziu,
nes jau oras pavasario su linksmais si su pasveikinimu,
pauksztelių balseliais nemažai pri
duoda linksmybės. Taip-gi ir mes.

vientautį

NE PELINIS LAIKRASZTIS

Praną

Iszeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

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

mirszkit atsiszaukt po numeriu:

725 Carson Str., S. S.
Pittsburgh Pa.

ANDY CATHARTIC ’ 1

si l li-

jom su iszkelnie, o priekiam prisiautiai porai.

seminarijos, vienas lietuvys, teolo
gas, Vincentas J. Kudyrka ir len
kas J. Szputauskis.
Priesz Vėly- raszcziui ..Public
ton'e, Pa. pereit

1

..Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.

Kas abu dolerinū
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knjgelę, vertės 50c.. dova
nų. Kas užsimoka S 1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gal
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
brangesnę per 50c., o prisiunsime dykai.

Aplinkos

luik-

CURB C0H5T1 PAT OH

J. Sutkaicziui laike bažnytinių gą bažnytinėj
apeigų kl. V. J. Kudyrka. per tris
dienas kalbėjo stacijas, eidamas nė įvykus per priežastį vargamistrps Kainaiczio. kurio vieni parapijonai nenorėjo priimti, o kili vapasakė tanai puikų pamokslą, per
ką labai patiko vietiniams ir dar
sunegreit užmirsz, ir lauksim su ne sipeszusius.
kantrumu. kada galėtų mus vien
kad nuims duotu nrte-mes
tautis V. J. Kudyrka po poros me
žinias
tų dastot stoną kunigystės ir skelbt

10 <

6

ALL
DRUGGISTS

25 4 so 4

rodą pas jį po tokiu adresu:

į

ABSOLIUTI V 0TIJ R INTPLO t0 cure any r!lReconstipation. Cascarots are the Ideal Laxa?
nuuvuu 1 bu 1 UUnllnlt 1 LDU tire, never ?rip or gripe.bnt cause easy natūrai results. Sam

ple and booklet free. Ad. STERLING REMEDY ((>.. Chicago. Montreal. Can., or New York.

• v

217.

• K 7 .1 1 i i 1 1 J. 1

Wz

2801 & 2401 Penn. Avenue,

dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

„Lietuvos” spaustuvės pausdina visokias knįgas, konstituci

Povilas Obiecupas
K. VERBILOS

1*1

TEATEAS'

„Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po visą Ameriką

\ r9

jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

gu sziezion atkeliausi, pas Verbivisko gausi: szalto alaus, saldžios
ielkūlės, o eięrarai isz pacz.ios Tur-

•ĮUI

zenadorto lualral
ryto.
Vietinis klebonas, kun. J.
teatruL .. Pagirėliu
Sutkaitis ant prikėlimo užgiedojo
..Per tavo szventą prisikėlimą", o šono sales. Siu
giesminįkai giedojo toliaus ..Links
aut 7 ml. vakare
mas dienas“.
Apėjus apie bažnyczią tris kartus, užgiedojo giesmę
del vaiku 15 c.
./fe Deum laudamus“, o laike mi;vienut in
Įgų-siuntėjas; siunczia pinigu.-' į visas dalis
szių szv. buvo giedota ,,Kirie, an
ir pinigai būna kuogrcicziainiai iszmokėli per
Glioria, Credo, auit Offertorium,
banka.
Alleliuja, Sandus Benedietus ir
Gvvcnanti tolinus nuo l’ittsburgh'o
Agnus Dei.
Antros m'iszios atsiprovino p)
dalis
liszka kuopų.
ir mažiau žmo
Offisas (kantonas)
nių susirinko.
Leonardo Miszias N'eiszspjauk su tabaku ir nesu rūkyk savo
amžių.
giedojo vietinis choras. Miszparai
1012 CARSON STR,
PITTSBURGH. PA.
atsiprovino 3 valandą taipgi su as Jeigu nori atsipratjti nuo naudojimo
laliako ant visailos ir būti drutas. magsists: tai}) ir užbaigėm apvaiksznetiszkas. pilnas naujo gyvenimo ir paeziojiiną Velykų szventės.
jiegu. gaut; No-To-Bac. stebuklų daly
Žinomas daigias, jog per tokią toja. kuris daro isz ligoti] drutus vyrus.
linksmą szventę. neapsiėjo be pasi Pu ilguma s pa siela ro 10 s va r u sunkesniais ■

„Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių
p siunczia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai
isti per „Lietuvos“ redakcija greieziausiąi suvaikszczioja

k

i to dienu'. Siivirsziun lOD.ooo isz-ig\<|ė j
jau. l’it k No-To-Bae nuo savo aptieko-

u žsi linksmino. per ką nekurie isz
mus broliu ir apsikulė pusėtinai,

blogų laikų, nes ką be jokio užsiė
mimo sėdėt, o pinigų reik iszleis,
apsivokuojant butų gerinus sėdėt
Tėvynėj.
Apturėtos isz Lietuvos
žinios dabartiniam laike taipgi neluigiria ir tenykszezio gyvenimo,
blogi laikai ir ten. vienu žodžiu,
vargas viešiem, o antra, visi seni
kareiviai ir jauni vaikinai pakėlė
sparnus keltis į užmary, nes bijo,
idant nepagriebtų meszkorius į sa
vo malonę.
Eina gandas, jog
ūmam laike pareikalaus senų ka
reivių; ar tas yra teisingai, ar ne,
nežinia.
O tiesą kalbant, gal ir
užgims europiszka karė, nes ant to
užsinesza.
Antanas Matulaitis pasimirė
24 Balandžio sz. m. South Side Hospitolei. Prigulėjo į dv. szv. Juozupo ir gal į Susiv., už tai pasiliko
puikiai palaidotas. A. a. Matulai
tis buvo tikras lietuvys ir skaityto
jas lietuviszkų rasztų, taip-gi buvo
tykaus gyvenimo ir geras katali
kas.
Priesz smerti vietinis klebu
nas apžiurėjo szv. Sakramentais.
Tegul bus jam lengva szi žemelė.

lenk isz ką

gatves South Side, atvažiavo kun.
Masziotas ir bus nekokį laiką dėl
pagelbos, nes neturi assistanto
lenkiszkas kldmnas. Kun. Masziotą daug lietuviu isz pittsburghiecziu
pažįsta, nes buvo kelissyk dėl iszpažinties klausymo, pakol neturė
jom savo kunjgo. todėl daugelis
mislija, jog ir pasiliks ant visados

Tyrai, Molars ir Marsas!
------- O--------

Ar jus girdėjote tokias buikas,
jog Waterburyje Conn. ,,Simano
Daukanto Teatraliszka draugystė“
rodys teatrą ,.Kražių Skernynę“
ant Concordija Hali ant Bank str.
G diena Gegužio, kelvergo vakare,
o po teatrui bus puikus bjdius: mu
zikantai bus net isz Paryžiaus.
Nauda bus apversta ant bažnyczios.
Žinokite ir tą, jog Simano Daukan
to teatraliszka Draugystė, jau nuo
seniai yra pagarsėjusi po visa (’on.
neetieutą, kiekvienas trokszta pa
matyt jos perstatymus. Kai}) gir-

šiai.

MGPAJ!

z

APTIEKA

lotus ir namus Chicagoje aplink lietuviszką bažnyczią ir at
lieku visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.
Kaszant su bent kokiu reikalu į Lietuvos“ redak
arba pinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą1

esti pargabenti isz Europos ir re■ptai buna iszpildonii kuoteisin-

ii

Si. SarzynsKas

PESTAUPACHA
ai i mos k ii aso?

uiaziau-

einii

KRAUTUVE
s

&

)K

um sabinio visokį tavorai szvieži ir parduda ka
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą

1'asiskubįkit broliai! nulaikiau nauju materijų hz fabriko

nė vienas kriauczius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broli;
mes duosim per c>0 DIENU

tuviams, tikt n'užniirszkit atsilankit pas manę, o už ka n esi galėsit.

suoto. kurs iszredo kaip $ 10 a u k s i n i s lai krodis sziuos dalvKus: 1 seta iruziku mankietains su lenciugėtiais ir niarszuiuių muzikėliais
geriausio Romos aukso už $2.50; 1 s p * 1 k iį pa
auksuotu >u brangum akmeniu v< rtės 5177s;
I por£ a uksini ij '/. i e d ii su .
mani u $ 3.50 ir 1) i a m o n d SI u d
Visus tuos daigius ir dziegoriiį
is/mokėjęs .*4.9 S C. O. I>. ant <•

Penn. Avenue

SHENANDOAH, PA

Jei prisiusi s-l 9.8

EOIIj&IT&IA.

>11

Broliai Lietuviai!

Vincentas Domanski

te

Pasinaudokite isz naujos knįgos. kokios
da nebuvo iki s
Jan senei, kaip
ininavojo apie
iszėjimą Meną knįgos.
as ja u iszsipildė
ir iszėjo nauja knįga. vadinania ..Sekretai
uionijiino arba kaip tapTie jnoninįkir‘. E®
Szi knįga yra labai naudinga lieins. ku
rie myli znbevas ir kitus pabovvli.
Joje yra per szimta gražių ii- juokin S3
gų baikų, kuri s bito vienas su pagelba
szios knįgos gali iszmokti. I’rie tų sztii- r„<
kų j ra aiszkns pamokinimai apsiejimo
muilijant, aprasz.ymai apie garsingus nioninįkus ir jų monus. Szioje knigoje yra »EŽ3
C/4
gražių baikų sii kazyromi< i JS.TlJ labai
navatnų baikų su pinįgais. S juokingos
ir na vai uos ba ikos sn žiedai*, dziegorėliais. skepetaitėms ir bolėmis. 5 gražios
baikos su skrybėlėmis, pamokina kaip
gali iszimtic isz tiiszczibs skrybėlės viso
kių daigių mažų iv dideliu. Ir ant galo
58 visokių navatniausių ir gražiausių
baikų. Ta knįga yra pilna monu ir taip
visokių *baikų. laimi dailiai apdaryta:
kasztuoje tiktai $ 1.50c.
Sekretai ir
apraganavimai su prielaisomis nekuriu
baikų daeina iki kelių desėlkų doleriu
Nusipirkęs tą knįga pat
tuos monus. nere
S3
l’asina udokite.
pigu.

Koyiil 1W Co.
■n-

BltO K E R

boso n. w ^r. piiia^ pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
apsaugoja nuo UglHCS ir maino pinigus ir siunczia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda liai)lll$ ir visokius reika S3
lus atlieka kuoteisingiausiai.
S3

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinįgus iszmainyti ? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
namus, daigius? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? ĖSj
Norite nusipirkti geriausius lotus Philatlelpllijoje
S
ir (TiiikIpiio?
O gal nori sukalektavoti randą? . ar pinigų pasiskolįti?
Tai eik pas

) _ . ,

...

...

.

- Liekarstvos - vaistai kuogeriausmi padaryti. '

Dr. W.J. Beach, savininkas

trade marks,
DESIGNS,
COPYRIGHTS Ac.
Anyone sending n skėteli 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 office.
Patents taken through Munn it Co. receive
special notice in the

VYRAI! VYR AI!

SCIENTIFIC AMERICAN,

Kas į Cleveland’^ atkeliausi t;

beautifully illustrated, largest circulation of
nny scientific journal, weekly, terms $3.(X) a year;
91.50 six months. Specimen copies and Hand
Hook on Patents scut free. Address

Szalto alaus, geros arielkos

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Ateik, broli, pamatyti

Dom aiisWl ‘
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

Gali gauti visokiu
dalykų tualetui. °

B

•H-

We BUIT.D them f > YOUR order

SOUDAN, t
NILE and Į

Tik nepamirsz;

p. K. Y- Pittsburgh;' l’n. Matėme
patys, bet ginezytis ir polemizuoti su
Taradaaka butu dėl mus per daug pažemiirancziii daigiu. Koksai gali butiginezas su tokiu žmogum, kursai nežiūri
teisybės, lik giria ir angsztina savo protega voja m uosius, o tuos, kurie uepuczia
1 jo dūda, dergia? Argali ginezytis su
tokiu žmogum, kursai nnt laikraszczio
žiuri tiktai kaipo ant savo duondavio,
kursai tovienio szneka apie „atėmimą
duonos,” kiek *yk tik patmflo pasisekimą
kito laikraszczio? Kokia gali būti pole
mika su iszduelojum la i k rasz.czio, ku
riam vistiek. ar laikraszt į iszdavinėti ar
saliuną laikyti, kad tik butų pelno9 Dar
toki gtnezai v ra dėlto su vis nereikalingi,
kad visi lietuviai, kurie nuo seno ..Sau
le“ skaitė. paim-na. kad ji visados ėjo
priesz garbingiausias mus taiitiszkas
įrėdnes, niekino mus darbinįkus ir no
rėjo suvaryt I lietuviu* i lenku varža, nes
lenkai Tarailaika pinįgitzkai szelpė.
Dabar, kada lenkai neduoda pinigu,
pradėjo nionyti lietuvių auis. Jei toksai

Wanted—An idea

SS3
Protect your ideas: they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN ft CO.. Fatent Attoi
neys, Washington, lt. C., for their $1,80) prize offei
aud list of two hundred inventions wanted.

50 YEARS*
EXPERIENCE.

E£3 ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
A

visas

O ir pinįgus maino ir siunczia iu

Adomas Pauliukaitis

isz Union City‘es ir Naguatucko, ’■? ,lž Karb‘- imkom. Kas link cenznros.
tai taipgi nėra reikalo aiszjiįti, nes
katrie nepribus,, lai tie gailėsis, bet Taradulka
pats ir kiokvlens skaitytojas
bus jaii'po laikui.
gali suprasti, kad Amerikoj negali
Teipgi bus dekiiaiųacijos ir ro- buti jokios cenzūros. Galima iszpeikti

(Pradžia ant 8 valandos va>
kare. Ti kietas 35, 23, o vai
kams 13.

tikt

<>

už 50c. ir $1.00. Knigiilę ir sanųmlius
prisirisiu už dyka.
Adresus:
Sterlinff l’cined’i Co.. < hieago arba X'ewYork.
'-•Lt darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas būna atliktas kuopuikiau

Sziuose laikuose daim
c* liet (iv i uv

pas

KPiAUCZius;

Pit/sburtpi, Pa.

«•

PYRAMID f

and

Turiu puikiausių restauracijų isz visų Cleveland’© lietuvių

NikodemAs Olszinskas,

TANDEMS

825 St-Clair str.,

Cleveland, Ohio.

JNAUJES ’ niETUWISZKAS S 9 0

J*

S

aLJU

202 S. Main Str.,

N

aS

Shenandoah Pa.

-^ JUR. UNCBREWI6ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]

GERIAUSIAS 9 Lietuviszkas fl KRIAUCZIUS

ALoniiis Rn j aidas
rxXCXXCXC^Ih'rsikraiiste į savo naujus namus ant™^^:

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

r

our ACCURATELY Illustrated
Catalogue. It shows you all deVv tails as to ........
STYLE,
COLOR
and FINISFL

R.

Chicago, Ill.

A.— PARDUODA
Davenport
—

VISOKIUS PECZIUS KUKNINIUS IK DEL SZILUMOS.

C/S. 1*

ko greicziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

MihucteSrSunus
105 S. 1V1 ain Str
9

P

’

■

Shenandoah, Pa

[37 ir 12]

— TAIPOS-GI —

Pataiso blokinius stogus ir už- i
laiko visokius daigius rei-

4

130 South Jardin Str Shenandoah,
nedora pasielgimą moterų. l>ei noprldera
kuknios.
pasinaudoti isz purvinų atsitikimų, kad
Ties lietuviszką bažnyczia
sukelti savo skaitytojuose žemesniuosius
Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
jausmus--tai rods ir pats TaradaiShenandoah, Pa,
gojimo (insurance) kompanijoas
Inszlurlna nuo ugnėles jau daugelis metų 27 S- Jardin str
. ka turėtų gerai suprasti,

I

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.

PinlffUS
LO O

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

Didžiausia vieta Shenandoah

R A. DAVENPORT,

MOTELIS

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szelp žmo
jų, Kurie nor szį bei tą dasižlnotle ir szalto alų
ežio taurg iszgert's ar cigarėlį parūkyti, ateiki

te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Juozą Daukša

