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Davis Sykes reikalauja meisterio 

kursai moka statyti angelską -veji-

ėfij Mihatlinis.

kiauszinią, visokio sūrio, gtoserės, 
namie kepta duona isz geriausią 
miltą ir gerai padaryta.

No. 21 4*>hj

s’zavęs, supainiojęs, kad neži-

Binitas)' ,firb Irinko jį, viską

Atsiszaukimas.

Jai kuris nemo-

sako, žmones imtu kilt priesz

Kurgyvenota, ką dirbote? Ar

cokius lietuvius! kokios jų pra-
turįs būti

ta susipras maskoliai.

rj

kūdiki suole

sąžine pa rot

nuomo-

gurną',

ne dusik padauginę paprūsėj

ti.

nunesze į policiją.

\ le
nam isz.savo

bas, tai tas kūdikis butų gal 
ir užsiverkęs per nakti, bet

nors 
si u.

Tokia motina tur akmens 
szirdį ant savo kūdikio, kad

kiųmetų Vienui - kitų suvis be 
generid-gubernatoriaus ir pa-

Sziuomi atsiszaukiu i visus c 
brolius lietuvius, kurie iszejo 
isz tėvynės da priesz 1869 me
tus, ir atkeliavo į szią Ameri-

kios moteries. Butų prižiūrė
tojas bažnyczios užrakinęs du-

Tik pamėgįk' už 10c. baksa C a s c a- 
-repsc gerhviisią skilvio ir žarnų regnlla- 
^Pril2- . / ;

Malonecziau, kad laiszkuo- 
se butu atsakyta ant szių klau
symų:

Kokiame kaime ir kokioj 
parapijoj esate gimę? Delko

Orževs- 
nežinia.

Nau-

but da nevienus metelius reiks 
mums gabenti knįgas isz Prū
su. Ir tai da nežinia, kaip il-

Kun y. Žilinskas 
(P. 0 . (B. 103

Mt. Carmel j Ba.
gųdanųs , ir taip tegul stengia
si, ^uyięųytį ir sulieti krasz-

Diena užtriną dienos ženklus, metas dildo atmintį praė
jusių metų, o amžiai ant amžių griuvėsių tveria stebuklus, kad 
juos ateinantiejie amžiai vėl griuvėsiuose rastų.

Szendiėri nėra nė ženklo tų sodrių aržuolų, kurie buvo 
nuo apaezios iki szvento kalno virszunei, apsupdami medinį

anų laikų vargus? Pagal 
lę, asz jums ant atminties 
po knygelę už tai prisių-

tik visus suerzinęs c

tuviai negriūtų spaudos.1 Bet 
po kelių dienų antrą kartą 'už
klaustas, kas žiu ar ęai už tat, 
kad geriaus perkratęs ir paži-1 
nes buvo dalyką,*;ar gal užtat,

iris ne niekur nieko, iki 
rititaisysęs; ,, Pirmiaus,

ko ar del kokios kitokios prie
žasties? ' ■

dos. Viduriniu dalyku miiriste c J v
ris. nas gulutiriai

sugražįti lietu
ti' ne.

*) Kun, -Milukas-jei butų norėjgĄ butų iszties 
gerui įtaisgs p. B. už negerų naudojimų Suv. 
Vals, paeitos; apilrt Saulės’ziungkun? A. M, 
turi paties p. D. T, B. luiszkus, tauzytus anų 
metų priesz to paties D. T.B. sunu.’kur tėvas sa
vo sūnų garbu vojo žodžiais, už kurluoą nemažų 
bėdų jam padaryt; Šuv. Vai pacztas. 'Kun. M. 
nemislfjo niekad riaudotls tokiu pragumu, Gal 
p. B. nori Jį, prie to priversti, bet.tegul nesigaili 
paskui!

czią pakrapįti tą lavoną, tas 
kūdikis vis verkė. Tada kunį- 
gas pasakė: ,, Katra isz mote- 
rų yra motina to kūdikio,

noscevas liepia, taip daro, - 
tikras Pobiedonoscevo pa
stumdėlis. Ir kas bedžiausia, 
kad nuo tokio žmogaus bene

krutinę, o jo sūnūs, taipgi sužeis
tas. Ir vis tai tik isz menko susi- 
ginezijimo.

A opLyczia

Kada laikas riudildė tą bažnyczią

Kėading’e, ' O., atsitikooksplio- 
zija parako dirbtuvėje L. Due. 
Dirbtuvėj ekspliozijos valandoj bu-

duok tą kūdikį į siratų namą, 
tai tavę Dievas palaimįs.” 
Tas kūdikis yra kokio vieno 
arba dviejų mėnesių. Paėmė

zuros departamento derektQ- 
rius. 1 ik szito Solovjovo

kis taipgi, sako, laikęs mus 
pusę ir karsztai už, mus; užtąi'i- 
nėjęs. Bet ar ką laimėsim ?,.>; 
Vargu^ Tai ne nuo; masko
liaus ka gero sulaukti. Tuž

spaudos daleidimas. Mat kas 
yra. Goremikinap paliepė So
lovjovui surinkt visus darody-

vienuoliktą valandą aplink

nežinia. 1 ntekmingęęsiri |ięt,iH Kasykloj Pinckney, Tenn., 
30 tije mylią nuo Florence, Ala. 
truko didysis elevatorius ir 10 ni:u- 
nierią užniuszė, o kelioliką sužei-

Korespondehcij a.
(Pittston, (Pa. Pereita suba-

l. 6. v. iš d. Ge.o-.l šta vrilan-

neverkia tas kūdikis bažny- 
czioj. Mat gal mislino, kad 
niekas ne užtiko, tai da sąžinė

Kalnas, aut kurio pažinai Keistutą 
Nuo ta v

‘kzVėlriusur mandagus apsieji- 
mė. Gal riejbkib neduos i Vii- 
hių gėneib.l - b ubėrnatoriaus. 
Pats rrindris dV'ejbjad O dau- 
ghrhhs ’ Iriikrasžčzių ‘ pataria,

lankiis, o dabar tai nė žinrėte 
ricgal pažiūrėt į gudą 
mandosT Kris.bus 
kio įpėdiniu, tikrai 
Mena ant z’ Baranovo,
'gardo gubernatorius. Esąs tai

laikyti ir neapleisti savo kūdi
kėlį, bet tur but jai nemielas 
buvo. Ta moterė turbut yra

.Mat da neužteko jiems 
desžlm'ticA riVe'lų, kad

'(varsas Amerikos Lietuviu.
SHEN A BtTH BORO Ii',., iEAį,'i, (U, GEGUŽIO (MAY), 1897 m
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Kut gyven miisų broliai žemaiteliai, 
Yr caugsztaš kairias, Biruta vadįtąs, 
Žalioms puszetems-virszuj apsodįtas.

.kVlHįėnų ir prūsų, 
/ fj.u ’įd xĄi_viis

H bhonhxx-i

ipl qinj e<nji711 lob uiifliii
.Nebuvo ana kokia;karalaite, , , ..

>tM --.o:• H- u< ihJ'H hi >įj 1 >1 > / įh!
Bet isz Palangos vargdiene - mergaite;

Negąszayojos vaiksztinet pamariais.

, Ant.geltų kasų— rūtų vainikėlis 
Ant balto kaklo — gintaro .sžniuręlis.

Jisai, Jogelos dėdė, Keistutas buvo , 
Kursai žemaiczius valde ir Lietuvą 
Jojo tuo kartu kryžiokus naikįti, 
Kurie norėjo mumis nuvargįti.

Su szviesiu ginklu, su ragu, saidoku;7

Jaunai Birutai tokiais žodžeis tarė: 
,,Kas nors tu esi, Dieve? ar mergelė? 
Priimk ta mario ranka ant szio kelio.

1 1 ■ 1 , , ,

O nuo szic laiko vyru tavo busiu;

Tu, kuri radai Szirdij rnano vietą.

Noris daug paežių turėt nėr man grieko,

Jauna Biruta skaisti-iszmintinga. 

Žemyn židraines akeles nuleido,

Noris senei jau priesz Dievą Perkūną, 
Prisiekiau bufi czystatoj ant kūno,

sigyvenoųjo . Keistuczio >\.galvrii ir kur’ TnmrirTL d žmonės, 
atsimįdami jos gerumą,-ir szėndien t'ą’ kairią1 vadina grribu 
szventoT Birutės („Raksžtiš skeltas 
kaipo szventą vietą. ‘ '

/Panaikinus D. Lietuvė kuriįt

nycziąrir įsteigė joje dvejis atlaidus: szv. kankitiirid Jurgio 
ir sžv. h Kazimiero, kuriuos kasmet, ’ susirinkus daugybdi žmo
nių, ritproviuedavd.'

reikalo mokėt jani'algą.” Ge- 
rieral-giibernatorius tik rankas 
Surisza gubernatoriams ir ant 
kiekvieno žingsnio jiems ken
kia. Nors geriaukiaš butu gu-
I f* ibernatonus,

ffl

ma-

a. a. kun. Stefanovicz’įus, nutarė pastatyti dabartinę 
ežią už aukas ir dovanas dievobaimingų žema'il'zių.

tik11869 ritėtuose koplyczia buvo pabaigtą. Viėtiiriąi žiriories 
labai noriai lanko tą koplyczia, ypacz szventbmis dienomis.

Can-Cier Zubers.

Isz Lietuvos

ne.
lankus sugrąžinimui spaudos, 
bet ne mažai randasi ir prieszų. 
Tarp szių.arsziausiejie<: Pobie-

In vakarus nuo Palangos miestelio (Kurhandi os redy- . . ■ ‘ J ,.
s. ... .. , i,,- i- 7.. i teipgi bolov ovu vadinosi.— Maskoliio ) stukso status kalnelis, szendien Birutosi,. . . . ,, , . .. . ■ Szitasai tai žmogus tamsus, bekalnu, o seiliaus szventu elku vadinamas •').

Ir kur dingo tie puikus aržuolai, kuriuos žemaieziai 
bino ir liaupsino, kurių pavesij jaunimas žaidė, o seniai ilst

asztuonių
nystai dievaitės 1 raurimės, globėjos miszkų . ir piemenų—1 
o kokia tada buvo stebuklinga regykla! Tarp užianezių me
džių, staeziai nuo apaezios iki kalno virszui suaugusių tęsiasi

sėsi Baltiszkosios marios visoj jų didybėj, pasisziauszę nuo

želus žole. ‘

lingumą, suraszyti juosius, ap-

*) Biruta, duktė žemaiezio Vidimundo, pasiszventus dievą tar prieszai 
nystai, pastojo vaideliute ir pateko į tarpą merginą, sergstinezią szven- tlĮ c]aLlo- 
tą ugnį — Zniczią, ant Praurimės aukuro ties Palanga. Keistutas j 1 1 J 
Zemaiczią ir Traką kunįgaiksztis, užgautas jos gražumu, pagriebė ją, leidimą, 
nusivežė į Trakus ir paėmė sav už moterį. Pagimdė ji keturis su- 1 viai ano 
nūs; Patriką, Vytautą, Tautivilą ir S‘ 
Garsi buvo savo dorybėmis ir labdaringumu.
o žmonės palaikė ją už szventą (Encykl. Powsz. Tom

**) Myris Keistuczio įkvėpė jai mintį malszįti savo gailestį re
gėjimų gimtinių vietą; sugrįžo į Palangą ir apsigyveno ant Szven- 
tojo kalno namelij, dar jos vyro pastatytam.

Numirė 1416 metuose
ID

cliųot.i didesnių valią guberna 
tęriams. Tegul jię darbuojasi, 
tegul įveda ta pamaži i savo

’ I š z p'l e s z t a s t r u k i s.
lies miestu Antonio, Tex. 

trys plėszikhi sulaikė eksptoeinį 
trūkį geležinkelio southern Pa
cific,,.sųmuszė paskui dvi geleži
nes skrynias, kurią vienoj rado 
apie 82000 ar 83000, o kitoj apie 
87000 arSSČOO. Pikta<lėjai su tuom 
laimikiu pabėgo.

jųjų raides!, .t. . Ąnt Įo.taigę- 
viens vaikisz-

negražios, , iszsiskętę nei ru-

vęs tarp kitą policijantas Chris- 
tensoirus ėmė vytis Boots’ą, bet 
kas žiu kas nuo trūkio szove ir ant 
vietos užmuszė polieijautą. Boot- 
s’as pabėgo, Miller’į paėmė kiti 
policijantai, bet kas nuo trūkio nu- 
szovė poliemoną Christenson’ą- 
nežinia. M 11 , , ,((li / n

Metas IV.
da merga, ir turbut ne isz 
Pittstono, bet isz kurikittiri, nes 
t u o j a u s b litų Maži noju s pol ic i j a

Jei! kur daŽifn<Oturndt5įbroliai 
tautieė^irdTthlirišuaresztavokite; 
tokią gali martuoja u s dažinoti, 
kuri piriri'iriUšf,tuf'ejd1 kri'dfk’į, o 

*11 ... .1 ą.lhMf T.l.llIEIIilOi

jeigu turėjo, o dabar

KanlnlJB Irt sanrtis.
. i Pi J Z 

Garso iszduotojas Įtrauk 
tas Įiyro'vli su t(iA 
p.Boczkausku. * f

sužeisti - vienas labui sunkiai, du 
lengvai.

Ko va , a n t f a r m o s.
Ant George’o ir Felikso John- 

son’ą'i farmos, ties San Augus
tine,! i Tex.,1 pakilo kova, nelygi
nant tarp turką su graikais.
.oMat, sugrįžę nuo darbo du mu
rinai pradėjo tarp savęs bartis, į ją 
barnį įsikiszo ir kiti. Ant galo 
daėjo iki to, kad murinai pradėjo 
iszaudytbisz re vol veri ą, į juos pasi
žiūrėję szaudė ir kiti prisidėjusiejie 
prie ginezo. Kada paliovė szau- 
dęsi, pasirodė, kad tūlas T. Nob
le, dusyk pasząutas tuojaus nu
mirė. George Johnson’as sun
kiai sužeistas szaudyklės kulbe į 
galvą-* Aaron’as Johnson’as gavo 
dvipo Feliksas Johnson’as tris 
lengvesnės n žaisdas. Vienas isz 
muriną, W. AVhite, turi per-

czioj neverkia.” .
Bet visos moters pradėjo 

dairytis tarp savęs, katros tas 
kūdikis, bet nė viena neatsira
do, katros butų verkentis. 
Tada moters priėjo pažiūrėti 
to kūdikio ir rado prisegtą 
prie dresiukės koreziukę su

Mieste South Bend, Ind. po
licijai davė žinią, kad ties Elk- 
hard iszplėsžė tavorinį vagoną La
ke Shore a-Michigan Southern 
linijos, Liepta buvo policijantams 
Jaukti plėszikąant Michigan gat
vės, kada trūkis ten eis. Beeinant 
trukini per tą vietą, iszszoko isz jo 
du žmonės - Boots ir Miller. Bu-

Garso skaitytojai žino gerai apid'atsi- 
tikimą su Saulės iszdii'otojum, kurį1 Suv! 
Valstijos ima nagan už siuntinėjimą per 
Suv. Valstiją pacztą nemoraliszką rasz- 
tą. . 1 O..

Pereitą panedėlį (17 Gegužio) toji pro- 
va perėjo per ,,grand jury“ (grandžiurg). 
Tarp paszauktąją lludįtpją Isz pusės 
Suvienytą Valstiją valdžios buvo szie: 
J. Moore, Suvienytą Valstiją pacztą in
spektorius, J. Sungaila, kun. J. Kaula- 
kis. kun. S. Pautienius, kun. A. M. Mi
lukas, J. Kazakeviczius, Suslv. sekreto
rius, J.’Dambraučkaš, Pi Rtriče'vldzla, 
D. Bajorūnas, B. .TeneliunaS ir K. Kaza- 
kauckas.

Pati bila (prova) bus ateinantį utarnį- 
ką 25 d. Gegužio.

Saulės iszduotojas, supratęs savo striu- 
kabizne ir matydama) jog ><prflipo* liepto 
galą ir jog gal reikės kalėjinią*pabaatyti 
už nepriderantį sn/vo Istikraszczio vedimą 
ir demoralizacijos platinimą, užsimanė 
pasidaryti nors kankįtiniu akyse savo 
skaldytoją. -Dėlto-gi jis ėmė-iszmtelinėti 
ant lietuviszką kunįgą, o ypabz ant 
kn. A.Miluko*) Garso Iszdbotojo'ir kun. 
S- Pautinniaus, ■ buk szfė apskundė jį, 
pavydėdami jam duonos kąsnio ir norė
dami užvesti cenzūrą lietuviszką "Talk- 
raszczią, Sunku buvo paipislyti, jog 
tnkįs apDi/tkfsJ kvailairfeidisybėį ^astą 
įtikėtojus, bet Taradaikai nuolat savo 
tąnzijan^is^i^ nen^.^sj^t^o įtikin
sią tani melui. ‘ Gafšas uzgincz’ljo tei" 
singuiną tą paskalą, bet nepaisant ant 
to p. B. et consortes skelbę po vietinius 
angliszkus lalkra-szežius ir savo mazgo
tėje. buk jį k u n įgai be reikalo skun
džia, \ -Kunįgams nukencziant<jtnosJšz- 
dergimus, ant galo p. J?. įsidrąsinęs isz- 
judosziavo ir visaip iszdergfi kun. A'.Mi
luką ir kun. S. Pautienėj, buk, szję jį 
apskundė. Saulės agentai smarkiai 
sznirė szen ir ten Szenadorijo ir Mahano- 
•hije, agitavodami priesz „žąlczius, judo- 
szius“ — kaip jie vadino virszminėtus 
kunįgus. . 1, ii. ■ 1.1 <•< . /

Idant iszties nepasirodyti žmonlą aky- 
,se .Judosziais Iszdavikais“ ir suvaldytj 
■ paia.c> Tkl.adaikoš- 'h'er^iaGi
kunigai,; kad iszrodymaš' meftagysves y 
per laikrasztį nieko negelbėji priMenstį 
buvo kreiptis į tiesdarystg: — apskundė 
19'd.Gegužio Seredoje p.B. ifž š'žTbVes'nu- 
plėszimą, idant jisai (Saulės redaktoriaus) 
tokiu budn priesz visuomene — sude.ga
lėtą parodyti, kr jis*turl teisybę, ar ne, 
tokias paskalas garsįdamas.

Pas skvajerį (vaitą) Mahanoy City p. 
B. gynės jog jis neplėszęs szlo'vės kunį- 
gams savo Jaikrasztije;; sakėsi: esąs ne
kaltas. Jis turėjo pasistatyti 1000 dol. ' 
kaucijos (bėlos),’jog stos į šu'dą ant &ytos

Žmonės, kurie nepaiso ant doros ir tik 
už garbę sav laiko, kad pasinaudojus! isz 
kito kantrybės jį apszmeižti, iszties tik 
su teisybės, smarkia lazda gali priversti 
guodoti kito ypatą taippat kaip Ir savo.

Tokia,politika GarsotlszdavėjOįbutf da-
* aaęŽBįslųl J f J JI JS JL,

Nei Gasas, nei jo dszdavėjas nekliudė 
Saulės (nes nereik klszt nagą kur smir
da), bet nevieną sykį užkliudyti ir to ly
džio visaip privatlszkai ir vieszai dergia
mi, turi ant galo nusikratyti nuobradą.

i Scrąntus.£

Nelaiminga motina to kūdi
kio, ką paliko be paraszo, ar 
kriksztytas, ar ne. Tik tas 
gerai, kad gyvasties neatėmė, 
ką nors gyva paliko. Girdėti,

BertW. Popp.
68 South 12 Str.

Pittsburgh, Pa.

Adam Dutkevicz, z ’ 
Annapolis Junction, Md.
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Reikalas Emigrantu O c
mo per paskutinius kelias 
vaites buvo apsistojęs.

Na-.savim pinigų- o jau dabar gy- 
sa- vu Dievu szaukiasi i savo v

Teisv- Szenadorio pažįstamus, kad
ir spiritnįko et concertos tei-

mas buvo 
inas, bet 
straipsniai 
pastatys.

vieni laikraszczių dos.
Em. Naifio ne- 

Reikia pinįgiszkų

per atszalimą mus brolių ir per 
blogus laikus, apsistojo. Jo

tęs, ką nors gero ant Emigran
tų Namo veikianezios, nebuvo 
girdėt. Bet sztai paskutiniam

me, kad i minėto laikraszczio u

Paskutiniam laike } ra daug 
prisiueziama ginezo rasztų tai 
su p. Peleda, tai su p. As-

ginezų su blogos valios žmo
nėmis, paraszytų ką naudin-

tume, kad szis numeris butų

czais.

nimo toki priliginima (galite 
pabandyt): nakties laike spi- 
ritnikas et. consortes traukia L

Kiek tai joje lai pinasi dėl manęs 
džiaugsmo! Asz gabiausias raszėjas 
irtai acziu atidengimui p. Pelėdos 
su žemaika. Idant, p; Pelėda, su
prastumei mano džiaugsmą, pave
lyk, jog džiaugsmus pajudįsiu, ko
kiu liudinįku buvai arba pats dasi- 
lytėjei pastaruose laikuose, neszda- 
mas kunigams ..Jamaica Rum“ ir 
revolverius isz Prusti.

Pamenu, kaip pats apie tą dalyką 
raszei: ,,(). kad juos būtumei mate, 
kaip jie manęs laukė, džiaugėsi ir

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
New-Yorke

■-------- o---------
Siunezianie pinigus į visas dalis svieto pigei, sauge! !r greitai.

tai ,, boba" - jis į tavo

. net

“Garsas Amerikos Lietuviu”
^Iszeina i kas i subataif

119 E. Centre str. 
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c. nuo K. Pežos 
cester, Mass, ir 
Brooklyn’o , ,Siu

Wor-
8 nuo

Emigran-

Mat, brolau, p. l’eledos 
pažįstamai, nuo kokių žmonių

vėl. ,,kad juos būtumėt matę, kaip 
jie gerui man užmokėdavo“ — tą 
syk džiaugėsi p. 1’elėda. V ienok 
isz tų trijų džiaugsmų mano virszi- 
na abudu! Jeigu Tamista netiki, 
meldžiu, pamieruok! Juk savo lai
ke ir mieruot mokėjei, kada szin- 
kavai spirutą ir mieravai. pasidėjęs,

laivių į krajų važiuojantiems ir isZSillllCZiaillO SZipkOPtCS

visų užmetinejimų. 
gai, kada matysim,

rieszin-

Kasztuoj a
Ant visų metų.................. 1 dol. ir 20 c.
,, pusės metų.................................... 60c.
,, 3 mėnesių.................................... 30c.

Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo

In užmare su pristatymu iki Maskolių 
ubežiul...................................... 5 markės.

miaus surinktų ant 
tų namo $355,81, 
lietuvių aukų $360,44.

Dar didesnį džiaugsmą 
teikia mums dr-e D. L.
Vytauto isz So. Boston, Mass.

s ti

nok nenorim atsiliept ant 
tuszczių pliovonių ir drivijimų, 
neparemtų ant jokių laktų. 
Nes, rodos, ne vienas iszmin- 
tingas žmogus netiki ,,Sau-

boję mato , .abieszcziką!” Tik 
kada nuo tos veisles spiritnįko 
et consartes skuros nusiszers

suki! Kunigi tu mokini žmones 
kotrabantystos'. Na, na! Mokyk, 
nė nepasijusi, kaip atplauks abiesz-

Peleda, purpt ir už marių. — Pas

ningu del iszmainymo, kaip tai:
lijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc

Dėlei artesnės žinios raszyk i

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York.

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 ik! 12 adynai.

nti o ir kankina.
Kas tą syl

Plnįgus reikia siųsti reglstravotoje 
gromatoje arba per ,,money order“, 
Siunczlant nedaugiams kaip 60c., galima 
prisiųsti pacztavoms markėms

Korespondencijos, vijoki rank- 
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- 
cziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, (Pa.

isz patilpusiu sziame Garso 
No. apgarsinimo, kelia balių 
(31 d. Gegužio) ant naudos 
Emigrantų Namo.

Kaip pereitam Garso No. 
p. V. Zukauckas, ,, Susiv.” 
vice-prezidentas, rasze- Emi
grantų Namą gali, prie da
bartinių aplinkybių, tik d ra u 
gystes įvykdįti; dėlto pasisten
gimas Bostono \ ytauto dr-es

reikalavimui pritarsiu.
l ai mano - vardan t

'Brolis lietuvis.

kada toj Kožnas taip sako.

niausias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abel-

Pons Pelėda, pripažįstu tav. jog 
; Garso kampanija - tai „žandarai1’. 
Tikri žandarai - taip tropijei su tuo 
užvardijimu, kaip girtas kakta į 
tvorą. Pasakyk tu man. p. Pelėda, 

Į juk ant savo plunksnų dalyviai, 
O asz tav 

didžiausiais 
kumpanus

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02. 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietu.

In - ■ - ■ -----Park Place. Mahanoy City. Delano 
6.03. 7.38, 9.14 ryta: 12.58, 353. 6.0

jie toki vardą gauna. panaikina perszalimą. iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien: 10, 15. 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojaiua. 240

vedėjui „Vienybės“ „Paržvalgos“.

Geležinkelis Lehigh - Valley,
koki žandarai arszesni! 
padėsiu iszmisliot

susitarė abudu, bus lengviaus. Ar
gi nėra už ką pykti, tik tėmykit, 
br-skaitytojai! p. I’elėda, atsibaldė!

Sluncziant rasztus isz Europos gulima 
adėti antraszą:

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

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

GARSO FONDAS
del Emigrantu Namo.

—•---
Paaukavo:

daugiaus lietuvių ant to baliaus 
atsilankytų. Tikimės, kad at
siras ir daugiaus lietuviszkų 
draugysezių, kurios seks Bos-

manys kitą kokį būdą surinkti 
pinigus ant Em. Namo nau
dos.

Tūlas J. Schmidt isz. Ca- 
nados atsiszauke po kelis sy-

Tuo paėmė manę žingeidumas 
dasižinot ano įtalpą: kas, ko ir

lis, idant kaltą ir nekaltą pagal tavo 
nuomone su smaliniu botagu plakti

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk. Le 
highton, Slatington. White Hail, Cata
sauqua?. Allentown, Bethlehem. Easton 
ir Weatherly 6.03. 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53. 6.00 po pietu.

7.38

Garso Redakcija......... $25.oo.
K. L............................... $0,25.
Antanas B..................... $0,75.
Jurgis Jaskeviczia... . $1.00. 
Jonas Montvilla. ..... 1.00. 
V. Stagaras............... 1.00.
Kun. A. Burba............................. S50.oo
V. D. Chmieliauckas............................ SA-
Mahnner jx«.vp. $10.00.
Chas. Pawell....... ............ 0.46.
M. Masolas............................................ 85,oo.

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

vius.

p. Pelėdos pažįstamas sten
giasi į savo pažįstama įkalbėti, 
idant butų teisingas reikalavi
muose link kunigų darbavimo
si.

Brolau, nors galą gauk be- 
vesdamas juos ant kelio supra
timo teisybes, - teisybes jie 
nesupras dar, trusas tavo, p. 
Pelėdos Paž. vis liks matiku

Sveiks druts, p. Peleda! seniai 
matėvos! gal vaikus perėjai, jog 
ant savo ^dirvos tavęs, lesinėjant, 
nemaeziau. - O, kad Tamsta szimtą 
vaikų, tokių kaip pals geradėjų. 
atvestumei, - Imtume mes laimin
gesni ant szios aszarų pakalnės! 
Kodėl? Tuo paregėsime.

Visi kalba, jog Pelėda niekam 
netikęs gaivalas — „Žemaikinis“ 
sako. Asz visai kitokią nuomonę 
prilaikau apie Tamstos naudingu
mą. — Pelėda su žemaiku. tai ste
buklinga mikstūra! Garsas ant sa-1

rai sznipukai Garso rodo, jog 
Tamista buvai taipgi silpnu spar- 
nuoezium. Ir taip: spiritnįkavai, 
apgavinėjei kunigus, lakei jų sznap- 
są. pasigerdavai,*) žalius stalelius 
daužei, o jeigu žandarai toliau į gi
rią žengtų, daugiaus medžių rastų.

o jeigu - ko bijausi Prūsų žanda
rai prisidės?

Tikri žandarai judosziai tie 
Garso kumpanai!

Tu. Pelėda, sparnais paplepsėk, 
o asz suszuksiu: „vargas ir bėda

Garselis sirgo kroniszka liga, tūli' mudviem su žandarais !“ XX. 
davinėjo jam visokių kroplių ir va- į ding

Iszviso........................$100,96.
Lietuvių aukos......... $360,44

- Lietuva“ surinko.. $62.00.

Iszviso ant Em. N... $523,40

lį. Dabar ,, Vienybes” 19 
No. atsiliepia jisai vėl-į lietu
vius, kad jų koki 20^ suimtai 
susitarę a^'-’^^biotų į Manito- 
bo įr uždėtų ten lietuviszką

mislijei, raszant, nuo kogi rei 
kalauji teisybes? gi bP1- 
i-jtnįkas ar consorts gali būti 
teisingi? Prieszingai nebūtų 
spiritnįkais. Spiritnįkas nei 
pats nėra teisingas, nei į kito

Vysta ir 
sav mis-

nam pasiimti su savim ne ma
žiaus per $too.

ledos iszpažintis, garsįta , ,Vie-

vius, kad butų atsargiais, jei 
katrą paėmė noras į ten ke
liauti, kad ir jiems nepareitų 
taip, kaip atsitiko su keturiais 
lietuviais, iszvažiavusiais isz 
Shenandoah į Canada. Jie 
iszvažiuodami isz Szenadorio

kas yra neteisingas. Apraszi- 
nedamas atneszimą ,,Jamaica 
Rum ir revolverių” kunįgams- 
apie užbaigimą tos manipulia
cijos sako: kad jus būtumėt 
matę, kaip jie man gerai už
mokėdavo”. Jeigu tav už Ja
maica operai užmokėdavo, tai

C O

lerijos ir liudžio. nieko! 
noksta Garsas. Nagi, 
liju, surapuosiu į szirdį užtaryto- 
jaus ligūstų — p. Pelėdos su žemai
ku. Ir dyvinas daigtas! Po pri- 
siuntimfti stuopaitės „Jamaica 
Rum“. Garsą apleido kroniszka li
ga ir sziandien'sveiks, kaip cveks.

Acziu Tamistai. p. Pelėdai, už 
tą prisiųstą stuopaitę „Jamaica 
Rum“! Tik p. Pelėda gatavas esi 
isz dideles pakaros pasakyti, kad I už 50c. ir $1,00. Knįgutę ir sampelius 
ežia iszmislas. <• prisiųsiu už dyką. Adresas:

Da sykį priverstas esu isztarti I Sterling Remedy Co., Chicago arba New-
• i.) i“ i * i 4 * 4. 1 York. 243acziu p. reledai, bet sziuo tarpu

už savo asabiszkai datirtą jausmą.
No. 18 Vienybės p. Pelėda su že
maiku vadini mane gabiausiu rasze- 
ju. Isztarkit, mieli skaitytojai, tą 
eilutę žodis po žodžiui: „XX.. .. 
gabiausias......... raszėjas“.........

hi n'’ ?<!e

Neiszspjauk su tabaku ir nesiirukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag-

jiegų. gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus: 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko-

tijono Donelaiczio rasz

Paskutines miszios- 
------------ —- 

Versta isz lenkiszko.

— (Tąsa.) —-

-----  (Toliaus bus.)

Pamerkiau seserį Serapiną ir palikus kitas ant maldos, 
skubinausi ant priėmimo jegamasezių.

Buvo jie-keturi: du vyresni kareiviszkose uniformose, 
du policijantų drapanose.

Isz iszveizėjimo iszrodė kantrybę pabaigę.
— Szitai mes norime ineiti į kliosztorių, į vidurį, — su- 

szuko vyresnis, mandieroje pulkvedžio, su daugeliu medelių 
ant krutinės.

— Gal tamistos nenorėsit mus įleisti? — užklausė su isz- 
juokimu jo draugas, pavieczio virszinįkas.

— Ar jegamaszcziai liepiate, idant vartus klosztoriaus 
atidaryti? —paklausiau.

— Prisakome? koki mes būtume neszvelnus! Meldžia
me tik, nužemįtai meldžiame! — tycziojosi.

—• Instatai mus užgina leisti ypatas neturinezias tam lie
sos. Bet mes negalime prieszįtis — szitai turite raktus — jei
gu norite, galite pasinaudot.

Tie caro budeliai ceremonijos nedarė. Už poros valandė
lių dideli vartai su trenksmu atsidarė. Iszgirdome ant kiemo 
tarsžkėjimą kardų ir pentinų. Isz lauko kareiviai su szautu- 
vais laikė sargybą. Susirinkome visos į refektorių laukti je- 
garaasezių. Po gerai valandai ir pulkavedis su tarnais tenai 
atsirado.

— Ar tamistos visos ežia esate? — paklausė, palenkęs 
galvą ant pasisveikinimo.

— Apart trijų seserų, negalinezių ateiti ar dėlei ligos, ar 
dėlei senatvės.

— Meldžiu jas paszaukti.
— Ponas pulkavedi, nepasikelia isz lovos.
— Meldžiu atneszti su lovomis, arba asz pasiųsiu karei

vius,. kad atnesztų.
Nebuvo rodos.

i

Palikau pulkavedi, cigarą bedegantį re
fektoriuje, užlipau ant virszaus, kad apie at- 
neszimą ligonių pasirupįti. Iki sziol tą liūd
ną naujieną slėpėme priesz seserį Eustachi
jų. Dar bijojau, kad ta žinia mirtinai ją ne
sužeistų. Szitai dilimas dalykas, atradau ją 
visai ramią ir pasirengusią.

— Tegul motina nesirūpina. Žinau apie 
viską. Klosztorius mus iszkasavotas. Mus 
laukan varo. Ant kiemo kareiviai— refekto
riuj virszinikai.

Kasgi motinai pasakė? Taip uždrau
džiau .........

Nusiszypsojo.
— Meldžiu prentensijos jokios prie nieko 

neturėt ir neteisingai nespręsti. Nieks bur
nos neatidavė.

— Isz kurgi tai i.........o
Nusiszypsojo vėlei dyvinu nusiszypsoji- 

111 u, kurį turi kartais paveikslai szventųjų.
Veidas jos pageltęs, subliuszkęs, visad isz- 

rodydavo kaip numirėlio.
Tuokart dyvina kokia szviesa nuo jos 

szvietė.
— Ar tik nuo žmonių apie viską galima 

dažinot?—
Ęustachija kalbėjo taip meiliai, links

mai.........
— Tas vi rszinįkas reikalauja, kad nulip- 

cziau žemyn. Tiesa? Nulipti nenulipsių, bet 
ant kresės manę nuneszit.

Padėjau jai apsirengti, po tam sesuo Do
mice su Mare, vienatine mus tarnaite, paė
mė kresę, ant kurios sėdėjo taip blaiviai 
meili senutė.

— Atsargiai! — suszukau.
— Nesibijok,.motinėle — pakėlus ranką 

tarė: nebijok.— Jau neilgai!
Tik ant rytojaus tuos žodžius supratau. 

Su sesere Silezija daugiau turbacijos turėjo
me. Ir jai nebuvo iki sziol praneszta apie 
kasatų kliosztoriaus, dar įtikėti tam nenorėjo,

jjfe. J,,- . _

i o apie nulipimą žemyn nė klausyti ne klau
sė.

— Ar tai neteisybė ir melas — su upara 
murmėjo: — o tąsyk neturiu dėlei ko žemyn 
lipti, arba tie jegamascziai, jeigu ežia yfa, ras 
pas manę kelią.

Taip senoj galvoj pradėjo suktis kajp ir 
sesei Agnieszkai. Nebuvo rodos, reikėjo ją 
palikti. Grįždama žemyn užsimislijau, kaip 
iszaiszkįti tą padėjimą pulkavedžiui, idant ap- 
sisergėt triukszmo — nesmagios regyklos. 
Bet taip blogai neparėjo. Ant laimes pulka- 
vedį daug szvelnesnį radau. Stovėjo sumiszęs 
ir koks nepakajingas. Numetė cigarą ant že
mės ir be pertrūkio žiurėjo ant Eustachijos, 

"kurią su kresia ant vidurio refektoriaus pasta
tė.

Kada asz įėjau, atsikreipęs prie manęs ir 
kaip žodžių nesugaudydamas, prabilo:

— Kad asz bucziau žinojęs.........
Numeldžiau jį ir apie kitas seseris neklau

sė. Tada gi popierą su urėdiszku peczėcziu 
isz užanczio isztraukęs, greitai, žodžius ryda
mas, pradėjo skaityt isztarmę klosztoriaus ka- 
satosir paliepimą ant tų pėdų jį apleisti.

Isztarmė ypatingoje savo milystoje pave
lijo mums iszsirinkti vieną isz dviejų: ar isz- 
važiuoti į užrubežį, ar persikelti į kitą kliosz
torių, kur- minyszkos yvairių įstatų randa prie
glaudą po rundo ir policijos sarga iki iszmi- 
rimui.

Vardan seserų atsakiau, jog velijame už
rubežį ir laukiau atsakymo, kada turime ap
leisti klosztorių?

— Rytoj priesz pusiaudienį.
— Ar bus galima nors miszias atlaiky

ti. • •
Užsimislijo.

— Gerai— isztarė: — Bet vienįtėles ir 
skaitytas. Kitaip, kunįgas atsakys — jus ku- 
nįgas. Ir džekonas taipgi, kuriam ryt liepiau 
ežia butįi. Už tai kad man nebūt nėjokių gies-

—. .... ......... f imi 1

9.14 ryta: 12.58, 3.53 po-Jplet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir 

IIudsondaln 3.53 po piet.
In Wilkes Barre. White Haven, Pitts

ton, Lacey ville, Tovanda, Savre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03. 9.14 ryta; 3.53. 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 

5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53. 6,00 po piet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po piet.
In Stockton il- Lumber Yard 6.03, 7.38. 

9.14 ryta; 12.58, 3.53. 6.00. 8 42 po piet,
In Mc’Adoo. Audenried ir Hazleton 

6.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3,53 lr6.00 
po piet. &

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta;
pietu.

In Ashlauu, GiranTVTTIe
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 
6.50, 9.15 po pietu.

8.42, 11.13 po pietu.
In Yeatesville 5.45, 'i 

3.53, 6.00. 11.13 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz Shamokin b. 15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00. 5 lo 

7 50 po Įlietu ir ati’ina iri Szenadori ant6.03,9.re 
ryte. 12.58, 3.53, fi.OO. ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenndorii j Pottsville. 6 03. 7.38 
9.05, 1105. isz ryto: 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po piet u.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.4n 
10.15, 12.05 nle, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40.7.15.10.20 
po pietu.

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton. 6.03, 7.38, 
9.11. ryte, 12,58.3.53.6.00.8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori. 7.35, 10.05 
12.52 ryto, 3.05, 5.57, 7.58 po pi- tu.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel Ir Shamokin 9.57 ryto 
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shaino 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin in Slienadori 8.15 

ir 5.35 po pietų, ir ateina in 
ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31

38, 9.14 ryta

12 58, 3.53 po

1.50, 4.10

ti. 5 5 ryla 
Shenndori 
po pietu.

Iszeina in Ashland, Girardville ir 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietu.

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

In
In

City 
6.31 
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00 
ryta 12.52. 6.24 po pietų.

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

Isz Pottsville in Szenadori 8.45. 10-40' 
ryte; 12.35, 5.1* 6.10 po pietu.

uoi.i.in u. wii.iM K generalnas superio 
t< ndentas Soul li Bethlehem, Pa

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdla, Pa. -

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

Philadelphia 12.50, po pietu.
Yatesville, Park Place, Mahanoy 
ir Delano. 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
po piet u,

GARSO Spaustuve
i—

prekv[czie»ią]iSzpil,lo|Jci tft. ateik isztirti pats.
visokius drukoriszkus §

darbus.

GARS0 spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokią knįgų — dvasiszkų ir svie- 
tiszkiį — smagių ir naudingą pasiskaitimų. l’risiusk už 2 c. marke, tai ghus 
kataliogą už dyka. Raszant padėkit adresą tokį:

mių, nei szviesos, nei varpavimo, nei iszkil- 
mės.

— Szitai be szviesos negalima misziu lai 
kyti!

— Aha, tai užiebkit dvi žvakutes, ne 
daugiaus. A alandą pastovėjo, nuleidęs akis 
į žemę, pamojo pirsztu toliau stovintį caro tar
ną, duodams paliepimą:

— Atveskit man ežia kapelioną, tuojaus!
Turiu su juom viską apkalbėti,idant kokia 

paikysta nepasidarytų. O tamistų vieno daly
ko meldžiu, — graudeno į manę žiūrėdamas:- 
nėjokių demonstrancijų, nejokių iszkilmių - 
Labai meldžiu.

Isznyko pirmutinis jo viežlybumas. Akys 
žėravo kaip laukinio žvėries, o szaltos ir drū
tos kaip plienas,

— Nesibijok, p. Pulkavedi, — raminau:- 
mes regyklų ne darome.

Norėjo da ką pridėti, bet perkirto balsas 
senelės Eustachijos. •

Nebijok sūneli, motinėlė turi tiesa. Mes 
regyklų nedarome. Vieszpats Dievas tik, 
tai kitas dalykas. Jis gali. Mes ne. Mes 
Jo rankose. Jo rankose gyvastis ir myris...

Nustojo ir po valandai dadurė tykiau vis 
juokdamosi ir rankom i aplink savę graibyda- 
mosi.

— Gyvastis ir myris.... Taip, taip, my
ris, susivienyjimas su Jėzum.... laimė.. 
Dangus.. .. Iki rytojui.

III.
Isz kur žinia po apygardą pasklido?
Tik ne isz mus. Gana to, kad, vos ausz- 

raj ausztant keliai vedanti į kliosztorių, mir
gėjo nuo žmonių. Važiuoti, raiti, pėkszti — 
karietos, briezkos, pavieniais vežimėliais mir
gėjo ant kelio, kaip skruzdyne.

O viskas patyloms, be riksmo, be ginezų, 
sznektų. Ant laidotuvių linksmesni einat

-

Shenandoah, Pa

Ir plauke, vis plauke, kaip upe.........
Bažnyczia jau atdara nuo szesztos. Kie

mas kupinas žmonių, nors kareiviai isz pra
džių stengėsi prareiįt. Susyk minios užliejo 
visą plotą. Ir stebėtina! Paprastai tokiam 
žmonių suvėjime atsiranda barnis, riksmai, 
ergelis, sznekos. Dar nieko. Susirinkimas 
dar didesnis, negu ant atlaidų, o minios da vis 
auga ir auga, ir didelis būrys stovi priesz baž- 
nyczios duris negalėdamas įtilpti. Vienok 
suvis nesimankė, suvis nesigrudo, nieks balso 
nepakėlė. Tik sznipszdėjimas maldų augsz- 
tyn kilo, kaip oszimas nematomo maszalo.

Kunįgas džekonas ir mus senelis, tė
vas Vincentas, nuo ftimsos sėdėjo spaviedny- 
cziose. Nes kožnas troszko, kožnas geidė toj 
bažnyczioj paskutinį kartą Vieszpaties P. 
J. kūną ir kraują priimti, toj bažnyczioj, po 
kurios užtarymu jis savo kūdikystėj maldas, 
jo tėvas ir protėvis pas Dievą siuntė. Vie
nok ir prie spaviednyczios kaip visad neb.u
laužymo kaulų, tik džekonas karts nuo karto, 
pasikėlęs, duodavo ženklus kun. Vincentui, 
kad jau laikas iszeitisn miszioms. Tada arti- 
raiejie už kamžos ir suknios sulaikydavo ir il
gas ežia esanezių atsidūsėjimas iszsiverždavo 
isz burnos.

— Palaukk, tėve brangus, geriausias, — 
pavelyk mums iszsispaviedoti.... Szitai juk 
karts paskutinis —

Kunįgas pasiuntinį pas pulkavedį siunti
nėjo su maldavimu, kad turėtų kantrybės.

Potam sėda ir galvą prie langelio palen
kia — ir dūsavimai nutyla, tik oszimas pote 
rių girdėti.

Buvo jau arti pusiaudienio, kada 
vedys su kapitonu ir pavieczio virszinįku be- 
gėdiszkai grūdosi spaviednyczios link, 
szi kareiviai pirma žengė, darydami taką.

----- (Toliaus bus.)



>damaras
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• Ąįi'ęfcuvOjS vilkau
.Apysaka isz Lietuvos praeitos.
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ISZ GUDTSZKO PERDIRBO SVIRPLYS.

VL
Drama girioj.

• ——————

---------(Pabaiga.)----------

Pamatę tokį netikėtą padrutinimą, raiteliai pradėjo dre
bėti ir metėsi bėgti atgal į Szteingauzeną. Senis Struosius 
su visais raitais save vyrais szoko paskui bėganezius kryžio
kus .

Daug tada krito vokieczių nuo lietuvių kardų ir lazdų. 
Iszsigelbėjo visai nedaug, ir tai tik vadovai, skubįdamiesi 
pirm visip

Vingaila tuom tarpu nulipo nuo arklio ir atsisėdęs ant 
žolės, nusiszypsojo smagiai ir tarė į Adomara:

— Na, brolau, ir medžioklė sziandien mums puikiai 
nusisekė. Užmuszėm deszimtį elnių ir dvideszimtį kryžiokų.

— Drugiaus. . . . suniurnėjo po nosia Adomaras, 
riszdamas rankas Bernardui.

Riszamas raitelis tiktai koliojos ir dauginus nieko.
Ant tos vietos, kur dribsojo užsmaugtas ponas Brzeznenc- 

kas, susirinko kruvutė lietuvių, tarpe kurių buvo Sagaila ir 
Jaunutis.

Paskutinis atydžiai apkraustė lavono kiszenius ir už pla- 
czios szilkinės juostos.

— Keikia pajieszkot kur-nors ir Vaidilos — tarė Sa- 
gaila: — tnr but ir jisai kur nors taippat tyso.

— Kadai!— linksmai suriko Jaunutis, isztraukdamas 
isz Brzeznencko enezio susuktą pergamentą su dviem peczė- 
cziais.

— Duok szian — tarė Sagaila, — tai reikia atiduoti 
kunįgaikszcziui.

Visi suėjo krūvon pas Vingailą.
— Mes, rodos, visi czion susirinkę geri rasztinįkai,— 

sznekėjo Vingaila, sukdamas rankose pergamento trubelę. — 
Veszk-gi Sagaila szitą szposą pas Keistutį. Tenai yra kam 
perskaityt.

Ant to ir sutiko. Tą patį vakarą Sagaila ūžė į Trakus, 
kur mes jį ir matėm ant audijencijos pas kunįgaikszczius. 
Vaidila laimingai pabėgo.

Pabaiga.
Keistutis su Vytautu urnai surinkę kareivius, taip netikė

tai apgulė Vilnių, jog Jogėla ir nelaukė visai. Vilnius likos 
- užimtas ir Jogela su motyna savo Julijone papuolė į nelaisvę.

Kartus kryželis buvo ir paežio Vaidilos, į laiką paspėjtį
sio pabėgti nuo Adomaro.

Jis likos pakartas per prisakymą Keistuczio ant savo kie
mo vartų. Keistutis po szitai musztynei apsigarsino did. 
kunįgaikszcziu ir paėmęs nuo Jogėlos žodį (prižadėjimą) 
niekad nesikelti priesz jį, atidavė jam Vitebską ir Kravą. 
Bet veidmainys — Jogėla nenusispnkajijo. Erzinamas per sa
vo motiną ir naszlę Vaidilos, jis, pasikvietęs kryžeivius ir į- 
gijęs gerą laiką, kada Keistutis czion nebuvo namie, užpuolė 
ant tos pylies ir paėmė ją po savo valdžia.

- Keistutis su V ętautu pasiskubino į savo sostapylę, bet 
pakelėj’ netikėtai ir veidmainingai laike persiszneKėjimo 
buvo suimt' ir uždaryti bokszte Krėvos pilies.

Skaitliuje būrio Keistuczio, czion. taippat buvo uždarytas 
ir inųs'pažįštnnras't's*wnila. Kasžin' kukfu budu, su pagelba 
aukso, jam pasisekė susineszti su perdetiniu Kirilui.

— Mat. kokią tai istorija — suriko Kiriba, gavęs gan
dą apie suėmimą ir uždarymą ii pažeminimą Keistuczio.

— Ir Perkūno nebijo tas prakeikt \s Jogėla, kad jį bu
delis pagriebtų!

Neilgai mislydamas, jis su penkiais vyrukais 
leidosi į pilį Kravos ir pergalėjus visokius priepuolius 
paspėjo iszliuosuoti Sagailą.

Buvęs pasiuntinys laimingai nusileido isz lango 
bokszto ir sėdęs ant parengto jam arklio, teszkė pas Vingailą.

Vingaila su savo vaisku prisiartino prie pilies Krevo ir 
paėmė į savo valdžia.

Bet buvo jau vėlai.
Per prisakymą Jogėlos, senas didvyris likos užsmaugtas!
Vingaila kaip padūkęs atvažiavo pas Vytautą ir prane- 

szė jam viską..Drūtam piktume Vytautas atvąž-iavo į Vilnių 
ir pradėjo koliot ir dergti Jogelą. Jogėla supyko ir nusiuntė 
jį taippat į Krėvos pilį.

Vingaila ir Adomaras nieko negalėjo padaryti su Jogėla 
ir visą savo piktybę atkreipė į kryžiokus.

Ilgai jiems teko valgyti iszvirtą Jogėlos koszę.
GALAS.

i

Meiega S. Daukanto Hjografijai.
• Pagal M. D, Silvestraiti paraszė kun. A, Burba.

----- (Tąsa.) -----
Koks buvo lietuvystės padėjimas S. Daukanto gadynėje, 

paaiszkįs mums kun. Ignaco Vaiszvilos pasakojimas:
„Kada dar (buvo tai apie 1831 m.) mokinausi Telszių gim

nazijoje, kur mokino kun. Bernadinai, tai viską mokino len- 
kiszkai, apie lietuviszką, kaipo anuomet mužikiszką kalbą, 
nieko nebuvo, 1833 metuose maeziau, kaip gimnazijos pro
fesoriai Bernadinai labai isz žemaiczių vaikų pasijuokdavo, 
kurie lenkiszkai nemokėjo, visaip juos pramanydami. Apart 
to, profesoriai tvirtįdavo, kad nuo mažens žemaitiszkai kalbant 
sunku buvo iszmokti lenkiszkai, o žemaiczių tarpo tada jokis 
prie savo kalbos patraukims nebuvo ir kožnas rūpinosi kuo- 
greieziausiai lenkiszkai iszmokti. Lietuvystė visur buvo bjau
rojama.” Tą patį patvirtina ir p. M. D. Silvestraitis: ir jis že
maiczių mokslainėse tą patį profesorių pasielgimą matęs.

,,I,sz senovės laiko, — toliaus sako kun. 1. Vaiszvila, — 
kad 1831 m., Telszių paviete, bajorai buvo iszstatę 17000 ka
reivių dėl lenkiszko maiszto. Botam (1831m-) laikui ir toliaus 
net profesoriai Bernadinai labai persekiojo lietuvystę ir juok
davosi visaip isz „žmuidziakų”, spirdavo (varu varydavo) juos 
atsižadėti prigimtos kalbos anoje Telszių gimnazijoje, o labai 
girdavo lonkiszką kalbą, kaipo poniszką. Tarpe mokitinių. 
apie lietuvystę nei jokios kalbos nebuvo, nei jokio tauliszko 
pajautimo. Taigi ir Daukantas, nuo bajorų iszjuokianias ir 
persekiotas (jis Žemaiczių Kalvarijoj mokinosi), pirmus ledus 
tame dalyke laužė. Turbūt isz bajorų ir lenkbernių baimės 
net testamentą lenkiszkai paraszė.” Szį testamentą ras skai 
tytojas žeminus, į lietuviszką kalbą iszguldytą.

* **
' Kas prisieina barnių tarp Daukanto ir vyskupo Volon- 

cziausko isz szio kliu. Vaiszvilos pasakojimo galėsim spręsti:
„Simaną Daukantą rots prie smerties prirengiau, su juomi 

paskutiniuose laikuose dar du mėnesius, isz nelaisvės pargrį
žęs, gyvenau. Kaip manę į nelaisvę paėmė, tai Simaną aid 
savo vietos palikau gaspadoriumi. Pažinau jį Varniuose pas 
vysk. Voloncziauską pirm jo smerties apie 15 metų. Su juomi
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ANTANAS KALCZ1NSKAS
geras ir teisingas

' vyras laiko

mainierin
J KOTELI

ANT
KETVIRTOS

0 Jų (fourth) Street,
Vili' Minersville, P.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

Laiko goriausią

Atsilankyk! palyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

RIYlTžASS vainikai dėl scermenų. Taiposgi 
isokios zobovelės isz Liekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas 

nedelinis szeimyniszkas laik- Mrs< M R Schmid-s 
rasztis iszeina Waterbury, $įr

Conn‘ Shenandoah, Pa.
Rytas“ kasztiioja ant metų . ....Labai gražios ir pigios 

tiktai......................... $1.00. j Kalėdų zobovėlės.
Kiekvienai krikszczioniszkai 

szeimynai naudinga jį iszsira- ŽINIA Ui.E SALIUNIKU 
IR SZTORNIKU.

Antraszas:

Rev. J. Zebris, 
34 John str. 
Waterbury, Conn.

PARSIDUODA 
didis mūrinis hotelis vadinamas 
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
minga vieta dėl piknikų; strytka- 
riai eina ežia jau.

Dasižinokit pas
Mr. M. Dormer

3t. Clair, Pa.

S. Markauckas

Pirkit sigarus ir si garėtus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 Ė. Centre str.
Shenndo ah, Pa.

JVI. p. JVIaley,
—neseniai pirko— 16 N.Main st

Shenandoah,
žinote, jog kaipo naujas 

nesigaili savo gardaus
pertai, 

biznierius
alnczio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas sąrą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. II y

— Na wisi prie alaus —
CH. SHfVSIDTO

Ar žinote lietuwiai kad (JIIRYS- 
TIAN SU M JDl’O yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Cli. Slimitlra o-ali kas nori erauti ir

O O

baezkutia in namus parsigabenti

Ilir 11

-: labiausiai nusipirkt :-

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

PARSIDUODA

tinkantis ant biznio
New Philadelphia. Pa. 

Dasižinokit pas Adomą Sziaudį,

Dr. P. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

1 Parduoda dzie- 
gorius naujus ir 

aįų pataiso viso- 
W^ikiils dalyku:

KRS

P° n°tbo deceived by alluring advertisements and 
think you can get tho best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 
for a mere song. Buy from reliable manufacturers 
that have gained a reputation by honest, and square dealing. There is none in tho world that can equal 
in mechanical construction, durability of working 
parts,flneness of finish, beauty in appearance, or has 
as many improvements as tho NEW HOME

WRITE FOR CIRCULARS.
The New Home Sewing Machine Co.
Obange, Mass. Boston, Mass. 28 Union Square, N.Y. 

Chicago, Iix. st, Louis, Mo. Dallas. Titvas.
San Francisco, Cal. Atlanta, Ga. 

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gon’l. Agt.
2711 Chesnut st. Phila dclphia Pa

Geriausias Sliemmdorij įJio 
tographas; nutraukia pąveik 
sius kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui por're

Puikiai nutraukia ir n<-bran

41 ir 24

DAKTARAS

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

S h o n a n d o a h, Pa,

nauja

■k M
y

Lietuviszką Graboriu 
Vinca Minke vieži n 

230 W. Centre, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir il

ginus dėl sze-rmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-.

. Istorija Katalikų Bažnyczios. .1 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož 
nam katalikui. Kasztiioja - §1,00

bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 
Kasztiioja - . - - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztnojeS ,50 
pas KUN. a BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Liiz. Co

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 32 page Book Free, 
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law, 
Wp. U. 8. Pai. Office WASHINGTON, D.C

DIDŽIAUSIA

RESTAURACIJA.»
Geriausi gervinai, užkandžiai ųždyka nu 
ryto iki 12, ir nuo S vakar iki 12. Ti - 
ri visokiu kogeriatįsia padarytų valg’ų 
kepsnių, oisterių irt. t.

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PH3KEVICZW 

Kampas Main ir Oak uliezin, 
SHENANDOAH, PA.

Jei pirksi J>pirk szita
. a •. ?' * ' ■ - ? ' s < ‘ t it i « i f f f ii

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

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

laika. Yra tai stebuklingai drutas ratas, lengvai sukasi ir mos dauginus papasa

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prisiųsk ir 

Garsą pas mus.

Keating Wheel Co. Middletown, Conn.

gf Geriause ir szvieziause mėsa
— pas —

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28

Dirba visokias 
SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ...
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures, 

merikoj/ ♦

Shenandoah, Pa.23 N. Main str

Juozą
PAS

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvvą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas 
szalis Europos. Teipgi laikau saliuną, kur^ kiekviens Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

p i i e fe a
Minersville’je, Pa. y

Gali gauti visokiu ) . . , . . . . . , .
dalyką toaletni. j- Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE nut 4th & SUABURY STR.

gerai sugyvenome, prietikiais buvom. Su. juomi visados lietu- j lą; žmonelės, atydžiai kunįgo žodžius iszklausę, iszėjo isz baž- 
viszkai kalbėjome. — Priesz pat smertį manęs praszė, kad, nyczios, savitarpije skundėsi ant nupuolimo savo vadovų, kad 
jeigu paminklą pastatysiu, butų padėti ant jo žodžiai: ,.vargo jie, žmonės, nebegali girdėti savaip sakant pamokslų, nebe- 
pelė”, nesą jis daug vargo po svietą. Pas grovą Tiszkų, no- ■ turi knįgų, isz kurių galėtų apsiskaityti apie daigius reikalin- 
rėjo vietą gauti, bet visi ponai periszkadijo jam, pasityczioda- gus krikszczionims.”
mi isz jo: ..žmuidzin. žmuidzin!” Vienu žodžiu, ponai nebuvo; ,,Tą sznekėsį ir skundą isz szalies girdėjo S. Daukantas, 
jam prielankus. Asz pat- 50 rublių pridėjau, norėdamas, kad Toki žodžiai jo gerą szirdį kaip peiliu pervėrė. Jis pasiža- 
..Lietuvos istorija" butų perspaudįta, nes Daukanto sveikatos dėjo nuo to laiko gyventi vien tiktai delei gero savo žmonių, 

atpildyti savo krupsztėjimu ir stanga tai, ko lietuvių kunigai
bet paskui su paežiu Daukantu nprokavonie, kad jo juodrankis ir kiti niokįti Lietuvos vaikai nedaro.”
bus geresnis už aną su^lcGddomis perraszytą. — Vienoje gro 
matoje vysk. Voloncziau<kas pas Daukantą raszė: .,ar tu gir 
tas buvai, kad tą istoriją ra-zei." Daug tokių gromatų vv 
pas Voloneziauskas per manę dėl atidavimo Daukantui raszė,

Daukantas buvo prieszingas lenkmeeziui 1863 m. ir pra- 
naszavo, kad isz to nieko nebus. Prieszingai vyskupas Vo-

tų popierių kurias

nedidelį maskolių būrelį Telsziuose pergalės, o toliaus isz vi
sur gaus pasze’pą- — Sim. Daukantas kalbėdavo: ,,Asz dėl

Ir kad po jo smerties jieszkos 
, todėl ir savo giminaieziui 

Po Daukanto smerties, vys
kupas Voloncžauskas pareikalavo nuo manęs ..Lietuvos isto
riją", kurią asz jam tuojaus ir nusiuneziau. — Kaip isz ne 
laisvės pagrįžau, tai vyskupas, supykęs už prilaikymą S. Dau
kanto, nepriėmė manę, todėl pasauliszka valdžia vėl manę 
iszsiunLc į \ ilnių. — Daukanto surinktas dainas ir kitus rank- 
raszczius, pas manę užsilikusius, atidaviau Dr. Ant. Buivy-

Ir teisingai jis savo pasižadėjimą parodė nevien žodžiais, 
ku- bet ir karsztais darbais, beje: 1837 m. jis agarsino ,,Prašiną 

lotynų kalbos.” In kelis metus 1842m. paraszė ,,Abėcėlą 
Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių kalbos”; 1843 m. iszdavė 
,,Knįgelę apie žinias draugystės nusiturėjimo”; 1846m. iszda
vė ,,Gyvatas didžiųjų karvaidų”, Karmelijaus Nepoto loty- 
niszkai raszytas; toliaus ,,Pasakas Pliedro”, ,,dainas Žemai
czių, pagal žodžius daininįkų iszraszytas”, kur patilpo 118 
dainų; 1847m. apgarsino ,,Pamokymą apie auginimą tabako”; 
,,Parodymą, kaip apynius augįti pagal naujųjų prityrimų, 
kokius apskelbė teutoniszkai B. A. Gurnards”; 1848 m. ,gi
ežių knįgelę” (pagal Settbgostą); po tam ,,Ugnies knįgele 
arba trumpas pamokslas. kas žmonėms vertai daryti puolasi 
pirm ugnies, ugniai pasidarius etc.”; ,,Pamokslas apie sodnus 
arba daigynus vaisingų medžių” (pagal J. H. Žigrą): „Pa
mokintas, kaip rinkti medžių sėklas”; 1845 m. iszėjo ,,Budas 
senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių”, kurį 1893 m. ,,Susi- 
vienyjimas lietuvių katalikų Amerikoje” perspaudino. Alėtas 
nėra mums žinomas, kada iszėjo „Paszaro žolės sėjamosios” 
(apraszytas ant naudos Žemaiczių ukinįkų Jono Varno, Vil
niuje). Isz jo rankraszczių dabar jau yra iszėjusi ,,Lietuvos

«- * 
-X-

Tiek kun. I. Vaiszvila nupasakojo apie lietuvystę ir
S. Daukantą. Taigi tokia buvo prie lietuvystės apatija. j Istorija”(Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje, 

Bet kas karsztą lietuvystės meilę įkvėpė S. Daukantui, paraszytas 1850 m.) pirma ir antra knįga pas Juozą Pnuksztį, 
kuris net ir vyskupą Volonczauską paragino dirbti ant dva- 
siszkos lietuvystės dirvo
lykui isztikimai ir nuodugniai pasiszventė? Sztai mums tą 
dalyką aiszkina J. S. Kuoksztis (žiurėk Auszros 18S3m. p. 14), 
kaip dar S. Daukantas buvo universitete: Vilniuje vieną
kartą, kada kunįgas miszias laikė, meldėsi bažnyczioje keli 
musų žmonės; greta jų stovėjo ir Daukantas. Po miežių, ku
nįgas pasakė musų žmonėms nesuprantamoje kalboje pamoks-

Plymouth. Pa. Amerikoje. Isz gulinezių rankraszczių yra: 
o pats per visą savo amžių tam da- 1. Palangos Petras; 2. Apie auginimą girių: 3. Gaspadorius;

4. Lietuviszkas elementorius; 5. Justinuos Ilistoriarmn isz- 
guldymas; 6. Žemaiczių istorija; 7. Rubinaczio Peluzės gyve
nimas (pagal J. II. Campę); 8. Lietuviszkos dainos.

j Idant parodyti svietui, jog nevienas yra Lietuvos raszti- 
nįkii, pasiraszydavo įvairiais pseudonimais beje: Mylė, Dei- 
vinakis, Pėdelis, Kraklys, Ragaunius, Žeimys, Vaiveikis,

* **
p. Leonas Kauneckis pasakojo p. M. D. Silvestraicziui

L Nuo ko Nemuno upe savo vardą gavo?
Visi sako, kad tai lenkiszkas žodis, o ir dabar keli raszti- 

nįkai tą patį tvirtina, bet S. Daukantas sziaip pasakojo: ,,Di- 
dei giliuose laikuose, kaip tiktai pirmą kartą žemaieziai atė
jo upėmis lig Baltojos juros, taip anie pradėjo pajūriais visur 
klaidžioti. Per metus vieną ar du kartu žemaieziai turėjo 
susirinkti į vieną vietą, kurią apskyrė pajūryje, o kurią pra
manė Szventoji. Szį vieta ir sziądien tebvadinasi „szventoji”. 
Žemaieziai skirdamiesi isz szventės, kožnas į savo pusę, nega
lėdami isz broliszkos meilės persiskirti, kits prie kito bėgio
damas, sakė: ,,tas n e m u n a (ne mano) būrelis! nes savo su
rasti ne visi galėjo. Kaipgi nuo to vardo irtoji upė Nemuno 
vardą gavo. Vienas būrelis Nemunu nuplaukė, o kitas drau
ge plaukdamas į Nevėžės*) upę įplaukė.

2. Nuo ko N e v ė ž ė s vardas paeina?
Nevėžės paupėje buvo dideliai daug įželdingų (iszkadlyvų) 

žvėrių ir apart to dar buvo baisiai užversta dideliais senais 
medžiais. Plaukami ja turėdavo didį vargą, todėl žemaieziai 
pramanė ją ,,Nevėžliba”, isz ko Nevežė iszėjo. • ’ .

3. Kitas būrelis nuo szventės besiskirdamas ant Uepo-

ežeras su jurą sueinąs, per kurį iszlipti negalėdami, lieptą 
dirbo, per kurį lipo į kitą pusę. Persidaginę per tą vietą 
pavadino Liepoje nuo žodžiųli eptas ir lipti.

4. Kurs būrelis į szią pusę traukėsi pogal Bartuvos upę 
su szunų pagelba, o nuo medžių daugumo negalėdami prasi
laužti su bartuvais (platus senovės gadynės kirviai) skynė 
sav kelią. Tokiu budu daug bartuvų,sugadinę, paterioję, tą

[Toliaus bus].

*) Nėvėžė įplaukia į Nemuną po Raudondvariu arti Kauno.
**) Toji upė, ant rubežiaus tarp lietuvių ir kryžiokų būdama, galė

jo per ilgus glnczus ir karcs'nuo barimosi vardą gauti, o estiszkose kal
bose uva upe ženklina. Todėl Bartuva upe nubarimosl gali būti pava- 
dita, G



^raiiaMjiisiseke,
Kare su tufais® 

-baigiasi. V
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Isz Graikijos pareina kassyk 
vis liūdnesnes žinios. Kaip 
jau žinoma Garso skaitytojams 
grekų kariumenė turėjo pasi
traukti priesz turkus isz gulyk
lų ties Larissa paskui ties Phar- 
sala ir dabar net isz treczios 
vietos Domokos daug didesne 
turkų armija iszvijo graikus. 
Per visą kares laiką graikai 

„ pasirodė narsiais kareiviais, 
bet nieko neįveikė priesz daug 
drutesnius ’ turkus. Nemaž 
prie graikų pamuszimo prisi
dėjo ir Europos vieszpatystes, 
o ypacz Vokietija ir Maskolija, 
kuriuos trukdė isz syk graikus 
ir per tai davė turkams progą 
susidrutįti ir pasirengti geriaus 
ant kares.

Kaip jau, žinoma, turkai la
bai barbariszkai, nežmogiszkai 
apsiėjo su paimtais į nevalią 
graikais.

Daugeliję vietų graikų jau
nuomene, ypacz mergaitės 
smertį sav padarė, kad tik ne
papulti į turkų rankas.

Graikija nusižemino priesz 
brutaliszką galybę atsidavė ant 
savo - neprietelių milaszirdys- 
tės, praszycįama. sądorps (paka 
jąusj. • J™ . •

Turkija isz syk buvo norėju
si užgrobti diktą plotą graiki- 
žemių ir tik ant pabaudimo 
MaškolijošT kuri dabar gaspa- 
doriauja Konstantinopolije.su- 
tiko gądįtis su Graikija.

. £ J | 1X4 S KOL IJĄ. 19 f 12

---- 13 d. Gegužio Petrapilėj su- 
simuszė du trukiais, perką la
bai daug žmonių prastojo gy
vastį. Vienas trūkis veže ka
reivius ir per tą susidūrimą apie 
įod kareivių ir 2 apicierai li
kos užmuszti, o kita tiek sun
kiai sužeistų.
Z-ĮĮ < , - j t į , j ~ '

C a 8 c a re t’s sudrutiha skilvi, inkstus 
i/, žarnas- Niekad ueapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

Pittsburgh, Pa.

Pittsburgiecziai, kurie dar 
neužsimkėjo, yra meldžiami, i 
idant teiktųsi užsimokėti už! 
,,Gar^ą“, nes jau pusmetis 
baigiasi, o kitų d a nieko nėra 
mokėta. Užsimokėkit Pranui 
Naujokaicziuų_.o kitaip bus 
sulaikytas „Garsas“ daugeliui, 
jau ir taip nekuriems likos su 
laikyta.

Jeigu kurie norit užsiraszyti 
.,Garsą“, tai ofisas randasi ant 
1012 Carson gatvės South Side, 
galima užsiraszyti kievieną va
landą.

A • -—‘

Daugel pradėjo mainyt gi- 
venimo vietas, o ypacz isz mus 
brolių: vieni keliauja į tėvynę, 
o antri isz tėvynės į Ameiiką, 
todėlgi broliai su tokiais reika
lais, kreipkitės pas savo vien
tautį P. V. O b i e c u n ą,

1012 Carson str. S. S. 
Pittsburgh, Pa.

Kad papuczkai tave kankina ir ne
smagu darosi, valgyk Case a r e t s 
katariszkas cukęrkas. isz ties pasveiksi, 
10c., 25c, k U

Isz Szenadorio.

SCHLOSSO ..... .
Geriausias Drapanų Sztoras.

VYRU IR VAIKU DRAPANOS. 
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

Siutus daro ant orderio
geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.

Atsiųsk reikalaudams sampelių.

SCHLOSS Sumburry str.,
Minersville, Pa.

Povilas Obiecupas

GEORG E SHAFER. I
Didelė krautuvė, ant South Si

de alaus, degtinės, vino ir visokių 
lekierų. Reikalaujentiems prista
to i namus.

Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientautį P r a n ą S t r a- 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neuž- 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

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

NEDELINIS LAIKRASZTIS
Iszeina Chicagoje Kas subatn ir paduoda žmonėms 

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

4 Gegužio (May) bažny- 
czioj szv. Povilo Klbsztoriaus 
ant MtOliver, kur yra sokb- 

p4i«HTonTstų,atsilaikė auksi
nis Jubilėjus 50 metų kuni
gystės vieno isz to zokono ku- 
nįgo Luke’s.

Jubilėjus buvo szvę&tas la
bai įszkilmingai. Prie dau
gybės vietinio zokono kunįgų 
atvažiavo daug ir svietiszkų. 
Miszios prasidėjo ant 9 valan- 

"^do^iyto. Kliosztoriaus baž: 
nitžia nors yr gana ruiminga,

- o vienok svieto priėjo, jog ne-
- buvo vietos dėl atsisėdimo.

Pagiedoti laike to Jubilėjaus 
buvo užpraszytas lietuviszkas 
vargamistra p. <L 'Grajauts- 
kas, su vietiniu koru, ir laike 
miežių giedojo vien tik lietu
viai. Paskui visi angliszki 
laikraszcziai labai placziai ra- 
szė apie Jubilėjų ir apie lie
tuvius, jog esant puikiau
sia parapija, kuri susideda 

‘vien tik isz lietuvių, ir nie- 
kuom neatsiliėka nuo ameri- 
kieczių ir iszgyrė virsz’ minėtą 
giedojimą ir muzi ką. Taipgi ne 
vienas isz amerikieczių vargo- 
nistų klausinėjo lietuvių - ko
riju spasabu jie likos ten už
kviesti? kodėl, girdi, jų ne
kvietė; taigi yra klausymas, 
kodėl taip buvo.

Virsz minėtas kunįgas Lu
ke yra gimęs Genoa’j Italijoj, I 
ant kunįgo likos paszvęstas 
1854 m. ir ūmai atkeliavo į 
Ameriką ir apsigiveno Pitts- 
burgh’e ant South Side, ant 
Mt. Aliver, kur suorganizavo 
ir pastatė vokiszkos parapijos 
bažnycziąszv. Mykolo, taipgi 
ir szv. Juozupo, opaskucziau 
šiai instate kliosztorių passio- 
nistų, kur ir dabar gyvena.

Pereitą panedėlį (t. y. 17 Geg.) 
Szenadorio teatraliszka kuopa lo- 
8ze teatrą „Pagirėnų gobtu ves“ 
ant Fergusono Opera House. 7 va
landą vakare buvo puiki paroda: 
priszakij ėjo vietinis lietuviszkas 
benas, paskui juos jojo raiti Krako
viakai ir virszinįkai. pagaliaus va
žiavo mergeles puikiai pasirėdžiu
sios, o ant galo ėjo pėksti katorž- 
nįkai, žydas ir senelis, o szale jų 
jojo kazokas. Svieto užsikiniszo 
visos gatvės.

Matant taip puikią parodą ne 
vien tik lietuviai, bet ir svetimtau- 
cziai, kaip tai lenkai, anglai atėjo 
pažiūrėti to lietuviszko perstaty
mo, ir salė .buvo pilna publikos. 
Pats perstatymas taippat gerai 
nusisekė, ypacz prajuokino žmo
nes p. Pigulka (A. Malaszkevi- 
czia), senas zakristijonas isz Pa
girėnų su savo ,,gumbu" ir ,,lie- 
karstvomis.” Kiti aktoriai taip - 
pat gerai savo roles loszė. Žodžiu, 
perstatymas nusidavė puikiai. 
Geistina butų, kad toji kuopelė ir 
ant toliaus užsiimtų tuom darbu 
ir nepatingėtų paszvesti keliolika 
vakarų ant prasi mokinimo kokios 
nebūk dramos ar komedijos, nes tai 
yra visgi tautiszkas darbas.

Baltru s.

Cleveland Ohio, susirinkimas 
draugystės Lietuvos Sūnų, 
Kareivių, atsibuvo 9 d. Gegu
žio ant salės sz. Petro bažny- 
czios.

Tapo apsvarstyti dr-ės rei
kalai, tarpe kurių _ likos nu
spręstą per sąnarius'dr--ės, jog 
įžanga į draugystę liks numa- 
žįta ant $1 nuo 9--toš Gegužio 
iki II -tai Juliaus, tai yra per 
2 mėnesius.

Užpraszome vish lietuvių, 
kaip isz lenais, taip ir isz ap
linkinės visiem pasinaudoti isz 
progos, nes kaip užsidarys, tai 
bus po laikui.

Su godone sek.
, ‘ . K. K a c z e r g i s.

Balius!

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. 1. ir pinįgai būna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengenti, o ne pas koki ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot 
per laiszką, Įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centių o gaus broliszką rodą.

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

P. Obieėuiias .

Dvi Aplieta 
kur galima susiszekčt lietuviszkai, 
nes .Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ką galima gaut brolisz- . 
ka rodą pas ji po tokiu adresu:
P.O. Shilling & Co.,

2S01 &24OI Penn. Avenue, 
Pittsburgh l?a.

_______________________________ |

VIENATINE LENKISZKA
' APT1EKA

netoli Jietuviszkos bažnyczios. Vais
tai esti pargabei'ti isz Europos ir re
ceptai buna iszpildomi kuoteisin- 
giausiai. Taipgi turi visokių paten- 
tavoti! vaistu.

’ Sarzynskas,
805 Carson Str. South Side.

ITITSBURGH, Pa

,.LietuVii” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu dolerinū 
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knjgelę, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gal 
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c., o prisiimsime dykai.

,,Lietuv” yra labjausiai iszsiplatinus po visą zlmeriką 
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

Lietuvos” spaustuvės pausdina visokias knįgas, konsti tu ei 
jas ir visus kitus drukus: lietuvisžkai, lenkiszkai ir angliszkai. 
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo lomiame na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

,,Li etuvos” Redkcij pard uodą szifkortes ant geriausių 
laivų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai 
iszsiųsti per ,, Lietu vos“ redakci ja greieziausiai su vaikszczioja 
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.

Raszant su bent kokiu reikalu į ..Lietuvos“ redakciją 
arba pinįgus prisiuneziant, visada uždėkire szitokį adresą'

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

1o12 CARSON STR, PITTSBURGH. PA.

LIETUVISZKAS

pępiĄuczius i steliuotus siutus pasiuva 
/ tikt už §14 niažiau- 
I sios prekes, eina, iki §40, 
( o kelnes nuo $3 iki § 18;

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas ku(’Į>uikiau- 
siai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalesit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.O •

South Boston Mass. dr. D* L. 
K. Vytauto kels balių ant naudos 
Emigrantų Namo, ant 31 dienos 

I Gegužio (Mojaus)
Ant salės Caledonija Hali

45 Eliot str. Boston Mass.
Szokiai prasidės nuo 2-ros ady- 

nos po piet ir trauksis iki 12 ady- 
nai nakties.

Inženga ant baliaus virui $1-00, 
o moterėms50c.

Užpraszom visus lietuvius ir lie
tuvaites isz Bostono ir aplinki
nės. Taipgi yra užpraszomos drau
gystes, kaip tai sz. Kazimiero S. 
Bostono, sz. Juozupo Bridgeton'o, 
si. Roko^ Brocktono, idant 
pribūtų ant to didelio baliaus ir 
pasilinksmitų su mumis isz drau
gės. Su guodone.

Komitetas.

Ant pardavimo.
NAMAS, LOTAS ir BUCZERNE 
su visomis prietaisomis. Labai pui 
kiojo vietoje ant biznio dėl lietuvių, 
nes ežia dar nėr nei vienos lietu- 
viszkos buezernės.

Dasižinokite pas
Juozą (Bendoraiti 

arba pas
Edward Flannigan

New 'Philadelphia, (Pa.

PARDUODA SAL1UNA
V. Kuprelevyczia ant 30 E. 

Centre str-, Shenandoah, Pa., 
Czižaucko name, užtai kad nori 
persikelt į Washingtono valstiją.

Giffen <£ Giffen 
kompanija, kuri yra po priežiūra 
dviejų moteriszkųjų. paėmė parda
vinėjimą stalelių dėl žodyno.

Tos dvi merginos atsižymėjo 
kaipo gabios rundytojos kompani
jos reikkalų ir ant savo 
rankų turėjo visą milijoninį tos 
kompanijos biznį. Noyes’o Žody
nui stalelis, kurio ypatingu parda
vinėjimu jos iszsiima, gaunamas 
yra New ^'ork’e, Boston’eir Chi- 
cagoje. Raszyti reikia ant szio ad
reso: Giffen a- Giffen 110-112
U~. ll'as/uiigfon str., Chicago, III,

Wanted—fin Idea SS3 
Protect your Ideas: they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neys, Washington. D. C., for their $1.800 prize oITei Į 
and list of two hundred Inventions wanted.

Puikiausia visam Shenandoah

BESTAUPACJJA
’1 ris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
3ii mos kliasos.

Vincentas Domaiiski

fe

J. M SCHAFER.
LaiRau krautuvę importavo!tį VYNO,

LIKIERIU, pa rumbe 11I u isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU< k,lr finlit gaut butelinis ir 

bnczkutėmi'.. užlaikau klerkę lietuvį.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit 

atsiszaukt po adresu:
1 109 ('arson str. South Side

Toleplion 4 1 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

Teipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
uo pip-iausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdino-a ruda 
kiekvienam reikale. “ : H

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

121 ir 117 E.Ccntre str, . ; ■
[36 ir 9] ■ SHENANDOAH, PA

avus galvjo tikintis kad lietUu iszkuji- kalboje pas r iditii beit 
knlga kni’iojt' wvs S slaptibi s ihOiiij mo butu titidimg'os d< 1 wys’i-’ 
Seutfėėb žn ones waduio !n«'hiiii!:kMs rnrah. ; d iritiuž is n.ui.it 
su pngi.dha ;Tur-1 ■ 'A < s, <■ ti i>'^million u u c ;s : i/i.-i.c.t ■ 
kiu ka tajp niislij • irszuial. <. (L.t'.c mmiiš lca\ amkiii ii t l.:es,| ra;.i-

fe

fe

fe

turi geriausią agentūrą,
apsaugoja nuo Ug’lUCS ii' maino pinigus ir hiuiTCTia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda liailHlš ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiR!.

Nori siųsti kam laivakortę?
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir iiisziuryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus PlliladclphijojO 
ir Camdene?

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasįs- 
kolįti? Tai eik pas

fe

Nori pin įgils iszmat ■S

S

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
. Tik nepamirsz;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.
lifgjgj'gjgfljgjgjgj

fe

NAUJĖS * LIETUW1SZKAS H ■ H
ĮŠALIU N£S^

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.
JUR. $ ANCEREWI6ZEUS,

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

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

GERIAUSIAS H Lietuviszkas g KRIAUCZIUS

Adoiihis lln jii ne k a s
Persi kraustė į savo naujus namus ant^^XVSV

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

Insisziurikite (apsisergekite) pas
120 South Jardin Str Shenandoalų 

Ties lietuvisžka bažnyczia

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (Insurance) kompanijoas Tnsziurina nuo ugnėles jau daugelis metų

David Faust,

IRQflTTITPT V nniDINTETh c“re “y caseof constipition. Cascirets are the Ideal Laxa.i 
flOflURUlDLI uuanan IBEiU tive. never grip or gripe,hot cause easy natural results. Sam<i 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., Chicago. Montreal. Can., or New York, 117.i

Adomas Kiczas 
galiausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kriauezius visoj Minersvillej.

Lietuviai, eikit pas saviszkį. o nesigrai 
dįsit Gyvena Grabaucko namuose.

[8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 

neveik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bedoje

Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest ci.-culation of 
nny scientific Journal, weekly, terms $3.00 ayear; 
11.50 six months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, Now York.

Wo BUILD them YOUR order

SOUDAN, 
NILE and

BICYCLES

PYRAMID
and

TANDEMS

They run better and last longer 
and are very attractive. Send for 
our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de
tails as to ....... .

COLOR 
and FINISH.

Mason & Mason* Company,
No. 587 W. Madiscn St., Chicago, III.

R. A- Davenport
— PARDUODA —

VISOKIUS FECZIUS KUKN1- 
NIUS 1R DEL SZILUMOS.

— TAIPOS-GI —
Pataiso kiekinius stogus ir už- 

laiko visokius daigtus rei
kalingus prie 

kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S. Jardin sir Shenandoah, Pa,

. daugiau kai.-s-z Uit * t<> >"n Į . i>iu.u,ir:,pp 5b ..Iro.- .du, į pi- > 
daneziu gau t : ,į zkiej kajp apsyejiit* ir i^z s<iw ■ už.pi.dis i zsii .-^t ;

Tol kniga drueZ. j ir pnjkitj iu angliszka atldvkta aodat‘Ui »:i auks-s atspaud. m aut 
abdaru, ka-ztsiiija tyktaj , • < • • • • ■ • • ■ (l

T, jpo-i turu a .i pardawim » wysmkiu; dajktus ir reikalinga* priel.ijsas pri.- m u,nu , 
be kuriu apsi- ji negali. 1‘iieg ta u turn kr.iiitnwia wy-.-km kuigu k -kioi lyk: .j lie.u- 
vviszkoie kalboįe i -.Zpio. Turu masziiniki^> (Lt druk.av. i n > <r- mn '.tit ir it

I'ujki popinta del raszim > gromatu su daih'tn kwi.-tkmn >r Uiukaw- uis paswe.k.ni- 
.nais. Tuzinas tokios popures su dalins kaperis kėsz u ja -Th-., t.is tuzinai $1 00

Turu dėt jaunumenes juokingi kwi.tk i, kur., kada dmCi p. wuo-tit, ictiszka W.-p>.- 
dilo ir padaro daug juokii, preki«‘2>e -o

Kas iž dvdeles f‘logmfiios noteįu ti)ret daugiau m.7.li. tegul nl.-iuueze Jyd.la, a J 
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 maž.tikiu ir nruii u už. $ >e. <

.Norintiem dažinot aj.e wysoki. s kaiga-kitokius d:pk!..s ir< i. n<-<. po .•iptitr.'inui2 cei.lim-, mar- 
klės tuojau sianezin drnktmru* kataldgiiš. Adn-sč.s iu m . ne s/ituk>.

JOSEPH IWAT0T1S,
287 Wythe Ave., < Brooklyn N. V

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit — _ _____
Szaito alaus, ^eros arielkos' o e i
Ir kvepenezių cigarų....

Ateik, broli, pamatyti .dJužll
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland o lietuvių 
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

IMILIUCKOS 
tali stalls

Didžiausia vieta Shenandoah ■
! ' 1 11 ? • ' . Į ■ Į j g’ • i Į i ■ Į 'j . . ‘ < I • ■ ■ . • . ! i I i . • 1 f

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene. H
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
Pinįgus ko greieziausia itiesiok in namus nuliaicižiamL, c

MilauckaSrSunus
10 S. Main Str-

Shenandoah, Pa /
B ft "m I ft arba g*rlausia u*oi£a dėldarblnįkųarszeip žmo BJB N N U &■ H Kurie nor szį bei tą daslžinotie ir szalto alų|H^U I ■■■■IV ežio taurą Iszgert'e ar cigarėlį parūkyti, ateiki 

B --- - te pas:

12 North Hancock Street, Juozą Daukszi

n.ui.it

