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Kutiecziu „Williminfinmas arta
myris“.
Dinamito bombos
daugeli
suzeide ir
o
uzmusze.

Baszibuzukai uzmusze 16 Anai, kareiviu.
Keliauninkas Andre
nulėkė in sziaurius.
Ciecoriaus Wilhelmo
sužeista akis.
Užkietėjens sultonas.
KUBA.

Metas IV.

SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA, 24 d. LIEPOS (JULY), 1897 m.

LIETUVISZKOS KANKLES

at the.'Post-Oefice at

Žinios isz Amerikos.

Kiekviena tauta turi netik savo ypatingus budus, bet ir
savo nacijonaliszkus muzikos instrumentus.
Taip lenkai se
Isz miesto Settle, Wash.,
novėje turėjo instrumentą, vadinamą liutnia, maskoliai —
pranesza, kad ten žinia apie
gusli, ispanai — citra, italiccziai — gitara ir 1.1. Mus, lietu
vių, proseniai turėjo savotiszkus instrumentus — trimytas ir
dino visus žmones. Policijantai, motormanai. konduktoriai
Trimytos — buvo tai kariszkos labai dideles medines
ir kiti, turintiejie sziokias to
triubos.
Isznykus lietuvių karėms su jų prieszais, isznyko ir
kias vietas, meta jas ir traukia
trimytos.
Szendien apie jas žinome tik isz senovės apraszymų.
visą tą judėjimą šukele žinia,
Antrasis lietuviszkas instrumentas — kankles — užsiliko
kad kasantiems auksą, moka
iki sziai dienai, bet ir tas, rodos, netrukus isznyks.
Jau ir
po 15 dol. ant d.enos, kad tie,
kurie turi tiek isztekliaus, kad
jei kur retkarcziais pasitaiko koksai užsilikęs senelis, kursai
atsiminęs jaunas dienas priverezia raudoti surūdijusias kankdeti, surenka bet galybes turtų
į urną laika.
Pasklydo žinia,
skambsti; mat, smuikas su armonika užkariavo kanklių vieta;
kad visos Aliaskos upes pilnos
aukso.
Sako, kad garlaivys
Kankles ant pažiūros yra tai į vieną galą susmailįta me
dine deže
Netoli šiauresniojo galo eina skersai geležinis
kos toną aukso, vertes milijovirbalelis, ant kurio užnarytos stygos (striunos). Platesnysis
no dolerių.
-

Pakraszcziu cistrie 1 s 1 n ga
z t a r m e.
sieke provinciją Matanzas, o žai nupjautojo galo eina eile szriubų, prie kurių yra]
Mieste St. Louis tūlas Dataipgi girdėt, kad paėmė ir
kitas galas užnarytųjų prie geležinio virbalo striunų.
iszdalies iszdegino miestą Car
denas.
\
paczią už sumusžbną. Mat, jis
Vyriausias kubieczių vadas,
parėjęs namo g rtas užmigo
ant lovos, pati įv vnjojus jį į
netiesa,

Shenandoah, Pa.

jonas] pabėgo su paczia vado III., kasyklose ,,St. Louis respondentų, o tik talpina, kas
ką prisiuntė.
O apie tokias
jų padermes. Visi tos pader Consolitated Coal Co.”
mes indiecziai vijosi pabegeTarifo bilas priimtas. jai bei redaktoriai nieko nega
li žinoti, ar yra teisingos, ar
suedimo aligatorių [krokodine. O tarp mus gana atsiran
lių].
Pririszo prie basių ant
da, ką susipykę raszo į tūlą
upes kranto, o tarpe jų szunį,
žodžių ant savo prieszo, o ypakad lodamas atviliotų aligato
rius. Ateje vakare aligatoriai tas ant atvežamų į Ameriką
isz užrubežes daigtų.
jose tarp kunjgų ir parapijoant suedimo
Už bilą balsavo 180 repu- nų.
blikonų
ir
5 demokratai.
Priesz bilac balsavo 106 denio- ką piktumą ant kunigo, raszo
e 1 eNelaime
į laikrasztį visaip iszjuodįdakratai ir 12 populistų.
mas kunįgą.
Ties Falshon, Pa. nuszoko
Isz Szenadorio.
nuo relių tavorinis
trūkis
[tremas] ir nuo augszto pylyVisiems pradeda nuszvisti
mo 10 vagonų nusiverte į
ys, nes darbai pasigerino:
upę Bacver. Tuom tarpu ant
trūkio slapta važiavo 40 valka- toliaus, tikisi, dirbs dar geriaus.
po griuvėsiais sulūžusių vago
Netoli Szenadorio, ties Gi
nų.
rardville, nuo Gruodžio 1896

naši.

mone, — butų lengviausiu
daigtu
szeip:
reikia
susineszti laikraszczio iszduotojui su gerais žmonėmis kiek
viename mieste, kur gyvena
gales, bet nors laikrasztį siųs
dykai, o jis pertai sten gsis pa
duoti teisingesnes žinutes isz
M.

imtų į darbą. Szoko vieni ant
kitų su peiliais, lązdoms ir
akmenimis, szaudesi isz revol-

P a ž y stamas.

mas darbinįkų - lietuvių iszva-

Pasigerinus

darbams,

ant

Guodotinas ,Garso4 Rėdytojau !
nes.

los dalij. Kas link reformų ir
autonomijos, ten sakoma, kad
kubiecziai neprivalo jų priimti,
nes jau žino vertę ispanų pri
žadėjimų.
,, Neprigulmin-

raszczio nori apsisaugoti nuo

Angliszki laikraszcziai

Praszau patalpįti į skiltis
,,Garso“ apie mus lietu visz ką
straikavo į
Jurgis Grabauckas, iszmestas Independence kliubą, kuris
laikė susirinkimą ISta d. szito
Ohio - 28,000; Illinois’e be- isz vienų namų už lindimą ki menesio. Nemažas skaitlius ir
tiems į akis, įsilaužė į tuos pa
vo; West Virginijoj - 3000; ežius namus per užpakalines
Kentucky
ir Tennessee is galima rokuoti į du sziin4.000; Alabanoj - 3.000. KanDar daugiaus visam mieste
sase
rengėsi
sustraikuoti.
likos pirmiausiai nutarta, idant
Pretoria, 111. aplinkiniai kalna
kasiai nutarė straikuoti.
su
Aleksa. kas popieras dėl neturinezių,
16 Liepos sustraikavo apie
kurios yra neatbūtinai reikaNuo jo p. Tabaras
tokį ten jo' mečio' L'askTii art perstatymu
wha, W. va., rengiasi
strai- atėmė
O
dento, likos užtvirtįta, Augus
kuoti ir kiti, tad iszviso ten

siskundus į sūdą.įaudžia pripa Pennsylvanijoj
žino, kad pati o erai padare ir

C

nų į darbo nalnu
n u o

ISPANU A.

Tūlas D. Feltz* apgarsino,
kad iszradęs tokius sparnus,
su kuriais gali lel./oti. Ketina
lėkti nuo kalno ’ikes Peak,
8000 pėdų augszi.»io nuo že
mes,
i
miestą
Colorado
^nrintr':
n'ctw _ . —-P-.- ---A- _
-^r1--- į

Guadalajara,
vyriausiam
mieste to paežio vardo provin
cijos, nežinomi piktadejai me
te dvi dinamito bombas, ku
rios eksplioduodamos sužeidė
daug feįnTų ir kelis užmuszč.

nok pirmiaus bandysęs lėkti
nuo žemesnio kalno, Came
ron’s Peak, turinezio tik 4000
pėdų augszczia.

Mieste Laibaęli, netoli nuo
bejimas, paskui 7 ad) ną buvo
kitas, gana smarkus, kad net
sutruko mūrųt sienos ir iszsi-

ta, bet czyburdis
Ties Pittsburgh
’
!!,
Pa.
InuO
kia sumiszimų.
In Cannons- tumas.

I s z g a n y m o Armija.

nenorėjo

dencė lietuvių kliubas iszkels

tai yra, kiek uždirbs ant Fa

me ir p. Tabaras pramcsze dėl naujos lletuviszkos bažnyežios Forest City. Nes norint
isz miesto.
kai partraukia 1000 darbinįkų Aleksai galvą.
n) ino armija‘‘
Taip žmones pasakoja apie yra visi geri parapijonai ir
KRETA.
isz kitur.
Straikieriai ketina tą atsitikimą, buvusį vienam priguli prie draugysezių, kumus daro ant
miesto
siųsti komissijas, kurios atkal lenkiszkam saldine. Sako, kad
Ant Kretos dar ne visiszkai
Racine, Wis.,
binėtų nuo darbo naujus dar
padavė
į
miesto
valdžią
prabaszibuzukai susirėmė net su
bi nikus; jei tie nepaklausys, dinįkų buvęs da ir kitas susi monstranciją ir kieliką; szv.
rėmimas ant gatves.
Jurgio dr. Altorių.
Tada ir
kiszo į niovimąsi jų su krikszIndependence kliubas,
Girdėt, kad p. Aleksa pada mus
czionimis. Susirėmus apie 16
ir būriais stovėti ant gatvių,
vė p. Tabarą į Pottsvilę, į sū turėdamas tiek draugų, pamis
su savo žmonėmis gintų nau dą. Akyva butų prova (byla). imo ką nors įtaisyti, nes žino
Angį, kareivių ir kelios de*
*
szimtys baszibuzukų likos užjus darbinįkus, jei straikieriai
ma, kur vienybė, ten ir galyis su pirsztais ir biznio vurymui.
-xMiesto
rnusžtų. Potam atėjo nuo laibė.
"astai esti q, i i
tuves
a. a.
Navickienės,
Willow Tree,
Žinoma gana gerai yra, kad
dar jaunos, nes neturinezios Forest City mažas būrelis užsi
o kada penktos striunos nepritenka, taiso kas treczią (į terci
tų visus ginklus.
moteriszkes. laiko lietuvių, vienok prie šu
kų balsavo, ar prisidėti prie ne 40 metų,
jas)
—
tokiu
būdu
sutaiko
visas
striunas.
tie atsake, kad jie pildys savo
PRANCŪZIJA.
tai kaus gyvenimo, tur paguostraiko,
pritarianczių
straikui
Originaliszkos, užsilikę nuo senovės kankles, kiek man priderystes, nors reiktų suduo
donę ir nuo svetimtauezių ne
Laike manevrų ties miestu
*
*
jų teko matyti, yra smarkiai aprūkę senoviszkose dūminėse ti į visus pavieto būgnus ir
Darbinįkai isz Thacker, Lo
buvo, rodos viskas persimainė,
suprato kamandos ir vienas gnncziose.
pusti į triubas.
degino
gazas
mainose
lietuvį
gon ir Dingess, kurie buvo
bet nėra dyvo, nes ko tolyn,
ant kito užlėkė, per ką kelioliBaraucką.
Apdege
lengvai,
tai ir sviets eina tobulyn.
nutarę straikuo.ti, ant rytojaus
mimas
miesto
Saldžios
rankas, o vienas likos į smert
Sziaip viskas tuom syk ge
vėl apsiėmė dirbti.
kierium.
reiti.
Iszvažiavo gydįtis į li- rai pas mus, jau ir pradėjo ge
už m u sz ta s.
gonbutį.
rinus dirbti, nes jau iszdirbo
NORVEGIJA.
-x*
Brazil, Ind., ateina žinios, kad
viens kirvio sudėvimas.
Szonai taipgi nedaug stropiau ap
.*
m a s.
Pagarsėjęs savo kelione dirbti. Užtaigi virszutine lenta paprastinai esti padabįta kaip
Angliszki laikraszcziai raszo,
prie sziaurinio žemes poliaus
Pasilieku su guodone
Truko paniūri nimai damų
galint gražiau: czion iszpjaustyti peliuku visoki marginiai, ant
keliaunjkas Andre aną nedeant visados gerai velijantis
Daugiausiai marginių apie
lią pakilo ant baliono ir lėks kitų gana artistiszkai padaryti.
Liepos menesio, taiposgi ir
visiems lietuviams J.K.
isz
apielinkes
vandenįv miestai Fishkill ir angliakasiai
vėl prie sziaurinio poliaus,
tų marginių — medžių lapų ir žiedų, visokių vingių, kripių ir
Monongah, kas labai pergąsritinių — tankiai esti metine skaitline, kuriuose mat metuose
Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo
daryta, o prie skaitlines tankiai stovi raide U, ženklas len- duo su baisum trenksmu užlieamžių.
o-ali suJeigu nori atsipratytl nuo naudojimo
gauti. Ar pasiseks lekte nu
Kartas
nuo
karto
mus
laikstraikuoti.
tabako ant visados ir būti drūtas, magsavo liuosus damas daugbledies ir nužudy
lėkti ?
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir paraszcziai
vis
dauginasi,
daugiPrūdas buvo
vakarus per isztisas savaites, o gal ir mėnesius, kol pagal sa damas žmonių.
VOKIETIJA.,
jiegą, gauk No-To-Bac, stebuklą dary
binįkų isz Cecil,
Bischop, naši su jais ir prakilnesni straip toją, kuris daro isz ligotų drūtas vyrus.
Vokietijos ciecorius Wilhel- vo fantaziją nepadabino virszutines kanklių lentos.
Reising ir Bridgeville įėjo su sniai su naudingais persergeji- Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
Kanklių balsas yra ne garsus, bet gana ausiai malonus. o’io ir 3
maisir naudingais pamokini į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
35 pėdų gylio. Visas tas van
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekomais
del
mus
visuomenes.
- basi arba su vyžom
ant inžinierių persergėjimų,
✓
duo su tokiu smarkumu iszsiuž 50c. ir $1,00. Knįgutg Ir sampelius
nas] prie dirbanezių neleido
prisiusiu už dyką.
Adresas:
mokinanezių straipsnių daug Sterling- Remedy Co., Chicago arba Newvių, viena jų nutruko ir savo
įsiskverbia ir pavojingų bei York.
243
galu sudavė jam skaudžiai i
melagi imu
Tarp kitko, vanduo sugrio-1
Maskoliai siunta.
TURKIJA.
kurioj turėjo! nes jiems czionais neblogai
Isz Varszavos mums raszo, jog Lietu
moka.
neminėsiu, nes skaitantiejie voje žandarai daro kratas po visą Lietu
darbą apie 200 darbinįkų.
Sultonas užsispyrė ir nie darni balso jau že<
ai isz senu amžių . . .
vą, jieszkodainl ne vagią ir žmogžudžią,
Pražuvo ir žmonių. Iki sziol
bet.... lietuviszką knįgą.
‘Graikija ant tokių įtarczių,
iszeme isz po' 1x1 mų griuvėsių sustraikavo 19 Liepos 300
Liudvinavo parapijoje, Stebuliszkią
darbinįkų
kasyklose
Shenard
musų
redaktoriai
turi
apsisau

5 lavonus, bet, regis, pražuvo
kaime suaresztavojo tarp kitą tris sū
Nori
daug j
ir Cable.
goti nuo tų neteisingų, arba, nus iikinįko Matulaiczio — Petrą — gar
užsimascziusį, ar verta daugiaus.
■nuskriausti Graikiją. 1 urbut ant ReUų, rankas ant stygų ir tar
są daktarą, Praną ir Audrią. Žandarai
Isz
St.
Louis,
Mo.,
prane

kurie
užmirszta
savo
tėvų
Litos vieszpatystes, atmetę 1 skambyti negeriems jauniemsiems,
labai daug klausinėja visą apie p. V.
Baisi bausme.
sza,
kad
isz
kitur
atvykę
agiSzliakį,
isz Mokolą kaimo, kurį jie me
rasztinįkų.
įkas — Simanas Staknedipliomaciją į szalį, turės varu 1 Palaikus
na esant Amerikoje. Nežinia kas ma
Netoli nuo P'ort Lauderda
jvyczius (aplinkinių vadinamas ,,Ringių seniu“) nuo Sasnavos
Sziandien mus laikraszcziai skoliams
pridavė pagaliaus adsesą p. K.
kaip liepia.
[(Senapiles pav). amžiaus apie 60 metų.
le, Fla., vienas indietis [indi- 450 narbinįkų Collinsvillej, I neturi savo specijaliszkų ko- Rad/evycziaus pas kurį esąs V. Szliakys.
>
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S5O.oo
V. D. Chmioliauckas........................85, oo.
Mahanoy Plane, „Susiv.” knop. $10.00.

Chas. Pawell........ .............. 0.46.
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Lietuviai nėra taip žemai auga, kad mus žmones nesu mieganezia,
kokios da nebuvo
O /
statomi, map lenkai.
savo akyse matęs.
Potam ir galesite visi sav drauge

Banka Bischoffo

uždėta 1848 mete
įėjo toliaus į kitą ruimą, užti grįžt į savo vieszpatystę, o ki
name
Staats
—
Zeitung,
prie
užvažiavimo
ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
Dėl pertikrinimu „Garso
mums, kurie suprantam, ko Kepalaitį duonos. Paėmęs
Now-Yorke
skaitytojų, privesiu asz ezio
ia tuos atrasti ant tiesaus perlaužė tą kepalaitį, pradėjo
Albinas labai nusidžiugo
---------- O---------Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugei ir greitai
iszgirdęs karalaitės kalbą apie
Conn.
o ne tokiais vien gąsdinimais ką sviesto — pradėjo teptis jo mylimiausius brolius, apie
sviesta ant duonos, o kad žiu- kuriuos jau seniai buvo užmir<r
Jie
ežia
o.
Jvl. (Pazinstamas.
ri — vis liek ir tiek duonos ir szęs ir misijlo pats sav, kad
broliai seniai jau yra kur su
Kad papuezkai tave kankina ir nego, Tai į) paėmęs tą duonos ke puvę, o gyvų nėra, kad per
isz ties pasveiksi, palaitį ir sviestą su tolierka,
O
esi
zikantų bena, susiddanti isz 10c., 25c
ČZ2
&
15 vyrų, o ir salę turi locną.
— Parodyk man — sako
pasakaite
nos, su tokiu paraszų: kas tu Albinas: — tai jei bus mano
rės szitą^karda, tai kad ir viso broliai, tai sugrąžįsiu tav
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsinuūžiame SZipkOFteS
(Parupyta
500,000.
venautis ežia vienas lietuvis,
dėl atvažiavimo isz krajaus i Amerika,
galėtų juos visus pergalėti ir
Bet kaip karalaitė nuėjo su
geras tėvynainis, p. Paltanavyužkariauti. Taip Albinas pa Albinu į kalėjimą, tai ir susi
czius, paėmė u k vata mokįtis
Albinas norėdamas grei- siėmęs ir kardą, pažiurėjo į graudino, kada pamatė tarp
graint ant instrumento „Alto. “ cziau įsigauti į paloczių (rūmą), laikrodėlį, kad jau turi tik 10 broliu didele meilę.
Arma- Maskolijos FllblilĮ, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc
Neilgai jam duravo, kadangi viską teisingai senukui pripa minutų laiko būti rūmuose,
Dėlei artesnės žinios raszvk į
geras muzikantas jį mokino, žino, kad yra isz penktos ka- kaip senukas pasąkė. Tada tikra broli Albina, ir uevidonO I.
o•
greitai sėdęs prie staliuko pa2 Centre st r.
Building, New-York.
pos jau galėjo iszeiti su visais
raszė laiszką, jog buvo isz jimą įmete, mislino jie, kad ir
Nedėliojo Banka atvira nuo 10 ik'. 12 advnai.
drauge ant gatvės grajinti. bėganeziu vandeniu tuose ruAlbiną jau gal uždarys ten,
Priesz iszeinant nuo salės buvo
In Raven Run. Centralia M t-Carmel
sias sūnūs, vardų Albinas, ėmė
l c
ir
Shamokin 9.02, 11.05 rvta; 1 46 4 07,
— Nes mano tėvas, — pasa vandenio, ėmė paukszte, ėmė
ar j is ne
- 16........
— Eikite, nelaimingi bro9.12 po pietu.
In Park Place, Mahanoy City, Delano
tiesiog su drąsumu atsakė, kad kojo karaliunas — yra kurliai, isz kalėjimo .su manim
6.03. 7.38, 9.14 rvta;'12.58, 353. 6,0
esąs L i e t u v y p.
Potam
11.13 po pietų.
uorėj, tai padarė. Taip para drauge, pamatykite, kiek turiu
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
tai jam ižęs laiszką, prilipino po apa- už jus pinigų užmokėti. Kur Geležinkelis Lehigh ■ Valley 3.53, 6.00, 11.13 po pietų.
vokieezai nasisznekėio tarp
jus ta iszmintis, Ką turėjote Prasidc o nuo zj Lapkričio 1890 ?n.
vo suprantama: litvin, litvin
SlminoKin 5.15. 8.26. 12.10 isz rvro, 3.00, 5 lo
jokiu budu
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn __
i :>0 po pii-tu ir.-itviiiK in Szviindori ant 6.03, 9. le
ir leido grajinti drauge su jai muose) tokia vandenio ryna,
Haven Junction, Maneli Chunk, Le ryte, 12.58. 3.53. 6.00, ir 8.42 po plotu
iszinintiiigais buvote ir
Iszeniii isz. Szcnadorii j Pottsville, 6 03. 7.38
highton, Slatington, White Hall. Cata 9.05, 1105, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00.
tai parneszus to vandens akis kojom i virszų, o pats paėmęs
siais.
po piet u.
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 8.42Iszeina
isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
nupraustų,
tai
praregėtų:
ir
tą
Gal kitas isz skaitytojų pak
10.15. 12.05 ryte, 12.35 , 3.00, 5.15 , 5.40,7.15,10.20
r
Weatherly
6.03,
7.38,
9.14,
ryta;
12.58
D
po pietų.
3.53, 6.00 po pietų.
laus, dėlko klausė p. M. P., pauksztę parneszus, kaip cik ji
Užeina isz Szenadorlo 1 Razleton, 6.03, 7.38
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00.8.42 po pietų.
kokios jis tautos? — O tai užeziulbėtų, tai mano tėvas žaibavimas ir griovimas per
l-zeina isz. Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05
12.52
ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.
dėlto, mat jie nenori, kad butų atkurs tų.
, nes asz atNEDELINIS TREINAS.
liudsondale 3.53 po piut.
Taip senukas atsukę Albi durys ir vartai. Tada vėl tas
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
Iszeina in Raven Run, Centralia
nui :
senukas atsirado prie Albino, tę. Asz* atradau tuos daigtus ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po I. 49 ir 7.21 po pietn, ir ateina in Sliamo
— Yra tie daigtai tame pažemįti save.
piet.
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet.
locziuje. Laukk —nepoilgam
davė žinių In Rochester, Buffalo, Niagara Falls Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
ir in Westus 9.14 ryta; G.00 po piet.
esąs lenkas, but be žodžio ne bus didelis žaibavimas ir
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in
gai: k^d nors vieną minutą karai i u i, kitos vieszpatystės, In Belvidere*, Delaware, Water Gap ir Shenadori
ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
priėmę į savo draugiją.
butunj užtrukęs, būtum pra- kati jau grįžtu atgal. Kara- Stroudsburg 6.03 ryta: 3.53 po piet.
po pietn.
vartai atsidarys, tik neiszsiIn Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
liūs,
norėdamas
juosius
painyžu vęs>
Iszeina in Ashland, Girardville ir
Im Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
M. P., jau 5 metas kaip Broad gąsk. In rumus kaip įeisi,
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
piet.
In Hazleton, Black Creek Junction
Brook gyvena, o da ant jo nė
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 rvta Benn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown. Bethlehem, Easton ir New
6.00 po piet.
vienas neatkreipė akių, kad kus dauginus kaip per pu senukui už tą viską ir gerą ve
gerti
ir
, 9.10. ryta 12.50, po pietn.
In
Auburn 9.14 ryta; 3.53, G.00 po piet
sę adynos, ten turėtum likti lijimą, atsisveikinęs leidosi at
In
Philadelphia 12.50. po pietn.
In Jeancsviile, Leviston ir Beavoi
Yatesville,
Park Place, Mahanoy
fu
gal i savo tėvynę. Pirmiausia
Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po pi.
City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
In Stockton ir Lumber Yard 6.03,
pribuvęs pas tą karalaitę pa6.3 i po piet 11,
nius lietuvius budina isz taudidis badas per septynerius
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
lu Me’Adoo, Andonried ir Ilazlaton ryta 12.52, 6.24 po pietų.
tiszko snaudulio.
metus. Tai Į) Albinas iszė- 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 13.58,3 53, G.00 ir Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
gulėti
pas
ją.
Karalaitė
prilin nuo Albino, tuojaus iszki8.42 p® piot.
9.40, ryte 3.05. po pietų.
M. (Pazinstamas.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
ėmėjįmislydama,
kad
gal
vėl
In
Seranton
6.03,9.14
ryta;
3.53
ir
6.00
lo didelis žaibavimas ir grio
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
po piet..
rado
tam
polooziuje,
noi.r.iN ir. wii.bur generalnas superln
Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- vimas su perkūnija, ir tuom taip^uls, kaip kitados, pądėIn Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
tendentas South Bethlehem, Pa
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
T^trs, gciiatįsią iHvH-vitregijlfak
jęsJ^ojas ant priegalvio. KorCH AS S,LEįĮ.. gen. agentus

pietų.
6k* 'Vhbuu-1 fiTTrardviile r JjOst čreck
.15, 7.30, 9.10, ll.lo ryla
H.50, 4.10
50, 9.15 po pietų.

torių.

Pora žodžiu ardytojams
Paskutiniame laike, pradėjo
patilpti tūluose laikraszcziuore, ypatingai ,,Vienybėju ir
„Saulėje“ atbalsiai, buk , ,Susiv.“ užtat neauga, kad nepri
ima , jValtiamanių-bedievių* b
Tai mano minezia tas netiesa,
ponai Szliupai bei Dzūkai!
Man rodos, kad dėl 56 bedie-

Iszviso........................... $102,46.
Lietuvių aukos........... $360,44 Susiv., nes isz prastų žmonių
,,Lietuva“ surinko.. $62.00. mažai randasi bedievių, o tik

isz ,,progresistų“.
Man rodos užtat Susi v. ne
Iszviso ant Em. N... $524,90

dabar galys eiti loszti, nes jau
jau visur durys ir vartai atdari, dabar mokąs ir pažįstąs visas
iKai nelaukdamas bėęo tuo- kortas.
jaus į paloczių. Pirmiausiai
įbėgęs pasisėmė vandenio į Albinas atsisėdo priesz zerkobonką, paskui bėgo vėl grei lą, o karalaitę po zerkolu, tai
tai į dvyliktą ruimą, kur buvo Albinui buvo gerai matyt ka
klėtka su pąukszte. Nubėgęs
rado, tuojaus ir grįžo atgal, nas gerai losze, kad sukirto
Karalaitės geras kortas, tai ke
kąs buvo reikalinga. Iszėmęs lis sykius paėmė po 20,000 dol.
laikrodėlį pažiurėjo, kiek ga- kad į pabaigą jau buvo isžloszes
c Į 500,000 doleriu. Tada
karalaitė sako Albinui:
nuimtos, pradėjo vaikszczioti
po kitus ruimus.
Ogi kad
užtinka tokią gražią paną be tavo brolius, kurie yra prasi-

Phlladelpdia, Pa.
A. W. NONNEMAC1IER, Asst G, P-A-

South Bethlehem, Pa

GARSO Spaustuve

kįt duonos isz tokio mažo kepalaiczio, tarė Albinui:
Ik 4
____ Paskolįk
tą
kepalaitį
duonos man ant septynių me Kuopuikiausia ir už pigiais
tų, o po septynių metų atvežpreke [czienia] iszpil(lo|jc.
stanezių vaisko dovanosiu už 1 visokius drukoriszkusJ ę*
tai, ką manę pagelbės! per
darbus.

ĮaĮ ateik ISZtil’tipatS.

septynis metus. Albinas tuo
jaus padarė sutarimą (kau

f

ts ARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokių knisu — dvasiszkų irsvie
tiszkų — smagių ir naudingų pasiskaitimų.
Prisiųsk už 2 c. marke, tai gaus
C a s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus kataliogą už dyka.
Raszant padėkit adresą tokį:

ir žarnas.
Niekad ueapsilpnina nei
skaudulių nepadaro.
10c.

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

Į

Meflega S. Baakamo bijografijai.
----- (Tąsa.) -----

Daugel buvo ant to baliaus visokių bobelių,
Kad pristatė pilną kerezią ten vienų lazdelių.
Ar tai raiszas, ar kuprotas,
Arba naszlys, ar ženotas —
Visi szokinejo.
Isz linksmybes nepažino, kad vieno nebuvo,
Kad Stasiukas Tamaszauskis mamai kur pražuvo;
O ant galo atsiradęs,
Savo brolius girtus radęs,
Pradcd’ jiems sakyti:

„Oi, broleliai, girtuoklėliai, negerai tai darot,
„Patys vieni užsidarę lygiai dugno varot;
,,Jus prigėrę gerų trunku
„Darot juokus be parankų,
„Tai negražu yra. —

„Juk jus žinote ir patys, koks ston’s yr ubagų,
„Kaip privalgo baltos duonos, jog nėra pyragų;
„Almužną iszmarnavojot,
„Paezias savo nuvainojot,
„Patys girti gulit!
„Jei jus manę nenumylės’te, duosiu žinią ponui,
„Nutvėręs kožną girtą, vesiu pas kleboną.” —
Visi greitai susiprato,
Kelnes, diržus, lazdas rado,
Praded’ jo praszyti:
„Oj’ Stasiukai Tamaszauski nebūk tu taip blogas,
„Juk tu žinai, kaip tai greitai gal pražūti žmogus; —
„Gal mums skūrą iszkapoti,
„Reiktų ilgai privaitoti,
„O tai balius butų”.

Sujudino visi paezias, kad arielkos gautų,
Prižad’ visi su Stasiuku iszsipagirioti:
Užgesino tą pragarą,
Jau nebėgo jis į dvarą:
Zgada, meilė stojas.—

Finis.

Daugženklinanczių iszsireiszkimų — arba geriau visaip
žeklinanezių — nuo provincijonaliszko užvadinimo arba var
tojimo tenka rasti taip, kaip vienoje dainelėje radau iszsireiszkimą: pav., sūnų ženydamas iszleidau į namą —vienoj pa
rapijoj dainuoja (Iszleidau sūnų užkurion), kitoje sako:
iszsėdom;
kas be platesnio provincijonaliszko žodyno
didelį sunkumą suteikia.
Dėl to mylestingai praszau duoti
žinot, ar yra iszduotas ir kokio autoriaus žodynas — idant
teiktumėtės liuesam laike raszydami pas manę duot žinią.
Kadangi p. Geradėjas pavelijo savę užimti korespondencijo
mis - ir randa smagumą, patinkamame susipažinime per tarpinįkystę pono Olgerdo; taiposgi, jei nebūtų užgavimo ypatai
p. Geradėjo, velycziau susipažįti su dorum Ulaseviczium, kuris
ant manęs tą užkrovė — nuo mokslainės lankymo, jis paeina
isz Minsko vedybos, gyvena, ant possesijų mus apielinkėj.
Norint nėra turtingu, vienok gudrume, užsilaikyme, taip jau
dalaikyme žodžio ir iszpildyme priimtų užsiėmimų esmi persi
tikrinęs: taigi tame laike reikalas jų isz Komisijos dasieke beroldijos prie raporto nuo 18 Rugsėjo sz.ni. N. 1772 — o tame
paeiliui N. 11. kur dokumentas dovanojimo Jono III kara
liaus — Maximilijanui Ulasevicziui ant palivarko Podhorodno
Minsko voivadystcj, Gegužės 13 d. 1695 m.
Vilianave iszduotas — ir nusprendime parodytas. Kadangi jo dagauti ne
galima, jei kartais norėtų sulygįt su aktais ant paszaukimo
her: tuom tarpu, kad aktai Tamstai yra žinomi; per tai netu
rėdamas isztikimesnės ypatos kaip Tamistos , nuomonė —
meldžia, kad butum Tamista mylestingas ar pab, ar kam pa
vest persiliudijimą su her. tą dalyką, ko jame st< kuoja ir dapildįti visas tusztumas, o kad pasisektų visiszkailjitlikti gavi
mu patvirtinimo siuntinį dėl dapildynio — tai kik k tas viskas
kasztuos su persiuntimu, su užmokesezia užsiimaįcziam, idant

p. Geradėjas teiktųsi apie tą dalyką paraszyti numerį — be<
savo skriaudos ir skrupulo, o su nepabaigtu dėkingumu tur
atsiųsti — arba koks bus Tamistos noras — ir dar apie tai
manę praszė, pasidrąsinęs mylistomis meldžiu greito atraszymo, gavęs gi žinią, pats siųs korespondenciją nuo savęs ir už
tikrinimą praszydamas reikalingų paaiszkiniinų — nesą žmo
gus ne tinginys. — Baigiu mano atsiszaukimą iszreiszkdamas
szirdingumą ir didelę guodonę, su kuria lieku
Dauggalio p. Geradėjo
1846 m.
Žemiausias Tarnas
4 Gruodžio.
K. M o y g i s
isz Zaviesziszkių.

T-tai Olgerdui draugiszką pasveikinimą siuneziu.
Szventa Barbora Szventas .Jonas
Naktį pavaro.
Nebūt ponas,
Su žolynu ir su uoga
Ir su blauzdanuoga.

*

Szventa Ona
Tai bent žmona,
Nesza pieną
Duoną ir smetoną.

Guodotinas Geradėjau!
Persipraszau už ilgą neraszymą, kas dien tą atmenu, bet
triūsa apie gėrybę ir užsiėmimai bloguose ir sunkiuose me
tuose buvo periszkada — pasėmęs isz rankraszczių ir dainelių
N. 9 prisiuneziu su pripažinimu didelės guodonės p. Geradėjui.
Pavaldinis Kazimieras Moygis.
1847 m.
Gegužės 14 d.
isz Vilkmergės.
1.

Sergek Dive nuo vargelio,
Ir man’ janą nuo mergelių,
Kad neprigauti
Ir kad neprapulti.
Pas’leiscziau ant vargų,
Kaip antelė ant sparnų
Per upelį plaukcziau,
Aszarėles braukeziau.

Viduj marių salelė,
Toj salelėj eglelė.
Reiks man iszarti,
Reiks ir iszakėti.
Sėcziau rūtų ir metelių,
Kak mergelė miegotų,
Kad užžaliuotų,
Kad iszszakotų.
Ir rūtelės žaliavo,
Ir diemedis kelmavo,
Tai mergaitėms džiaugsmas,
Tai mergaitėms ramumas.

2.

Cziulba cziulbutė,
Kalba laksztutė
Ant putino žiedelio,
Kur putinas žydėjo.
Ko tu ežia stovi,
Ko tų, nejoji?
Ant deimantinio tiltelio
Tai tėvelis stovėjo.
Ir ten alų daro,
Bedarydama verkia.
Tegul nelaukia,
Tegul neverkia.
Žino, jog asz negrįžsziu,
Nei ruju(?) skirsiu,
Nei mariom plauksiu,
Nei savo žirgelį plukdysiu.
Cziulba cziulbutė,
Kalba laksztutė
Ant putino žiedelio,
Kur putinas žydėjo.
-------- [Toliaus bus]. ----------

Jei i s z g a i s z keno koks gyvulys:
(Žiūrėk koks ratas).
tuvos žolinįką įraszytą. Tame dalyke paraszė szias knįgas:
karvė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
1. NomenclatorBotanicus seu compa ratio p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
v e t e r i s Botanicae ad no mina Botanicae sys už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
tem a,c a e. Knįga, turinti 36 arkuszinius laksztus.
erskyęimas
Ashland, Pa. (19—6)
2. S k u t k i 1 e k a r s k i e n i e k t o r y c h r o s 1 i n i
----- (Tąsa.) ----s p o s o b u ž y w a n i a t y c h ž e w r o z m a i t y c h c bo
188.
ro b a c h, w z i ę t e z d z i e 1 a S y m o n a S y r n i e u s a, d o kKonstantinas Szirvidas, lietuvys, vienuolikos metą į jezujitus įsto t o r a ak a d e m i i K r a k o w s k i e j, 123 ket. laksztą.
jo. Metuose 1598 padaręs ketveriokį pasiėmimą, mažne per visą savo
3. Z o d y n s B i i 1 u n
A u g m i n i c z y n i ą I o t y n-ž e- nedelinis szeimyniszkas laikamžį skelbė Dievo žodį.
m a i t i n i ą, rankrasztis, turintis 328 ket. laksztus.
rasztis iszeina Waterbury,
Gyvendamas Vilniaus kliosztoriuj, szventomis dienomis, rytmeConn.
4. S r y j e B a 1 s e n y y n i u b i i 1 u n žemaiti u- lot ycziais, sake pamokslus artojams bažnyezioj szv. Jono; per pietus sakė
„Rytas“ kasztuoja ant metų
nyy n i u, 253 ket. laksztą.
pamokslus diduomenei Katedros bažnyezioj, ant galo pavakare visiems
5. Taylo Angim iu arba Botanika, 316 ark. laksztą. tiktai........................... $1.00.
žmonėms iszguldinėjo Evangeliją lietuviszkai bažnyezioj szv. Ignoto.
Kiekvienai krikszczioniszkai
6. Dabar dar raszo: W e i k a 1 as a ugi mi u sogadliwuiu
Draugams, perspėjantiems jį, kad per tankiai ir per ilgai žmones nioszeimynai naudinga jį iszsirakįdamas, gali kenkti sav, atsakydavo: „O kam priderės mano sveikata* — 1 n r ą n k i s w e y s y n a s a u g i m i u sogadliwuiu — R o- szyti.
jei nesidarbuosiu”. Mirė Vilniuj 23 d. Rugpjuczio 1631 m. Savo am- d i k 1 c a u g i m i u w o o d y j ę 11 u, ir B o t a n i k ę p o c z ą t k o w ą.
Antraszas:
Be galo darbsztus tas zokonįkas, niekad nenuilso. Vos atkalbėjęs
žij paraszė szias knįgas: 1. Clavis linguae lithvanicae. 2. Dictionarium
Rev. J. Zebris,
Pratęsk Dieve
Polono—latino— lithvanicum, kuris po kelis kartus buvo atspaudįtas. moterius ir kitus žygius apėjęs, diena į dieną raszė.
Kiekvienas sako: „kaip lengvai jis bėga!“
Jis negal
jam
amžį
ir
suteikk
turtingą
poną,
kurs
jo
paraszytas
knįgas
atspaudi34
John
str.
3. Punktai sakymą, lietuviszkai ir lenkiszkai paraszyti, Vilniuj 1629m.
kaip kožnas kitas sukliurti. Jisai slidžiau kaip visi kiti ratai
nęs, žmonėms apgarsįtą.
atspaudįti.
Waterbury, Conn. bėga, ir mes pasakysim tav’, dėlko jis lengviaus bėga, jei tik
189.
191.

Zepnaicziu Vyskdpyste.

KEATING.
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Kunįgas Mikolas Olszevskis, zokonįkas, paraszė ,,Bromą, atvertą
į viecznastį”, kurią 1799 m. atspaudino.
Knįgos tos yra ne kam ver
tos, nes turi savije daug netinkamą pasaką.
K. Stanislovas Czerskis, teoliogijos daktaras, Varnią kanaunykas,
gimė Inpliantuose gale XV11I amžiaus. Jaunystėj Polocke gerai nuo
jezujitą pramokįtas, atvažiavo į Vilniaus visatiną mokslaine ir vėl mo
kinosi. Paaugęs įstojo Polocke į jezujitus, o 1807m. nekokią prižadą
zokonui nedaręs, įsiszventino į kunįgus. Tuotarpu jaunas Czerskis su
sipažino su Vilniaus vyskupu Strainovskiu, kurs jį, kaipo mokįta žmo
gų, pargabenęs į Vilnią, padarė katedros bažnyczios altarista, pakėlė
į Kermėliszkės klebonus, ir dar iszsirupino jam vietą mokįtojaus Vil
niaus niokslainėj.
Per keletą metą graikiszkos ir lotynisukos kalbą
vaikus mokįdamas taip įtiko vyriausybei, jog ta 181!) m. davė jam pinįgą, kad, važinėdamas po įvairias žemes, dar daugiaus ko mokįtąsi.
Kaipogi Czerskis, pradėjęs nuo Prusą, kiaurai pervažiavo Vokieczią,
Anglijos, Prancūzą ir Valaką žemes.
Paryžiuj mokįti vyrai priėmė
jį į draugystę kasėją pražuvusio miesto llerculanum, Ryme — į drau
gystę Arkadiją, Jenue — lotyniszkon draugystei!, Krokave padarė jį
daktaru teoliogijos. Metuose 1821 į Vilnią pargrįžęs, pasiąstas buvo
pas Didį Kunįgaiksztį Mikolą, kad jį lenkiszkai mokįtą.
Bet neilgai
trukęs vėl sugrįžo ir pradėjo knįgas raszyti. Paraszė lotyniszkai lenkiszką žodrodį, atspaudįtą Vilniuj 1822 m.; graikiszką Etimoliogiią,
dviejose dalyse ir iszdave knįgas Horacijaus su iszguldymais. Metuose
1825 pakeltas į Varnią kanaunįkus, pirmu syk atvažiavo į Zemaiczius.
Tuomtarpu mirė Salantą prabaszczius Laurinaviczia. Albertas Gors
kis, tuokart Telszią pavieto marszalka, nuvažiavęs pas vyskupą Juo
zapą, pasisakė, jog nori, kad Czerskis į vietą Laurinavicziaus įstotą.
Kaipogi, vyskupui nepriesztaraujat, ir įstojo. Czia bebūdamas iszdavė „Opisanie Dyecezyi Zmujdzkiej”, spaudįta Vilniuj 1830m. Sumiszimo metams praėjus, vyriausybė pradėjo į Czerskį skersai žiūrėti, susirūpinęs isz tos pridžasties greit apsirgo, o 1832 m. Varniuose mirė.
Tiesą sakant, Czerskis buvo vyras daug mokįtas, geros iszkalbos, mo
kėjo lenkiszkai, lotyniszkai, prancuziszkai, vokiszkai ir graikiszkai.
Dar ir žemaitiszkai buvo pramokęs.
Ypatingai sutiko su, amžiną
atilsį, Szateikiu Jo mylista marszalka Juozapo Ploteriu.
1 nn

ttot

Kunįgas Bonaventūras Gaileviczia, gimęs 1752m. Rasseinią pa
viete, mokslus iszėjo Rasseiniuose. O norėdamas dar daugiaus ko pra
mokti, 1773 m. nuvažiavo į Vilniaus akademiją, isz kur sugrįžo jau
daktaru piliozopijos. Taip didį mokslą įgijęs Gailaviczia ir taip butą
turėjęs duonos pakaktinai, vienok nemėgdamas žemiszką dalyką, 1781m.
užsiraszė į Varnią seminariją, o dviems metams praslinkus ir į kunįgus
įsiszventino, Vyskupas Steponas, iszgirdęs apie kunįgo Bonaventūro
dievobaimingą buklumą, paszaukė jį Varszavon, kad įprastą vesti vi
sokius reikalus ir gerinus pramoktą įstatymus bažnyczios.
Kaipogi
Gaileviczia keletą metą ten užtruko. Pargrįžęs į Zemaiczius, tuojaus
įgavo Varnią kleboniją. Bet paskiaus, per minavotą vyskupą pakeltas
į Varnią kanaunįkus ir katedros bažnyczios altaristas, iszsižadėjo kle
bonijos.
Juozu pas kunįgaiksztis Giedraitis, į musą vyskupus įstojęs,
lygia dalia mylėjo kunįgą Bonaventūrą.
Metuose 1808, pakėlęs jį į
Varnią pralotus, padarė savo apicijolu ir pavedė jam .visą Žemaiczią
kunįgus, kad juos pagal savo norą kilnotą ir valdytą.
Nuo to laiko
per visą savo amžį jis iszmintingai kunįgus valdė.
Y
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quickly ascertain, free, whether an invention is
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Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

R. Dabb -<4

R. H. MORGAN,

----- (Tolinus bus.)------

Geriausias Shenandorij pho
Dirba visokias
tographas; nutraukia paveik
,
KEPURES, KARŪNAS,
slus kokio nori formato, nuo
KARDUS, DRABUŽIUS IR T. T.
mažiausio iki formatui portre
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
1 "7
to.
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kokardas ir kepures.
Puikiai nutraukia ir nebran
tarp lietuviu iksziol negirdėtos,
Wir— P10Uiusia vieta visoj Amerikoj/
gi ai.
29į W. Centre str.
Kurias Garso redakcija iszderejo del savo skaitytoją per ypatingą
sutarmę su garsia Wedderborn & Co. kampanija.
Shenandoah Pa.

PUJKIOS DOVANOS,

23 N. Main str.

Shenandoah. Pa.

41 ir 2-1
Baigiasi puse metų užsimokėjusiems prenumerata už pus
metį, artinasi laikas ja atnaujįti.
PAS
DAKTARAS
Idant palengvįti savo skaitytojams iszmokejimą skolos
ir duoti proga uždirbti, Garsas padarė ypatingą sutarmę su
redakcija garsaus po visą svietą angliszko laikraszczio ,,The
buvęs prie Miners
Hospitan
National Recorder", kuris ypatingai užsiima apraszymais Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
naujausių mokslo iszradimų ir ir naujų iszmislip o taiposgi
Shenandoah, Pa,
308 W. Centre str.
Mahan oy City, Pa.
padeda iszradejams įgyti patentą ant jų iszradymų.
^uUriL?.
^ivnknrtp.sant gerinnshpizipiysgarinnt P-G ge
ftluj’,HLi dar la’bjaušir pasie'knKnsli'š visų’TiiomųTr
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas
tautu žmones ,T h e National Recorder užmanė
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
didelį kontestą ir visi, kurie prisius $ 1.50, gaus per visą
priėmimą ir rod:}.
metą Garsu, taiposgi angliszką laikrasztį T he N a t i on a 1 Recorder ir paliudiji m ą, duodantį jam
tiesą už dyką imti dalyvumą konteste.
T iems, kurių yra užmokėta prenumerata, po prisiuntimui
Vincą Minkeviczni
$1.50, siusime laikrasztį per kitus metus, skaitant nuo laiko
užsibaigimo jų prenumeratos, kaip dabar mus knįgose užraszyta. Norint Įgyti tiesą imti dalyvumą tame konteste, rei Užlaiko geriausius arklius ir il
kia pasiskubįti, nes szitas ypatingas pasiulijimas yra tik ant ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
trumpo laiko:
[36 ir 21]

Y. M. WILTON, .1),

Juozą

Miliaiicia

Dar gyvas dievobaimingas rasztinįkas K. Jurgis Ambraziejus
Pabrieža, gimęs 15 d. Sausio 1771 m. Skuodos parapijoj.
Tėvai jo,
kaipo bajorai, norėdami lyg laikui apszviesti savo suną, dar jaunįtėlį
nuvežė Kretingon, kur tuomkart buvo gana gera mokslinyczia.
Tą
Jurgis greit perėjęs, siekė augsztesnią mokslą. Nuvažiavęs į Vilniaus
akademiją, mokinosi istorijos, anatomijos, botanikos, chemijos, chi
rurgijos, fizikos, prigimtą įstatymą, teoliogijos ir iszguldymo Raszto
Szvento. Taip ne tik akis prakrapsztes, bet ir daug ko gero iszmokęs,
1794 m. sugrįžo į Zemaiczius ir įstojo į kunįgus Varnią parapijoj.
Czia dar dvejis metus pasimokinęs, įsiszventino į kunįgus ir gana ilgai
buvo komendorium. Metuose 1812 pakeltas į Kartinos altaristas, su
didžiu įtempimu darbavosi apie iszganymą duszią.
Bet matydamas,
jog tie darbai tarp žmonią niekad nedaleis, kiek nori, melstis ir dabo
ti daigius Dievo, 1816 m., iszsižadėjęs altarijos, įstojo į bernardinus,
National Recorder įgyjo prakilną varčia tarp moksliszką ir pramonės lalk- GALIMA GAUTI SU PRISIUNKretingos kliosztoriuj.
Dar iszsiderėjo, kad zokono vyriausybė peri raszczių.
Beach
.lis turi tukstanc/.ius skaitytoją kiekvienoje valstijoje, kiekviename
timu szias KNYGAS:
visą amžį niekur jo nekilnotą. Ir czia veltuo netruko kunįgas Pabrie-1 mieste ir kaimelije. bet jis nori daugiaus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J.
J. Beach,
paliuke
ant
visokiu
iszradimą,
kaip
pas
mus
Suvienytose
Valstijose.
N
a
t
i
o}
ra
labai naudinga dėl perskaitymo kožža; keletą metą mokino parapijos vaikus, paskiaus ilgai buvo skelbėju
81.00
n a 1 R e e o r <1 e r yra dideliu pagelbinįku dėl visą iszmislinczią ir visados apsz- nam katalikui. Kasztuoja
OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SU1\BURY STR.
Dievo žodžio.
Žmonės jo pamokslą, kaipo kokio apasztalo, su di cziai žinią priduoda apie naujus iszradimus ir juosapraszo.
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
Idant padidįti savo
džiausia atyda klausė ir nemažai gavo iszganingo pelno. Kada jis ant skaitytoją skaitliu ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius R e c o r d e r už- bu Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatą, kurios pasirodys gabesnėmis ir lietnviszką bedievią darbus ir podraug
amboiiijos užlipęs tik „Tėve musą".. .. sukalbėtą, tad ir ta jo malda manė
prakilnesnėmis.
Dovaną prekė isznesza 37.300.
Kontestas iszsibuigs 1 d. Lap- kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
nebūtą be dvasiszkos naudos dėl žmonią, nes jį taip už szventa laikė, 1 kriezio (November) 1897 m.
Dovaną paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vyrai, Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventą
jog tik viens jo pasirodymas draudžia žmones nuo pikto ir veda ant tarp kurių vra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tą vyrą gvaevangeliją ir lekciją ant visą metu su
rantuoja ju nusprendimo teisingumą.
gero. Daugelis dievobaimingą žmonią turi jį už vadovą ant kelio isz. '
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
SZTAI TOS DOVANOS:
____ _ —
VA.VW'M. frrrm,..-----Puslapią esti 890. Linkėtina kad kožno
ganymo. Todėl kunįgas Pabrieža kas dieną po kelias valandas klausė
1000 doleriu auksu.................................................................................................... 8 1000 lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
VYRU IR VAIKU DRAPANOS,
iszpažinimo nusidėjimą. Norėdamas dar ir po smert mokįti žmoneles, Kelionė po Europa...................................................................................................... ,, 600 pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
szias knįgas paraszė.
Kelionė i Kalifownija, Mixico................................................................................ „ 400
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RŪBAI.
5 dovanos po 2oo dol. auksu.................................................................................. ,, 1000
1. P a m o k s 1 a i d v a s i s z k i labai p a ž i t e c z n i.
Kasztai ant 1 melu užmoksią
Yra tai knįga, jo ranka paraszyta, turinti ketvirtainiu laksztą 356.
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar inokslainėje................................................ 300
loo dovanu po lo dol. auksu.................................................................................. ,, 1000
2. P a m o k s 1 a i apie septynis S a k r a m e u t u s. Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai.. ,, 500
geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.
Knįga, turinti 546 asztuonainius laksztus.
loo dovanu po lo dol. auksu.................................................................................. ,, looo
Aisiąsk reikalaudams sampelią.
lo loo-dolcriniii dviraeziu...................................................................................... ,, looo
Promptly secured. 'Trade-Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
3. P a mokslas a r b a e r t s a p r a s z y m as vi s o- 7o dovanu do 5 dol. auksu...................................................................................... ,, 35o
perience. We report whether patent can bo
or not, free of charge. Our fee not due
k i ą b a i s y b i ą g r i e k o n e c z y s t a t o s. Knįga, nemažai 125 dovaną po 2 dol. sidabru.................................................................................. ,, 250 secured
until patent is allowed. 32 page Book Free.
H. B. WILLSON
CO., Attorneys at Law,
9pp. U.S. Pat. Office. WASHINGTON, D. C.
Pa.
reikalavusį darbo, bet nepabaigta, turi 140 ketvirtainiu laksztą.
18-5-97.1
Tryssziinlai dvideszimts penkios dovanos kasz4. P a mokslai
įvai riosi
materijose a n t
tnojanezios.................................................. $7.300.
visokią v y j t ą ir įvairiuose laikuose sakyti,
Budas, kaip įgyti vieną isz tą dovaną, labai prastas.
Visas tavo darbas —
TSfAUJES TalETUWISZKAS H H H
DIDŽIAUSIA
j
perskaitęs
tris
czia
padėtus
žodžius
Patent
Attorney
Wedderlnirn
”
suskaitęs
ir
turinti 860 ketvirtainią laksztą.
j gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk knodaugiausiai žodžių (angliszkai)
5. Pamokslai ir K a t e k i z m a i, turinti 156 ketvir isz tu literų: kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji vra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tą žodžią
S. Main Str.,
Shenandoah Pa.
tainius laksztus.
litaru sudan ti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o
6. P a m o k s I a i a n t ne k u r i ą n e d ė 1 d i e n i ą i r kumpaniją. kad visi žinotą, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kampa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.
s z v e n c z i ą, 358 ket. laksztą.
Wedderburn A Co. a prie/, a iigszez.iaus paminėt ą dovaną, prižada iszmokėti Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka n& Nugi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
7. Knįga, turinti s a v i j pa m o k s 1 u s a n t n e- dar 8500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt - sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžią, gaus 81500 auksu; kitas dovanas ri visokiu kogeriausia padarytą valgią
kurią n e d ė 1 d i e n i ą ir ant 1 a b a i daugelio
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
Į gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžią skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
s z v e n c z i ą, taiposgi įvairiuose atsitikimuo szitami- konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėki! už metus prenu kepsnią, oisterią irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
se, kaipo prie n a b a s z n į k ą ir t.t., turinti 622 ket. merata už Gausu ir National Recorder, viso labo $1,50,
Apturėję tuos pinįgus, mes prisiąsime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
laksztus.
rą paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
i I 1111K B F B
Gei 'ftU?es
mas# darParaszė dar ir kitas knįgeles dvasiszkos įtalpos, kurią vienok padaryti žodžiu suraszą.
rodą reikale duoda.
W 1 w
S B Iri i
bas puikus, prekė pigi.
Vardai visą laimėjusią dovanas bus apgarsįti „National Recorder’ije“;
spaudįti neketina.
M. KUPCZINSKAS ir
gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.
Kunįgas Pabrieža pažįsta kiekvieną, musą pusėj augauezią, žolelę, Garse Pinįgus
siąskit ant adreso:
p. PftSKEVICZmg
kožnos žino vardą, pravardę, numano taipgi, kuri kam naudinga. Ne
ir
Garsas Publishing Co,
Kampas Main ir Oak uliczią,
mažai žolią, pajurėj nuskabęs ir apraszęs, nuleido į Vilnią, kad į LieShenandoah)
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sai mirga, nieko nesirūpina apie
pakėlimą savęs, o daug.Vbe nesu
Kingston, Pa. pranta, kas yra tautiszkas darbas,
1 i k i e r i u s ir
nes yra tame sunkiai mieganeziais.
28 num. „Lietuvos” skaieziau Paveikslan, kaip ir dabar neperse
ir
Puikiausia visam Shenandoah
atsiszaukimą Plymouth'©, Pa., lie- niai pasirodė. Puvo Piltslone per
szviežias
tuviszkos parapijos komiteto, ku statytas teatras ,, Bedievis” del pa
ris da vasario mėn. s. m. per kun. rapijos naudos. Nekuriu aktoriai
A. Burbą buvo numestas. Kuni yra labai gabus ir labai puikiai per
gas tylėjo ir žiurėjo,kas isz to bus, statė teatrą, kad svetimtaueziai.
Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežią: cigarai alus
nes jam jau nuo naują metą algos curie visada tik teatrus perstatų,
©ii mos kliasos.
nemokėjo, nors kasoj ir sziandien ai ir gerinus negal perstatyk o
ir
galima
snsiszekčt
lietuviszkai,
yra apie 400 dolerią. Kas link už czionai musu tautiecziai dirbdami
nes Jurgis Murautskas. lietuvis, ten
laikymo kunigo, tai vis radosi žmo sunkius darbus gali su jais sulygti
randasi,
per ka galima gaut brolisznes, kurie kunigui atneszdavo, bet iriesz publiką, Toks darbas vor vienatinis lictuviszkiis pinigą-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis ka rodą pas jį po tokiu adresu;
isz tą atnesztą pinįgą pilną algą da as paguodonės, bet, teisingai kal svieto: į Europi ir t. t. ir pinigai būna kuogreieziausiai iszmokėti per
leipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
negavo. Tūli isz seno komiteto bint, kad kelios vynios menka", ka banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten P.C.Shilling &Co.,
žydą
prigavėją.
Gyvenanti
tolinus
nuo
Pittsburgh
’
©
gali
pasirodavot
2801
A
2401
Penn.
Avenue,
užsimanė kunigą iszvaryti isz pa gero gali padaryti dėl keliu tukno pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
Pittsburgh Pa.
per
laiszką,
įdėdami
paeztinį
ženklelį
už
2
centu,
o
gaus
broliszką
rodą.
rapijos, visokiais bjauriais iszmis- stanezią, kurie miega. Musą pa
Tain-gi parduoda ir laivakortes ant visu keliu i visas dalis
lais ir vagyste skunde vyskupui, rapijoj yra 400 szeimyną, o pavie
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
Of tisas (kautoms)
bet isz to nieko nepesze, kadangi niu suvirsz asztuoni szimtai, tai
Protect your Ideas; thov may bring you wealth
vyskupas suprato,kur yra teisybe. yra nemažas skaitlius, o ant teatro
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys, Washington, D. C.. for their $1,800 prizo offei
and list of two hundred Inventions wanted.
Vienok prieszinikai katalikiszkos vos gulėjo būti penkios deszimtys,
1o12 CARSON STR,
PITTSBURGH, PA.
bažnyczios visaip juokiasi isz tai yra labai keista, tiek mažai bu136 ir 9]
SHENANDOAH, PzY
szvento tikėjimo: vienas sako, buk buvo vietiniu, kada aplinkinią dvi
Dievą suėdęs, kitas, kad arkliu pa gubai dauginus buvo, užtat verti
T A
1
' Steliuotus siutus pasiuva
virtęs, kitas vėl klaupia saliune garbės, kad nepatingėjo atvažiuoti. "IT
U
) tikt
mažiaupriesz barą ir prisiekia, kad jis ku Taiposgi buvo guod. kun. Konpas
nigą ar sziokiu ar tokiu bildu pra- ir guod. kun. Burba. Kun. A.
szalįs isz parapijos.
Kaupas turėjo prakalbą priesz te daraa siutus pigiausiai kaiji visur ir darbas buna atliktas kuopuikiauSlienaiHlnali.
Kunigas antszitokią visokią zau atrą, o kun. Burba vėl turėjo pra
Pasiskubįkit broliai! aplankiau nauju materijų isz fabriko, ką dar
ną, paeinanezią nuo valnamanią ir kalbą po teatrui, už ką varde Pitt- siai.
u-t r ig:r.j-, d rnncz.'i.s moiH'9
stono
toatrrliszkos
kuopelės
siunzvndien d. ugadis :.i.--ir:iiida lonė
vienas
kriauezius
neturi,
padarysiu
puikiai
ir
pigiai
savo
broliams
Lie

bedievių, nieko nepaisė ir rūpinosi,
et'nnias i e»v:rnt ai t t kie-« pasakad parapijoje užvesti tvarką, tai cziu aeziu per laikrasztį „Garsą” tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalčsit.
gi 27 d. birželio suszauke ant Pa guodot iniems kunigams. Pelno
gorius naujus ir
I! W
i iž ena ižjaujo sales susirinkimą Plymouth’- turimi mažai buvo, to nežinau tik
/gąe
talpipataiso
vjsoF
iszkią parapijoną, dar bažnyezioj rai, bet tiek numanau, kad mažai
rozelu | aro
ft
2713 Penn. Avenue,'
Pittsburgh,
Pa.
’’kius dalyku:
O'
L5
paaiszkįdamas, jog turi iszrinkti du žmonių buvo, ir kelis kartus buvau,
abdaritasu aukso atsnamL m ant
parapijos prižiūrėtoju ir kolekto tai vis taip mažai buna, nežinau,
rius. Prižiūrėtojai turi prižiūrė kas tai per žmonės, jog gailinsi ke
wnn i w
*in n i 11 n > j
ti link parapijos turto, kaip kolek leto centą ant naudingo dėl savęs 3R
ui n i » wy • ;k u
ir kitus.
torius, taip ir kunigą; podraug daigto. 1 r kaip girdėjau, tai isz!i 1 d rak a v i m > <
Turn ii
juokia
da
tuosius,
ką
teatrą
persta

\v
kunjgas užsakė, kad toliaus darys
susirinkimus Kingstone ir Milutej’ tų ir kurie eina pažiūrėti.
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mai pribuvo isz Plymoutho, jokios 3 NNo Jusą laikraszczio p. V. Ru;it sigarus ir sigaretus nuo
SzifkftrteS parduodam ant visų kulių mariomis
— Na wisi prie alaus —
tvarkos negalima buvo padaryti, dzinskas, 116 Breaker str. Scran
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in mimus nuliaidžiam.
428 South str. Philadel
CH. SHMIDTO
todėl, kaip S. Pauksztys suprato, ton, Pa.
P. A V a i n a u c k u i, Scran Ar žinote Jietuwiai kad UHRYSphia, Pa.
jog gali pasikelti musztynės, liepė
Krautuvė degtinės, vyno, Iiiszeiti visiems žmonėms isz salės. ton, Pa. Angliszkąjį laikrasztį TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
Paskui kunigas nuvažiavo į Milutę. „The National Recorder” gali gau galwa nuo jo niekųd neskauda. Tas kierio.
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parapijoje tvarka, sutarėm 7 dieną
Shenndoah. Pa.
Draugystė szv. Kaziui ieriaus
sizio mėnesio suszaukti susirinkimą
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ir
tabokos.
tos valandos pribuvo ir kunigas ir Newton, L. L
^CXC^XCX:Persikraustė į savo naujus namus antF^EPEFTAET
mas apie Dėvoniszkią kaimo kryžią) 10c.
30 E. Lloyd str.
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visus
bro
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Milvaukee
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taip, kaip ir Milutinįkai apsisaugo
Shenandoah Pa
Du broliu (plesziuyii Isz turką karės
jome, kad jokis Plymoutho valna- lius lietuvius, kaip isz New York© su maskoliais.......................................... 3c.
Chicago, Ill.
(23-26)
manys bei rėksnys neilystą. Be i,r Brooklyn©, taip ir isz aplinki
veik visi Kingstoniszkiai buvome nės susirinkti ant to smagaus pa Stacijos arba kryžiaus keliai... 8c.
JEI NORI GAUTI GERĄ
Už pigią-pigiansią preke visoki
susirinkę (dauginus kaip szimtas). silinksminimo. Prasidės ant 2 va lt i n k i m a s vaito (vaizdelis).. 8c.
Pigiausiai nusipirkt
11 T 1111111 "ž pigią preke, eik pas
Susirinkime buvo tvarka. Vien landos po pietą.
Prekė tikinto Baltas k a r ž i g y s (eilės).......... 5c. vain kai dėl szermeną. Taiposgi
isokios
zobovelės
isz
blekės
ir
iszFORNISZ1US, PIJANUS, VARGONUS
balsiai iszrinkomė kolektorius ir 25 centai.
IR SIUVAMAS MASZINAS
Duonos jieszkotojai (apysa‘ dirbimai isz geležies pas
-------- ANT---------Szirdingai užkviecziam —
prižiūrėtoją, be jokią prieszgynysk a) 35 c13 N. Main, Shenandoah, Pa.
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Schmid
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K o m i t e t a s. K. Don e 1 a i e z i o r a s z t a i (neap
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107 Jardin str.
daryta) 40c. (apdaryta)...................... 55c.
11 d. liepos kunigas apgarsino
Shenandoah, Pa.
bažnyczioje du prižiūrėtoju link
P a d ė j imas ii e t u v i ą t a u t o s
Labai gražios ir pigios
parapijos turtą ir kolektorius po
rusą v i e s z p a t ą s t ė j (socijolio604 S. 3-rd st.
Gavau szviežią transportą ra- gszkas pieszinys).....................................35c.
Kalėdą zobovelės.
vardais ir pravardėmis isz Plymou
Philadelphia, Pa.
tho, taipgi isz Kingstono ir Milu- žanezią, lietuviszką szkaplierią,
Krautuvė cigarą, papirosą maskoliszabrozėlią, kryželią, mentelikėlią ir
tės.
120 South Jardin Sir Shenandoah,
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ir ruską tabaką. Cigarai nuo S12.00
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pažiūrėt.
Kas link „Lietuvoje” 28 numearkauckas
Ties lietuviszką bažnyczia
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geras ir teisingas iki $115.00 už tūkstantį.
vyras laiko
l’ije patilpusio atsisaaukimo ir me—neseniai pirko—
garsą agentą:
Tarnas K rizena nekas
Jis perstata geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
lagysczią keturių valnamanią, tu 103 E. Lloyd Str. Shenandoah.Pa.
'-s tSalliinjas.
niainierin
gojimo (insurance) kompanijoas
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r
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5129 Malcolm st.
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(kunįgo) tie valnamaniai piemeniszANT
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kai plusta.
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Naujos Garso spaus
tuves kuiugos.

T. COHN,

Rusiszko ir Mszko Mo
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Dr. p, f. burke

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

J. P. Williams A Son

L. Altjnap
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AMANAS KALCZINSKAS

David Faust,

-

D . J- O

Chas Rettig ir Suims

Duryea, P a.
Garbus Redaktoriau!

D. FAUSTA in jo ofisą
120 S. Jardin str.
Shenandoah, Pa,

Kožnas taip sako.
B a v n r s k o alau s, kurs geresnis I
už imporlavotą. Pardavinėja ir bonku-Į Cascarets katariszkos cukerkos, dyviniavsias iszradimas szio amžiaus, yra
tems dėl szeimyną.
gardžios ir pale.jgvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekiną ant inkstą, abel
nai viduriu, perezystijažmogaus kraują,
panaikina perszalimą, Iszgydo galvos
aiko savo SZTORELI ant
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi-

KOTELI

Minersville, P.

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

City,

Meldžiu Tamistos pataipįti sziIjszejo isz spaudos Garso
Mahanoy
Pa.
tu®s mano žodelius į laikrasztį Gau
spwstuvej nauja knįga ,,Kl*is- Laiko geriausią s z t o r ą ir
sa kas link pasielgimo musą tautietiuhiio Doneliczio rasz- s a 1 i u 11 ą.
83 Pine st., Elizabeth Port, N.J. '
czrą, Pittstone ir Durpea gyvenauo už ap- Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
Nepamirszkit atlankyti „Pustel- mėglnk Jas szlądien; 10, 15, 50 centą, v'
czią. Abelnai labai gražiai elgiasi,
singas ii geras žmogus.
sij aptlekorią gvarantuojama.
4 UŽSlHJial tą 55c*
(29-32)
bet tautiszkuose reikaluose tai vi-1 nyko Namelio“.
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