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N A U J E K R A U T U W E GR A B U

Ir sztarkus arkliai.
ooooooooo

Kas eaion Btsilankisit

ooooooooo

laidotu win mirusio,Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei 
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau visokiame reikale žmo
nėmis; anglius parvežiu, perkraustau, su keriezium ar boge persunkiau ir t. 
t. Todeliai, uiprasxau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko 
reiks, tai ateikyte in saliuna kuretue wisoko galima gauti delei gėrimo.

'J/5 7r. Cenfrtth. SHENANDOAH. PA., M. JANCZAIT1S.

LI ET U WISZ K A S SZTO RAS!
Wisokiu moteriszku pirkiniu del dresiu, wisokiu aptawoniu, gazu, ske

petu didžiu ir mažu ir kitokiu dėlei n ot *riu ir merginu reikalingu audekli
niu taworu pas Mockaitienia pigei gaunama pirkt, ten kožna nopamirszki- 
tia Mookaicziu szloro. Szone to sztoro didis sklodas wisokiu gėrimu saldžiu

S. J. Mockaitis

Powardu „LIETUWA"
D, rlir.giausi laukai isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts 

t i.l šiam žiu v iriiuin gabale, po abiems pusėms gelžkelio „Mt mphis ir Little

11 \ ( i/.i.i o a ir ĮiuiKiiiu>e parapija. ixomiieius a pruiKO laja wieia Kaipo ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki jawai dera labai gan
iai. pr egtam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienvtu 
\\ al>nju. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o wasaros ilgos, karszeziu di
deliu nėra, sz.il ma liginasi su Chicanos.

rios. Balkiai ir lentos neiszsakytai pigios del pasistatymo sau namu.
PREKE LAUKU NO $(> IKI $8 UŽ A K RA

Moltasi Sl,oo isz wirszaus už kožna skrn, o likusia suma iszdaĮina ant 
o metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska raszikitia in 
PNI0NLAN1) COMPANY. 163 Washington str. Chicago ill.

Arba in rrdistia „Lietuwa“ 954 $3rd. str. Chicago, Ill., O T '

Siuwa SUTUS, KEPURES DRAUGYSTĖMS, 
KARŪNAS W1SOKES, KASNINKUS (kukar 
dus) JUOSTAS. Wiska padaro kono puikiuose, 
kas tik yra reikalinga del draugiseziu ir kitur.

Užprašomos yra wisos psguodotos draugv

9 W. CENTRE STR. SHENANDOAH, PA„

H. R. MORGAN

Garso Amerikos Lietuwiu”

DRUKARNE I JJHIMI j.H'Oin
I . b . * • f f i r 4 w

KUOPUIKIAUSIA IR UŽ PIGIA PREKE (CZLE 
NIA) 1SZPILDO V ISOKIUS DRUKORISZKUS DAR 
BUS: BRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITUCIJAS, 
WISOKIUS PLAKATUS. TIKIETUS, GROMATAS, 
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS LIETUWIU

PUBLISHING CO.,

230 W. CENTRE STR.

SHENANDOAH, PA.,

J. RAMANAUCKAS GASPADORIUS

A. GRYNEWYCZ1AUS
Ten kožnas lietuwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebr.in- 

«feit l ’dpgi delui draugistiu siuwu wisokius mundurus, ir wiska siuwa isz 
drūtos materijos o ir seniausis yra kriauezius Szenadorije, todėl ir wiska pui 
kei pad.aro.

ĮTIKUS KOTELIS

Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kož.nas gauti visokio gero trunko 
iii. vsirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. Teip rukimas kaip ir geri-

KUl'CZYNSKU

ŽMONES SZIRD1NGI. GĖRY 
MAI, CIGARAI PUIKUS, RO 
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E. CENTRE IR N. 
WERSSTR.

.SHENANDOAH, PA.,

SALI U N AS

. K. DHDURK0

$

Jurgio Juraiczlo
W. CJNTRESTR.

ihm gausi geriausiu gėrimu, 
szaltu alų, o ir guxv« gera miera, o

<)-

RATES OF ADVERTISING:

ore inch once , . . $ 0, 50 
one inch one month. $ 1 ,oo 
one inch one year . $ 10,oo

■’ DEW INTAS SEIMAS
— SUSIWIENYJIMO, —

neimo Kalbėtojas Kn. /,Min
skas skaito apie įneszima, jog

ant iszdawimo

BO > NERAMIRSZK1TE. szale „Garso“

SAL1UNAS.

j Ą. SIEM1ANI0
: 22 W. Centre str, Shenandoah

puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe-

wiengenexiu atsilank vlie.
W. Coal str. Shenundouh, Pa.,

J. WUWHCZl©

dus cigarai. Smagi vieta užeigos. 
Pr&azau brolius atsilankiti pas įmi
nt.

137 S. Main str.
Shedandoah, Pa

............—

N E D E L I N I S LAIIRASZTIS,
ISZEINĄ KAS UTARNINKAS.

S h e n a n d o a į, P a., 
____________________ ____________________~L.-------------------------------

PLEKE APGARSINYMU: 

wienas colie wjena fcart

J per menasi $ J,oowieuas colis
vienas colis isztisus metus $ 10

16 DIENA SPALIO (OKl’OBER) 1894 M.
Entered as second class matter at the ,PoFt,offiee at Shenandoah, Pa.,

Po tam kalbėta apie iszda 
iviiną tautiszku dailiu ir gie 
smiu su natomis, parėmė ta
Keli delegatai, tik nutarta, jog 
tai galima bus daryti nepir- 
miaus, kaip bus iszduoti lietu- 
wiszkai angliszki lementoriai,

tyti swarbt^snitisjITelzThiTfs isz 
laiszku, ka nuo w.akar dienos 
bu wo užsilikę.

8iw. turėtu gelbsti >a\vo sąna
riui nuo bankrutijimo, pade-

Metas I

aug>ztesnėsės mokslai nes kasz 
tiKnu daug deszimeziu arba ir

mas gi josios keli ar ir kelioli
ka lokstancziu ant metu. An
tį a. įtikėtu apsižiūrėti, ar uo
lėtu musu jaunumene tvaiksz- 
ozitni in tokių mokykla po ku

dJios ir karexios arielkeles, tA’posg 
usirukhe cigaru su kwepenexiu čiu
rliu ir ko tik duszele usimano.

J. SKRITULSKO
jį puikiu gėrimu Bot pr’Cg tam J. S. 
j yra tikraigeras lietuvis kurs kožnam 
I wiengencxiui sawo, gali ir labo ka t o
t

\ 203 S. Main str. Shenandoah, Pa..
f

■j

I

<■-

nnno nera tą- b ros z. urą 
suraszita ir

iniaus, kalbant apie

kol nebus parupiti Icmentoriai, 
taigi ir įnuszimas apie nežino
mojo autoriau- S. Daukanto

K’ <Llska.L8s-4.ja 
n e o u 11 m a

n u-
m o

pos yriualo ruppiH 
svma wakariniu ir <! leniniu

>e jokiu
diskussiju.

AVienu balsu taipgi <1 
tsi nrieme ineszimus

men es i «i

iena Pittsbiirgldo drau-
imp Inneszimo nepriimta.

tikras
hai nupmszytas, kurias galėtu 
sąnariai saw įgyti už ypatinga 
užmokesti, kn. Suikaitks parė
mė įm .szinią, aiškindamas jog 
tik tie, kurie norėtu, galėtu ♦» 7 o

mas szelptu tautieozius eimtn-

W' <1 (Jei
įais

delegatai
amimus, kalb *j.?T j<>g prie- 

mur s;:Į užmanymu, atsirastu 
proga Siišivviei.\ j:mo newido-

us nuo žmonių, 1 ’ 
ba -<ii ineszimas

i už.l

(i. Kll.

nu-

naudotis isz keliu n/etii darbo.

mok-:aiue nežmniaus stowetu

r i u 
w i (' n \ j i m o o r g a 

r t i n e s
s a n a

n c, i r

r i a i

skaitęs wietoje 
...

u n-sniam nu.-r

» 1 V O JI U | v /. ’ J j ■ »

tautieczius cinanczu

nū-
i

d mokėti paczto> į 
n wii'sziniiikams.!

retu
aug

<uri įstengiv ,
^erantono liet.
•lai ant naudos sawo bažny
čios. G ra ji m ir labai gerai

Inosni

m o k e j 
n e gali 
g i a u s nei t r i s m e n esiai. K >
po kora nu^tojimo tiesu ant 
posmertines. Po trumpo pasi-

jog Susiwienyjimo wejijimu 
yra, idant kiekwienasjo sąna-

popieras, kad per tai mes įgi- 
szios 
ture-žemės žmones ir geresnį 

tumėme gy wen ima.
!

SO.

Iii seimo sęssi ja 26 d. Rug-

rius iszszauKe delegatu war- 
dus; nepribuwo ant III sessi- 
jos 4 delegatai.

ksztys pasakojo smarkiai 
mums reikia Užkalu, nors 
tai jau vvakar bu\vo nutarta, j 
Jurg. Kazakiatviczia kalbėjo,

tiapė isteigimąaugsztesu s mo

Burba parake, jog wisgi mos tu 
rime rupįtis apie tai. (Butuge-

besmarkaudami apie augszte- 
snes mokslaines. R.) A. Milu 
kas pasakojo, jog iurengimas

lugijas su sziomis mokslaine 
!ll’h- )eLi tu wi>u priužasz 

z ii ewurtitu dabar laika 
„ u-z ii rupestimis apie in 
ruuui' ią a-;gszteSm>3 lietuwi

daines, rupi k i mes 
kai ; I u r waikus

in o

sznekta
j

i a-H ^ztis, negindamas užma 
nym. apie augszteynes mo 
i s.ai.. s, pradėjo pergarsiai re 
kaiit ir kai.'zioti 8<jwo asabi-

ta*- i. S ir nenorėdamas, pri- 
wersLisbuwo atimti jam bal- 
-ą. k h. Burba, kalbėjo dar. 
kad reiketu nors ant popieros

p • a igsztesnes moksiaines. kad 
to i arimo ir negalima dabar 
inkų iyti. K n. Kaulakis kalbe-

piadejo-rėkauti kalbėdamas.

tai< ir t.t. A. Milukas kalbėjo, 
jog be angliszkos kalbos nie
kam wertas mokslas ežioje že-

nereikalingumą jos, kurie nori 
biznį daryti isz žmonių, juos 
už nosies ^vadžioti, patys tuom 
tarpu kiek galėdami mokįda- 
miesi angliszkos.,.. Nutarta,

(iwawE
,. ■ ■



it

Herald“ ir „Philadelphia Pu

tas, nežinia kodėl leido J. Pau

puldinėti ant seimo sąnario.

Kn. Peža kalbėjo, jog reikia

Barres lietuviu mass-meetingo

surinktu per mass-meeting‘ą.

ir su

au

mass-meetingo noru buwo,kadnegaudamasmo

nu-

turi kas trys menesiai paduoti

Žilin^k as

nieko negalima busią padary-

na gavimo laiszko ir atsakymo 
ant jo, Selw. Pauksztys kalbė
jo jog tai gali parupįti saw

mas apie įsteigimą augsztesnes 
mokslaines.

Ineszta: Parupįti korespon
dencijų knįgas, delei twarkos

Pakelta klausymą apie kra- 
ziecziu komitetą ir sukalekta- 
wotus broszurn iszdawimui pi 
ningus. K n. Peža pasakojo, 
jog nepadarius dawada, kam

grižo. Inneszimą apie knigas 
priimta.

mo reikalu ir apgarsinti sąna
l iu skaitliu, priimta beveik be

jam balsą. Paukszcziui neklau 
sant ir wis rėkaujant,smarkiai 
prisakyta tylėti. K n. Burba

d. Kowo, o taipgi heweik wi
sh draiigyscziu delegatai,) bet

bingos turėtu ir archeoliogi- 
szką. vertę su laiku, newien ką

ko in visus delegatus, idant

Burbos žinia buvo

apgarsinimus ąngliszki laikra 
szcziai visada ima mokesti.v
Apmokant gi už apgarsinimą

R.) A. Milukas atsake J. Pau
kszcziui iszrodidamas jojo už
mėtinėji mus bjauria melagis- 
te. Tcisydamas priesz brutal i-

sum svietui apie maskolių bar 
karybos, nors ir labai daug ka 
szluotu.

pries z maskolių barbarybes, ne sawo reikalus. J. Panksztis

40

<• į

tokias knįgas Įsitaisyti, nes be 
j u daug ■visokiu nesupratimu 
iszeina. J. Panksztis ėmė rė
kauti, jog' nereikia spaudyti 
laiszką isz viso swieto. Kn. 
Peža atsake, jog nieks ežia ne- 
szneka apie spaudinima lai- 
szku isz wiso swieto, bet tik 
apie padarym a twarkos Susi iv.

matydama jog jam nepasisekė 
padalyti sensaciją, ėmė daryti 
netwarką, rėkaudama irwaik- 
szcziodams po salę. Preziden
tas vos sustabdė jį. Idant su- 
reguliawoti Kražių komiteto 
reikalus ir iszsklaidyti abejo
nes, kurios kankina lietuvius 
Amerikos, seimas iszrinko in 
„Kražių komitetą“ kn. J. Ži
linską isz Mt. Carmel, kn. M. 
Szedwydį isz Wilkes Barre, 
Dr. J. Stupnickį isz Plymouth 
ir T. Paukszti isz Pittston.&

Inneszimas, kad du ar vie
nas isz Susiwienyjimo wirszi 
ninku, būti dwasiszkasis. at
mesta, pasakius seimo sekreto
riui, jog pagal Susiu7. konstitu 
cija wisi sąnariai lygus.

Perskaiczius J. Paukszdr^r 
rokundas su Susiwienyjim 
szis paskutinis (J. P.) pradą

P rąd e j us k i t us 1 ai szk us ski'

ti,jog jo reikalo neatlikta. Ki
* • • V .-*•«»**!

Burba asztriai atsake J. Pai •

sawo rokundas užbaigti su St 
siwienyjimu, idant liesznekjj 
ko nereike, bet žmoniszkai ia ’ * v
duotu sawo rokundas. J Pni 
ksztis ėmė per garsiai kalbėt
bei m o

t 

ateinancziu metu Susiwieiiyji , ,

užmokėti už

nuuėjoant niek, nes szimtai 
tukstancziu anų laikraszcziu

poje iszgirdo tikras mus kal

Milu-

ti seimą, kadagi anasis Mass- * 7 o
meeting‘as, piningai ir protes
tas, už kurį tiek trukszmo ežia

užklausia seimo, ar Susiwieny-

Barres ir aplinkiniu miesteliu 
liet u win. Jurgis Kazakewiczia 
kalbėjo pricsz įneszimą užma
nymo ir erzinimo juomi dele-

lyjimo wirszinįkus reikia rin-

nius“, atidėta in szalį.

kimo lauku ir įkūrimo lietuvei- v

rint sawo locno organo reikia

kis parėmė,

bes ant ateinancziu metu. Sel.
Pauksztys asztriai kalbėjo

Panksztis iszsi praszęs baU 
pradėjo po kelis syk įkaiti 
jau perskaitytus sawo hi’szkui 
nežinia ar norėdamas suerzi

atkartodams, ar gal juoki

FKAKALBA

nuo

mo.

c ran
ton‘e Pa.,

Pamokslas. M. Broliai, 
die be Ewangeliios ir be tek*

czion jums žodžifis daugeli 
garsiu wvru, kurie iszsitatt 
taip jog: meile Dievo ir tilt

ei ijos pa <u

rugio S'-Kią ant sawo airwost 
besėdamas barstė ją saujon^

le ant A. Miluko, vartodamas 
nemandagius žodžius ir, buk 
A. Milukas piningus surinktus 
AV. Bar re j e per demonstraci
ją 4 d. Kowo, 1894 m., kaipo 
koks siurbėlė iszleidęs ant ap

nyjimo seimas neturi kisztis in

* Angliszki laikraszcziai netalpi
na be užmokesties jokiu nutarimu 
(rezolieciju), apart nutarimu mass- 
meotingu politikos dalykuose (repu- 
blikonu. demokratu ir t. t. . .). Red

szį įneszimą pertraukti ginezus.

wirszinįkai. 1 n neszi mas atidėta.
Inneszimą, jog kn. Burbą 

už 4 - metinę tarnystę Susi

jo, priėjo ir tarė jamsiams: te 
ti, negerai tokiam daugeliu

. Ir paėmęs vieną grūda nu

wo ir augo', o wieną grūdą, at
skiri mn paberta, tuo kirminai 

• * pagraužė, o pakilęs wėja6 nu
laužė jo stiebą ir patį isznaiki-: 
no. Ir atėjęs tada Simus klau
sė vėl tėvo tarydamas: tėti, 
kodėl tawo sėti krinvomis ja 
vai auga ir bujoja, m ana j į

— buinei vieną atskyriam paso 
dytą, vėjas ir kirminai-isznai- 
kino? O atsakydamas jam tė
vas tarė: vaikeli vienam ■vi
sur ir visados yra sunku susi
turėti — menkiausias vabalė
lis pagraužia mažiausias wėja

tu man gyvenimą iszaiszkyti,

Iszweszcziau pirmiaus wis- 
ko ant popierius platu kelią.

gyvenimą sawo nešini pana: 
tinginiai ir dykaduoniai. To-

lis in kruwą susitelkia, tada ir 
didžiausi szturmai, didžiausios 
audros ir vėjai neinweikia.

sawo ir rowė kūkaliu ir wosil
ku nenaudą žolę; o duktė eida 
nia peikė wosilku žiedus, jog 
nedailus esant. Bet kada luo

vainiką irkada wosilku wai-

gėsi duktė ir dėdama jį ant

O asz jumis sakau: telkki
mėsi ir wrenykimesi iu kruwą.

kuosiąs mus neprietelius galė-

vėl sakau: telkkimėsi ir risz- 
kimėsi in kruną, nes vienybė

talpa palyginimo.
' (hiodotiiii kuningai, garbiu 

ffi delegatai ir wisi mieli klau

bet i apie reikalus mus gyveni 
mo: gyvenimo tautiszko, gy-

’ * Bet pirmiaus, — ka< t 
gyvenimas? gyvenimas 
n ai imtas ?

> gyvenimą

jį dcterminawoja, filozopisz- 
kai apraszo, bet mes, supranta
mai kalbant, galim tik pasaky
ti vis — gyvenimas yra kowa, 
yra lenktynės, kaip tai ir Ra- 
sztas szventas pas Jobą raszo:

steigcziau — pastatycziau au 
kso altorių su aukso wersziu 
vietoj paveikslo szwentuju 
ant wirszaus, werszi, kuriam-

josi, o kuriam dabartės klonio 
jasi wisi tie, kurie turtus ir pi

maliawocziau taures ir indus 
ras .kažiu pilnus, kur anų my-

gyvenimo pusė. O 
likusiuosius papiesz- 

, wen •

tu w iena
visus
czinu ant vidaus
genczius prie to
wengenezius prie mieriu ir 
dealu, kuriuos jie patys saw

del juju

i-

nė. O kuris nerangus, tas ta
po atstumtas, o apsukresniejie 
jį pralenkė ir jo pirmesnę w ir
ta užėmė.

mum, perstatycziau gywenimą

ja. Wisi joje kaujas: dideli ir 
maži, seni ir jauni, stiprus ir

jas su aplinkybėms

wis turi sawo mierį, už kuri

Bet, Mieli Broliai, mes už
:■) ima-

mes uz ką kovojam t

Kovojam už teisybę 
meilę!

ir už

didžiausia . vra
Dievas— kovojam už Dievą. 
O meile mus didžiausia, apart 
Diewro, vra iėw-ynė — kovo
jam už tėvynę, arba bent pri-

ir tėvynė wisuo.se amžiuose li
pas wisas tautas buwo idealais 
ir jeigu kada kur liejosi sro
vėmis kraujas, tai liejosi už

Paweizdas to ir Raszte szw.. 
matome., kur pranaszai žy’du 
verkdami wis szaukė kimi li
gai kszczius Izraeliaus ir Judos 
in kową su stabmeldžiais. Ir 
kovojo Žydai už Jehovą. Ko
vojo wisi, kurie tik tikę buwo 
in kową. O kada nepasisekus 
Moabitai arką szwentaję už
grobė, arba kada Persai szwen 
Linyczią Jeruzalės apterszė. in 
maiszus žydai lindo, pelenais 
galvas barstė ir draskydami 
rubus sawo, naują prisiegą del 
apgynimo Dievo Izraeliaus 
rengė, v?

Teipgi ir su tėvyne. Kada 
tapo žydai paimtais an nelais- 
wę Babilionu atmetę wisas lin 
ksmybes, pakabinę, kaip psal- 
mas sako, garsiuosius wamž- 
džius ant gluosnio szaku, gre 
že akis in rytus, kur juju pri
gimta žemė gulėjo ir teip grau 
džiai vaitojo: Jeruzale, tegul 
liežuvis musu iszdžiusta, te
gul mus akys iszkirmyja, tegul 
tiesėji ranka mus nupuola, jei
gu mes tawę, Jeruzale, kada 
užmirszti turėtumėm!

Teip tai, jau daugelyje dai- 
gtu, kaip Rasztas raszo, neti
kę, žydai mokėjo dar mylėti 
Diewą ir tėwrynę.

Pievas buwo žydu tėwu. 
Izrael žemė, žemė [>,ienu ir me
dum plaukenti, buwo juju mo 
tina, o žydai buwo vaikais ju- 

*ju. Teip pati Biblija tai. per
statų.

Mieli Broliai, mus tėvas teip 
gi yra Diew'as ir poteriuje tai 
įszpažiustame. Sakome: Tėve 
musu.... Mus motina ir yra 
Įirigimtoji žemė, gražioji Izra
el, isz kurios viduriu iszėjo- 
me, kuri dawė mums gywasti, 
kuri, mnžiulėliams mums be
būnant iszauklėjo ir iszmaiti- 
namus. Bet prisipažykim prie 
to, kas vra teisybė: mes many 
lim Diewo, anė tautos sawo nė 
teip, kai į) žydai mylėjo.

Prisipažykim, jog isztwirko 
sūnūs Lietuvos toj szwentoj 
meilėje — arszesniais už suims 
Izraeliaus pasidarė!

Kame yra pas mus meilė 
Diewo? — Žodžiuose, pripra
time senow’iszkame; bet szirdy 
je, bet mislyse jos nėr!

Kame yra meilė tėvynės? 
— Madoj, nore Įiasirodymo ir 
iszsikėlimo; bet pasiszwenti-

me, bet aukose jos nėr!
Kągi asz szneku, szimbd 

juk, ką atmetę Dievą ir tėv 
nę, vietoj lenktyni-u ant ai o 
plataus gyvenimo kelio, w - 
toj darbo, pavėsyj sumini > 
stugso. O kas arsziaus, isz pri 
smirdus i u aukso indu, nesz- 
wankius raszkažius gm-ia. At- 
metė tie Tėwą-Dievą, nes ne 
nor turėt Jį liudininku piktu 
darbu sawm. Atmetė tėvynę- 
motiną, nes anoj yra per pra
sta, per nuskurdusi del pilno 
puikybė* Į>roto juju.

O Dieve maloningiausi*, 
pasigailėk nelaimingos mus 
tautos: dovanok jai jos pi k t’ 
bias; dovanok, jeigu nors d-- 
szimtis geru ir teisingu joje at 
si rastu.

Taw wėl, Dieve, dėkui — 
atsiranda dauginus dar kaip 
dešimtis terpti mus del an i 
dwieju idealu Diewo ir tėw' - 
nės dirbaneziu. pabudintu, į i 
keltu per naujaja tautiszk « 
dvasia.

Be abejonės, wisi m<'s czio i 
szendie susirinkę, Mieli Br< 
liai, tą meilę szirdyse sawo j.- i 
cziame. Parodo tai hiieris nr 
su kelionės, parodo insitikėj 
mas in mus broliu, kurį su s.- 
wim atsivežėme ir ant galo ] 
rodo tai ženklai mus, kurim 
kiekvienas prie krutinės tur
ine prisisegę; jotis— yra m<-’ 
lė tėvynės, o kryželis ant j > 
wirszaus. yra meilė Diewo, k ? 
rią. augszcziaiis už meilę tėvy
nės prvpažystame.

Bet kas mus czion a is atve
dė, tokį patogu skaitliu tėvy
nainiu in ■vieną apszezią kr - 
vėlę? — Atvedė supratimai 
reikalo susiwienyjimo.

Teip kaip protėviai musu, 
kada tapo uŽĮuiltais isz wi> i 
pusiu per neprietelius, pir
miaus iszmėtyti, pirmiaus isz 
sisklaidę ir nesutikimuosegy- ' 
wenę, susiwazewo ir. po prie
žiūra vyriausiojo kuningo sa
vo Kriw-a-Krivaitos, susilie 
jo in krūvą, o teip naujei sut
vertą V\ ienybę LIETLWA. 
pavadino ir wisi po valdžia 
didžio k u n i n ga i kszczi o. a t s id a - 
wė, teip ir mes szendie isz vi
su pusiu, kaskart vis labjaus 
ir arsziaus užpuldinėti per ne
prietelius, liejamos in wieny-

(Pabaiga ant 21 puslapio.)

wisuo.se
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, GARSAS AMERIKOS LlETlWlUf’ 

PUBLISHED EVERY TUESDAY 

Executes all kind of Job Printing 
and translating in all modern Imu- 
guages.

SUBSCRITION $ 2,oo PER YEAR 

All communications must be

pinti intaisiti jas, visose lietu-

džia ir gėdina seimo sekretorių 
už tai, jog „Garsas“ „jau pra-

Garsas Amerikos Lietuwiu

230 W. Centre str., 
Shenandoah; Pa.

N E1 IE u M ft 1 .A J K R ASZT1S 

„Garsas Amerikos Lietuwiu“

Iszeina kas utaminkas, 
Shenandoah,

KASZTUOJA ANT

AMBtdKŲJE................
IN UZMARE .............

Pa., 

METU

. . S 2.00
. . S 3.00

Rankraszcziai (korespodencijos) ir 
laiszkai turi būti adrosawoti ant szio 

adreso.

„Garsas Amerikos Lietmviu“

230 W. Centre st r.
Shenandoah, Pa., 

Piningai turi būti siunsti per Money 
Order arba Registrawotoje Grorua- 
tbje ant ranku.
.1. RAMANAUCKO.

230 W. Centre st r.
Shenandoah. Pu..

SHENANDOAH, PA., 

Pradedam mes misliti apie

ne* lietu wiszkos mokslai nes,

ma per delegatus laike szio me 
tinio Susiwienyjimu seimo .Kas 
žin tą užmanimą ar galima bu-

sipažinti, kad mes dar esam

musu jaunimas turėtu del sa-

kurias lankidami vaikai isz- 
muktu nors skaitvti lietuwisz- 
koje kalboje. Nes vaikai ui
dami in angliszkas mokslaines, 
taip pripranta prie angliszkos 
kalbos, tad net gėdisi kalbėti 
lietuwiszkai. Diena in diena 
musu jaunimas labjau virsta 
in anglus. Be abejones intaisi 
mas parapijiniu niokslainiu

antrame pabaigs“..., Prilį
stame užklausti savo draugė* O
isz Plymoutlėo, kaip mes turi-

„ofieijaliszkus dalykus“ (isz- 
sitarii.ias labai mums nesupran

n\Vienybės“ ar už tai kaltas 
seimo sekretorius. . . . Temti

negąsdina pati savęs kokiomis

siw. organas“;

jinią nieko neraszome, bet ne-

butu walia užsiiminėti tautisz-

rieti.

IN SKAITYTOJUS.
Turim mes už pareigą (pawi 

dnasti) praneszti visiems bro
liams lietuviams, kurie gauna 
musu laikraszti ir jeigu nori jį

szingai, mes Imsim priverst i 
nuo szio numerio visiems tiems 
sulaikiti, kurie ne duos apie

■ _ iwyp ■ /

doah‘e!

Nors pirmas „Garsas“ siaurą 
teturėjo dirvą bet visgi ap
link sav’įdarė pageidimą, uoli-

buvęs Astramsko „Garsas“ 
nėra abejonės. Anarchizmas,

vo mieriu, „Garso“. Dabar

kad pakliuwo in j irau rankas, 
be abejonės labai bus naudin
gu laikraszcziu. Ir asz tuojaus 
iždalyjau man atsiustus n u me-

są.“ Wieua geistina butu, kad

padėtas riebioms lietuwisz- 
koma literoms, neliginant kaip

rą nuo .musu pasveikinimą ir

2I]W WIETINR3.

ma, kad lietuviai isz linksmi-

dėti dideliu musztiniu ne bu
wo, nes ir be j u visai neapse-

AllgleKasiKies pereita ne- 
delta Reading‘o kompanijos 
dirbo keturias dienas, o Liehgh 
Valley kompanijos tiktai trys 
ir tai ne isztisas/ L'

szio menesio, Bindoko, wažni

no. Bindokas paėmęs žmo-

kliai buwo sulaikyti per ei- 
naiiczius žmones.

f*'t. .J.1—

rius buwo užrasztavojąs už ta-

kad p. Jenas Birsztona užmo.

16diena szio menesio angle

’ •>!'). "‘.'f

PUIKUS SALIUNAS

J0N0 MIEW2II
Taiposgi gers kriaucziusiil 

gas agentas, laiwakorcziu in 
mo piningu. 122 S, Main t

Shenandoah, Pa.,

GAISRAI GIRIU.

Isz Grantsburg, AVis. Ateina 
žinia, jog marios liepsnos ap
ėmė aplinkines Black Crook, 
naikindamos viską kas randa
si ant kelio. Szimtai tonu szie- 
no ir kitoki turtai tapo sunai-

Long Branch, 10 Spalio. Isz

dele viesulą, laike kurios dau
gelio namu nukėlė stogus, nU' 
nesze nuo kranto mariu man* 
d i klės, ir vienas garlaivis ta 
po sumusztas.

DIDELE EXPLIOZIJA. gi pradėjo dirbti szendicn po 
Shamokin, Pa. H Spalio. I8towejimui 8ze8zi’1 "‘dėlių. 

Sziomis dienomis ežia atsitiko Gaus ds‘bu9 in 1100 *'>>oniu.

bu VG 
sužeista.

ISZ AMERIKOS.
DIDELI WEJAI.

Isz Bawiiei*, Nebr. 
žinia, kad namas kokio *

naikintas nuo veju. Wi^h 
lija susidedanti isz 7 asai® 
po perneszta in kitą iri 
viena vaikas pasiliko ut

sužeistos.

diena atsilankė wejas irai 
viena dali miesto suwis sub€

viens kalinis tapo užniurt 
ir daugelį sunkiai sužeii 
Ant miesto daugelis žinot 
tapo sužeistais. Bledies isfl 
sza daugiau kaip pusę iniliju

Buck, kad j bledies padarjl 
per weja in milijoną dol. Ni

po užmusztas ir nežinia b

name nuo grinvanezios sietu*

ant walnistos,

a., Pasiutęs ka

Ta aplinkine yra uzgiwefi-
•• * * • A. ’ « A • | A ' J k I f < | 1 ■ ’ •

Laike audros ant mariu in 20

daugelis garlaiviu tapo sunin-

dirbti brokerio. M isas namas

kimiu in 2<H> svaru isznesziojo

skis tapo sumusztas viename laimiu.
AVienas

nugaras, taip smarkiai kirto 
su stiklu A. Bielskiui, kad net

narna Hembright, apdraskė

t i nos, <> paskui inszokęs pey 
langa puolėsi ant einaneziu 
žmonių.

rjyria, v., Ateina žinia, jog 
czion ant geležinkelio buwo 
atrasta dinamito bomba. Dar-

kuriu daugumą iszmeti van
duo ant kranto.

kerio sienos tapo sulaužitos.

. pu viena mergina įnejo in tą 
I.Hiles 'buwo | k’,hlba, į- Wft‘kin>ts "orėjo pa- 

baikauti, pasigavęs ją neva 
norėjo nupjauti jai plaukus. 
Mergina gindamasi sfuktele 
smagiai in ranką ir tapo su-

na nuo sumiszimo szirdies.

šita ant užsidegimo. Buvo joja 
nitroglycerinos ir dinamito 
tiek, kad liginosi 100 swaru

‘ne-za, jog laike viesulus pa
skendo vienas garlaivis pri- 
pilditas angliais ir 4 asabos

Sacramento, C’al. 12Spalio. 
Trūkis, eidamas nuo San 
Francisco buwo sustabditas 
per du virus, Keturi maiszai

kokis tai lenkas M. Abdorso 
persergejąs savo gyvenimą 
(insurance) ant 500 dol. ir da
vęs agentui 5 dol. Parėjo na
mon ir užsilipo ant wirszaus

skins geležinkelį ir aplinkinius 
namus. dirbo dikcziai bledies, sutrati- 

kidama dmtus telegrafu, su
griaudama daugeli kaminu ir 
toks buvo smarkus vejas, kad

darbo.

szi nitus tuksta n ežiu

Boston. 1 Spalio. Didele wie 
sula ponawojo ant kranto At-

bledies, ko ne visi dratai tele
grafu sutraukiti.

DIDELE WIESULA.

<riwenamu.

landa isz ryto, sugriuvo namas 
neseniai pabaigtas statyti ant

namas užrnusze asztuonias asa

Žeide. Szale stovinti kitą namą

no. Locninįkas sugriuvusio 
namo tapo aresztavotas.

EIKITE PIRKTI PAS 
TUOS BIZNIĘRUS KURIU 
BIZNIAI YRA APGESINTI 
MUSU LAIKRASZTIJE.

szaknu.

b all Riwer, Mass. 10 Spalio. 
M isos melniczios kurios iki

dirbti ateinanti panedeli.

AV inita, I. T. 10 Spalio. 
Tris virai susistabdė truki at

nesuimti.

v»ui>ei€ rrice, septmioli kos 
metu vaikinas, buwo ezion 
pagautas už pavogimą szesziu 
arkliu viena nakczia. Norėda
mas pabėgti isz mokyklos, pa-

gere laike maudimosi maudy
klėj, pakilus dideliai viesulai, 
vilnis nunesze maudyklę.

JEIGU NORI BŪTI BAGO-
TU — GARSINK SAW0
BIZNI „GARSE“

vagono ir pasiunti n is

kaip 50,000 dol. grynu auksu.
Paskirta v ra nugrūda $10 000 •f C? '

n įgils.

Maszinistas ir peezkuris bu

wagono ant inžino. Tada pie

žiavo su pinjgais.

Fall Ui ver, dirbhi ves atsidarė.

Apie 1000 darbininku, pe-

laike mass- meetinga. Koklio- 
ja, kad daugumas darbininku

btuvin mislia, jog straikas jau 
pasibaigė.

DARBAS DEL DAUGELIO 
ANGLEKAS1U.

glekasiklos vadinamos Hic-

degimo angįekasikliu wadi n a-

dėjo dirbti in 400 žmonių pa
ti 1 po.

Read ingo kompanijos an-

valandos žemai bunantieje is% 
girdo ant wirszaus baisu bal
są, kada užsilipo ant wirszaus,

nupjovė virvę ir už valandos

ningus insurance. Kada agen

nui tins

palyginime pasakojome, jog

k u susiturėti — menkiausias

žiausias vėjai is parloszia, bet

teikia, tada ir didžiausi sztur
mai, didžiausios audros ir avė
jai neinweikia; atmydami, jog 
vienybe dabą ir grožybę da-

Garbingi delegatai, baigiant, 
neiszpuola szios prakalbos už

ką szio metinio seimo, naujos 
vyriausybės, visi krasztai lie
tu viszkai kalbanczios Ameri
koj laudies butu užganėdyti ir 
kad tokiu bildu in konotrum- 
piausią laiką Susiwienyjimas
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CARAS DA SERGA.

Skaitome laikrasztij „The 
Press“, jog profesorius Leiden 
antru " kartu tapo paszauktas 

-atlankiti cara. Laike paskuti
nes nedėlios caro liga pasididi
no. Nežiūrint ant to, kad ca
ras ir nesitiki iszlikti nuo smer-

London 10 Spalio. Atei- sybe 
nanezios žinios isz Petrapilea 
nuroJT), p)g Maskolija tik lau
kia atsakanezio laiko užimti

Pekinas bus paimtas.

Be abejones, kad tik tai

PKANASZAW1MAS.

Tucholsko

b. 1 
muszti, bet gi nė 
ne vviens prie jo bunana 
buwo sužeistas. Džpuolik 
bu wo sugauti.

SMULKMENOS

Nuo 1892 m.mirė ant chole
ros Maskolijoj 2,000,000 
bu.

asa-

įvažiuoti ant salos Korfu. Pro-

pas cara kuogreicziaus ir d ran- 
- gauti jam laike keliones ant 

salos Korfu ir. toliai pasilikssu
paimta, tada Maskolija

Priežastis pasididinimo caro
Kinai be ginklu.

sergantis sūnūs Jurgis sow is 
yra artimas smerties, o antra, 
jog jo inpedinis atsisako nuo

1 a i k i t is. Z i n i os a te i n a n cz i os isz 
Shanghai nurodo, jog 100,000

Daugumas isz kareiwiu netini 
geresnius ginklus, kaip tik

Betgi caras ketina nedaleisti 
sawo inpediiiiui su židžiute ta su ^Vokietija pridirbti gin-

isz i etrapiiio danesza, jog 
bnwd atidengta, tarp apicierji 
kariunienessuokalbisant nužu- 
dimo caro,"t

Ateina žinios isz Tokio apie 
užpuolimą Japonu kariumenes 
ant Kinu, ties Wi — Ju, \visa

nu
laiko

ant
mai W arszaxve K i ja we ir Ode-

prie darbo 10,000 kinu 
kranto upes Yal.u, kur jie pa
state asztuones bateries ir da 
stato daugiau.

ŽINIOS APIE KINUS IK JAPO-

Tien Tsių. Ateina žinia, 
kad pasikėlė maisztai Mongo-

Berlin hr. Tenyksztis sūdąs, 
apsudijo wvieno laikrasžczio 
radaktoriu užmokėt 50 markiu

riumėnė numalszinimo gos žinios, apie susimuszima 
gaidai wio.

Bz Sliaiiglmi ateina žinia,
Didele žmo<

nuo sosto o’ užsoditi jo su nu, 
k iinigaikszfi Kung.

Samaros. Wieno kaimo ūkinin
kai pasisamdė ant dai’bimeteA

laiką siuvo smerties. Grįžda
mas nuo darbo atsisweikino 
su sawo draugais, sakidamas, 
kad jau jis neateis ant ryto-

bet negalėdamas prisigrūsti 
per dauguma swieto, sugrįžo* <s> * O

kunįgas p r i pažino jį už swei-

greičiuose nori spawiedotis ii

turėjo priežasties sutrumpįti 
saw gi wen imą.

kruwinn musztvne

nžmuszti, keliolika

liniai w ietis 1 8 metu o lib

jirno in kalnus. Belaipwi

sik negi was. O antras |it 
mas pasigriebė už atkala?

biikyti, prisiriszo, su dirt

padėjime nuo 7 isz wakaw

sulaukdami namie iszejo]

tada padawe jam wirwęirj 
trauke ant wirszans.

įnejo in wieną katalikf 
bažnyczią kokis tai žmogui 
atsiklaupė palei altorių. Iki 
si, kad meldžesi, tik su i

kauti szw. misžias ir aut P

tapo suimtas ir atiduotas !

baisu darba. Goweda žmogžu-l -------- *—*--------
džiu insilaute in narna turtin- Wilnins, 12 Spalio. Prol 
go ukinįko, užmusze tewą, Kražių kaltininku buwo 8

tarnaites ir iszkraustia namą, tuju buwo apsudita ant 10$ 
pabėgo. tu kalėjimo ir 4 menesiu' sifr -

------------ ------- Į kaus iszbuwimo kalėjimo, b
I. E1) AI PR A N C U ZIJ 01.

\\ isa sziaurine dab’s Pracu- tesdaryste meldus caro suiU 
žinimo bausmes, nurodidaf

ledais. Kiek wienas ledas bu- 1 .. ."I-~zokn su krazieeziais bet gi d wo nuoswaro sunkumo. Mere’ 
nil‘e tapo iszdaužvti namu ras neturo siisimilejinip.

Bledies isz priežasties 
groper menesi Rugpjuti

ga

ant 10,432,800 d.

Nawatnas atsitikimas. Nese-

kūnais in kruwa augancziais, O 1
su dwiem gal wo m ir dwiem 
kaklais, su keturiom rankoms,

iszaugus i<z tiesiojo szono, ant 
kurios yra asztuoni pirsztai.

Japonijoi yra tiktai 10,000 
svvetimžemiu.

Michigan. Henry Cornwall, 
pardawe sawo paczią už 8 10. 
l'ž keliu dienu pati sugrįžo ir 
wel 1‘invo parduota kitam ku-

kinasi medecinos apie 2000

Wiens laikrarztis nurodo, 
kad yra 2173 asabos ant swie
to žinomos su szesziasis pir- 
sztais ant wienos rankos, ii

Slėnius giwiana ant swieto 
400 metu.

Wienas farmeris buwo suwi- 
sai kurezias, nuo sugilimo bi

W ienas

meitėlį. — Tai nesziok ant 
galwos meitėli — atsake ke-

ant lauku jawus. Saint Quern 
wiesula Dzwarte isz Szaknu 
medžius. \\ ienam kaimo, ku
riame giwiena in 600*giwento- ( 
ju wejas nuo wisu namu mine-

vviniu metu wnikas nžmusj

Londono ,,St James Gaze
lę“ raszo, jog Anglija, Mas- 
skolija ir Prancūzija stengėsi, 
idant kare kinu su japonais 
greicziau pasibaigtu, Tos wie 
szpatystes negali daleisti ant 
padalinimo Kinu per Japonus.

na tarnawo prie .misziii ir n 
patarnawima nuo kūninio- Į * O Oj

wo bonka wino, kurią waikt

buwo paraszas: T 
eina in kainui B. ai c 
moka skaityti geriau 

v *■ —

kas ne- 
kad lai-

suimti.
Szita žinia imta isz wieno 

lenkiszko laikraszczio, nelabai 
galima tikėti, kad tai butu tei-

sesdams prie stalo pamate, kai 
bonka tuszczia. Uszžiurejinų 

Kada karalius grižo namofl į jis turėjo ant bubutes; j>agrie

SERBIJA.

kažin kas metiti in trūkį, ko pjowe gerklę.
— Nelaimingas — asz wisa- O

pabaiksi....

Jonas. Wakar būdamas ant 
jomarko nuėjau su sawo kurnu 
ant sznapso, iszgerem po stik- 
lialį, suwalgem po. szmotuką 
deszros, ir da atsigėrėm alaus - 
ir už wiską užmokėjau 15 kap.

Teisybe, tai pigu.
Mikas. Tas tai nieko - ale 

gauti už du szesztoku pusę 
swaro deszros, kwotierką szna
pso ir kepalą duonos, tai tei
sybe, kad pigu!

Wisi klausitojai. O kur taip? 
kur? pasak i k Mikai.

Mikas. /I! kad asz žinoezia 
kur tai asz pats tuojaus ten 
uueiezia.

— Gal tamista eitum su ma
nimi ant medžiokles.

— Duok man pakaju - man 
nesinori.

— Tamistos tewas rengėsi.
— Tewas tai kas kita, bet 

asz ne toks k wail as.

Gaspądorius in piemenį. 
Jonuk ! ka tu taip ilgai vokuo
ji ant pirsztu.

Jonukas. Ruknoj u kiek pas 
mus yra negeru moteriszkiu.

Gaspadorius. Natai kiek?
Jonukas. Su gaspadine se

ptynios.
Gaspadosius. O tu brude!. . 

kaip tu gali sakiti tai}) ant 
gaspadines.... duokit man 
pantį. . . .

Jonukas. Ne. ne. . asz per 
daug suskaieziau, be gaspadi 
nes szeszios.

— Ar tamsta pažinojai 
sznapsiawicziu ?

— O, ir labai gerai.
— Numirė pereita menesij.
— Tai stebėtinai! Kas gale- 

jo tikėtis, kad žmogus tokioj 
jaunystoj nustos gėrės.

Mokytojas: Del ko sutwer- 
tos kates?

Mokytinis: Del to kad gan-
ditu į»eles.

Mokytojas: Odel kosutwer- 
tos peles?

Mokytinis: Del to kad kates 
turėtu ka esti.

Musu spaustuweje galima 
gauti pirkti Istoriją Kataliku 
Bažnyczios, kuri kasztuoja 
wienadol.

— S A L I U N A S —A- LASTAUCKO
Ten yra puiki užeiga, nes galima 

gaut netik isigert geros arielkelesir 
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt 
tiktai pabandikit o negraudisit.

315 E. Centre str. Shenandoah, Pa.

L1ETUWIS SZIAUCZIUSM. JtfWINKEWYGZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar czebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wyeziu, o kada jo darba paraatisit, 
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa., J. MOCKAICZIO
LIETUWISZKAS SAL1UNAS

M a h a n o y City, P a.,

Ant uliezios W. Pine name Ger
mano ten gali gaut szalto alaus ir 
wisokiu gorimu. Yra tai geriausia 
užeiga del lietuwiu.

Iszkirpk szita apgarsinima ir pri
silak mums su pilnu tawo adresu o 
mes prisiusime tau per expresa szita 
Tikra Elgino laikrodėli uz 
dika ant pamatinio. Apžiūrėk j v 
gerai, o jeigu atrasi kad jisai tau pi
giau pareina kaip wisi kiti laikrodė
liai, kokius tik kur tau teko malitie, 
tada užmokėk expresawarn agentu 
$9 75 ir kasztus expreso, ir laikrodė
lis yra tawO. Ojeigu tau nepasidabos, 
nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 karat aukso gražiausei iszkwiet- 
kuotais luksztais, kiti parduoda po 

G warantawotas ant 20 meut.
Jeigu nori gražu lenciugeli, tai 

prisiusk drauge su sziai kortele 50 
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba 
prisiusk isz kart §9. 75 ant laikrode-

ZINIA DELIAI LIETUWIU
Duodasi jog asz galiu budawoti 

naujus namus, taisinti wisokius kar- 
pendariszkus darbus irta galiu atli
kti, ka angliszki žmones padaro. 'Po
dėliai užpraszomą idant lietuwiai tu 
redami Koki nors karpendariszka 
darba atsilankitu pas mania, 

p.fi r,( ?? a .A

SHENANDOAH, PA.,

lio, o gausi lencugeli dykai.

ATLASWATCH CO., 
MASONIC TEMPLE. CHICAGO.III.-

- SALI U NAS —

P. ’.Visockio
Ant k'unpo W. Oak irS. W<»ststr.

No. 200 Shenandoah, Pa.,

Arielka skanus alutis, araks, wi- 
nas medutis ir kiti gėrimai meilingai 
gaunami,

I > 1 ET U WIS SZ1A U CZ IU S.

K. Karalius
Siuwa naujus ir taiso senus ap- 

siautuwus, darbinius ir szwentadie- 
ninius. Dnrba atlieka greitai, gerai 
ir pigei- Giwena ant W. Centre str. 
Shenandoah, Pa., po apaeze drukar— 
nes.

M ES INK Z E (BUCZERN E)
Jaigu kas noritie pirktie swir-žios 

ir gerus mėsos kiaulienos ar gal ,vi- O r*
jienos o ir dešreliu ar kitokiu mesi- 
szku dagiu, s.ikito pas A, TA BA
ILY. kurs jau žinomas yra buezeris 
lietuwiszkas, todėl galima gauti v.i- 
sko swiežio.

'PABARO buezernia ant uliezios 
Centre Shenandoah, Pa.,

MESI N Y C Z E

227 E. Centre str.-Shonandonh. Pa.,
Ten galima gauti swiežios ir ge

ros mėsos kiaulienos ar galwijienos 
o ir deszreliu ar kitokiu mesiszku 
daiktu, pas .JOHN BRODLEY ga
lima ir lietuwiszkai susikalbėti, ba 
lietu Aviai klarkos.

— SALIUNAS —

, Pauliukono
Turi wisokiu puiku gėrimu kaipo 

tai: arielka, arakas, midus, winas, a- 
lus ir kiti. Ten žmogus užejas wisad 
buna pryimtas padoriai.

36 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,
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PI IK S SALI UN.

Jono wasano
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt: c/.ion 
mums lietuwiams darbininkams ne 
pro szali.

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

cziot kad ir szlcktiszkai. Szale prie 
sabuno yra sale delei mitingu ir ki- 
tu suwoigu.

312 W. Centre str. MahanovCitv Pa


