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garsiniam su or 
derlu, o mes taw 
Atsiusime per ex 
ufessa szl, su g ra 
tais luksztals au 

<8U apdaryta, vi

gln gatunko irge 
a is vidurius, lai 

krodell, kuri tu 
galėsi parduot 
už $25, o jeigu

tiek vk . «>.,ek $e,50 ir turėk ji.
Mes tawes praszome nueiti in expressa 
ir pažiūrėti Jo. Szls lalkr >dclls yra ligus 
tiems kurie parsiduodanuo$l2,50lkl $25 
Ir gwarantawotas ant 20 motu. Atsiusk 
sawo warda. expreso ir paczto adresu. 
1‘araszyk koki nori, moteriszka. ar wy- 
rlszka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio 
SO.50, o bus dlka per 60 dienu auksu plei 
tiras 1< n dogelis su klekvvienu laikrodė
liu, bus gwarantawojimas su kiekwienu. 
Kostumieris raszo: 2 Gr. 1S93 — Kirt
land Bros. <fc Co. Siusk man kita už $6.50 
Inikr. wisi yra užganeditl. W. Dutcher, 
Saranac, Mich. Kirtland Bros. Jfc Co., 
‘12 Fulton str. New York.

Tikra Elgino laikrodėli uz 
d ka •

Prisiusk szita ap 
FlGINz^kG25 <arsin5niasu pu 
I— — <u tawo adresu o

mes taw atsiusi 
,ne szita tikrai ei 
g’ n o I a i k rod e 1 i u ž 
lika ant pamati
ne. yra tai 14 ka

iszkwiet k uotais 
uksztaisir iszro-

kso laikrodėlis u'/.

ra tikra i v1 gi no, 
20 metu. /\pžiu-

agentui S 9.25 t kasztus expreso, o 
laikrodėlis yra tawo.

Jeigu nori gražu lenciugeli, tai 
prisiusk drauge su sziai kortele 50 
centu, o gausi puiku lenciugeli, arba 
prisiusk isz kart §-). 25 aut laikrodė
lio, o gausi lencugell dykai.

ATLAS WATCH CO.,
MASONIC TEMPLU CHICAGO ILL

WcMATS, TRADEMARKS!
COPYRIGHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT? _____
prompt anawer and an honest opinion, writ© to 
MUNN «fc CO., who have had nearly fifty year#’ 
experience In the patent btunneea. Communica
tions urictiy confidential. A Handbook of In
formation concerning Patents and how to ob
tain them aent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice in the Scientific American, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the inventor. This splendid paper. 
Issued weetov. elegantly Illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. S3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly. >2.50 a year. Single 
copies, 25 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling bull'icrs to show the 
latest designs and secure contract*. Address

MUNN A CO.. New York, 361 Bucai.WAY.

For a

t’t2i2ro<L Trade-Mnrks, Copyrlghta ana Labels registered. Twenty-Ova years ex
perience. \\ e report whether patent can bo 
••cured or not, free of charge. Our too not duo 
untilpatent I •allowed. 3 2 rage Book Free. 
H. B. WILLSON CO., Attorneys at Law, 
upp.U.8. FutOOico. WASHINGTON, D.Q,

— SALI U N AS —

T, Pauliukono

tai: arielka, atakas, midus, winas, a-

buna pryimtas padoriai.

36 E. Centre str. Shenandoah, Pa

PUIKUS SALIUNAS

P- N A W I C K 0
Triek tam randasi BILIARDAS, 

kur isz nobodutno aluezio ar arielke 
les isitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szloktiszkai. Szale prie 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.

231 W. Centre str. MahanoyCity Ra

LIETUWISZKAS SALIUNAS

Jono wasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

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

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

1.1 ET U V ISZ K AS SA 1.1U N AS.

a M. Slavicko
339 W. Coal str. Shenandoah, I’a.

>as M. Slavicką. Žinokite, jog jis 
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar-

mus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel 
ca kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

KRAUTUWE.

Pa.

Garso Amerikos JLietuwiu”

DRUKARNEJE
KUOPLTKIAUSIA IR Uz/ITGIA PREKE (OZO 

NIA) LSZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS DAI 
BUS: DR U KUOJA I)RAUGYSCZIU KONSTITUCIJA 
WISOKIUS PLAKATUS, TIKIETUS, GROMATASJ 
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOJ L1ETUWIU“

PUBLISHING CO.

230 W .’CENTRE STR

SHENANDOAH, PA.,

;j. RAMA NAUCK AS GASPADOR1ŲŠ

M.

Czion puikus grabai!Ir sztarkus arkliai. Kas ezion atsilankisitTas

a

Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu milts 
priegtam laikau arklius, vvežimus, kuriuos samdau:^visokiame reikale B*

t. Todelisi, užpraszau tvisus satvo gentainius idant nepamirsztu jai kautef 
reiks, tai ateikyte in saliuna kureuie wisoko galima gauti delei gėrimo. I

2t:> n . Centr^h. SHENANDOAH.^ PA., 1)1. .JANCZAITIS. I

»Cash SztopeK

25 E. Centro str. Shenandoah,
Ten galima gauti sžvviežiausiu ir 

geriausiu walgomu taworu ir kitoni- 
szku daigtu.n

Taiposgi K. Radziawiezius yra

gus in wisas szalis.

Dydele krautuwe wisokiu 
V *

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa

SKAITIKIT,,

Kaldros del užsiklojimo nuo 75 c. iki 3.00 dol 
Audeklai irpopieros ant langu „ 
Katylai blokinei po

i 1.00.
2.00.

50 c

zina drapanom greszt 2.00
Szitie daiktai visi yra nauji tik ką gavom isz fabriko i<

ku, ka pereita meta visur parsidavė po 1.50 dabar visas |< 
duosim po 1.00. Szienas midling, miltai geriausi 
ruginiai už pigiause cziene.

117 S. MftIN STR. SHSNftNDOftH. Fft.

L1ETUWIS SZIAUCZ1US

tines.
KAZIO DRAUGELIO.

; Tik tai prnplnlyū , .«k «..S,.ai. »ix tat i -tfiOdles* fe
Grr uo uukso luikrodclis ir 100 10 ■•eutiniu cigaru už. i a-95, W 

zkirpk szhiį ir prisiusk JĮ mumis su .avo vurdti ir įninku > Pittįuu
'. rvikulatijnnii ir mes atsiusime per exprcsn. ta piu-zlt> j Ko
I ausiu lOc-iu <-i„siru ir tam paczintn poke Gryno nuk -<> hiikr«xle|i.
' z.kę arba v\ri*zkę g< rai užsukamas ir puikinis viduriai*. dailini i’®4® 
tas.sudailunikompn-u.su mikliom 'prend/iimm. z« rtit laikant" •‘W 
puikiai indAUils vidurinis. gvaranUivol i - js-r tam tikra palitidijhnį 
melu. Tu pnžiun k s/.į tavorę exprcM> olisc ir jeluu putu,s mokikuJ^W

\prcso knsztus o pokn> ItDcigniu ir auksinis laikrodėlis yra tavo, szitoks
. i mvedimo mus puikiu e.ij»nru, idant upsigyntl nuo prekiju pirkimo imt dsuf-’fe 

m1 pnr.luosim daugiau kaip 3 pakus ir 3 laikrodėlius kiekvientH nsnbni. Mes užtimkotn už <u?'*įR; 
ir duodam dik.i i»uks u pleilita hmelugeli. Jeigu $5.96. atsilsi su ndn-su. Rasz.yk sziu lieu.

Western Union Co. Wabasb K ve., Chicago, 1H<

GOLD
Fined ^m’bo^OFIOO
WATCH SM. feWCINKEWYCZlCIS

Kas norit usiszteliuot nauju geru 
czeweriku ar czebatu arba pataisit 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
wyeziu, o kada jo darba pamatisit. 
tai kito niekad nelankisit.

na ul

Hį

Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa

RATES OF ADVERTISING: N E D E L I N I S L A I K R A S Z T I S, preke apgarsinymU:
ore inch once , . . $ 0, 50 
one inch one month. S 1 ,oo 
one inch one year . $ 10,oo

1SZEINA KAS KETVEltGAS. wienas colis wiena kart $0, 50
wienas colis per meffasi 3 l.oo

S 11 e H & 11 <1 o a Ii, I a., wienas colis iaztisua metus $ 10

Keli Mei!
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Pajemes in savo rankas re- 
dima Garso Amerikos Lietu
viu, atsilepiu pri skaititoju 
Garso Amerikos Lietuviu ir 
ftbelnai pri visu lietuviu. Yieli 
b rolei ir seseles! Žinodami, 
kad mokslas, arba apszvicti 
m as v ra viena isz didžiausiu v
galibiu, yra tai \ iena isz di- 
džižiusiu turtu, apie katrą ko- 
žnas isz musu turi rūpintis. 
Mokslas, arba apszvietimas, 
ant pamatu doribes ir tautis- 
lies, daro žmonies tvirtus ir at
sakančius del iszpildimo di
džiausios užduoties, arba mie 
rio. jMoksla-syra tai kaipo Sau 
le, kuriduda musu pasaulei rei
kalinga sziluma ir szviesa. To
dėl prie mokslo, kaipo prie. 
Saules diidanczios mums szibr 
mą irszviesa, turime visi atsive
rsti. Tureme mokintis, tun-nn* 
rupiiitis apszvię^ti savi tikru 
mokiu, tureme skaititi Keras 
knigas, pažinti musu pareiti ir 
musu dabartinius reikalus, o 
par pažynima Lietuvos ir lie 
tuviu pareities, tikrai pamilę- 
sinie, tą visa ka tiktai gera at
rasime. O pažines savo ir sa 
vo tėvinėsgreikalus pradėsimu 
rūpinti< apie geresniu ateiti ir 
busime Ivgi su kitais dabar au 
kszcziausstovincz.ias tautas. Be 
mokslo mes visūmet-i.'Z.jukti, 
visumet turime kitiems tar
nauti. Todėl Garsas Amerikos 
Lietuviu, rūpinsis, apie ap- 
szvietimą savo broliu, apie isz- 
aiszkinimą reikalu Lietuvos ir 
lietuviu, talpins straipsnius a- 
pie dabartini padėjimą Lietu
vos ir lietuviu. Talpins užma- 
nimus ir mislus, iszaiszkintus 
straipsni tise dabartiniu patri- 
jot u, apie gelbėjimą Lietuvos ir 
lietuviu, talpins straipsnius a 
apie tą, kaip neatbotinai gel-.

lieti Lietuva ir lietuvius, arba 
kaip reik rūpintis, apie gere
sniu ateiti. Idant gerinus galė
tum iszpildyti tą uzdiiti,užpra 
szėm daug mokitu vvrn, kurie * w
prižadėjo talpinti savo straip 
sniiH Garse Amerikos Lietu
viu. Lodė) mieli brolei ir sese
ris! rasite Garse straipsnius 
mobilesniu vyru, kaip isz svie- 
tiszku, taip ir isz dvasiszku. 
'Taipgi apznaiminain, kad 
Garsas Amerikos Lietuviu, po 
trunpo laiko bus padidintas ir 
pagražintas, taip, kad malonu 
bus kožnam Garsa skaityti ir *■ 
laikyti ant ilgo laiko. 1 arp 
kitu straipsniu, bus talpintas 
Garse UĮuaszvmas lietuviszkn 
kolioniju Amerikoj (Su pa- 
pavekslais bažnycziu, altorių 
ir 1.1.) Kur bus apraszyta, kiek 
lietuviu kožuoj apraszytoj 
kolionijoj gyvena,kiek drau- 
gyseziu ir kokios tai draugy
stės, kiek mokslainiu, kiek 
vaiku ejuaiiuziii i mokslaiues 
ir t t. Pabaigęs apra^zyma lie 
tuviszkii kalioniju Amerikoj, 
pradėsimu apraszyma Lietu
vos, Lietuvos pilių, Lietuvos 
baznycziu, Lietuvos gyventoju 
ir t. t. Vienu žodžiu: tai bus 
apraszvmas Liutuvos nuo se
niausiu gadynių iki dabarti
niam laikui (<> v is su paveiks- 
loms). 'Eo<lel mieli brolei ir se 
seres! platinkite Garsa tarp 
savo Įiažvstamu, tarp savo kai 
minu, nes žinote gerai, kad jei
gu Garsas turus daugiau pre
numeratorių ir daugiau apgar 
sinimu, tai lengviau gales isz- 
pildvti savo užduoti ir skaity
tojams daugiau galus atneszti 
pelno.

Kokia yra teisybe Masko
lių dvasiszku (popu)

Jau nemažai žinote, apie ne
dorybes maskolių vyresnybes, 
bet paklauskite ką, maskolių

dvasiszki vadovai, popai, raszo 
apie katalikiszkus kunigus ir 
apie katalikus abelnai. (’zo
nai padarysiu tiktai trumpos 
ištraukos isz maskoliszko lai- 
kraszczio, iszeinanczio \ ilniu- 
je „Litovskie eparcliiainije 
viedomosti“. Idant galėtumėt 
suprasti, kad maskolių dvasi
szki yra nedaug geresni už vi
sokius pei(.lėtinius svieHszkus. 
Szitai ka tas laikrasztis raszo: 
„Lotiniszka propaganda, bū
dama užginta nuo vvriausv 
bes, vienok visokiais pragu
mais paslaptiniais, tankui be- 
gėdiszkais rūpinasi datirti sa
vo mierio.“ ( Nora užlaikima 
savo tikėjimą ir savo kalba 
popai vadyna begėdiszku) 
„Kunigai —raszo tikri tarnai 
Rimo ir karuivui lenkiszku no 
ru, matant, kaip pruvoslavie 
platinasi krajuje, katrą kuni
gai ir katalikai visados už savo 
nor pripažinti, dabar dar su 
didesnia tvirtybe pradėjo ju
dinti ir stiprinti neapykanta 
Maskolijos ir provoslavijos. 
Per įtekme kunigu buvo pra
siplatinus žine, kad viresnibe 
platins katalikiszka tikėjimą.. 
Matote, jeigu jau maskolei ir 
popai, tas vietas, kur seniau 
gyveno lietuviai ir kur dabar 
gyvena, nevadina Lietuva, bet 
vakarine Maskolija (Zapadna 
ja Rossija), tai norėtu, kad ir 
mes lietuviai atsižadėtum ir 
savo tėvines Lietuvos ir savo 
tikėjimą. Vadina kareiviais 
lenkiszku noru ir kaip tolinus 
matysime baisui piksta, kad 
žmones skaito lenkiszkas kny
gas. Matote, apie lietuviszkus 
norus jau ir nebeatmena, jiems 
rodos, kad lietuviai bu lietuvi- 
szku laikraszcziu irknigu, už- 
mirsz ir apie savo Levine ir a 
pie tautiszkus reikal .s. Bet 
ežia nauja beda, kad lenkisz
kas knigas skaito, todėl rūpi

Metas 11
nasi, kad ir lenkiszkas knig:;s 
ir laikraszcziiis viresnybe už
gintu.

Toliau raszo: „Atskalūnai 
tie (siiĮirask kunigai) tok.:, 
tur neapykanta to viso, kas y 
ra maskoliszkas ir provoslax •• 
sxkas, toks prieszingumas, ko 
su visu įsižadėjo senoviszku u. -, 
skoliszku budu ir pripratinu , 
o pradeja gyventi pagal bud . 
lunku ir pagal katalikiszka r 
kūjima. ..-.

Pagal raszybos tu begedi- 
szku popu ir mokslą dabarti
niu maskoliszku istoviku, lie 
tuviai nuo amžių buvo inasko- 
leis, o tiktai lenkai szituos wa 
skolins padare lenkais. O ne. • 
bigei mulai!!! < > ’

Poliau raszo: „Negana t *, 
kad atsiskiria nuo provoslavi
jos; dar neduoda pakajauss i 
vo kaiminams provoslavniemU: 
visaip jiems vodija ir dar tan
kui norėtu jiem atimti gyvibu. 
Atskalūnai skaito lenkiszka*- 
knygas ir laikraszcziu?, prie- 
szingus pravoslavnam tikėji
mui ir viresnybei Maskolis/- 

v

kai, ir taip tolinus, ir taip t- >- 
liaus.

.Jeigu (langiaus vietos tur< 
cziaUjtai galėcziau daugybe pa- 
nasziu straipsniu palaipinti, 
bet man rodos, kad ir isz pa
talpintu skaitytojai supra' 
kiek yra teisybės pas popu ir 
apie ka jie rūpinasi.

P ARS AUGA I
Isz ankszeziau patalpinu.- 

straipsniu, apie nedorybes ma
skolių ir isz kitu žinių, ap : 
katras potam bus paraszyt i 
galiu dabar tiktai atsiliept’ 
prie jumis, brolei! lietu 
vei! bukite atsargi, i patinga 
katrie gyvenote Lietuvoje. Ne . 
kaipo girdėjote, naujas caras 
Nikalojus II, pagal nūmones 
laikraszcziu, ketina būti tie

u.su
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Rti juos tik m įima naikinti.ba parodo laiszka, jogei turi

arba padovanoti kam nors

Valdžia mat tikėjosi, kad

isz Maskolijos, ir tokiu būdu

dalba prižadėta lietu-

aiikszcziau uekaipo popai. To

i e u \ k i m ė

• O Vi
neturitetautos negautu linos v bt

dienos!

i nunes:
ant kuriu nėra

met ugi e.-? mes

\ cddvtojai maio-lietu\ iu ir lenku, idant tuojau*
rinktum in krūvą jame priger

iu a *•

užtvir-

bus, irbeda, ir turės priežastį

[nerius midus ir szrszis mėn<-
iszrinkile

tris arba keturis syk tiek, kiek

atidaro aki* ir raszo (eisvbe.daryti kontraktu su žmonėms
1

ga 1i mą

Amerikos Kolioiiįju.
maskoliams karia- Wilhun Penu 13 d. s.m

*

J ug \ aidžia užtvirtino savo į 
statymuose. kad lietuviams ne

maskolių naguose, valdžia bu
vo užtvirtinusi, kad numirus 
valdytojai maioratu gali pa

\ id u 
visus

mus savu kncapu tarnais.
Szj met valdžia rengėsi

lis j 11 būtinai 
dvarus. *

vapu, kurie ir lietuvius vers i 
kacapus. Bet kas davė!

lio‘*.Dabar vyriausybe apžiūri, 
kad ji liko per kvaila ir szį-

baisu mums įstatymu apie dva 
riiH-maioratus.

Majoratai, kaip žinoma, bu

mumis 

k n y g 11 

arba.

valdžios ?tk

Pasižiuręs in maskolių vyre-

•i dar turėti nors apie ‘20

pa rd no dvarus, norėdami gauti 
nuo valdžios visokius ,,orde- 
nūs“ ir auksztas vietas, nes. 
būdami ant aksztu virtu, jie

p '• a v o g 1 n u n o t i k e j i m o. 
() mums lietuviams, nebus pa

žinote, gubernatorius

metus, valdžia pavelys tik ka- 
capanis pirkti tikra, kurias 
parduoda ipojiszka banka per 
Imitaciją, u palukėju* d a kiek 
laiko, ir visus mu« laukus tik-

polam galėtu turėti prieža.sti 
del parsek lojimo. Tokia viena

žįstamus, per kuriuos tikiuosi 
gauti!“

k u rauo gana mus szalyje, ir 
tokiu budu vyriausybė isz savo

lino kražiecziiis, kaipo mai.szti- 
nikus, o jaigu butu radęs tarp 
žmonių kokia viena girsmir,

id bažuyczia.s reikia 
s cerkves, o kitas nž- 
Ar vyriaus} Iai czionais 
kas. atima* nuo mus

Prie szito reikia žinoti sztui

Kur tada mes pasidėsime ir kn 
peiksime: Turėsime tarnauti 
kacapams. Tai-gi iirtmginiau

m ai \ t i.
Pamislykite kiek tik am 

szito kąsnelio žemės valdžia 
gali inveisti kacapymg invei- i

vai ir protėviai. Lietuvosdva
ruose, bedirbdami ant polinki- 
szeniu, jie praliejo tiek krūvi

ra? žmones iszmintingi, katrie 
dabar gyvena Lietuvoje, is

iS-t m

kant dvarus

žmonių. I varka kurią valdžia 
užtvirtino įstatymuose turi pa
siremti aut žmonių supratimu 
ir Imt i jiems ant gero. Jeigu 
žmonės laiko t >s nuomonės

ant sa 
is nuo
i yra 

klausti: kur ir pas ka važiuoji 
,‘hf

cu cerius nieku geru l eaisiiic
V }

ptu aut j asu teisingo r-ikaiavi 
mo, tai nepameskite luketirs. 
lodei turime Imti dėkingi l *

leksaudruM III. Todėl peni eti
nei paraekiotojai musu,noreda

iszrasti

tu. jeigu nerauda tai iszmisliją.

> i 
.1

ii

Ktu, Kad lietuviai padare mal- 
szta. 1 urime nupinti* apie Ją- 
ba tė\ \ nes. bet iszmintingai.

PAKSARGA H
Pagal įstatymu Suvienytu 

\alstiju Amerikos, žmones

bus* gaunama — tai kontro-

siiinezia atgal, todėl kurie no 
lite partraukti in Amerika sa 

tas turi Imti gražįti jo savinin
kui, tai vyriausybė tu r i 
tini i > avo įstatymuose.

O mes, lietuviai, ar 
nms tos nuomonės, kad 
nereikia (urėti spaudos

4 Skaitlius maioratu Lietu
je lab-ii didelis Paimkime 
vieliszki. Ji-'var-n a. . I *
ari, L iil.-izki buktą, 

■ ariH Lunį vi navą ( Si 

muš, ar mes prijauėziame ar 
neprijaticziame jus užmanv- 
mamas, tai ar gali kas mus už-O

ini svetimose sulūžusiose ir su
rukusiose pirktrlė.se. neturė
dami uė vienos linksmos va
landos savo g\ \ ruime, iksz.io 
Iri •dirbate laukus tu paežiu 
<1 VKi u; pertai jums, o ne ko- 
kieniH lenais k«c-ip-itin*. prigu
li pirmutinė* tiesos s u pageliai 
banko* pirkti tu dvaru lau
kus. d aigi ne-naiiskii e; did’i<r 
atėjo bukus, kada ju* guli** 
palaiseli savo varginga gyve
nimą. Susii inkile isz vi*<> ifiiH’ 'U?

pa-* vieną, 
\ yrus if'/< 
ir. nuvė’.ę

pirktrl%25c4%2597.se


situ apie I'u i jos naudų.

zn>.
r, nome

na m

užtars; jeigu aut virino kas už-

lengvai po

sum

n<>se.

Shenandoah. Pa. Shaft

ant 
mi

jus ir Shenandorio Lietuviai

.! K o] žmonės v ra 
ir neturi vienvgės,

nelaimė, kili jam

iriatis k.izuniaii-
- iizmuszlas mai*

atpjauti ozi, Kini ma 
rimu pagiryje galionu

ShtlIHok in. Pa. Pereitą uo
lia turėjome *av<« bažnytėlė-

kiek\iena turi >u jais rokuti* 
nes žino,- jeigu vieną mi

neszė apie tai žmouiėm ir 
d. 27 szio meoesio užsakė 
tingu darbinyku parapijinėj 
salėje. Tikimės, kad ir Mount 
(/’armiu Lietuviai susiorgani-

vilkas neiszdriso ant

Dieną 20 szm menesio Keli 
svarbus vyiai susitarę nuėjo

sunku yra
I YirleMllUS.

ntnesza. i aigi. broliai, supras- 
kini ir visi iu ,,1’niją“ I

J/<.’//;/?/u*.

menke. A umiręs pa
lą ir viena vaikuti, 
a. A. llaziimaucka*

sio lietuviai uždėjo katalikisz- pradeda jau apsižiūrėti. Gir- 
ka pagalbos draugyste Vardan dėdami apie taj, jog Mahano-

8zė 40 sąnariu.

Prezidentu

Miliaviczius,

Ant mi-

Potam iszrin-

K a ez k aus k as, *
S. Kuczins-

marszalka A. Kamaroezius.
Pabaigus mitinga J. Kunea

nes,

dotinas kunigas Abromaitis, ir
< ?

mo. tai ir visi sąnariai nutarė

k n kurie

jum.

milingo

• prie vieny- 
i prigulėti, yra 
ant ateinanezio

doiieris, o putam bus brangiau.
Mitingai bus laikomi kožna
menesi po 15 ant sales

Garbė jums* broliai , už to
kius puikius užmanymus. Bu
tu gražu ir naudingai, kad vi- 
sos musu draugystės prigulėtu

Brolci! turime

gu sąnariai kokios nors drau

gavo ir nenor prigulincziai pa

Varda nemiuavosiu, nes neno
riu jums, broliai, gėdos dary
ti. Atsiliepsiu dar prie jusli,

juno;

žiaus Ims į vetimtauczius

kad prisiraszyti prie S n si vie
nijimo, bet iki sziolaik , buvo; 
terpu mus keli tokie, ,kurie 
stengėsi vis paardyti tą g<wą 
užmanymą. Jbeną 13 Sausio 
turėjome mitinga, ant kurio 
buvo ir gud. kn. Abromaitis. 
Tą dieną priesz susirinkusius 
buvo į»uiskaitytas atsiszauki- 
inas gud. kn. Žilinsko prezi- 
dento Susiv. in Lietuvius She 
namloiio u Mahanojaiis, kn. 
Abromaitis taipgi laikė kalbą, 
kurioj Ligai grąžei iszuiszkino 
munis Susi\ien\jimo naudą li
po tam visi jau prie Susivie- 
nyjimo palinko, bet ant d. -0 
bausiu wl nutarė turėti mitin
ga. Kurią tai dieną vėl\buvo 
Įielokaitytas isz \ leuybes At- 
s.szau k imas gud. ku. Žilinsko 
prez. Siisiv. m Lietuvius Ame- 
rikos ir tą dieną jau galutinai 
visi \ ienų balsu pristojo prigu
lėti prie Susi viens jimo, užsi
mokėjo ’lietinę ir prasze virszi- 
nyku draugystes, kad tik grei- 
cziaus iszdirbtu draugystei szv. v. <•
Izidoriaus ( karteri.

Dieve dūk kad ir kitus drau
gyste* mus kampo suprastu 
teip daly kus Susivienyjimo ir 
jo naudą, kaip mes supratome 1 
3’ts isz pirmos dienos savo 
draugy stėje turime 42 vyru, o 
tikimėsi, jug da ji labai pa- 
augs.

P. Kunea sekei.
dr-ės sz\, Izidoriaus.

Brighton Mass.
Susitvereiitisi czion draugu - k « 

ste szv. Juzapato turės mėne
sini mitingą 27 Sausio antra 
ad\na po pietų ant ( G Market 
str. Brighton Mass. .1 odėl už- 
praszomi yra visi, kurie prigu
li prie musu draugv*b’~ ii’ ku
rie norėtu prigulėti -

Komitetas.

Hazleton.
1 Girdai pradeda geriau eiti 

keletas kasyklų prižada kad 
daruinikai turės dirbti po asz- 
tuones ad\ms ant dienos ir 
pradėti \ iena adyna vėliau, i- 
dant mažinu isze.tu aliejais.

Mount Carmel Pa, Dar
bam visblęgyn ir blogyn ainant 
ir kunpanijos mokestį del 
darbinyku vis mažinant ir ma-

Homestead ibi.
1 G Saudo ekspleiidavoju pa

ežius (garinis), iszneszė \ i<ką 
i padaugins. .1, Keeny, \\ . 
Knrytkavicze, P. isznevsk 
vra užmuszti. B. iMiiewski, J.

Kiše., M. KoT^Jski^K. \ alyva- 
k i yra s užeisi L 

•. • •

13Saiisil> darbitųkai turėj' 
susirinmkimą, norėdami fit; 
tverti unija, bet kompp.nij’- 
iszgirdes apie susirinkimą dai> 
biniku? iszmokėjo kožnaiu u 4 
darba ir atleido. Apie 4 užim
tus darbiniku yra be darbo,.

B. Y.

Wyoming, Pa. 13 Sausio 
St’ it karei užmuszė Martiua 
Marczinska.

I lonolutn ant sulų IIa\ a; 
pasidarė maisztas. daugybe 
maisztiniku jau yra užmusztu 
arba aresztavotu.

Chicago 111. I Je tuviai k ui
s-/

pereita rudeni, neteisingu Ibu 
du gavo popieras, dabar jau 
yra aresztavoti ir už savo ne
atsargumą turės atpakutavuti.

Isz Arkanza.
22 Sausio baisus szturmas 

netoli Piggott Arkanse <lu" 
žmonių Mžmuszė, o de\ y uis 
sužeidė. Daugybę namu su
able. Dvi mylės į pietus nū 
Piggott Mr, Caines Mill. dar 
baisesnis szturmas tebuvo. \ i- 
sus namus suardė, vienuliką 
žmonių sužeidė o du -suvis u 
užmu-zė, visu szkadn dar ne
galima suskaityti. v

G romai n vezia.
P. Zemaicziui isz Philadel

phia. Garsas A. L. pasivėlino 
isz priežasties permainos re
daktoriaus. bet tolesniame lai- 
kr i-zeis kaip buvo apgarsinta.

P. K. Gedmin isz Brighten ■
Ma>*. Gerai, prasz.au liktai 
ra<z\ t i ir si mist i. .

P K. isz Plimonlo ir p. A. 

isz Pittstono. pp. Ant klausy
mo. ar teisy bė yra, kad Garsas 
A. L. rūpinsis paskandyti kitus 
liet u viszkus laikra>zczius' Ga
liu atsakyti, kad ne. M< > ge- 
ra i žinom, jogei kvailas laik- 
ra-ztis ir pats paskęs be skan
dinimo. Musu noru via. idant.

v

ir Garsas A. L, ir kili visi 
laikraszcziai tarnautu del labo 
lietuviu ir eitu keliu aHakan- 
cziu dabartiniams veikalams 
liet m i u.

prasz.au


o-
amui

ir nū (> i i

an t
lai ar tai

ti ana.

žinotu ir apie principus dory-

riai

.mi
ma: nuliūdus, liūdnas

tĮ, 
B

tas, iszaiszkintu man tas dorv- «/
bes, tai gal redaktorius Garso

botagu*, ( arkliui)’tai 
(me.szkoms) ir t, t.

viu. Dabar žmones, nebežiuo-

nil 9 rvto 
9 v

t 
ša.

Gendruta 
lietuviszkoi ba-

t. ir tada, žinotu kaip apsieiti

I Chicago III. Graužimas 
jfeaužynės, 20 Sausio atėjo į po. 
Eicija, jaunas gal 25 metu sm
ičiaus F
Ikad

bos ir tt. Tokiu budu isztars 
ne kaip vokie- 
k ras lietuvis, 
u „lkl be brii- 
raszomi k. tė

ter str. Shenandoah. Pa.

dar . .1” storai isz- 
n* sali- 

• •ip svnr 
ištarmė 

a t> k iraus 
yra ta- 

1 neapsi 
vienaip 

, vilkas;

ii*
Ū! 
if

Id 
’ • |, i 
i d
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, GARSAS AMERIKOS LIETUWUT 
PUBLISHED EVERY TUESDAY 
Execute! all kind of Job Printing 
and translating in all modern lan
guages.

SUBSCRIT1ON $ 2,oo PER YEAR

All communications must be

kokia nauda del žmonių? Abz

biznis ir baisui didele nauda.

raszy i a:

tinu, jog tie, kurio netiki, j

Garsas Amerikos Lietuwiu„

230 W. Centre str., 
Shenandoah; Pa.

N E LUL1,1 M S 1, A 1 K R ASZT1S

Garsas Amerikos Lietuwiu**

Iszeina kas utarninkas,

Shenandoah, Pa.,

AMERIKAI E $ 2.00
S 3.00

luiszktii turi būti adresawoti sut szio

Garsas Amerikos Lietuwiu4* 
Publishing Co.,

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa., 

Piningai turi būti siunvti per Money 
Order arba Registruwotoje Groiua- 
toje mil ranku.
J. RAMANAUCKO.

230 W. Centre str.
Sbenundeuh. Pa..

0 gal ir padarysią 
bizni!

Bet ar žinote koki bizni?

nū

ir matote tiktai! C) ar jus skal

Asz prisipažinti turiu , kad ni-

krikszczioniu yra tai mokslą* 
\V, Kristau;-, bet kokie tai

ei dabartiniam laikui nežino

vecziaus, t ut<»ria»is 
minėtu žodžiu ) kad del biznio 
ir labo lietuviu i*zaiszkintu 
man tūs principus dorybes.

Bet gal norėsite žinoti, koks 
Imti biznis ir

Todėl lauksime, o

dieviu ir pasinaudos musu 
saule.

da

pa

tojai; tirono, inasKonu, grtefc 
liu, k uliu, szakabu ir visi kili 
žodžiai, kur tik reikia 1 isztar

i“ _li<>, liu, liau ir liu^Dek

nū dienos atradimo 
tu nameliu ant minėtos vie-

iraszas ant szito namelio, bu 
jis parnesztas nū aniolu 

91 isz Palestinos, isz m. Na

lėtą žmonių sužeidė o viena ir 
užmusze. — Pakol mano pati bovo 

virna, tai ji man visokias ap
maudas darė, o kaip asz ga
vau tarnaite, o dar mokanti,

laikrasztis visnkum' ir vULilš t. 
gana padarytu, tai nereiktu minei*

..v

m.t patyrimu pasiremdami pa 
»odo, jog žmogus s noves ga
dynėse per evoliuciją isz žeme-

lai yra.

da pirniiaus — arklvs, o da pir 
minus — ožys, da pirmiaus — 
katinas, da pirmiaus -- szu

bezdzi<mkos. arklui, vilkai, o- 
žei, kirmėlės ir r. t., turi tunui

žinau.

dorybe vilko, kurs ir nenor ži
noti, ar biednam žmogui, 
bagotam priguli a\ inas ?

n

to

vilku, tigru, meszku ir kitu, 
tai brolukai, jau asz ir nežinau

ne
būtu biznis? l ai isz vienos pr<- 
numeratos butu tukstaneziai, 
tada asz su iždą veju Garso piv 
sidalincziau, o gal ir tav p. 
Sveczias keletą tukstaneziu du 
tume. Gal sutarsime! O žmo
nėms, ar tai nebūtu nauda?

k u bruk-
kintas buty lietuvis, niekados

[, į vietą vadinama Recanati

liaumė, liuoszas,
Į) tikėjimo ir stebuklu vietos

1 rie to nors, kaip man ro
dos, n erei k tu paaiszkinimo, jog

lietuvininkai, kurie ,,1“ visa-

ils Kaip i ei 
než naneziu

randama raszte

luoma, 1 
nas, szh

vienok

\ u c ra atsitikima dai 
’ isztariama storai

,,u“ tai mokslo vyrai nurodė 
lūdvi litari suvienyti į krūvą

ir ant tolinus mes į vietą ,,uo“ 
varto-im tikt ,.Ū“. O kad skai-

ežios Ii taros

tik reikia isztarti tą patį 
plonai, raszonia visados po

>.'l

kslo dabar panint\ sime, ka 
ir norėtumei storai isztarti ,,1 
kur jo m‘reikia, tai

nors po ,,1“ neranda ,,i‘‘. Trip 
-pat musu lietuvis, jei mes „1“ 
paraszysime be brukszmelri 
prie.-'.z viražui minėtas storąsias

niekados neiszlars kaip vokie

nas, >ziuia ir
Nors mes,

au

g«-ltonas, gelsvas ir tam pana- 
et toki žodžiai, nors 
a kaip pagal -t-novisz- 
ir vienok grei- 

galima pripažinti kadeziaus 
tai tikt

Kai

u
-u „pi- 

ruszonia*

žodžiu su ,.b‘. 1 >ek szį karts 
apie ,,1“. Kita syk pakalbi 
sim anie ka kitu. I V <•

a

miestą*' g* rsingsi 
szitaim- nm ^i** vr» 

•no V.

zHbties su kaktų vieš G<!U sziiu

limesnianie laike pasidarė d i -
ilia miestas.
ivo apvaikszczicti labai isz 
Iminai., susirinko daugybė 

iioniu isz visu aplinkiniu 
del atdavimo

iogsii paraszais iszaiszkinan• 
inis padėkavonės už aptarė- 
8 myliotas. Tai p dauuvbės 
raliui u akmeniu,

imu, visokiu amžiu, 
uitu, sudėtu po k 
amęksbis aptur 
rikkaluse. Tarp 
ra tenai ir viena 

limisla kai po isz Si

■ i •

“ptyniolikto amžiaus, po p;il 
lalėjimo tada Turku,

<far>i li

[ma nū motinos $500. \\ atkim 
3 \ asario 1893 m., tai 
pi’iesz dvieju 'metu, pa

saužiues.
m?

Chicago. Ill- 21 Sausio, 
Apie 5 adinos ryta, prikėlė 
žmones perkūnai, žaibai ir lie

naujaneziu ant elektrikr.iio 
kelio, tiek pridarė sumiszimu, 
joge j ant praszimu kapitono 
policijos Scherena, vakar gu
bernatorius atsiuntė 3,00(1 ka 
reiviu, o visas miestas N. Y.

to. Daugybė yra sužeistu, c 
vienas ir iižmusztns, Rodos, 
kad apie 30,000 žmonių pri-

neprapu •

sa

mumis

U mano paežiu .

paezia:
mo

rodos, jog asz esu nekaltas.

no visiems pakaktu.
„APŽVALGOS” 

priimame tik ant dvieili (2) cze^-- 
siųsti par paszta į namus, tai yn-. 
ant pusės meto ir ant ezielo met< 
Ant ezielo meto su prisiuntimu pi; -1

Aleksandra I
caras .uasKolil iszvaziavęs isz 
m ie>t o *-ut i ko einanti kunigą 
bernardma.

ir nujeines kepure pasakė „Te
gul bus pagal bintas Jėzus

Tada ministras praliejo pra- 
-žili caru idant pavelitii dūti 
bernardinui viena klausima.

Caras atsake ministrui, kad

mmisras tarė carui.

at-

man pasa-

seniau

ir ministro
tore: c:

ministram pada 
neturime ant ko joti!
a mes

Tada ministras baisiai

I a re.

lh

tin os ir kitu

už-

tau liesa Kiau.

is

auksztaicziams i 
Lietuviams

' ilek-mc
tiesa<:

ir draiiu/ih Kas pri 
likiszkam tikėjimu 
privelija ka> naudinj. 
tioiuvių. Nekuriu >a 
/.valga“ nenorinti teisybe garsinti, 
ati irrvnas melas, ypacz tik ..Ap- 

nežiuri par pii>ztu- ir ne

o pagiria ir

Tiesa

kos, an‘ pusės meto 3 markos. Pru- 
suse, iki niaskuliszkojo rubežiam. 
su prisiuntimu ant ezielo meto 
markos, ant pusės meto 2 markos. -

GERMANIA.
IIerr n Otto . Maudcrode

ŽINIOS. AVIETINES

Tcmvkite!
Kas nori, dar gali gauti gražia r 

didui naudingaknigcle. kankiniui:.-? 
kataliku Lietuvoje abc'nni. o Įp. ■ 
tingai Kražiūse.

moterių

si u ristu

ir vaiku.

venimas ir offisas:

Shenandoah, Pa.

žnyczm.
Linkarna \ ra 

žodžiu jog parode lietuviams.

vo nei pesztiniu nei musztinin.

v o
žmonių tik tie kuriuos užsipra- 

, tai pamilėjo ko gereuse.
I'aip privalo visiems lietu-

17 Sausio atvažiavo iu



nandmih Daktaras J. AL Stu-
• r ..

pnkkisir apsigiveno X. 2*2 E. 
Oak street Daktaras isz seno- 
sius tėvynės Lietuvos. Atsilan
kymo valandos: nu 9 ryto iki 
3 popiet ir nū 6 iki 9 vakaru.

Vasario ant sal 
turės b.ieri iszai>zkinti: del-ko

pa Lire lietuviams ką nors ge-

l?orguson‘o kia per gromata, o mes prisiesime 
pora numiuiu ant pažiūros už dy
ka. - <

Raszidanii, arba pinigu siųsdami 
už „Lietuva*4, uždekit adrisa szio-

A. Olszevskis
954 - 33 rd str., Chicago n.L.

Berlynas, 17 Sausioi^“-4—11------------ ----------- --

tė istntus ^naneziu. i^lazinkelias Lehigh-Valley
* * * 1 • • • Rgyventi ir vaikus mokinti,Mnnin? shenadorioin 1

Apgarsinimas.
Szi-niel sukako szeszori metai, kaip

LIETUWISZKAb SALIUNAS

W Chmleliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah, Pa..

21, Sausio buvo Shenadori 
I ūikus balių ant naudus lie
tu viszkus bažnyczios. Balus 
puvo labai puikus, susirink“ 
diugybė jau:ium“nė< ir visi 
labai puikiai pasibovijo.

ISZ VISUR.

Javus sumaiszė s’.i

22 
bu vii'

Sausio pas Joną Slenili 
kriksztynai, kurie maž-

at rt

miiiUzkossu aszarms maldavo

Žeme, namus Hzverte, uau k gar
laiviu paskandyno ir žmonių 
daugvbe užmuszė.

tenai

tie paskutini per
miiiiszk dentas pracuzu 

atsižadėjo nu
Casimir

prie praneuzu-

v<»iveriii ir
Čia

mac i jos

į>Hetos musu broliu 
Po teatro Ims deklia- 
isza i sz k i n a 1i cz i os 111*

ir szuu\ Les maskoliu-

gyventi, ir valdyti taip,

užiusiu.
o atskaitinio buvusio pre-

kad tu centu nepaszkadavosite.

Parižius 17 Sausio del 
tai prancūzu pu ilgu h

liksa Faure, viena isz Imn 
ministru.

Pt-nn Haven 
action. Mnuch Chunk, Lehighton, Slatington, 

llnll, Catasauiiua, Allentown, Bvthlehcm, 
Uton it Wt’Klberiy 6.O1, 7.38,9.15 rytu 12.43. 2.57 
17» n<> pivlu.

York ir I'liibidclphln, 6.04/7. 38, 9.15 ry- 
2.57. pu pi<4. In Quttkuke, Switchback, 

tihard'. ir lludsonduh*, 6.q1 9.15 rytu 2.57 plot 
VkY ilkcK-lhirro, \Vhite Huven, Piltslou, Ln~ 
|||jl<-, Towanda, Suyre. \Vnv«Tly ir Elmirn.6.04,

Lietuwiu pinigus, tapo insteigtas 
laikrasztiB

„VARPAS“.

Hlochebtcr, Buffalo, Xhigiira Kulis ir lu Wi- 
B.OI. 9 15 rytu 2.75, 5,27 po pb't.
Blh’lvidiTv, Delaware \\ uter Gap ir Strouds- 
|<5.0| rytu 2.57 po plet.

rt ville ir Trenton 9.15 ryta
ft iinkhiinnoek 6.01. 9.15 ryta 2.57. 5 27 po plet

n Auburn 0.15 rytu 5 27 po piet, 
t» JėtincKvilh-, l.iA i>iou Ir Bvuw<t Meadow 

B|yt:. 12.13 po plot.

steigimu ir darbu jaunos, patrioti- 
szkos Lietuvos inteligencijos.

,. Varpas“ paduoda visokeriopo 
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
tuvos vyru.

,, Varpus4' leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo karto tal
pina ir straipsnius su iszguldvmais

Czionai galima gauti, kiek tik du- 
szelo užsimano: atsigerti kuo ska- 
niausiu aluczio, saldžios, karezios ir 
kokios tik norėsite nrielkeles, kad ir 
eukruwotos. užsirakvti puiku cigara

PraszHti atsilankvli ir to wisko pa 
bandyti!

KITCZYNSM.
SALIUNAN Uz,EJES NB 

SIGAILESI
ŽMONES SZ1RDINGI, GĖRY 
MAT, CIGARAI PUIKUS, RC 
DOS REIKALE NEATSAKO.KAMPAS E. CENTRE IR N. BOSHENANDOAH FA

C. M. BORDNER D. D. S.

DAN'IT DAKTARAS
Ofisas būna ntidaritas 
nuo U iki 12 (f pietų)

J

L1ETUW1SZKAS SALIUNAS
Jurgio Juraiczlo

laud, nors ir yra vienu iszij 
tingiausiu Amoniu, vienok

2.57, 5 27 po ph’IU.
K£iIv>t i'.rook .lukction. Aiuh-nrb-d ir Hazl>- 
Įw>i. 7.38. V. 15 ryta, 12.13. 2.57, 5.27 ir 8.08 pu 
tu.

Zi uodams gt-lažin keliu, "f,oi-UJ5 :'b‘- -57 ir 5-’7 bj i,i,lu
'■ mUla/h-hrook .U-ddo, Krillou ir !• rwland fl.m,

važioj a t reczia k laša. KonJKi* 15 nu. 1213.2 57. 27 po patu.
. . . . ... pfeAddund. Girard\lib-ir hm < revk, 4.59. 7.46

toriams tai labai negamMo-joniH. i.ou, i.io
Sk-Rš.t'-

tikti, todėl k < >m Lik toriais
tarė pamokinti kinigaikeUi

buvo h

. i. 1.10.6.35 ]h> pivtu.
(n Kav< n Ritu, <’• utraiin. Motini Carinei ir 
Oi' kili V. 13, 11.11, r* ta. 1.32. I 20. K.22. V. 15 l u

Dėlei vtdvtina butu, kad kiek vie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu 
ir skaitytu ta laikraszti.

„Varpas.., su parsiuntimu in Ame
rika ir in kitas svetimas žemes, per 
met us knsztuojb 1 Amer, iloliara ar
ba 5 prus, auksinus.

ir nuo 7 iki S wakare

^/teaandoah, Pa.,
Czion gausi geriausiu gerinu, 

szalta alų, o ir gūžes gera miera. i 
rukimo nereik girti ba tas pats gir.,4 
NEI’AMIRSZK1TE, szale Garsa •» 
spaustu wes.

"Tr-r-*

kur

mmu czistyfoju. ir 
visais pritaisais:

tiii da

no.601, 7.38. 9.15. 11.05 ryla 12.13. 2.57, 5.27. 
aV 53 j o pietų.

Trainai iszeiiia.

Tie į utis Lietuvos inteligentai 
jau penkti metai leidžia ir kita lai—

CH. SHMIDTO
Ar žinote fietuwiai kad CltRYS- 

T J A N SU M 11 )T() v ra geras alus ir 
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas wnniinisJ

. 11.15 p<> pli-tu.

I 55. t X0. W 
a r.'u. v.j5

Naujos Knygos.
Patiuodame czion broliams 

žinią, kad Prusnose iszėjo nau
jai dvi labai naudingos knigu 
tės: NAUJAS ELEMENTO- 
RIUSsu daugybe abrozėliu, 
isz kurio maži ir dideli labai 
greit gali iszsimokyti skaityt 
ir raszyt. 15 centu.

2) GYVENIMAS ST EPO 
R A L DNOS 10, neiszpasaky
tai užimanti ir juokinga knygų 
te. taipgi su abrozėliais 15 cen.

Abi tas knygutės galima 
gaut pirkti musu spaustuvėje.

Lietuviszkas Teatras!
Po vardu: ..Kankinimas 

kataliku Kražiuose”,
I> rolei Ik tuviai; daug v bū isz 

justi nesupranta kas tai teat
ras? Gerai iszaiszkinti tądalv- 
ka, reiktu, ir daug vietos ir 
daug laiko, pasakysiu tiktai, 
kad teatras gal Imti, arba d<*j 
palinksminimo, arba del gere 
<nio iszaiszkinimo kokio nors 
atsitikimo, arba del iszjuoki- 
mo nepriderenCziu darbu ii 
nepridercnczio gyvenimo, ar
ba del pamokinimo. Dabarti
nis teatras, katrą atgrajis 7to

sznos bažn yczios.

Laikraštis ..Lietuva“ iszoina 
kas sukata dldži tuseme Amerikos 
mieste C įieago. III. ..Lietuva yra

nenis darbinykams paduoda nau-

riko', Europos, Lietuvos, o dnu- 
giausei i-z Chicago, kur daugiau- 
sei Lietuviu randasi. ,.Lictuva‘‘ 
užmanė „Lietu v Užkas Kolionijas“ 
Ark uise, kur jau szendien arti 20 

turės savo 
statys sav 
..Lietuva*4

iietuviszka kunigą ir 
nors maža bažnytėlių.
yraraszoina paprastam

Jaigu nori žinotio kas dedasi svie- 
ir kas tarp lietuviu girdėti? tai

da/.ino>i. „Lietuva44 kasztuoja ant 
motu tiktai ->2oo, okas Iszvirszaus 
už ja užs.moka, gauna gražia kny
geliu dovanu* arba kas norės, gims 
knygeliu ..Sapnu“, kuri netrukus

I žsiraszant „Lietuva4*, pinigai 
už ja reikia siusti per money order, 
arba regisiravotoje gromatoje.

Jeigu kurie da niekat laikraszczio 
„Lietuvos“ nematė tegul atsiszau-

delegatu: szauksmas, riksmas 
irmažko ne miisztinė, vieni 
szauke: tegul gyvu ja kara-

.h icstas Kucnas su v įsu yra 
sugriautas ir keletą szimtu 
žmonių yra iižmusztu. N isi na
mai \ ra ■mgriauti, ožmnės kn 

liko isz baimea nebe-

ir Imi-
mes, daugybė pradeda sirgti. 
\ aidžia persu mažai apie tai

>r atra-
ado geležine skrvne su pi

nigais, vertumą 35t),000. Pa
gal atrastu lemii popierių, ke
letą szimtii įimtu atgal, szitns 
pinigus užkaso kunigai pran 
ciszkoiini; l» jodami, kad ka-

ba kili, iioai imt n nu 
t us pinįgiib „szitiisc

yra surinkti ant bažnycziu, 
klosztoiiu ir mokslainiu.

1'okiu b

OpiiH jsz SzA*uu<h>r 
1^11 <X>. 11.30 ryla 12. 

tu.
!>z P>m»vi!li'

R 11.40 ryln, 12.32, 3.00. 4 40 5.20. 7.15,7.55, 
pidu.

Krinti i>-z Sz< tiudurio į lluzlvlon, 6.01. 7,38. 9. 
Kin. 12.XI. 2 57, 5.27. 8.0S po plotu.
giiiiia kz Hazleton į Szvnudori. 7.35, 10.00. 
JOplit. 12.15, 2,55, 5,30, 7.25. ~ 68 1° pi'Uu.

43,

50. 9.05

paskirta kėlimu patriotizmo ir plati
nimui apszvirtimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastes
niu ju 1 .ivtuvos žmonių.

Pirmuosius įimtus ,,L kininkas“ 
ujo tokiame pavidale, kaip ir kiti 
laikraszcziai. vfliaus pradėjo iszeiti 
pavidale knvgucziu lyg ,.Auszra“!

baczkulia iii namus parsigabenti

207 W. Coal str. Shenandoah. Pa.,
XV. Centre str, Shenandoah

Czion

DABB
\ ra puikus photographus, kuris 

panaszei labui in žmogų nutraukė

ilima gauti szalto alaus, fu' C*
ir kai czii s ar e Ik i h h. j < ■ 

usirukite cigara su kwepenc/iu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

kunigaiksztis d,o 
ui pamokinimą 
riam s.

kliudot
|W;ii Carmel ir Shamokin 6.45 ryta a.
Ko pietų. Ir atlena In Shainohin aut

eina in Raven Run, ('entruliu

se: kns mėnosis Užeina 
kaip po senovei, ir da 
tokios knygutes, kuriose

laik rasztis

kas kartas i

Jaiim nori kas kad almalewotu ant

ro ir nebrangiai.

Johnson’o mes»nyczia.
17 W. 

Del

Centre str. Shenan< 
wirimo mesa h sw.

J

Gvarantavotas
Irrci .i, b

>nsuisRi A

Ir

Užeina isz Siiamokin In Shenadorl 7.
C'ta.ir -1.00 po pirm, ir ateina in She 

fiįvri ant 8.49 ryta ir 4.58 po pietų.
pHzeina In Ashland, Girardville 
ą&St t reck, 9.40 ryta 12.20 po pietų.
-O Hazleton, Blacli Creeli Junction, 
lenn ilaven Juctlon, Mamh Chunk, 
flUutuwn, Bethh’hein, Kiiston ir N»‘W 
aWk. 8,49, ryta 12.30, 2.55 po plet.
rĮd Philadelphia 12.30 
Jin Yatesville. Park Mahimoyceris. Geriausio tjiio lin vamzdis

rankena, 22. -'r.1 arba
moja. 8i5. Iszhirpk s/i a|>uarsinli»®l‘°
dusk mumis drauge-u 75 evn.. op®1*? Isz Ibizleton |n Szvntidori 8.30. 
siusimo rovoheri per evpressa. Įid:® r> tU 105, 5,30 po pie”1
jesdadok §2C. o. I). Atsiusk pilmtifH2 ^zemulorlo In Pottsville .’,56. 8.49, 
32.75 ir 20 eon. m:,i mis o me< U'fl *‘y<a po pietu 
siusimo per paczia.

Kirtland Bros. ( <>.. u? Enlifia*’.?

ft

, J<;,ni)ro. kU ir POano. 8.49, 1 1.35 ryta 12.30,
i npuarsiiili®

1 75 cen.. UP'

naudingi pamokinimai ukinikams 
(žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai „l - 
k i n i n k u s “ (laikrus/tis) Užeina jau 
du svkiu per m'nesi ir laipina kaip 
ir ikibzio’ci. is'zgnhH mus apie tttuti- 
szkus ir kitus musu reikalus, apie 
Maskolių politika ir kitu szaliu nau
jienas. o y patingai daug žinių isz
v » I

,.l kininkas“ % artoju koaiszkiausia, 
kiekvienam mokam ziam skaititi su
prantama, gn na lietui iszka kalba.

«w

5,30. 10.10
ta 1.35. 5.1.5 po pjetu.

Mpi.LiN h. wii.m il generalnus oiperm
C tenilenlas South Bethlehem, Pu.

S. LEE, gen. ageutau
I ikras amerikonUzkas laikai Philadelpdia, pa.

>W. NONEMACHER, Ass. G, P. A
South Bethlehem, Pa.

\ o J linu i'lr-'l
iu.iniv tai *iįjjF'"- -v.-—

1 Į .-Oimtllir ■. i’'#,.

^1?^ STEM
V&k 4’41? WINO

6 SET
I tADIES

t ad. ne

n

„Ūkininkas“, su pursiuntii 
Amerika, kaszluoja ant metu 
1 amerikiszkn iloliara arba 4

ai m 
liktai

SZIPKORCZIU

JOS X\ . Centre str. Mahanov Cilv

Taipgi del wirimo mesa 3 A sw.
(ieriause mesa ir mežiause p 

wisamc mieste.

u> i ji . 
ui- (niki. :»llh ■ Iii ’ ,

' XAx r - bo 1 tnlu1.*. ai n VCII08,

i". '.!:"2'l.?ilenadol.
k. k

at-bi.-k 5<»e> ul« p 
neini* markeniU.*; 
-i :iuk>inl I**- 
vriuiuoĮ 
pri'iti>k 7.($5.nHd 
11 u’>i >>-■) dykai.

ADRESAI 
Unity Bldg. ' 

C’hicngo, III.

kuri

ĮEIKITE pirkti pas 
i|os BIZNIERUS KURIU

Lietuvoje .,1'kininkas“ turi dau
giausiai sLaiCtoju už \ isus lietuvi- 
szkus laikraszczius.

Siucziant pinigus arba laiszkus in 
„VARPO“ bei „ŪKININKO14 re

IIERRN Dr. BRUAŽIS.

tam liaidžiu piningus tiesi^gei in 
Lietuwa. Russija, Lenkija ir kitus

l’eipgi laikau salinna, kur mišo 
gero galima gauti isigert. Lietnwei 
pus siuvo wienžemi.

Jono Razo
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cignru usirukit’ 
su kv.epencziu durneliu, o ir pagelh < 
bėdoje, ba jau newienu isz«zelb<-į«i 
isz nelaimes p. Ražas.

ino

JsIlHLiDHŽie
Tviposgi gers kriauezius ir teisin
ti atfentub. luiwakorcziu ir siunti- 

122 S. .Main str.

-Vyrai, vyrai!-
Kurio norite gauti katalogą lietu — 

viszku knygų ir parsisiųsdinti su y 
liiikraszczius ir knygos isz Tilže.-,

M- WHOCZINSKO

Tume sztore wisukta daiktu guli
ma gauti pirkt ir uebraygejj teipgi 
ir mažmožiu ipatingoi ręikaliugu mo 
terelems XX’is gi ten geriau uiti ka

ir pas Wroczynslpi yra wisko ko tik

Motiejų Noveski ogreieziause aptu - 
rosite. Norint gautie katalcgu, 
reikia indeli in oromata mark<bi O A
pne/iava už 5 centus.

Jo ndrisas toks:
Liofu\iszku knygų prekyste.

TILŽĖJE—TILSIT
Guldschj,niede str. S GERMANS ,


