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Tikra Elgino laikrodėli uz 
dika

i Prisitisk szita u p 
O 25 ^ars*nnna su P'l 

nu t.iwo adresu u 
mos taw atsiusi 
me szita tikrai oi 
gino laikrodėli už 
dika aut pamati 
mo. vra tai 14 ka 
rat aukso gražiai 
iszk wietkuotais 

Iukszlaisir iszro- 
do kaip tikrai a u 
kso laikrodėlis už 
$ 40. Widuriai v j 
ra tikra i e1 gino,

nvaraniawotas ant 20 metu. Apžiu-

užmokėk

laikrodėlis yra tawo.
Jeigu nori gražu

centu, o gausi puiku lenciūge 11, arba

Iro, o gausi lėtu ugeli dykai.

ATLAS WATCH CO., 
MASONU TEMPLE. CHICAGO ILI

WcaVEATS, TRADE MARKsS
COPYRIGHTS."

CAN I OBTAIN A PATENT? 
prompt answer and an bonost opinion, w; 
hl l’N N de CO., who have had nearly fifty 
experience In the patent business. Comm

__ ___________________________ For a 
prompt answer and an honost opinion, write to 
hl (,’NN CO., who have had nearly nfty years' 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books cent free.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the Scientific Amcricnn. and 
thus aro brought widely before the public with
out cost to the inventor. This splendid paper. 
Issued weekly, elegantly illust rated, has by far the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. $3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, #3.50 a year. Single 
copies,^., cents. Wery number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of now 
bouses, with pinna, enabling builders to show the 
luie.-t designs and secure contracts. Address 

MUN’N & CO.. New YoiiK, 301 Bkoadw^y.

Promptly secured. Triide-Nlūrka. Copyi.gkts 
and J-abels registered. Twenty-Uvo year, ex
perience. Wo report whether patent can ho 
sec-ired or not, free < f charge. Our (eo n<.; <’uo 
until i ntent •. 32page Book Free,
H. fl. WILLSON d. CO., attojiirvH at I.w, 
Opp. V.8. l>uk umeu. WASHINGTON, D.C.

WIXCAS WROGZIXSKAS

jaus. Gywena ant ulyczios 41 7 
\V. Pine str. .Malianoy City,

■■■ v.-,’. v "

. Pauliukono

tai: arielka, a ra k as, midus, winas, a- 
lūs ir kiti. Ten žmogus užejas wisad 
buna prvimtas padoriai.

3B E. Centre str. Shenandoah, Pa.»

Priek tam randasi BILIARDAS, 
kur isz nobodumo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai- 
cziot kad ir szlektiszkai. Szaie prie 
saliuno yra sale delei mitingu ir ki
tu suweigu.

231 \V. Centre str. MabanovCity Ta

LIETI'WISZK AS SALI UNAS

Jono wasario
Puiki vra užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt; czion 
mums lietuwiams darbininkams ne 
pro szali.

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

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

Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
pas M. Slaxicka. Žinokite, jog jis

bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

KRAL’TUWE.

Pa.

Garso Amerikos L-ieiuwiu’

Kl'OPl’IKlAl.'SIA IR Vn PIGIA PREKEM 
NIA) ISZPILDO W1SOKIUS DRUKORISZKD8 W 
BIS: DRllKLOJA DRAl’GYSl’ZIU KONST1TU® 
WISOKU’S PLAKATUS, TIKIETl'S, GROMATAS. 
PRASZYMI S AXT WESELIJL' IR T. T.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERlKOh LIETUWIT

PUBLISHING CO.

*230 \V .'CENTRE STR.
4

J. RAMANAUCKAS GASPAD0RH3

Czion puikus grabai.'tr sztarkus arkliai. Kas czion 
samd vsit!

a tsi I ankishTu

Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus kielei laidotuwiu 
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau:wisokiame reikale 
nemis; anglius psirwežiu, perkrnustau, su keriezium ar boge 
t. Todeliai, nžpraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jtib* 
reiks, tai ateikvte in saliuna kūrenu? wisoko galima gauti deleigerit&x?75 7> . SIIEX.ANDOAH/PA.JM. JANCZMT&

»Gash Sztofe

GARSAS AMERIKOS LIETUWIU
HATES OF ADVERTISING:

ere

one
one

inch once , . . $ 0, 50 

inch one month. $ I ,oo 

inch one rear . $ 10,oo

ISZEINA KAS CZETVERGAS.

S Ii e n a n d <> a h, P a.

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

PREKE APGARSINYMU;

wienas colis wiena kart $0, 50 

wienas colis per menasi $ I,oo 

wienas colis isztisus D.etus $ 10

Metas II

»arse A. L. bus talpinti strai-

Lietu vos,

in apie tikra ir neatbūtina 
bejima. Pradėsiu apie da- 
tini padėjimą Lietuvos ir 
n vin.

Dabartinis padėjimas Lie- 
vos yra labai graudus ia la-

užmokėti. Ar jis lur szmotuka 
žemes, tur carui ur ta žeme 
mokėti, ir alga earn’d ir alga 
visiems perdvtiniams, ir ant 
statymu cerkvių pravaslaunu, 
ir aut užlaikymu popu, ir ant 
platinimu pravoslavijos, ir ant 
užlaikinio visokiu cariszku a-

I) ka lietuvis tur už ta visa, 
tur maskoliszka „molezat

riszdas, urs lietuvis tiktai ta 
gal daryti, ka jam caras pavė

menkintam ir i 
»tam.

galema prili-

Atėmė nu musu visus turtus, 
visa senovės lietuviu szlovia, 
visa lietuviu pareiti lietuvi-

gu, tebuvo, Maskoliai atėmė. 
\ ienos sudegino, kitos atsiun

žydai, ir vežimais vežė ant nu- 
viniojimą silkių ir^kitu dalikli.

Aulorius sz.itu straipsniu

szimtu tokiu knygų, iszdalies 
jau supuvusiu, geresnius atpir-

niaus ir Kanuos seminarijos.

toriu, mokslainiu, bažnycziu 
atėmė ?

Jeigu norėtum persitikrinti,

aimie i nevale, netiktai sūri- 
szo, netiktai pažemino, netik
tai atime jam visus jo turtus, bet 
dar apsudijo ant myrio (smer

Minsko, Vitebsko, Grodno ir 
kitu.suvisn mažai težinom,<» 
tai del to, kad maskolei, visu* 
rasztiH, visus dokumentus, te 

begulinczius po kliosztorius ir

Reik žinoti joge j kliosztorū-

kasdienini kronika, apie svar 
biausius atsitikimus, jeigu me*

atrasti daug žinių, apie katra* 
mes dabar suvisu nežinom.

Bet beda kad maskolei pra
rijo, ir mums lietuviams pali
ko tiktai maskoliszka ,,Mol
czat i sluszat44

25 E. Centre str. Shenandoah,
Ten galima gauti sžsviežiausiu ir 

gerhusiu walgumu ta worn ir kitoni- 
«»/ k u daigi u.

Laiposgi K. Radziawiczius vra 
agentas szifkoreziu irsiunezia Įiinin- 
gus in wisas szalis.

I)vdi*le kraut uwe wisokiu ** %
gėrimu: alaus ir wisokios de<'- o
tint's.

KAZIO DBA (’GELIO.

Malianoy City, Pa.,

M- MWWEWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czeweriku ar czebatu arba pataisit, 
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke- 
w veži u, o kada jo darba pamatisit, 
tai kilo niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

valgomu tavoru.
Kaldros del užsiklosimo nuo 75 c. iki 3.00 dol 
Audeklai ir popieros ant langu ,, 15 50 c.
Katylai blokinei po 75c.
Katylai blokinei su warineis dugnais 1.00. 
Katilai varinei „ 1.75 „ 2.00.
Plunksnos del paduszku ir patalu po 15cen. svarF 

2.00 |
ga \ <»m isz fabriko 'L 
szimt ns baksu railL 
J ..M» dabar visas R

duosim |>o 1.00. Sziciias midling, miltai geriausi kvietiniai 
ruginiai už p’giause czieiie.

117 S. MAIN STff. SHENANDOAH, PA 
LENKTOS BERIS ŽEMIAI’ PALZT0.

ti ne
žinote

Lietuvoje nevnlnikais esam. 
Mcturem nei Įeituviszkos ra-

gei ir greit.
norėtum, ka mums malimu bu-

UJI
LJ-JI GOLD

Filled

WATCH

E nelaimes senovės lietuviu, apie 
| priežasties tu laimiu ir neini 
Smili. Tie daiktai yra mums

K užginti. Maskolei mums dūda

iszmestum isz savo galvos ir

Tiki.ii pru pin t v i i ?• i <;i [treke į: 25.00. tik tai j><-r IW die**- 
Gr\n<»;> ’ laikrodėlis ir 100 10 cenliiiHi ••ritu/. i-M*

Jyzkirpk >z.iia ir j ri- u?k jį iiiuini- mi savo vardu ir -idn -u f 
ii«‘ri-ik:iliiiij:iiHi ir me* ai<iiisinic per <-\|>r«>a. iij }>:><•/!« lie 
tinusiu 10 <’-iu '.aru ir imu pitezimn p<>k<* (>rv no mik-o i:i 
r/k^urlia vxriszk.; itiisiikiiin.i* ir puikiai.-, s i<hirr.u-. dailini 
ins. su diiiluu kompasu. >u mikliom spreitdzniotr r.<i laiknntj 
puikini liidėieįt- .i-iur ai*, ęvaraninvoi per imu tikra 
nii-tu. Tu pažint' k szį tavortj evpre-o ofise ir jeigu |ait 

tigotilui »•> y.» .r • \| ros,, knsztus <> p< ka- 100 cigaru ir auksinis Inikrodciis \ ra tmo.
ui* >rn tik i.-ii d<-l iiivvdirtm mus puikiu cigaru, I hint apsiginti nm> prėkejn pirkimo per ilsėt 
m- parduosim daugiau kaip 3 pokus ir 3 laikr- delius kiekvienai usnimi. \Į,.S užiuokum 
ir duodam dikii nuk> u pi* itila leiteiugelį. jeigu *5.95. utsu-i »u adresu. Rns/ąk -ziįdiefi.

Western Union Mfg. Co. 2©1 Wabaah Kve.. Chicago,

mus szneketum apie Maskoli- 
ja, maskolius ir maskoliszkai.

' mėlti
Sziu>k» F

lietuvis negai gauti nei u- 
reda kokia nors, nei Ii tįsos vie
tos kur nors. Visur jis carui 
tur dirbti visur jis carui tur

begediszku Maskolu ir mokslą 
dabartiniu maskoliszku istori
ku, nor mums įkalbėti, jogei 
Lietuvos ir lietuviu nie bovo 
o buvo tiktai maskolei, todėl 
prisako mums atsižadėti mig

O kur musu mokslaines, kur 
musu kliosztorei ? nepersenei

nes, kur musu vaikus uždyka 
mokino. Musu neprieteliai at-

Plocko viskupisteje, kur 
dar Szven. Jūzefatas \ isku- 
pas gyveno, kur dar ir dabar 
yra keletą parapiju sznekan-

piste, nes Minsko seminarijoje

klieriku, neskaitant tu klieri-

nės lietuvis sztornikae arba k i 
toks bizneris tankei subankrn- 
tija, o apsigyvenęs ten-pat žy
das. arba kitoks koks nor* 
svetimtautis, padaro dideli bi
zni. Kodėl gi taip yra? O tai

eina tiktai tada pas savo žmo
gų, kada netur pinigu, o kaip 
tur pinigus tai eina pas sve 
timtauti (tauklausei pas žydą). 
Yra ir tokiu, kurie visokiose 
reikaluse eina pas žydus, arba 
pas kitus svetimtauezius, tik
tai tada eina pas savo žmogų 
kada beda, arba minime su
tinka,

O dabar ten vieni tiktai isz- 
grinviniai, bažnycziu kloszto- 
riu , ir tt. Trn dabar netiktai 
nerasi viskupu, niokslainiu, 
kliosztoriu ir kitu senovės 
paminklu, bet ir kapiniu seno
vės lietin iu prideranezei užlai- 
kitu.

tarp musu lietuviu, kurie dau-
Maskolius atėmė ir

daik-

vieno

kad mes apie senovės lietuvius

n irs.
Kur musu lietu viszkas Vii-

blioteta to universiteto? Bibli 
jotekoje Vilniaus l’nivesiteto 
buvo keletą szimtu tukstam

buvo kapines, ten szieden: 
alkui, ilai’jfni. lU'l’fi kaiezciuon

lūs i visus moksliszkus 
tu i.

O ar tai tiktai atemie

Biblijotekos kunigu misijo 
nieriu, kunigu pijorų bene
diktinu, bernardinu ir kitu?

Jin kaulus kiaules ir sz.uues 
neszioj a.

Ntuž-ko ne tas pats yra (iro

gul bus lietuvis, arba dakta
ras, arba advokatas, arba szto- 
rnikas, ir iszmintingesnis, ir 
mokitesnis, ir teisingesnis, ne-

vis eis pas žydą, arba pas kita 
svetimtauti.
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szku biznierių tur subankru- 
lyti. O Lietuvoje, par ta kvai
lybe lietuviu, žydai \daugybe ) 
yra bagoczeis, o lietuviai ( žyd- 
berniei) yra niiskurdeleis. 
Tukstam-ziai žydu laikydami * w
javo rankose visokius biznius 
darosi turtingais, *► l’mtnviei 
szelpdami žydus, ar v ra bago 
ti.

Kiti užvido sav o/iuogui sa
kydami; ,,o jis m»r boti bago- 
įas“! O kodel-gi tu neužvidai V.X
žydui? Ar tau linksmiau vi a 
matant žydą, arba kiti; svetim
tauti babota, o lietuvi biedi a. 
<> kodel-gi tu būdamas, ne’a - 
meje, būdoje. ubagystėje, ate 
ui pas savo žmogų praszyti pa 
geibus, praszyti mil vatos. Ar
ba kaip neturi pinigu, ateini 
pas lietuvnika sztornika su 
knygute ir sakai: ..pasigailėk 
esu lietuvis“, Taippat v ra ir 
-n lietuviszku daktaru, kaip 
netur pinigu, arba kaip neį
tiktai apgauti, tai sako: ..esu 
biednas pasigailėk“ ! O kaip 
tu turėsi pinigus, tai tavi bie- 
dnn lietnviszki biznierei nebe- 
pamatis.

t > lietuvei, lietuvei! Kada 
jus suprasite kaip gyventi? 
Jeigu mes v ienas kita neszelp- 
-ime ir nesuprasime, kad ko- 
žnas c. ntas paliktas pas sve
timtauti, daro svetimtam-zius 
turtingesniais, o lietuvius bie- 
<1 nesneis.

Ir jeigu mes visumet taip 
darysime, tai lietuvei niekados 
nepasikels, nikados mes netu
rėsime, nei lietuviszku pabri 
ku, nei krautuvin didesniu, 
nei lietuviszkos prekystes, nei 
bn got i sties. ‘J

Visumet mes turėsime dir
bti del kitu, visumet kiti ga
lės naudotis isz kruvinos pro
ves lietuviu, kaip ir dabar Lie 
lovoje naudojęs tiktai vieni 
žydai (isz dales ir ežia Ameri
koje tas pats) Todėl jeigu 
mes norcine būti iszmin liūgais 
ir daryti ką nors gera, tai vie
nas kita t nroine szelpti, vienas 
kita mokinti, vienas kita kelti 
auksztin, o kaip tu darysi ki
tam gerai, kaip tu pakelsi sa
vo broli auksztin, tai gali tu 
reti vilti, kad ir tau bus gerai.

Keletą žodžiu teisybes.
Žinote gerai koks yru da 

bartinis musu patlejiiuns, kukt- 
yra padėjimas musu tėvynės 
Lietuvos. M ilsu tėvynė Lietu
va yra sudraskyta ant daliu, 
yra rankose musu neprieteliu 
Markuliu ir Prusu. o mes isi- 
„klaidi ant visu szaliu svieto 
tureme tarnauti kitiems. Mes 
arba Lietuvoje žvmejv savo 
tėvu ir praboeziu. arba kitdse 
szaliA>e svieto, tureme tarnau 
ti: Maskoliams. Vokie-eziams. 
Zvdams ir kitiems.

Mes stovinti nekaip** ant 
grabo tėvynės ir apsūdyti nilg 
neprieteliu ant paguldimo i tų 
pati graba. ne mokam dar gy- 
V (‘liti.

Tukstam-zei nelaimiu kritu
siu ant lietuviu negal dar pri 
kelti isz miego. Tukstanczei 
niižmlitn broliu nug Maskolių 
ir Prusu nebėgai dar atidaryti 
akis, o ir graudus dabartinis 
padėjimas musu negal dar su
judinti lietuviu.

Daugybe dar rūpinas tiktai 
apie puikius aprcdus, apie ba 
bus, apie zobova su didelei* 
kasztais; o kiti apie girt u klvs- 
ties, paleistuvystės, arba apie 
visokius kitus biznius su kii 
vida artimo savo.

Daugiau uždirba, daugiau 
pragėrė, mažiau uždirba ir 
pragerę mažiau (kaip sako isz 
rupesties ). Nors ant grabo tė
vynės, nors už svetimus pini 
gus, mus apdriskies, mirs su 
gėda ant veido, bile szokti 
bile nlevoti, bile gerti.

Pirmu noru kožnos draugv- 
stes, kokia tai jį neturėtu mie- 
ri, koki jį nenesziotu vardų, vi a 
padaryti balių, paidvvoti. pa- 
szokti. Ar negeriau butu kad 
kožna d raugystė d raugėsi! kitu 
mierio rupintiisi apie apszvie- 
tiinų savo draugbroliu. Kad 
kužnaine menesije paskirtu po 
keletu centu and pirkimo nau
dingu kiiigu ir laikraszcziu ir 
tokiu bildu kožna draugystė 
turėtu savo skaitnyeza,<> sąna
ris galėtu paskaititi ir tokiu 
budu apsiszviesti. O jeigu yra 
tokie sųnarei, katrie nemoka 
skaititi, tai tegul mokinos1, te
gul praszo kitu perskaityti 
jiems ir t. t.

Gamiazinics.

JEIGU NORI BŪTI BAGO
TU _ GARSINK SAWO 
BIZNI „GARSE“

: lietos Žinios
— :o: —

Isz aplankimo cipes [Kalinio]
Kaip žinote pėtnyczioje vaka
re buvo labai biauras oras: 
Viesulą, sniegas, žaibas, taip 
ka<l asz sėdėdamas name, bijo
jau kad viesulą neiszverstu, i 
mislijau sau: (Pagal senu bo
bų pasakojimo) ar velnią vesei- 
Ii ja daro, ar raganos ant vesei- 
lijos rinkos* { Ir nors asz pasa
koms suvisu netikiu, vienok, 
kaip suimtoje viesulą nustojo, 
iszėjau įSzenadorj pasiklauey- 
nėti, ar negirdėjo kas nors, ar
ba apie veseilija velnio, arba 
apie veczeruszkos ruganu, ar
ba apie kų nors kitų. Man be- 
vaikszuiojant po miestų iszgir- 
drt’i žnioiiies pa-akojanezius 
apieveseile, klausiu apie ko 
kia veseilija ju szm-kate? Tai 
ar nežinote,— kad pereita na
ktį velnias norėjo padaryti ve 
selija, nes M. Stenevicziene 
norėjo pavokti nug savo viso 
$3V0ir ir iszbegti su P. (ivaz- 
davieziu, bet nepasiseke. paso
dino į ripe su kitais vcselni- 
kais. Nu misi i j u ar tai gali bū
ti trisibė, kų senos bobos pasa
koja. kad, kada yra biaiiriau- 
sis oras, tada vėl n is veseilijas 
daro. Idant persitikrinti apie 
tų. ėjnii į cipe (į Kalinį) nu ir 
kų jus norėte, randu veseinikus 
tebetiipiiiczius tenai. Norėjau 
gerai prisižiūrėti, pagal pri
pratimą bobų, kaip szitie ve- 
selnikai iszrodo. kaip apsirė 
dės, koki drobužei ir taip t. t. 
bet kur tau ežia žiūrėtiIszro 
do kaip kankintinei peklos, 
(pagal apraszymo Dante): 
Sukruvinti, apdraskyti, painė- 
lynavi, pusplikei, vienam akis 
iszmusztų, kitam nosis atimi- 
ūžtas, kitam galvoje skylės pa- 
padarytos ir t. t. Tikri kankin
ti nei peklos, nes kaip Doiite 
raszo, kad jis v ra buvęs peklo
je ir matęs, prakeiktus tupiu- 
ežius verdanrzioje smaloje, o 
kaip tiktai katras isz prakeik
tu isz smalos i.-zki-z, arba m>-i. { 
arba gal\*a. nrb.i ranka, arlm 
koja, tai vadui* su szake kisza 
atgal, ir tokiu bildu (man ro
dos) prakeikti yra labai sužei 
sti. Bet kas kankina tns musu 
vesei n i k tis ? Kaip tai: M. Ste- 
neviezenė, P. Gvazdovvicze|§Į 
S. Lęverna teka ii* kitus. O tai

girtybė! Jajg^ ne girtybei 
kados to nebutu buvę. Ar 
nalti ar. nekaliį, tai au k 
nau, bet kad ne girtybė Ui: 
butu ir kalti be.

Butanas,

ogirtcklehgirtCeu

O ar jums taip gražuyn, i 
eigerti. apsiseilioti, 
žyti. bliaoti nežinot k,ų ir b 
o putam kelti, musztiiifs 
voliotis ant ulieziu. Ar-gi' 
brolau nori žemiau stos 
kaip kiauh-, nes kiaule iw 
voliojosi purvinėje, vienoki 
patrolija savo kiauliszks p 
ta, o tu brolau! netiktai pn 
pa t rot i j i, bet sutrauki nr’u 
mes, ant savo gimines, aiib 
vo tautos ir pats ant saves.

Kur-tiktai yra girtftklpl 
ten nesutikimai, ten Lare 
ten tur valkiotis po sudus,!* 
atmuszti m^ei. ten kiaurasf 
vas, ten le da, ten ligas

O vaikai ui rinkliu, kd 
gal Imti < L i goti apleisti, (g 
si ir judi.

< I k i<♦ k nelaimes, tu girlil 
padarai dvi -a\o tautos irai* 
nai dvi visu žmonių. Pertr 
girtnklvste svetinitmiczd j- 
kės isz mus, pažemino mih 
užnieka laiko.

() ar t u ž: nai girtnkli, 
isz szim'.o. arba žmogžid1 
ežiu, arba pakistuviscziu.V1 
vagy seziu. sept inodeszinitp 
kės padaro gb ltiklei.

(> k nedaugiau yra pana4* į 
ant to kan kini iiiio peklosiM 
tęs, jeigu negirtuklis. Petr 
ežioje vakare, galenia k 
prisiveizdeti tokiam kaukiu' 
ui ui. kurs, ba'-as, pnsplik 
sukruvintas, smlraskvtas, |< 
melynavis, vjo paruliczias^ 
nadorio po aįueizda aini; 
sargu ( Įioliciiionu) į cipe,

O ar jus m* galėt e atrosti^ 
liovus isz.mintingos, zali<»'ė 
atsakanezios žmogui iszniitfl 
gam. Skaitik arba knigft«b 
dingą, arba gera laikrasz’U 
ba jeigu nemuki skaityti, 
pirk (demviitori ir mokini 
-k.uit v t i ir raszvti.

Kas girdėt?
. - .

ozenadorio lietuvei kr^’ 
visyyra užimti teatru, ir jam 
ir seni, visi rūpinasi apie
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ii, ir daugybė jau skubinasi 
pirkti tikėtus. Prie teatro yra 
prigulincziu ir bizneriu.

Pereitoje Pėtniczioje buvo 
Liskimusztinėsir vieni kitiems 
užmetinėjo visokius nedorybes, 
bat kaip an i uolai sargai (pa- 
licmonai) įsimaiszo ir už gele
žiniu duriu pasodinamai kaip 
prabudo ir k ai į> sznapsas su 
alumi iszgaravo, tftda ir protas 

lifisy.bės žmoniems-

Perdūtinei pripratedaryti viso

protą pragėrė, o kaip’protas 
atsirado, akeles ir noseles neru
du, u galvoje tiktai vienos sky« 
les terado. Bet kas ežia, apie 
tokius niekus kaip nosis, akis, 
galva, norės rūpintis.

O kad jus broliukai protą 
m-pragertumete, tai nereiktu 
jums vaikszezioti po sudus ir 
vienas ant kito jeszkoC kalty
bės. Vienas kitą nebjaurintu- 
inete ir savi ant jukų priesz 

etimtauezius nestatitumete’.•fc..
Pliiladelphijos lietuvei ir 

u<>r pas savi turėti teatru. Mo
kinasi ir nor perstatiti ,,Au
kso Verszį.“

Pittstone apie pabaigos Va
sario menesio ir bus lietuvisz- 
kas teatras., Bus perstatita 
Dramo-Tragedija po vardu: 
,,Kankinimas kataliku lietu
viu K ra ži ūse.“

Prabaszczius lietu visz.kos 
Pttstono parapijos.

Gūdotinas kun. Zlotožyn- 
skas, persiszaldes pereitoje su 
būtoje, labai susirgo.

Chicagoje, per įtekme gu- 
dotino kunigo Krauezuno,pla 
tinusi Susivienyjimas K.

Chicagine ,,Lietuva“ nei jo
kiu budu dar negali pabaikti 
istorijos apie Jori. Bet kokia 
tai Ims del lietuviu nauda isz 
tos istorijos' E jau man rodos 
kad ,,Lietuva‘\ kaip sena .bo
ba nor plepėti ir plepėti, tai 
apie Baezkamska, tai apie Jo
ri. Matute, asz užvidau, nes 
asz turiu keletą panaszu isto
rijų ir noreeziau patalpinti 
anos Garse, matote, man nerei
ktu nauju straipsniu raszyti, 
bet mano bosai ir isižnti apie 
ta nedtlda. Jeigu Lietuva no- 
n-tu tai asz tos istorijos gaĮe
rzinu atsiunsti, man anos ne
reikalingos. °

Lietuvoje žmones negal spa 
kainei miegoti, nes vagysties 
baisui pasididinu. Pradėjo vo
gti netiktai arklius ir karves,

bet ir kiaules. Tai v ra vaisius 
manifesto Mikalojaus II, va
gius iszleido, kad dar geriau 
vogtu.

Visi perdėti nei inaskolei bi
jo, kad dabartinis '-aras Mi
kalojus II nedėtu daugiau

•paudineti lenkiu ir varyti anus 
isz tėvynės, o ant ju vietos so 
dintiprusus. Poznauijos kimi 
gaiksztystėje iszvarė kelintą 
desėtku pamiliju lenku ir cze- 
ku. Maskolius su prievarta 
nor padaryti maskoleis, o Prū
sas prūsais.

Prancūzai tur jau nauja pre
zidentą Kaure ir visus minis 
ti ns naujus. Tiktai nėr žinios 
ar ilgai užsilaikis tas naujas 
prezidentas ir jo nauji minis
trai, nes ir tas prezidentas tur 
jau daugybe neprieteliu.

'27 Sausio Putrapile masko- 
liszkas ministras užrubvžiniu 
dalvku, M. K. Girsas mirė. 
Būdamas ministru. Girsas dau
giaašei rūpindavosi apie užlai- 
kimų pakajaus tarp Muskoli- 
jos ir kitu karali>cziu.

Ant krasztu, Anglijos, P ran 
elizijos ir Golandijos, szturmai 
padare daug szkados. Daug 
garlaiviu paskandino. <> ir žmo 
uiti daugybe paskendo.

Isz Persijos danesza, kad po 
baisiams drebejimo žemes, 17, 
18 ir 1 *J Sausio daug daugiau 
žmonių patrotijo gyvi be liekai 
po pirmiau* buvo raszita. Visi 
žmones, kurie laike drebejimo 
žemes buvo namuse paliko už- 

imimzti, nes kuriu neužmusze 
griūnanti namai isz sykiu, tai 
sudegė kaip pradėjo degti mie 
atas. Kurie po baisiau* drebė
jimo gyvi liko, tai nu szalczio 
ir bado mirti turėjo. Abelnai 
par ta drebėjimą žemes pabei- 
gc gvvibc apie 15,000 žmo
nių.

Japonai vis dar pesza ir pe- 
sz.a kaili Kinams. 22 Sausio 
kinai norėjo apsiginti nu Ja 
ponu, bet patroties apie ‘2000 
žmonių, turėjo viel bėgti.

Kobra Brazai joje, o labiau- 
sei m. Rio Janeiro, labai žudo 
žmones.

Wilkes-Barre, Pa. 27 Sau
sio. Kasyklos miglu komp Le
high ir Wilkes-Barre paliko 
apstabditos ant nedėtos ir to
kiu budu keletą tukstaneziu 
žmonių bus be darbo.

Niles, O., 27 Sausio. Visos 
paprikos gelažines ir blokines 
nu 28 Sausiu pradeda dirbti. 
Tos pakrikos keletą menesiu 
stovėjo.

Streikas Brūkliui dar nesn- 
visu pusi ba ige, karei v ei vis dar

Įėjo atsiliepti, perdetitei Jupa 
žmones ir isz.luptais pinigais 
pasidalindavo. O j»*jgu kada 
toks persekiotoji* ir atsitolino 
isz vienos vietos, tai davė jam 
geresniu.

Todėl dabar tie visi perde- 
tiimi visaip rūpinasi, idant ir 
tolaus laikyti suspaustus žmo
nes. idant ir toliau* persekioti. 
Pradėjo jau ir po laikrasrzius, 
darodyti, apie reikalu užlni- 
kima ta pati padėjimu, koks 
dabar yra Lietuvoje ir Lenki- 
joje.

M as k o 1 i sz k a s 1 ai k ra sz t i s 
,,Novoje Vremia“ raszo, kad 
jeigu vyresnybė dutii daugiau 
liusybės, tai. ir Lietuvei, ir 
Lenkai ir kiti, norėtu atgaivin
ti savu karalistėS. Todėl ge- 
riausei tegul bus taip kaip da
bar yra. Davęs daugiau liusy
bės, męs turėsime j u mybstos 
pra-ziti, o kam tas yra reika
lingas, kad mes ju* ir taip tu 
rime savo rankine.

Girdėjote kad Popiežius ru 
pinasi apie *uvienyjimą kri- 
kszczioiiiu rytiniu bažuveziu 
su krikszczioneis vakariniu ba- 
žnyeziu. Del to tad mierio bu
vo užpraszici į Rymą patrijar- 
kai rytiniu bažnycziu, kur, 
kaiį» galima matyti isz laikra- 
szcziu ir palyko nutartas su- 
vienyjimus. Maskolių tiktai 
vyresii} bė nenor suvienvjimo 
ir ant suvivnyjinio kitu labai 
pikstiĮ.

Maskoliszkas lai kasztis ..Šie 
vicr“raszo, kad Maskulija nie 
kudos nesusivienis su Rymu ir 
Popiežių, ir kad Maskulija da
bai vra daug tolesniu nu Po- 
pie/.iaus ir R\mo, nekaipo ke
letą metu atgal.

Matote, maskolių viresnybe 
ir ju taip vadinamąy, szvientas 
sinodas, norėtu viaūmet laikyti * 
savo rankine, ir svietiszka. ir 
dvasiszka valdžia.

Prusai viel nori pradėti pri- 

tur prisukimus daboti, idan' 
darbinikai wilaikifti apakai- 
nei. Tai ir matote, kai p prieš/, 
rinkimui, tai ir prezidentai, r* 
kongresmanai, ir kiti, prižadu, 
darbinikarns aukso, kalnus, y 
po rinkimu, kad darbinikan 
reikalauja kaušui doną, tai ta
da siunta kareivius ir dūda pi : 
sakinius szauti į tus darbini 
kus. Tai Į) buvo su strai k u CIK 
cagoje, taip ir dabar Brūkliu...

Kiek yia kataliku ant žemes ’ 
Kataliku ant szios pasaulės 
yra dabar a p. e 325 milioni . 
Viskupu ir arciviskupu 1,16; . 
Skaitlius viskupu ir katalik . 
par paskutinius 10 metu labai 
pasididino A mertkoje yra d.-< 
bar 215 viskupu. ( Daug isz i-4 
arei visk‘J pai) Afrikoje K. 
Azijoje 107. Europoje G26.

Daugiau mokslą! Dangini1 
mokslą!!

Taip dabar sząukia moki . 
virai visu tautu ii’ visu dali 
svieto. Musu mokiti virai, ku
rie gyvena Lietuvoje, negu., 
isz baimies msskoliu, atsiliepti 
ir iszpasakoti visus jausmus 
sziiaiies. Tiktai mažas skai - 
liūs atsiranda tokiu kurie noi < 
su baime atsiliep, idant par<- 
dit ronos prispaustus ir pers t - 
kiūtos Lietuvos, idant su j u 
dinti prie to reikalingo darbo.

Tas szauksmas ir tas judini
mas prie to darbo apsireiszki. , 
ir Lietuvoje, ir ežia.

Lietuvoje vienas kita ju
dina, vienas kita mokina, jeigu 
nedaugiau, tai nors skaitit. < > 
viskupai labiausei kauniszki . 
bepertrukio dūda prisakimi < 
praboseziams, idant rinktu 
vaikus keletą kartu ant ned< - 
liūs ir bažnycziojc. mokint.. 
vaikus katekizmu ir kitu rei
kalingu daiktu. Dūda prisu
ki mus, idant visur ir visaip ju
dintu prie mokslo. Po valsczia- 
vas mokslaines, kunigas niek-?»—r 
negal gero padaryti, nes ten 
mokitojei visur yra maskoh-i 
ir tur prisakymus nu savo vi- 
risnybes, daboti kunigą, idanr 
kunigas daugiau nepasakitu. 
kaip tik ta kas yra knygutėj? 
paraszyta.

Reik ir ta žinoti, kad k an
gas, tiktai ta vaika gal mokii • 
ti lietuviszkai, kurs yra moks- 
lainejc dar pirmi metai, •» 
ta vaika kurs yra mokšlainej ?



Mm

turėt uiu.

Tikras u įsitikimu*.

tai Kauno

.-I kmtninii.

Taigi nelaukti mums reik tu

sime

mes norėsime sutikti anas? Ne!

Fai

Man rodos, kad seserys, ka- Tai tokiu būdu, »vą papa, tam

mokslą, butu daug naudinge-
1 O Oir angliszkai.

. . $2.00
. . $ 3.00

nome apie viena, arba apie dvi 
dales kokia nors dalika, tai

gu,o vienok žino apie Dieni 
kaip moka, kaip iszmano,toj

Kad astronomai, nematant 
nekuriu planetų, iszrokavo

kompanijų ir daugybe 
kur gnlema Įni kti farmed

ir geriau mokina. Bet isz kur K
tos seservs gauti, o dar mokau

musu 
mokslą.

nąsikj tas vaiku*- ži urėdams

prie to dalyko savo kasztais, 
liet ir viel beda, kad nėra vie
nybes ir kad nėr iszkur gauti

eina isz žvė’-iu ir kad artvmes- M
nieis praboeziais yra bezdžion- 
kos.

Taippat geograpai nemato 
dar Australijos. 5-tos dili 
svieto iszrokavo. kad tent

vl

230 W. Centre st r., 
Shenandoah; (‘a.

tiktai užmanimai ir norai.
Tai ar jau mes nuleidę ran -

rius, arba deiezu. (kataliku) 
arba airiszu; o tokiu budu po 
trumpo laiko turėsime savo se-

pareikalautu, tai atvažiiNtu. 
kaiman rodos ir kasztu uebu

reik g»•rai i<zaittl' 
užimi n ima, arba* 

nes kitaip labai sunku, 
ir su visu negalėms atttb

tai ir dabar tur būti tas pats. 
Tėvas — ,,A| 
mą ir nežinau.

rius mums <įare iszguldimus, 
kad dalikuse, ar tai Aritmeti
kos, ar tai Fizikos, ar tai Isto-

Garsas Amerikos Lietuwiir*
Publishing Co..

230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa., 

Piningai turi būti siunsti per Money

kei sznrkedavo, jogui nėra 
Dievo, jogei Dievas tai iszmis-

tai gamtos ant szios pasaulės, 
tai viskas isz viena pavidalu.

klausdama apie forma,|W 
szytu kur nori pirkti, už 
pinigu, utį kokios kompaiii’ 
ir t. t., tai galema butu, ' 
nors naraszvti.o kitam tai1

do.“ l evas—„Mano vaikeli !tas 
yra negalimas daiktas, nes tai 
buvo labai senei.“ Vaikas—

sitikimą, kad ir dabar tarp 
bezdžionku atsiranda žmogus, 
nes jeigu to gąmta reikalauja,

N aikas buvo iszmintingus irtie laimingi metai,

seserys isz seno k rajaus, nes 
jos galėtu mokinti, ir lietuvi- 
szkai, ir angliszkai. O seserys 
isz seno k rajaus galėtu mo
kinti tiktai lietiiviszkai ir pa-

va žmonėms.dar gyvenantis 
C- *•

po gires, A frikos, Australija 
Azijos ir kitur. Tie visi gytd

sidarė žmogus“. Tėvas — ..T ai 
yra negalima žinoti, nes tai 
buvo labai senei“ Naikus —

o mums

Bedievis B. (i— rski, netik
tai priesz augusi ės virus, bet

Merginu noreneziu ♦paei

ti. lupa pasakojai, jogei ih 
va s tai yra isz m i si as kunig

ir kitu giminiu, tarė tėvui: 
, ,Papa ar neturi pa veikslų ta

THE LITHUANIAN WEEKLY 
, GARSAS AMERIKOS LIETU AVIU* 

PUBLISHED EVERY TUESDAY 
Exe«utes all kind of Job Printing 
and translating in all modern lan-

katrą pabaigęs jaunas Žmogus, szvensti tam dalikui atsiras 
tu, jeigu ne ežia 
tai Lietuvoje

v-na*n*s o ’

,,(inr&u8 Amerikos Lietuwiu,.

N E HM. i M b 1. A1K H A S ZT1S

..Garsas Amerikos Lietuwiu**

Jszeina kas utarninkas, 
Shenandoah, Pa.,

AMKKIK3JE .
1N I’Z.M.aRE

J. Itanianuuckas.

(korespodeneijos) ir 
laiszkni turi imti ndresnwoti F.nt szio

loję imt ranku.

230 W. Centre st r.
Shenandoah Pa..

ta visa.

ktu vaikus i mokintu Lažnv-

ti sako: kokia tai gal Imt imu 
<ln isz mokslą in i n kail mes n et u - 
reni atsakancziii mokitoju.nes 
musu vaikus reik mokinti ge-

L i

ir visi

Yra dar vienas užmanimas 
apie ta dalika. l ai yra sese
rys. Maž-ko ne visi sutinka,

ir tautos, o 
tamsybe la ir stu
mia žmogų kaskart žemiu 
ir žemiu; nemiegoti, bet pratri 
nies akis, imties prie mokdo.

Man rodos, kad seserys mes 
galėtum turėti be dideliu kasz 
tu ir greitai. Keik tiktai mer
gaites. nerenezios tam dalykui

No Redvstes.
%

Apznaiminam preiiiinifiy 
rems(birso A. L , kad Oarse Jj 
L. bus talpinti atitikimai J' 
įvairiu klausimu. Beliniu 
žinote, kad aiszkesni atsuk 
mai, arba iszaLzkiniimH U 
talpinti tiktai ant klausimui 
kiu žmonių, kurie bus apsiad 
kanezais prenumerntoraia(},j 
so A. L. Taipo-gi apzuaih 
n am, kad raszant kokia nq 
k lai sima. 
t i ta sax o 
ra,

ti.
Aut paveikslu: vienasntif 

kad jis nor pirkti fanu*® 
nor kad jam atsakyti; ar 
b is gerai, ar ne? Ziimnnm*| 
ktas, kad ant tokio kiaušį

37

O yra ir tokiu, kurie sako: 
..Man mokshiiniu suvisii ne

si u nsti savo

Todel buvo užmanimnK pa- 
sirupinti apie viena didesniu 
ii moksli mėžia,

Kas isz akaititojū norėtu bu' 
ti agentu Garso Amerikos Lie ■ 
tuviu, tegul atsiszauke į redy! 
ste. Kompanija iszdaveju Gar 
su A. I/. d ėda labai gera pel
ną.

Kaboszis — 0 Jonas yra la
bai geras ir labai tvirtas patri- 
jotas.

Dulkini*— Kur-gi tą matai,

Kitam N. pradekime 
talpinti Enciklika 
Szveiito Tėvo Leona XIII.

Ln
Szios Žemės Vyskupus.

Daugumas prisiraszė tčj *<• 
tilj kasieriui Kaz. Mileriui 
mokėjo pinigus. Kiti atidėjo 
užsiraszyti per ateinantį mi
tingą, kurs bus už nedėlios.

JSIieli Broliai, kitu miest i 
Lietuviai’ skaitydami szia 2:• *

Gromatnvezia. į Kob''szis.- Xu^
* 'kaip tiktai jis gerei iszgers, tai

P. K. isz Luzerne Co. Pa.d°r visus svetimtauezius mu- 
T amsta nori būti agentu (iar-pztbo labiausei lenkus, o kaip 

. -it’ • • -žmonės sako: , .ką žmogų** m v-
ko Amerikos Lietuviu, ir nori, . \ .

, .ZX.V ....... ... .......

teisybė yra, kad ..Garsas“ 
kaskart geriu ir bus pad 
tas.

Dulkinis — Nu, tai ma
ino gaidys yra daug didesnis ir 
jger« snis patriotas, jis ir negir-

tima miidi, tai netiktai nor.

Gąliu sakyti kad taip, ne> >et ir bėsra inuszti.

k o i n į > a n i j a i szd a v i ė j u n eszk ad: 
vos kasztą del pagerinimu ir 
pagražinimo, o darbinikai ne ’ 
szkadavos savo darini, kad lai 
krasztis butu kožnam mtudin
gas.

Turi tamsta žinoti, jogej ir 
del apgarsinimu Garsas A. L. 
vrn labai atsakaneziu. nes tu
rės daugiau skaititoju, kaip 
koks kitas lietuviszkas laikra- 
sztis. Jeigu tamsta arba kas 
kitas norėtu persitikrinti, tai 
tegul ateina į rūdysty, o pama- 
tis įio kiek kasdien pribnna

B. Pipki- ir K. Tabukis.
B, Pipkis Petrą K. mes 

negalėm priimti į-avo draugy
ste, nes jis ne \ ra lietuvis.

K. d abokis - O kas jis yra, 
jeie-ii ne lietuvis?

K, Fabokis — 0 koks jis 
lietuvis, jis yra gimęs tarp len
ku. o gal ir tarp gudu, nes jis 
lietux iszkai nemoka.

K. 'Fabokis — jeigfl tu. bū
tum gimęs tarp kumeliu, arba 
tarp karvių, tai tu butum ku
melys, arba verszis.

B. Pipkis- - Niekus szneki.
K. Tabokis — Tai tu nie-

prenumaratoriu. kus szueki.

•^(MARSZAS KAREIV
Dar. Lietuva neprapūle,
Pokol nenustosime gaivinti;
Ką Maskolei su Prūsokais atėmė

Ta turės mums sugranžinti.
Marsz, marsz, lietuvis.
Tu, dar nepražuvis;

Tu liAsybe Lietuvos regesi
Jeigu tiktai darbut is norėsi

Parkratisim mes Kauna, parkratisim ir N ilua.
Maskolius iszvarisim;

Ką rasim iszvirsta, ka rasim iszgriauta,
Isz nauja pastatysim.

Marsz, marsz, ir t. t.

Atrasim Lietuvos rubežius, atrasim ir Kražius.
Su maskoleis pąsirokusim;

Vargdieniams as/.aras apszlosim, ant grabu brolu paraudosim 
O Maskoliui nedovanosim.

Marsz, inaisz, ir t. t.

Klausidami mes seneliu, apie branguma sava szalu, 
Vririnkom žinių krūva.

Kad tu gudai susitrauktum ir Prusus pri savęs pritrauktum 
Ne ilgai tu valdisi Lietuva,

Marsz, marsz, ir t. t.
• A k m r n / uis.

ISZ VISUR.
Mt-Cannel. Pa, Lnija 

susitvėrė, Nedėlioję po misz- 
parų Lietuviai didelemeskait- 
liuje susirinko į parapijinę sa
lę. Atidarius mitingą pirmiau- 
sei prakalbėjo kunigas, ragin
damas Lietuvius riszties i uni
ją. Žiūrėkit sakė jis. ..Broliai į 
auglikus, kaip jie visur į viso
kios unijos vienijasi’. Busmies- 
telvjekelctasaliunyku - jau jie 
turi savo draugystę. Bus kele 
tas sztornyku, tnj tveria drau
gystę. Bus keli sziaueziai, 
kriaueziai ir tie vienijasi į 
draugystę. Ant draugyseziu. 
ant kumpaniju, Amerikoje 
jau viskas remiasi.... Taigi 
kodelgi darbinikai, kuriu vi- 

i Badus \ ra daugiausei, neturėtu 
savo uuiju ?. . . .

Putam tiNj Į). J. Lekecką 
susiriukusiejie apszaukė pre
zidentu del vedimo susirinki- 
mo, kurs teipgi prakalbėjo į 
Brolius. Vyrai, kalbėjo jis, 
pamenat visi gerai, koks buvo 
padėjimas ir koks buvo mokės- 

■ tis mainieriu, kada mes buvom 
gerai susivieniją, kada buvo t vi 
rtadarbinvku unija,teip vadi
nama, ,.K nights of Labor“ ? T'a 
da kompanija nevogė mums 
centu nedorėlio , tada nemu- 
szė mokesties. l iula bosas ne
niekino teip darbinyko, kaip 
dabartės daro!. . lnija pairo 
ir viskas pairo....

Bet dabartės, kalbėjo jis to
liau*, sykį susiriszę saviegie 
nesidiTsime jau paardyti, nes 
nejusime pinigu svetimiems, 
tik patįs savu kasojelaikisime! 

Į Patys sau rėdysimėsl. . Ir ai- 
Iszkinu paskui toliaus, kaip 
tai tą lietuviu mainieriu uniją 

’ mistiną sutverti.
Visiems patiko kalba p. Le- 

kecko.
i Putam U j buvo aprinti du 
Į sekretoriai, ir visi pradėjo ra- 
szyties prie . ,U n i j o s“ . Inai- 
raszymo nutarė mokėti po 25 

Į estus, o mėnesinės po 15 centu.

nią apie Maunt Carmiu Lu tu
vius. ginledami, kad Mahano r 
City ir Shenandorije taipgi 
jau liėtuviszkus mainieriu l - 
nijos yra užsidėja. gerai tąda- 
liką apmislykitr. naudingumą 
jo apsvarstykite ir ura visi 
paskui mus į lietuvi- 
szkas unijas!!’ Visiems 
sykiu vis lengviau*, bus, am.t. 
tu Dzūko, atsiturėti....

-Md'fli'r i .

Petropile.
Jubileuszas Arcivyskių -. 

katulikiszku bažnycziu Mtm- 
kolijoj^J. M. Kazlausko.

4 Saulio bu\ o tai diena sukak 
tuxies 50 metu kuiiiuystie* J. 
M. Arciviskupo Kazlaucko. 
nor** bažnytinis apvaikszczio- 
ima< tą Jubileusza buvoatide- 
ta ant G.. ta Sausiu, vienok - 
Sau-io atsiuntė isz daag vh-iu 
telegramos su iszaiszkinimu 
pagmlunies ir pawlijima vba 
g<*ią.

Mokitinei dvasiszkos «on.i- 
narijos Petropiles, per savo 
rektorių Simono, atsiuntė Ar 
civLkupui rulms bažnytinius 
su paveikslu Areiviskupo ir 
paraszais x isu mokitiniu aka
demijos.Isz Mahilewos visku- 

! pisties kunigai atsiimt*- 
auksini križiu ir auksin 
leneziuga. Kunigai bažuvezi*■> 
Szv. Katrino«s. sidabrinius in 
dus. Profesoriai seminariiu* 
keliką apdaryta brangiais ak 
menais.

Tarp daugybes telegramų 
niig kataliku, atsiuntė telcgi ..- 
mus ir visi viskupai Li*tuv».* 
ir Lenkijos.

('aras Mikalojus 11 taipĮ.a 
atsiuntė Arciviskupui auksin- 
kryžių, apdaryta brangiais ak 
menais.

Arciviskupa aplanke minis
tras Durnovo, direktorius ii 
vice direktorius ministro is • 
pažinimu.

Keik žinoti, kad Areiviskv 
pas Kozlauskas yra lietuvis 
Jis iszdavė Istorija szvi-ęta i 
Katekizmas del vaiku. Įstos* 
ją sena ir nauja istatima. K a 
lendorius "bažnitinis. Biblij:
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kataliku Kražiuose1’,
ŽMONES SZIRDINGI, GE1U 
MAI, CIGARAI PUIKUS, Rd 
DOS REIKALE NEATSAKO.

ES su daugybe abrozėliu, 
kurio maži ir dideli labai 
it gali i>z>imokvti skaityt

ADKE8A*
* ° Unity Bldg. 

Chicago, 1U.

SAEIUNAN LLJEJES NE 
SIGAI LESI

KA.V2A8 E CENTRE IR N 
AVERSjSTK.

SHENANDOAH PA.'

Gyvenimas ir offisas 
22 E. Oak st r.

Shenandoah, Pa.

ATS!1. A N K Y ?4() V A LA NIX )S: 
nu 9 ryto iki 3 įx> piet ir nil G iki 
9 vakaro.

Sultanas turku atsiuntė pa: 
Popiežių pepierą kurioje ra 

kad jis apie iszpjovima ar 
menu nežino ir kad tas, apn 
k a laikraszezei raszo yra net ei

1.1 ET U WLSZK A S S A LIŪNĄ S

Jurgio Juraiczlo 
32 W. CENTRE SRT.

Sfie/iandoah, Pa.,

\\ elieczkn (Galicijoj.)
Mirė lietuvis ,1 ozą pas Šoko 

bmckas, gynios 1843 m. o p< 
m i i zt

■ rM TUOS BTZNIERUS KURIU 
Bizniai yra apgesinti 
JIUSU LAIKRASZTUE;

308 W. Centre str. M.Jianoy Citv, 
Pa. Gulimu pirktie konopigiausei ir 
ant geriausiu szi pu 'važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesicgei in 
Lietuxva. Kuesija, Lenkija ir kitas 
wisas szalis Europos.

Ar žinote lietusiai kad CHKYS 
'1'1 A N' SUM1DTO vra geras alus i 
gnlwa nuo jo niekad neskauda. Pa 
Ch. Sbmitlra gali kas nori gauti i 
baczkutia in namus parsigabenti 

lenandoah. Pa..

Kas nori, dar gali gauti gražia ir 
didei naudinga knįgele. kankinimas 
kataliku Lietuvoje abelnai, o ypa
tingai Kražius©. Prekė 30 c.

Adresas Dr. J Stupnickis
22 E. Oaksfr.

Shenandoah, Pa.
Arba redysiejo Garso 230 W. Cen

ter sic. Shenandoah, Pa.

Johnson’o mesinyczia
7 W. Centre str. Shenaudoaii. P

Czionai galima gauti, kirk tik du- 
szele užsimano: atsigerti kuo ska
niausio aluvzio. saldžios, karczios ir 
kokios tik; norėsite arirlkeles. kad ir 
cukruwoto*. užsirūk vti puiku cigaru

Praszau atsilankyti ir to wisko pa 
bandyti!

taipgi su abrozėliais 15 cen. 
\bi tan knygutės galima 
it pirkti musu spaustuvėje.

Musu spaustuweje galima 
gauti pirkti Istoriją Kataliku 

kuri kasztuoja

ir už t: ritiszkas tiesa 
ir draudžia kas prieszmga 
likiszkam tikėjimu)
privelija kas naudinga del katalikų 
ietuviu. Nekuric sako, kad „Ap
žvalga“ nenorinti teisybe garsinti, 
tai grynas melas. ypacz tik „Ap
žvalga” nežiūri par pirsztus ir ne 
dengia po dangczio.kas kur yra pi 
kto; žodžiu rėžia v siems i akis tei- 
sylx\ Tiesa, kaip kiti laikraszcziai 
tvip ir ..Apžvalga” ne visiems už
ganą padaro. l)ct reikia įžiūrėti, 
kad nė vienas laikrasztis visiems ne 
gal užganą padaryti. Nes jei vietai 
laikrasztis visukunf ir visiems už
ganą padarytu, tai nereiktu mumis 
keliu laikraszcziu iszleisti, nes vie-

a t re, • ga 1 ės i te gy v use paves* 
se pamatyti. Pamatysite 
sc paveiksi use, kaip žmones i| 
miniszkos su aszarins inaW 
urėdniku, kad jie paliktu 
žnyczin, kaip žvėriszksi 
beuo miniszkas ' Kauna. R

Pčtraplle;
Kaip maskoliszki laikrasz- 

ves liudija ,caras Mikalojus II 
^tatis mokslaines del moterisz.- 
kiu, kur inoteriszkics ir panos 
galės mokintintis daktarines.

tiek wrrias tįžniukck gr>..r>o Ir turėk ji 
Mr.s'tiivi’s paša nie nueiti In <-xj rcs.-a 
ir pažiūrėti Jo. Szis laikrodėlis yra Ilgus 
tiems kurie parsiduoda nuoS12,50lki S?.*, 
Ir gwarantaxvolas hiu ?o metu. Atsiusk 
snwo warda. expreso ir paežio ndiesa. 
I’araszy k koki nori, motrriszka. ar xvy- 
riszka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio 
$41.50. o bus dik:< per Ko dienu auksu p|<-i 
litas lenciugells su kiekwirmi laikrodė
liu. bus gw arantuwojinias su kiekvienų. 
Koštumieris rasZo: 2 Gr. 18t>3— Kirt
land Bros. Co. Siusk man kita už $6.50 
lalkr. wisl yra užganodltl, W. Dutcher. 
Saranac. Mich. Kirtland Bros. .<■ Co.. 
62 I-'ulton str. New York.

ipgi laikau saliuna, kur wiso 
gulima gauti isigert. l.ietnwei 
two wieii/.emi.

Apgarsinimas.
Szi-met sukako s-zeazeri metai, kaip 

Tilžėje, už sudėtus apszwiestesniuju 
Lietuviu piuigus, tapo insteigtas 
laikrasztis

Ne menkos verczios da ir tasai da
lykas.kad, nežiūrint ant tokio page
rinimo ir padidinimo, tasai laikrasztis 
,.l'kininkas“ palaike senąją prekę:

„Ūkininkas“, su parsiuntimu in 
Amerika, kasztuoja ant metu
1 amerikiszka doliara arba 4 
auks.

Lietuvoje ..l kininkas“ turi 
ginusiai skaitytoju už visus lietuvi- 
szkus luikraszczius.

Siueziant pinigus arba laiszkus ii 
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re
dakcija, reikia szitokisadresas padfti

IIERRN Dr. BRUAŽIS.
TILSIT OSTPREUSSEN (GER
MANY)

Paduodame czioii broliam* 
žinią, kad Prusnose iszėjo nau
jai dvi labai naudingos knigu

,.\’arpas„. su parsiuntimu in Ame 
rika ir in kitas svetimas žemes, pe 
metus kasztuoji. 1 Amer. doliara ar 
ba 5 prus, auksinus.

Brolei lietuviai: dnugvkrf 
jusli nesupranta kas tai tad 
ras f Gerai iszaiszkinli 
k a, reiktu, ir daug vidun J 

daug laiko, pasakysiu tikti 
kad teatras gal Imti, arlttl 
palinksminimo, arba del gtn 
iiiio iszaiszk’mimu kokiui™ 
atsitikimo, arba del isžjud 
ino nepriderencziu darbu j 
nepriderciiezio gyveninio, r 
ba del pamokinimo. Dabar? 
uis teatras, katrą atgrajis itJ 

'S Forįfii^ii'i O j 
turės D.ieri iszaiszkiidi: dd-1 

dabar taip sunku yra gyrfl-i 
lietuviams Lietuvoje? Ar cam 
padarė lietuviams kąnorsri 
ro{ Ar ca^ts maskolių vra W 
kaltas; Ka caras noruli lieti v

ularvti ir k a mes nil o

-Vyrai, vyrai!-
Kurie norite gauti kataloga lietu - 

viszku knygų ir parsisiųsdinti $av 
luikraszczius ir knygas isz Tilžės, 
tai raszykite ir piningus siuskite prs 
Motiejų Noveski o greicziause aptu. - 
resite. Norint gautie katalcg.i, 
reikia indeli in gromata markele 
pacztava už 5 centus.

Jo adrisas toks:

Keturi studentai, Maskvos 
universteto, nenorėjo prisegti 
varui Mikalojui II. Todėl mi
nistras paklausė caro ką dary
ti su preszingais, caras atsake, 
kad jus, kasztais kažnos atsiu
sti i užrubezi, kad kitur sau 
jieszkotu naujos tėvynės. Dasi- 
žinoje apie tai studentai, pri-

I kininkas" \ artoju koaiszkiausia, 
kiekvienam luokaueziam skaityti su
prantama. grx na lietux iszka kalba

Didei pravartu butu tasai luikra- 
sztis kožnaui bei Genam Amerikos 
Lietux iui.

tokios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinąs). x isai nauji, ka tik paraszvti 
labai akyvi sk.iitxmai arba gražus ir 
naudingi pamokinimai ukinikams 
(žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai 
kininkas“ (laikrasztis) iszeina jau 
du sykiu per mf-nesi ir talpina kaip 
ir ikisziolei. iszguldx mus apie t’uiti- 
szkusir kitus musu reikalus, apie 
Maskolių politika ir kitu szuliu nau
jienas, o \ patingai - daug žinių isz 
1 .ietuvos.

J0N@ JJIHIiD/JZ-ie
Teiposgi gers kriauezius ir teisi n 

gas agentas, laixvnkoreziu ir siunti 
mo piningu. 1*22 S. Main str.

Shenandoah, Pa.,

Del \\irimo mesa 5 s«-. — 
Del kepimo gahvijiena 3 sxx 
3 svv. deszru — —

ro galime siibinklif iai|M$ 
gy v u s e į »a v e i k s 10 se, h n s p»rw 
tas nedorybės maskoliu da* 
laistos kraživise. Apirtouut® 
rybes maskoliu, daiiggihlėj^ 

koiencziii, ttaleh

dabar iszeina dviejuose pavidaluo- 
s: kas mčnesis iszeina laikrasztis

Patriarkas armėnu Molis, 
Izmirlian, atvažiavęs į Kostan- 
iim»poli aplanke sultana ir isz 
yi-zkindams anam dabartini

Ten galima gauti skaniausiu geri 
mu vvisokiu, nes ir cigaru usiruk'.

Kukvti kumpiai 1 sw.
Žali kumpiai 1 flw. -- 
'kaipgi del wirimo mesa 3.1 svr

\ ra puikus photographas, kuris 
panaszei labai iii žmogų nutraukė 
pnxviuiksla. trip iszrodo kaip gixvas. 
Jaigu nori kas kad atmalevvotu ant 
dvdes formos tai xxiska puikei pada
ro ir nebrangiai.piuivjima armėnu, 

idant apstalulvutu pi 
nuj ir dutu liusybv.

,, V arpas'* tai yra reiszkejas siekui 
steigimu ir darbu jaunos, patrioti- 
szkos Lietuvos inteligencijos.

.,\ arpas** paduoda visokeriopo 
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
tuvos vyru. * «

,. Varpas“ leidžiamas tikrai gra
žioje kalboje o kartas nuo karto tai — 
pina ir straipsnius su iszguldyrnais 
apie lietuviszka kalbu.

Didei xrlvtina butu, kad kiek vie
nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu 
ir skaitytu ta laikraszti.

gauti tezalto alaus, si 
karezios lirielkvh s. te’| • * 

usirukite cigara su kwepenezin du 
mu ir ko lik duszele usimnno.

M- WROCZINSK0
— LI ET r WISZ K A S SZT O RAS— 

Tame sztore vvisokiu daiktu gali
ma gauti pirkt ir nebrangei: teipgi 
ir mažmožiu ipatingai reikalingu mo 
terelems Wis gi ten geriau aiti ka 
pirkt kur viri 'visokiu daiktu. I eip 
ir pas roezynska vra xxisko ko tik 
kas reikalauja.
539 W. Pine str. Mahanoy City, Pa,
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su kxvepencziu (tumeliu, o ir j 
bėdoje, ba jau nevviena isz 
isz nelaimes p. Ražas.

uz ja tižs.moka. gauna gražia kny
geliu dovanu* arba kas norės, gaus 
knygelia „Sapnu“, kuri netrukus 
išzcis isz po spaudos.

Cžsiruszant „Lietuva“, pinigai 
už ja reikia siu At i )>er money order, 
arba regisi ravotojegromatoje.

Jeigu kurie da niekai laikraszczio 
“Lietuvos“ neinate tegul atsiszau- 
kia per gromatu, o mes prisė sime 
pora numariu ant pažiūros už dy-

»rie katro pri 
evoį Rima, ten 

tarnavo gvardijoj Popiežiais. 
A lit senatvt*s, gavo dar križin 

Popiežiaus Piuso sugrįžo 
licija ir ten m. Wielirzkit,

IJ \ (lams

IN J TVS J8ZMISLHS
Su gražy k szi aj>- 
trarsinitna su or 
derlu, o nu s tnw 
atsiusimo per e\ 
pre«sa szi. su ura 
žlais luksz.Utis nu 
ksti apdary ta. vi 
sa isz.marKiia.El 
gin gatuuko irgo 
rals\Idtirfals. lai 
krodeli, kuri tu 
galėsi jgirduoi.

l>z blmtuvkhi 5.15. 8.15. 11.15 rytu. 1.55. -j sc V 
S’ | u pk tu. ir itlciou iu Szcuudori »>ut tJ.t.M. 9 )5 
r.ttu. I” IX. 2.57, 5.27. 11.15 po ph-lu.

I»z>*iun i*z Sz<-uu<l<>rl<» j I’ottsx ill,-. 5.5(1. 7.38. 
*08 II (X.. Ii.3U rytu 12.43.2 57. 4.10. 5.27. pw 
pidu.

I^zviuh Uz l’ultsyille j Szt-iiu<l<>ri fl.CO, 7.50, 9.05. 
10.15. H.I0 rytu. 12.32. 3.00. L10 5.20. 7.15.7.55. 
♦ .40 J><> pietų.

Ibzeiun t*-z Szcntidorio į Hu/h-lun. C.04. 7 38. 0. 
15 ryla. 12.33. 2 57, 5.27. S.tiH įm> pb-tu.

I»z«*itoi isz lluz.letoii į Sz«-nn<luri. 7.35. 10 VU. 
JI 05 ry iu. 12.15, 2.55. fi.30. 7.2g. 7.0g pu pu tu.

Kaip daugeliui žinoma, iszeina 
imi SZESZTI (6) MELAI ir pra- 
nesza žinios 
ipaicziams 
mvosir kitu svieto krasztii. „Ap
žvalga“ kariauja už katalikiszka ti
kėjimą Į)iiesz j»ra vašiu vijos įtekme

Trrinai i»zolua isz Sh'-nadvrlo iu I’enn UftV«'U 
, Juiictlou. ilsueb Chunk, Lvhighton. Mlullngtuu, 
lt hito Hull, t alufauquM, Allentown. Bethlehem, 
Kaxton if Wvutherly 0.04. 7.38.9.15 rytu 12.-13. 2.57. 
5.27. po pietų.

Iu New York ir PhlhtlelpUin. fi.O-J, 7. 38. 9.15 ry
ta 12 43.2 57, popiet. In Quuknke. hwiteblmck. 
lierhurde Ir Hudsotplnlc. rt.q4 9.15 ryta 2.57 po plet

In Wilkes-Barre, While Ha'en, Pittston, La-
) vilk*. Towaudu. Sny ro. Waverly Ir I'.ltulra. tl.Ol. 

f.15 ryta 2.57. 5.27 |>o pi« t.
In Ko -b«.»<t.-r, Buffalo. Nlugurn Pulls ir in W«- 

»tnF 6.01. 9.15 rytu 2.75, 5.27 j«> pie!.
Iu Belvidere. IMuwure \X alvr Gup ir Stroud*- 

f burg 6.0* ryta 2.57 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.15 rytu
Im Tunkhunuock 6.04.9.15 ry tn 2.57. 5 27 pv pi»-i
In Ithaca Ir Ueuova 6.04. 9 13 ryta 5.27 jo piet.
In Auburn 9.15 ry tu 5.27 pu piet.
hi Jeunesvillv. I.evistoii ir Bvuu»-r Mvadow 

7.38 ryta 12.43 po pi'*l.
hi Stockton ir LuiiiIht \ ard 6.04, 7.3S. 9.15 rytu 

12.43. 2.57. 5.27 pu pietų.
Iu Silver Brook Jukcltou. Audenried ir Huzle- 

lou 6 VI 7 38. 9. 15 ry tu. 12.43 2.57. 5.27 ir 8 U8 pu 
putu.

hi Seriinton 6.0*. 9.15 rytu. 2 37 ir 5.27 |a> pietų.
In llazb'brook Jeddo. Oriltoii ir Freeland 6.04, 

7.38. 9.15 ryla. 12.411. 2.37. 5. 27 po pietų.
In Ashland. Girurdv ill<- ir Lost Creek. 1.59. 7.44J, 

♦ 13, 10.20 ryta, 1.00. 1.40. 4.10. 6.33 pietų.
In Huven Run. Ontralln. Mount Carinei ir 

>liainoklu 9.13. 1114. rytu. 1.32. i.2U 8.22. 9 13 bu

Iszeina in Raven Run. Centralia 
|Maunt Carmel Ir Shamokin G.45 ryta 2. 
Ho jio pietų, ir atiena iu Shamohin ant 
Į7.40 ry la ir 3.45 po plot.

Iszeina isz Shamokin in Shenaduri 7. 
[55 ryta ir 4.00 po pietų, ir ateina in She 
Imtdori ant 8.40 ryta ir 4.58 pu pictu.
I Iszeina in .Ashland, Girardville ir 
I Lost Creek, 0.40 ryta 12.20 pu pietų.

In Hazleton, Blach Creek Junction, 
■Penn Haven Juctlon. Mauch Chunk. 
^Allentown. Bethlehem. Easton Ir New 
p urk. S.40. ryta 12.30. 2.55 po piet. 
( Hi Philadelphia 12.30. 2.55 po jiietu.

In Yatesville. Park Place. Mahanoy f• City ir Delano, 8.49. 11.35 ryta 12.30. 2.
4.58. 6.03 po pieta

l.'Zt-iua isz Hazleton in Szcnadorl 8.30. 
111.30 ryta 1.05. 5-30 pu pietų

Isz Szenadorio In Pottsville 5.56. 8.40. 
|V.30 ryta 2.40 po pletu

Isz Pottsville in Szrnadvri s.3v. 10.SO 
ryta 1.3.*-. 5.15 po pletu.

kuli.IN H. xvii.nun gciieralnas >upvrin 
tendentas Soot h tiei hlehcm. Pa.

( HAS S. LEE. gen. agentas 
Phjludelpdia. Pu.

A. \V. NON EMACH ER. Ass. G. P. A 
South Bethlehem. Pu

('/.ion gausi geriausiu gėrimu, 
szalta alų, o ir gūžes gera miers. o 
rukimu noreik girti ba tas pats gitus 
NEPAM1RSZK1TE, szale „Gars^ 
spaustuxves.

kimus, kaip rubavojo, 
girtūklavif ir p;dnistuvavoM| 
žemės aplietos musu bri'>| 
krauju. Po teatro bus dekM 
maeijos. iszaiszkinaiiczios 
dorybes ir szum bes musWw 
Todėl brolnkai riepaszkauiT*| 
kite keletą cent, o bukite M 

kad tu centu ncpaszka<lavo$| 
'Taipogi turate žinoti, jogeiB 
teatras bus ant naudos lietu*t 
szno.s bažnyczios

Tikietas ,5u

„APŽVAL(JOS” užsteiiavinitu 
priimame tik ant dvieili (2) czesą 
siusti par paszta Į namus, tai yra: 
ant pu>ė< melo ir ant czielo meto. 
Anl rzielo meto su prisiuntimu par 
paszta į Amerika, į .Anglija ir ki
tur (apart Rusijos) kasztiijn G mar
kos. ant pusė> meto 3 markos. Prū
sėse. iki maskoliszkojo rulicžiaus. 
su prisiuntimu ant czielo meto 4 
markos, ant pu>ės meto 2 markos. 
— pinigus ir rankraszczius galima 
siusti ant szito adreso:

GERMANIA.
Herr n Oi (o v. Mairderciie

TILSI T (()stpreiisen).

Laikrasztis „Lietuva“ iszeina 
kas suimta dldžiauseme Amerikos 
mieste Chicago, III. „Lietuva yra 
tai katalikiszkas laikrasztis ir žmo
nėms darbinykams paduoda nau
jausias ir svarbiausias žinias isz ti
su szaliu svieto, kaip tai: isz Ame
rikos, Europos, Lietuvos, o dau- 
giausei isz Chicago, kur dnugiau- 
sei Lietuviu randasi. „Lietuva“ 
užmanė ,,Lietuviszkas Kolionijas“ 
zlrkanse. kur jau szendien arti 20 
gyvena ir ant pavasario turas savo 
lietuviszka kunigą ir statys sav 
nors maža bažnytelia. ..Lietuva“ 
y raraszoma paprastam ir del kiek
vieno Huprantancziame liežiuvije.

Jaigu nori žinotie kas dedasi svie
te ir kas tarp lietuviu girdetie tai 
užsiraszyk „Lietuva**, o apie viską 
(lažinosi. ,,Lietuva“ kasztuoja ant 
motu tiktai Š2oo, o kas Iszvirszaus hi Val«*sviHc, J’ark l*lu<-v. Muhiinoy City 

B-lan.-, 8.IH. 7.38. 9.13. 11.05 rylų 12.43. 2.57, 5 
k (N. 10.53 jm> |>i< tu.

Trainai iszeina.
paskirtu kūlimu patriotizmo ir plati
nimui apszxietimo bei reikalingu ži
nių tarp ūkininku bei kitu prastes
niu ju 1 .irtuvos žmonių.

Pirmuosius metus ..I kininkas“ 
ėjo tokiame pavidale, kaip ir kiti 
laikraszcziai. vėliaus pradėjo iszeiti 
pavidale knvv’ucziu lv»f ,.Auszra**!

mksztaicziams ir že
Lietuviams isz


