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ENCIKLIKA
Szvcnlo Tevo Leona XIII.
Ill
Szios Žemės Vyskupus.
Jau ne pirma enciklika Szv. Tėvas

is'/.duotla.
(Pabaiga.)

Tarp kito ko szventas 1 ėtas raszo. kad pasirūpino apie
konogrveziausią uždėjimą ir
užtvirtinimą
Katuli kiszko
Universiteto mieste V ashing
tone, kur katalikiška, kaip
dvasiszka taip ir svietiszką. jau
numėnė galėtu ingyti augszte•nius mokslus. Negana to.po
savo ineilingiaiisia apieka tai*
pogi turi kol legi ja mieste Lava*
nium del kleriku, kurie rengia
si iszeiti ant misijų į Amerika,
(isz kurios tai seminarijos ir
mes Lietuviai turime vieną ku
uįgą) ir apiekavojasi ,,Kolegi
ja Amerikiszkn. Ryme taippat daug misioneriu del Ame
rikos iszleidz'ia.“

Rūpinasi taipgi ir apie
sudrutinima rėdo.
Kad koncilium Baltimorės
pasigaigė, apie kurią Popie
Žius taipogi labai rūpinosi, po
koncilium dangiaus nieko ne
pasiliko,kaiptik parūpinti del
Amerikos ,,delegatą“, ką szven
tas Tėvas ir padarė atsilįsda
mas in Amerika Alonsiniorą
Satolli.
Nes jau nAg seniausiu laiku
buvo pas popiežius būdas, kad
liūsti in svetimas szalis savo
pasiuntinius, per kuri As sveti
mu krasztu katalikai labjaus
•u Rymu susirisztn ir drucziaus terp savęs susivienytu.
Popiežius pats visur asabisz
kai būti negali ir visu reikalu
visur atlikti neinstengia, taigi,
ką negal padaryt patsai, tą

per pasiuntinius atlieka.

L žtat neteisingu Imtu daly
ku tvirtyti, jeigu taip kas tvir
tytu, buk per atsiuntimą tokiu
popiežiaus pasiuntiniu mažytu
si valdžia vyskupu, kas butu
labai neteisingai, nes valdžia
vyskupu tada netik nesimažina, bet da labjaus kyla, dides
nę šylą per sumvienyjinui in
krūvą turi, 'l’ada vyskupai
vienas kitam rėdome neperiszkadija, vienas in kito reikalus
nesi kisza.

Pirmas Lieiuviszkas

gai gyventi, tur netinginaiitL
jeigu ne nor kitam tarnauti.

Teatras Szenadorl

Buv<> daug sykiu ranku pL*
jamas, dutigiausiei buvo ranku
plojimą, kada ukinikas Joną*
(L. Czyžauckas)su tikru per
simimu ir aktoriszka dovana,
sznekejo apie nedorybes mas
kolių. Todėl neradau nei vie
na kuriam darbas Joną nepa
tiktu, nes jis netiktai grajin«
savo rola su pcrsiemimn, bet
aiszkiai ir gaisri kožna žodi
isztare. Taippat buvo daug
ranku plojimą, kada savo ro
jais graijo, Baltras, (A. MalaKzkeviczia( Izidorius, (V. Že
maitis) Uriadnikhs, (J. Grabulis,) Gerai savo roles pildo: ir
Gubernatorius, (AL Pavasaris)
spraunikas, (J. Sabaliauckas)
Daktaras AI. Kupczinskas ir
kiti gerai pildą savo rales
(kaip pirma karta)
bet
jeigu publika neplovia ran
komis, tai tiktai dėlto, kad
aktorei baisei pasiskubina isztarti savo žodžius ir part ta
publika mažai arba ir su visu
ju žodžiu negirdėjo, o tiktai
isz darbu suprato apie ko ei
nasi.

Shenandoah, Pa., 7 Vasario
Buvo atgrajitas Veikalas:
Kankinimas kataliku Kražiūse“ Isz szito atgrajimo visi
paliko kontenti. Vieni szneke
jo, kad lietuviei negali gerai
parėdyti, o vienok atėjės i tea
tra, suprato, kad lietuvei, jei
gu tiktai turėtu gerus norus,
ir gerus vadovus, tai gal labai
gerai atgrajyti visokius teatra
liszkus veikalus.

Katalikai turi riszties
in
Kiti ątejo pasijukti, pasi
draugystes katalikiszkas linksminti, nesupratant suvi
Labai gražu ir naudinga yra
riszties ii' draugystes, bet dar
biu ykai-katalikai
kas link
draugyseziu, labai turi būti
atsargus, kad isz teisingo ke
lio neiszklystu. Kiekviena
draugyste rėdoma bei būdama
po intekme žmonių, kurie ne
boja apie tikėjimą, o sykiu ir
apie teisybę — gali atneszti
draugams tu draugyseziu ir
obelimi visiems konodidžiaušią bled į (iszkadą), o gero nie
ko neatnesz. Užtatai tegul
visi laikosi to, kad netik in
draugystes per Bažnyczią už
gintas atvirai nesiraszytu, bet
ir in tokias, kurias žmonės iszmintingi, o ypaez vyskupai
iszranda už nenaudingas ir povojingas. Katalikai tik su ka
talikais turi riszties.
v

v

Galop Szv. Tėvas kalba apie
szliubus. kad syki susiriszę,
jau persiskirti negali. Vysku
pam primena, kad laikytųsi
terpsnvęs, ir kad meileartymo,
ir geromis paveizdomis steng
tųsi protestonu prie kataliku
artyti ir kad siaustu misione
rius del atvestimo in kataliku
tikėjimą nigerius ir i nd i jonus.

Metas 11

sai dvasios to veikalo, o vienok
ir tie buvo kantenti, nes isz A.
Maleszkeviczos, kurs pildo ro
ta Baltru, prisijfike kiek kas
norėjo Kiti aktorei taipogi
nemažai pridarė j Aka
Bet daugiau būva tokiu, ku
rie atėjo su aiszkesniu supra
timu ir noru geriau tą dąlyka,
„Kankinimą Kražiecziu“, su
prasti ir gauti sau pamokini
mą Nemažai buvo ir tokiu,
kurie apsiliejo aszaromis, matidami žveriszkuma maskolių
Ant teatro buvo ir svetiniir nekaltybe savo broliu lietu
viu.
tau ežiu: Lenku angliku ir žy
Žmogui iszmintingam ma du.
tant toki perstatima ateina ant
Tikėtu pardavė -154. Reik
mislios visa istorija Lietuvos atminti, kad ta vakaru, kada
ir sykiu visas nelaimios lietu buvo lietuviszkas teatras, bu
viu. Ateina klausymas: Del- vo baisei biauras oras. Kožko lietuvei taip tankei buvo nas bijojo iszeiti isz namu,
ir dabar yra varginti? Ateina stritkarei negalėjo eiti, nes už
klausymas: Ką lietuvis tur da puste kelia ir tokiu budu isz
ryti, idant butu laimingesneis, aplinkiniu gyventoju, žmones
nekaipo buvo iki dabartiniam negalėjo nei ateiti, nei atvalaikui. Ir randam atsakymu, zioti. O jeigu butu gerasras, o
kad priežastis visu nelaimiu, tai žmonių butu dar daugiau
tai buvo tamsybe ir isz tamsy
ir pelną ant bažny ežios taipbes paeinantis nežinoimas, nei
savo, nei savo tievines reikalu pat daugiau.
Ir randam atsakymu, kad žmo
Tiktai bąisei negerai pada
nes, tur mokintis, tur dory n- re, kad pertraukia teatra, o
ilaide ten koki sztukori. Jei-

v
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50
gu jau ta Uprtjp pupini y11’ tal įpjilįii pati įjotai, j u dvasia j u
reikėju po teatro ‘įįžlifisfi in □orai, ju užmanimai, Ąsztunbztukon\ o ne tada, kada žino ta dalis: Kritikair paM’algoi
nes visi uAwti bhvo svarbumu, autoriaus,
„Kankinimą lietuviu*rlai
A*z nrmisliju ir. nenoriu
padare kaip ant j ūką, kada tvirtinti, kad tas upraszimas.
žmones lauk galo tos baisios bus geriausis ir’, aiszkiausi*,
skerdvines, tai iszeina koks ten bet jejgu nors mažai prisidės
hztukoris. nei Kinas, nei Japo prie aiszkesnia ir geresniu su
nas, ir rodo sztukas, kurios ii' pratimą dabartini musu padė
\ aik:U gaieui parodyti.
jimą, tai busiu kontentas ir
i
linksmas, Nes supratęs ir pa
žines savo neprietelius geriau
žinosim kaip su anais gyventi
Jum* m<»l;itojui p. Žemai
ir ko nu anų laukti,
Pažines
i-zini, aktoriams ir ąktorkoms,
priežastie- imlaiiniit, supratęs
galein liktai paraszvti keletą
ir pažine- x i-a> aplinkybes,
Žodžiu pa b kavoile*, jogei JUS,
žinosim ka tnrein« daryti,
m-piuzkado vu»jot<*, nei darbo,
idant laimiuge-ni būtume,
nei sv“ikato*, nei laiko, sutikIru ir tokiu, kurio uonor,
pa*iszv«-ntin*iU dnrbavotėA
idant ra dalyka ,.Kankinimu idant jiems apie graudus daly
Pmtuviu K r.'iziu -e*‘ parstatiti kus raszyti, bet uor, idant
kogeriau*<-i
Justi darbas i*/.- jiems apie zabovus, balius*,
/*>
Bet kaip asz
aiszkino kožimm. jogui lietu szokius ir t. t.
xci gal irt xi-a k< guiiausui pa galiu raginti, prie szokiu, prie
daryti, kn padare sxet i mtan - baliu, prie zabovu, kada asz
vzei. Tod»d turHe tiktai darbo matau, jogui szirdyje musu
lis ir nenustoti, o vis-kas ej- tievines laikiusi dar durtuve
neprieteliaus, Kaip asz galiukas kart guriu ir geriu.
raszyti; linksmikiUos, boviki------♦- -oties, viskas gerai yra*
'Tada
kada
su
pranaszu reiktu
szaukti: guluukities lietuviai!
WON.
gelbekitivs lietuviai!’, gulbeDabartini padėjimą Lietu- kilios jejgu nenorėtu isznykti
xos prilyginau žmogui paim isz veido žemes Kaip jus no
Lietutam į nevalia, surisztam, Įsiže rėte, kad asz raszvcztu:
v
mintam. apiplesztam isz visu va. ii- lietuviui gyvoj a, platina
turtu ir ap-mlitnm ant niirio. si, ir visur kasdien geriau yra
Nored.am* ta didikams aisz- tada, kada reik szaukti: Jeigu
kiai ap«zneketi. padalinsiu nesirupinsim apie mokslu, apie
ana ant Asztūniu daliu. Pir dorybe ir kitus reikalingus da
ma dalis:
Cenzūra knygos, lykus, tai visomet busime var
lu;kraszeziai.
Trumpiai pa- gdienieis, visomet turėsimo ta r
sznekesim apie cenzūra kny nauti kitam, ir ant galu, gala,
gos laikraszczius, ir kaip musu isznikti isz veidą žemes.

imprietelei su paged Ra cenzu
ros, knygų ir laikraszeziu nai
kiną lietuvistie, kalalikiste ir
teisybe. Antra dalis; Atpus
kai, \ iskupai, seminarijos,
kunigai, pamokslai, katekiz
mai ir t. t. Bus trumpas iszaiszkinimas politikos musu
neprieteliu, su visk ūpais, kuni
gais ir t. t.
Ketvirta dalis:
Popai Ju uždhtis, mieris pri
sakymai jiems dilti iv t. t.
Penktadalis: Caras, jo noras,
jo apgaudinėjimas žmonių, ar
nor carai iszliusūti žmones?
Szeszta dalis: Žmones, ju su
pratimas, ju padėjimas, ju no
ras tarp žemaiczin, ju noras
tarp minskiecziu ir kitių

Yra ir tokiu, kurie man pasakys ir parodys, kad tinai ir
tinai yra dabar daug geriau,
O asz ant viena tokia dalyku,
v
♦
kur dabar yra geriau, parudi
siu szimta, kur ejiia vis blogiu
ir biogin.

Asz žinau gerai, kad lietu
viui, yra tai tokia medega, isz
katros galerna ir gera daiktu
padaryti ir niekam netikusi.
Reik tiktai mums darbetis,
netinginauti, o 'tada galema
bus matiti vaisius ta darbo.

Todėl atsiszaukiu pri visu,
iv mok it n, ir praseziokeliu, ne
tmginr.ukim! Vieni taireme mo
kinti., o kiti mokintis. Pames
kini asabiszkumus, pameskim
Septinta dalis: Musu literatai, puikybe, visi isz vieno, prade
v

kime dafbotis.

\ ai Kas praMaskolių vyriausybe Ritins gimo ant sosto* Mikalojaus II, at savo troszkimu*. apie* lietuviu*,
udes pradėjo verkti. Ūkini- savo niisijoneriu* į Abisinija, siuntė į Petroplio brangius dovanus. lenkus ir kitus. O keleiviam* Irj
proga iszg irsti t ils noru*, tos tioAfrikoj*-. Szitie m;.*i jmiiui iai

Labiausei atsiėzaUKiu pri
i
daugiau mokitu I N’eszkadavo
szkimus ir t. t.
Putam pranu*z*i
kitedAti gera rodą savo bro
Honolulu, 30 Sausio. Buvusi
savo tautiecziain.
O lairasuzi< \
lipi, pamokinti, paraszvti ko Apsakymas isz gyvenimo ukinikoS
ir politikiszku* nždiite-. ( Kr karaliene Sol u Hawaii liliconka- pranesztu visiems.
boja namu?
kius nors naiidiniis btraipsluta im tu atgal jau ten bu o
L k i u i kas N . Sumakulis lin»
JeisylK' Popiežius, kaiptėvii' p.i
nius ir patalpinti hiikra>ztyju
nusiusti misijoniuriai m-iskosavo vaiku, atsiliepė per Encikli
vo tai nesiixisu prasta* liaA sti upėj-,
Gyventojai
Soln
Hawaii
jau
senei
del .naudos lietuviu,
liszki, bet tada įieprisuku
pakol jo pirmoji pati gpvlK
norėjo i*zmesti savo karalienia ir ka*, but Enciklikas yra lai ai-iszaukimas daugiau abelna-. da iKaip tai biauru yra, kad Nes jo pati buvo tai dievnlmidabar padare* maiszta dalii'e savo
negali Imti nes
gimi politil;i*zka*. O atdliepim
m sijii
niaskolbz
vienas ant kitu par laikra-z- niiuga žinota ir visokiais |»m’
inierio.
pri keleiviu susirinkusiu jo namu.*r.usza, ir musz.-i,
x argdieniu Bed i
cziiH, arba kitaip užpuldinr-ja, gurnais tesirupino, idunt Ieva
ir prie jo kojų, yra daug arte-n ...
dildą.
vienas kita pažemina, vienas pamestu girtCiklyste drttu vai*
uor būti iszmintingesni”* kaip k ui kokia nors mokslą, arbnisz
pilnas tė\o. kurio
, Lietuvoj linkui mie-to
viso gero del savo vaikeliu, kiiim
kitas, 0 gerus ir naudingu* mokitu kokia nors ainata. Bh
jimas žemes, kur- kasdien d;<bn-id. nor glaustis prie savo tėvo. Tolu
straipsnius, labai retai terasti levas mūzai tesi rupino apie sa
M. 'I n.Mepeu vj>i namai \ ra su mo žiuotie. jogoj Popiežius nor.
galema
vo vaiku, o dar mažiaus spk
griauti.
idant t.-uihK dabar esanezios po
Kaip diinrsza paskutinio* norus savu paežio*.
veniniu ir daro žmonėms daug
\ ieuoli
valdže de>putu. tironu, vienyti *
telegramas isz Lietuvos ir ki pakol motina g\ va buvo, uon
Japonai du geriausiu garlaiviu
tokiu bodu lengviau butu i*iliūsiiii
tu vietų, esniicziu po valdžia vargingas laivo gyveiniw,
ir mmiusti nu savo sprando junga
maskoliaus, labai daug yra nebuvo bada ir vaikas, non
tu
aresztavotu, kaip dva-iszku, ub.-igiszkai buvo aprėdytai
Kaip pareitam numari Garso bu
taip ir svietiszku . Apie prieyra tunai, kur, arba suvisu vo raszyta. kad Japonai nor alini
Bet kada mirė pirmoji pati
žastes aresztavojimo kunigu
mažai tebuvo, arda siivisu ne
K. Samalaiczio ir po trump
tikru žinių dar iicturcm. Nes
buvo.
laiko apsipaeziavo su kita, hl
ponai paskandinu- geriausius gai
maskolei, nei į o laikrasczius
Dabartės
daagi;iii*ui
žinių
n am ūse Samalaiczio pasidart
lai vius. pradu- rupini is ir apie už
Vilniuje
negarsina, m i tuisdariui del
ii
yra,
apie
szalcziii*.
sniegus
ėmimą solos Lui King.
tikru pekla: miisztiims, pesztiivo ten
vadinainas:
parkratiiiejima m-dūda.
(>
-zturmiis.
nes, bedu ir badas. Nes tevelia
iz.a
jemmujo
j^jgU kada žodi iszgirsti. tai
g'rink lavų karezemoje, o ja
kredidn I>nnk“
ant naudos lietuvi*zkos b.iznxczio^.
sako, kad prieszinasi valdžei,
ten
I'!
diena
Balandžio
Lzkeliaiu
pati, jejgu liktai pinigu Ture*
baigi po iszniokėjimo vi-u kasztu.
arbu kad mniszta nor daryti.
keleiviai
i
Ryma,
i
norėto
ir
kita.j •, mime. Apie vaiku niekai
visur i vi.-nmet geszuftm
pehiijo dar ant nuudo> bažnyczio^
Isz svietiszku daugiausia nesirūpino. Moczika szkada116 doieliu ir 2 centu.
Aįivogus, arba iszbuga
aresztavotu yra student u. Kaip vojo jam kožmi ka*ui dūiift, o
1
subankrutija ir tokiu
Byme keleiviai bus priimti nu ;
jau buvo raszyta, kad caras tiktai mu.-ze beinila.-zirdystis,
szvento Tėvo Popiežiaus, kur aptu
Mikalojus II, savo kalboje da kada vaikas pra*ze v.-dgit, b'i
ninio dalyku. I.-z daug \jutu rės palaiminimu popiežiaus ir bus
vo ir su
vo kožnam suprasti, kad jis moczika su piktumu sziitikr.
ateina žinios apie atitikimus parstatiti isz kur katras Į>aein;i ir
kurie apx
Prasidėjo niok-dimcze
vilka
tai jau
caras nor taip valdyti, kaip ,,Tu bpmribe, nikados Įirisois del nemokanuviu lietuviszvalde jo tėvas ir visas pajie- tinti nedali
i. skaitvti, ra*/’, ti. rokundu
fax e* nikiidos
isz keliu szimtu žinoniu, no* daug
gas isztens bile tiktai užlaiky įpriszerti negaliu“ !
Ir kada
rinko* netiktai isz Galicijos, l>et ir lyku. 'l odei virukai netingiminkit.
ti savo valdžia neaprubežiuta. moczika
pradėdavo imit-zli
30,<H)0,
ir Pru. I>e! visi kuriu norit 1 mokintis, tu
lodei niokiti virai, student.-ii vaiku, tai vaika- Aplama iszta dienu buvo szturmai ir nu
rite rinkli-Į bažnytine sale, ne* tu
ir kiti, kurie norėjo sulaukti bėgdavo ant lunku ir> tanki
nai kožua vakara n 7 iki 9 p. Sen
res
dabartini
direktorei krito tokia daugx bū sniego,
iivm
konstitucijos, baisiai nusiminė Į)1 a buria Vo Į' » keletą adyilll,
kus mokins lietuvi zkai, skaititi,
pakutavoti už sxutimus misi kad daug namu turėjo \ir-ti,
raszyti, rokundu ir i it u reikalingu
ir nulindo. Daug atsirado to pakol badas, arba -zaltis pri
dėjimus ir mix o neatsargumu nebegalėdami iszlaikvti sun
nu nu
kiu, k live pradėjo tartis tarp verte pa</ri$zti atgal. Palikei
pri priėmimą bunka. Nes i-z kumav sniego
v? kritusio ant stosaves ir mislyti apie maldavi- kaiminai pasigailėdami vaiko,
buvusiu vagiu, tiktai viena* t’ii. Nu* uagal telegramų ten m palaiminima del saves ir sax o
tėvynes. Szitam kelt irimui pride
ma '-ara, idant jis dvitu konsti iszmvsdavo szinotuka dūnos,
Pranesz.am. jogei Slienandori įvi 
dabar įdatumas sm )
da
didela
ženklinimą.
nu>
peisutucija, sutvertu departamentu arba ko kilo, idant isz bado
rusi tikra teatrali*;.ka draugjstė,
2») ir daugiau pėdu.
kiotos tautos gale> i< ai-zkinii apie kuri kutina ant visados laikius
ir tinai daleistu žmonoms isz- nemirtu.
dams,
su vi.- u
l'aip parėjo keletu
*avo dabartini padėjimą ir Popieaiszkinti savo norus, arba rei metu vargingo g\ \ eilinio tam
Todėl, kurios isz merginu,
daliesza.
kalu*.
keleiviu o sykiu ir prie musu vi*u. i-z vyru norėtu prisiraszyti tegu]
vaikui, vardu ,,Jonukas“. Vai
lemu
Beik žinoti, kad Popiežius jau žino
Bet pagal įstatu caro, tokie kas jau turėjo 1() — 12 metu,
apie ta, kad
pribus keleivei. pniexiužmanymai
ir tokie norai vra Kada vii ua sy k, moczika mib
*■
nei ateiti, Lenku. Czeku, Rusinu ir Lietuviu. Misirinks reikalinga* skaitliu*, bu*
užginti. Nes jejgu caras pasa sze valka daugiau, kaip vistiIsz Fetersburąo dancsza,
Reik žinoti, kad popiežius nutiktai suszauktas mitinir iszrinkta*:
prezidentą*, kasiu -ins. sekretorius ir
kė, jogei jis taip, arba kitaip met. vaikas pa*tana\ijo labts
4
kiti. Kas nor prigulėti tegul pa-Jnor valdyti, tai nevalia yra griszti algai pas moczika. Ep
ant trumpo laiko mzriuktas
Ant mariu, taip pat buvę
Juigu ir nežinotu, tai
žmogui kitaip mislyti ir ką ki verkiams per lankus, su noru
ministru kuliu. O tikrai m niisi szturmai. \ isi Larbiixiei
ta norėti. Todėl ir studentus, paskęsti vamleiiije. Bet pums i ve 1 ieresniaviezia, lietuvis paeinantis uolai
ateinanti
isz
kurie tares tarp saves ir norė vargęs ir pailsės, ant krasdu
isz Kauno reik jis isiszaiszkino viską
jo maldauti caro idant jis upes, tarp szaku, užmigo.
kogeriausei.
Pet ki \ x skupas rus ir gerai pildid ima savo uždfiti
h
dūtu
Kostitucij i,
policija
sznekojo Popiežiui, arba Popiežius Ims labai naudinga).
U kini kas B. Rnfjeiszis, kurs
skendo,
ar
ant
mariu
taip
ilgai
aresztav.ojo.
Viskupui.Uii niekas apie ta žinoti
gyveno už kėlu v.J>fsiu, antro c* Kario. Pagal daneszima Sibenegalėjo. Nes jejgu viskupas nors
Žmones daugiau suprantan je pusėje upes, žluvavo tada
rijos laikrfiszcziu, atrado dar
žodi pasakytu, arba j laikraszti JEIGU NORI BUTT BAGO
ti dabartini padėjimą po vai ant laivelio. Kadai pamėtė vni
patalpintu, tai maskolei tujaus iszdžia maskoliaus, sako: jogej k a gulinti ant kjg-aszto upe*,
kies aukso. Jos yra ant krasztn
vieszpatavimas Mikalojaus II nebežinuodams,
proga Popiežiui iszpasakoti kelei
jis gyvas,
tai bus kasdieninis kankinimas ar numiręs, Į>risiai-(iuo pri ja
Sultanas turku, isz priežastis ižen- viams, savo norus, savo mislias,

ffieta Žinios

v

ISZ VISIT.

■L

nrfTMnfa

apie mukitus virus, idant butu bu. GARSAS AMERIKOS I.IEI I.WII ’ ,,Garsa.“ Asz daviau p. Ak dinikais szitu disputu ir nmiit
I L’BLISHEl) EVERY TUESDAY meniniai įkaityti bet p. Ak kokiu nor* budu musu paku
le dasižitiolu apie priu<?ipu>
Executes all kind of .Job Printing meninis perskaitęs tarė: P.
Jsjid translating in all niinbrn Ian Sveezias* m pats kvailas yra, dorybių bedieviu. Galv-J S'iic
ar kitus k vi liną, pats savu- sa keti, ar lietuvmzk ii, ai I-i ki
gauges
vo straipsnis -iiiiiiisza. Buv“ szkai. ar \ oki-*zkai, ar lotiuisz

kaip tikta* tamsta, iszmokiuj
tfuiogu, tai jau jis ir bus k|
dievis, be sznekejima,
laužymu, apie kiauras iniism
ir kim> dalykus?
v

kai, vis bus gerai. !>• t j* 5g11
norėsi fzm keli kalbu ju-u pra
boeziu bezdziuiiku, tai me-' m*
-suprasim, l iktai m >zm I- usmi
apie kiauras masznas, apie k u

loja- imd%>io. tai mokink M-

THE LITIUANIAX WEEKLY kius

tuklus straipsnius

QL’BSCRIT1ON §2.»u PEP YEAH

klausta bedieviu apie princi
All communications must be pus ju dor\ bes. o p. Sveezias
— addressed —
raszo a pit- ma-zims nepripil
durnas,api»- Indulgencijas, apie
„Garsas Amerikos l.ieluvviu.,
kmiigiszkas karvutes ir t. t.
Publishiu r5g Co.,
Ir ka- jo klausia apie lūs da
230 XV. ("entre str.,
lykusf J i- taip padarė, kaip
Shenandoah; Pa.,
vienas žydas
pas teisdari.
Kada teisdari s paklausi e ką tu
NEDKl.lNlb 1.AIKKASZT1S
žinai apie tų dalyką?“ žydįs:
.,Garsas Amerikos Lietu i in-,.asz geras žvda*, asz einu gul
Iszeina kas (,’zetvergas
ti apie lt) advi»n,asz miklu iki
Shenandoah, Pa.,
(> ry ta." ,,Teisdaris2‘ asz tavi
KASZTCOJA ANT METI'
klausiuką tu žinai apie tą
AMERIKOJE......................... 8 2.00 dalyku'" Žydas: ,,Asz turiu

trys karves, tos karvės man
Kimia gera pelną.“ Teisdaris:
l'žvvcizdetojas J. I tamanauckas.
„Asz tuviu neklausiu, apie
Pankraszoziai (korespudeacijus) ir
karves, bet turi sakyti apie tą
laiszkai turi huti adresawoti j iii >zi<»
dalyką.“ Žydas; ,TAsz turė
adreso.

IN l'ZMARE

.............. 8 3.00

„Garsas Amerikos Lietuvviu“
Publishing Co.,
230 W. Centra str
Shenandoah. Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money
Order arba Hegistrawotoje Gromutojo ant ranku.
J. HAMANAUCKO.
230 \V. Centre str
Shenandoah Pa..

Pamokslas asilo
Del bezilzionkos sunitus
Kaip jau žinoti*, par pasku
tinius trys nedėlios buvo labai
bi a u ras oras, sniegą i, szt urmai.
v oje, kelius Ūžpuste, szalczei
vargino žmones kobiaurian.-ei.
<) ir par tas trys nedeles Nau.
ja Gadyne nepasirodė. O nei
asz, nei kas kitas, negalėjo isz
rąsti priežasties tu visu daly
ku. O vienok tai nebuvo be
priežastes. Priežastis buvo ta:
P. Sveezias raszė straipsnius, o
..Nauja Gadynė“ talpino. Ir
led, led, ltd... . per trys nedėles p. Sveezias pagimdė ttis
strai| snius. Turbūt baisei sun
kus p. Sviecziui buvo tas gim
dymas, kad, irszturmai, ir snie
gai, ir szaležiai pasikėlė, o
žmogui kožnam be jokios kal
tybės reikėjo kentėti tiek vargO'

Po tokio balsei sunkaus
gimdymo, antgali! galo, pasi
rodė ,, Nauja Gadynė“ ir szio

jau dvi mergeles* asz turėjau
jiem dūli pasoga.“ l'eizdaris:
,,Durniau! tu turi man atsaky
ti ant mano klausymo-“ Žvdas:
„Niu mam» tėvas ir buvo ge
ras žydas* ir 1.1.“ Ir knipteis
duris nesusisznekėj‘> su žydu,
taip nei vienas žmogus iszmint i ligas įiesusznrkės su Svccziu.
Nes jeigu Sv< ežias norėjo ra>zyti, tai reikėjo raszyti apie
principus dorybes bedieviu,
o m- apie karves, masznas, do
lerius ir t. t., apie kurifts daly
kus niekas jo neklausiu.“
1 odei* asz Butagas, asilas
pasakysiu tau pamokslu. O tu,
kaip bezdzioukos Simus, turi
klausyti, nes pagal įstatu tavo
(■v. liucijos pako) tu pasidarei
žmogumi, lai buvai pirmiaus
bezdzioiika, dar pirmiaiis at
klys* arba kitaip, kad tu ne
isz.-dszkinai. O vienok kaip tai
nebūtu vis asilas viresni.s (pra
boezis tavo, pagal tavo mok
sla) todėl ir tu turi klausiti
kaipo jaunesnis! Nes pagal
bilda visu taniu senus visur
pagndoja. O tamsta sakai,
kad ir bedievei tur principus
dmybes, todėl turi klausyti.
Jeigu tamsta esi nors biski mo
kietas, tai nerodynek ten ko
kias knygas skaityti, bet kaip
žmogus iszmintingas, ateiki
rodyste „Garso“ ir iszriuk ka
tra nors isz musu* ar fclezvri,
ar asilo, ar knuicziu. ar koki
nors, del disputu. Suszauksim

A r tai v ra neteisybe?

•Jeigu tam-ia esi toks mik

ne- reikalingu jiems ddybp
ne apn- maszuas sziickek. X?
j<*jgn žmogus bus mokitrtH.b
m-i tu neapgnu>i ji, nei hsz,v
uiiigiszkas karvutes, ir kilus kas kitus, jis žinos apie liuli
dalykus, bet apie gamliszkus dalyka gerai ir kaip tu,
mokslus ir ant pamato tu mok
asz, pradėsim kvailinti, lai j
lu. Galėsi iszrinkti, arba Fi si ėmus į akis tokiem kvailiui

zika,- arba Astronomija, arba jui.
Geologija, arba Metcoroliugi*
Ar ir tai neteisybei
♦
ja, arba Fiziologija, arda ka
O ar jus bedievei4 datyt
nors kita, bet ne kaip pliti'
szkia bol-a apie muszuas,karves kada m r savo mierio? Nid
dos! Tu gali žmogui prh®
ir t, t. szii’-kc!i.
ket, gali ji partraukti r
Bet jrjgu Tamsta, atėjės ant
trump > laiko,bet tas žmog
disputu, pats isz savo žinios
pri« pirmo- g į vynios aplink
nieko nesumislysi atsakyti, o
bes pames jumis, pa&inifii
pasakyki man, kad a-z ten kur
iszjfiks dar. Jus patįs ji’H
kokioje knygoje >kaiticzia sau
-y k i raszet *a\ o ..Gatlyi^
atsakymą, kaip dabar darei.
apie tukins d,dvkus. Nei n
Arba ant duio klau-vmo jie*
JUSI! moK-las i riu.1 (ikru p
>zko>i knygoje atsakymą, tai
matu, lleperl ki u zmegu, P
kas su lamstui gal sz >ekrti.
lai pusi iina* į u e- z veja.
Nes jejgu vienas užklau*'tu>
Jo tolinu • • litui Tam4
atsak yni, kad jeszkot atsaky 
mo knygose Kaufucio, Kinu straipsniu* t-> * augi nu r<Xf
filozofo, o kilus snkvtu, kad kad 1 a m-t a i: u -t- esi, nr b
jcszkot a'.s.tky nia kabaloje P. k 11 as d ;> ros i . 1 n : a i iLszaib
Baczkausko, tai kas gal su to trokszi i valu v b ę<. kad niė
siui beirs ir v is> a L ■ kėiuk-’j
kiais d išpūta dary t i.
kas bait]\ kt-i. Nu įai Inu!
O vienok p. Sveezias raszo
kus-gi czio'n T m. A menk
kad tokias knygas, kokias jam
; l-.ir vd
Z < * D»r j e i • U ' \ ,
tinka skaitytu žmones. Kodui
1.“? O ar kimu •/ kus bntd
gi tokias? Ko<b lgi nekitokias. les La UoT i ...
> daro, ar r
Ar tai mažai buvo ant szios
> m a ugi-, ur i j u ėjęs, Į
pasaulės raszitoju ir ?lr mažai
Tamsiu mirkti
N n, m
dabar yra? Jeigu tiktai tamsta
[»akl id ai!. I 1 >i e va neliki. I
vienos kuvgos nori laikitis ii
visu del kai u j \ ii ; /.veidu |
tos knygos iszmin t i -i u Ii t i žinolyk u juk ii" pro v i ji. b:ir>Ui|
niems, tai suvisu mažai.
sakiu b t ii d u .-u, l | opieliinpl
1 visybe p. Akmeninis sako, nigu, bažnvczit t. ir t. t. I
kad tamsta ar nul i būti kvailu, 1 niidy kliu b: j< j ’ Visur iri
ar liktai kitus nori kvailinti,
nes jejgu lanista ras/.ai, kad
par patyrimu (mukoliszka.
Red.) žmogus i-z žemesnio
gyvūno parevoliucija atėjo j
žnmgiszką pavidalą. ( Ir pasi
darė bedieviu. Red.) lai reik
ir eiti tokiu keliu, kurs veda i
bedieviste, tai kodel-gi, 1 um-^ta, Bemokini žmogų, kaip
reik? Iszmokink, skaityti, ra
ižyti, Aritmetikos* 1< izikos,
Geologijos, Astronomijos ir t.
t. ir t t. Tai jejgu

sybe, k a T
mokslas v

?<

?, tai

-Ūinrt, ar ka mus riij-zi’l
'akai, turi a pi e khldgl'il
baidy klės aimii ui. Kitasli
boiius gal pa -t;kyli K!‘;|
Bobas Sako : k u - netiki i PI
tas tiki i ni.-k us, ku4- t*!
Dievo tns^bijo nieku,
Tamsta neliki i IHev:i. o
bunai tiki, kad paeini nA■
džioukos. Nebijo! Dievo,*’
jej
kunigiuku baitld

E.......................................

Kas muilina akis?

yra prietelius caro, o ar jus ra
dot kokiui nors Anciklikoi paraszita, kad Popiežius yra ue-

Lietuviszkas Teatras
Hazleton, Pa.

Jeigu kas pa uitu lopeta ir
Mainu liazle Minos, kuriosakytu: ,,Asz užlipsiu ant sau
priesz kok tu dien i u<idege, viPo vaidu ..Kankinimas Kauu.Au
lea ir užkasiu ta saule, kad i
dar negali i-žg -sint’.
l ie noi ėluim te kad .Ii nebiiKražiuose.“
hiftu neszvirstu“. Arba jeigu
K lip žinom i>z aincrikoniszku
Tukui?z -žiu i-z m. Hazletona ir ap
kas sakytu asz paimsiu vit-dra
mus raszati. 1 opie/.ius norėtu, skrieziu j adarys imi vieta (( ’omu v i.
vandenio ir užgesinsiu saule,
kitąmet,

kad tas žmogus ne-

Faippat negalėm a yra, šilai

staus. Kuri jau par devynioli

kad mes sutikime tgyvenime
ir Tokiu laidu m. U izlclon dikezei
•
girdėjo apie Kražius, bet apie ūkia
rupintumės a) iv la ikabngiis pasikels ir pasididins.
atsitikimu, apie visus nedog. Gmaskolių ir kankinimus mu-u b,o
ge, stiaikivrei negalėjų dalini sa iiu. labai mažai težinote, lodei te
vo mierio. gauti padidinimo u/mo atre pamausite visa baisi /.veri-/,ku
nes sa kesnio ir f umaž’imn i dal ba. Tru nia masKolm ir kankinimu musu
broliu. Puma t i? i te kaip žveriszkai
tada, kada viresny be yra piijszin szgabeiriminy szkas, kaipzv ėriszkai
indijoiiiis irt.
ga darbinikui reikalaujvntziam pa kapujo, draskė, muszė. dm ė, szovė.
didinimą yžumk •-ui<».
robavojo ir polam girliikliiivo ant

ka amžių platinasi, didinasi,
eina kasdien miksztiii, kasdien
tobulin. Par tivvyniolika
am•/
žiu pildosi žodžiai Kristaus, tautu ir iszpažinimu,
kad tos bažnyczes nei jokia ga

Kiek.-n.<^a, ka-zhivo m.

• Pam:Ui.-ile, kaip sukapojo, su-

Nu l-n:o S tusio iki 8 \ asi;
*io miestas Nau Y ork iszmukeji
htrbimkains i ž < zistiima -nit go 8-1

yra ?
o,

<i ^ti atėjūnais

ant Popiežiaus ir dar isz prie
žasties Enciklikos Leono N III
imr iszrii'di nesusknilitas kalti-

Pilt' on Ph.
tur -zkas trati

ims ir kitus nprėdus bažnyczio>.
tam dar jakus dalė isz szventuju
daly ku ir isz vargdieniu žmonių.
Ik-imati-ile givu-e pa\<-k-lti<c lu

G iii jis Dr.imoi: ..Kankinimas

apie jo noru

Nemažu jau

apie maskolių rara,
įpic i*» užmaninm-.

i mig iml’jonu,

K « k nei nuimtu atsitikimu bu
n-i-y bes apie prieža-'tes nelaimiu
man parodvsil vo ant gchi'inkeliu Suvienytose
lietuviu ir apie ta. ka mes turcrr.e
iizmu-zt II mi-ijoniciui tarp ju Valsiijnse par vienus pareitos me dary ti idant būtimi laimingesni.
»e k įmigaiks/ežiu,
tus.
g\ venaiicziu.U dabar ar mažai
Pri teatro bus pritaikinta, Įmiki
įprukav
imu.
pareit
use
me
misi ?
! •! /’ l i l. r •! I 1 1
0 i O . inuzyke, kuri grajis par visa teut ra.
inonm uzmuszlii
u.
nardė? A r su<tahd»imhjomii įu> užmusza.
Man
iii tikrai p i
nors
umpo laiko, idant ta
t rijotiszko- gi-'incs.
rodos, kad indi onai gerai atPo teatro bu-d< khmiacijos, iszai
tu, įiesididiutu. -?
kinanezios m dorv bes ir-zunvlu-s
\ i>u
dus. \ i'ėmei auga ir auga.
Lit\va“
žinom •
.... i ...
okite keli-t.i
Buvo, ir biikr isza
Ka
(-iii. o buki'J
gu, ir žmonių, gal but, d a ug
v

iniigiausui
niuiiiO'i
■Tl
lapie
st’diinima paidav inejim •
komi?
Kas at-i-'Zuukie
si sumažino augiima ir diduma vi
itlaiil rupiniu
b.’ižn\ (Žios ' Niekados. J'Ziiis.
O maty
tai p lirgal ta
nusiimto dau
>. a-c
j-

ir J u "ii gybe misijonieriu
kareivius, kuriu i

i u i ei

i :eitaci ia

-dink'iinnsiie ir ir apsiverksite.
t'AKI»Z!A

‘"oppci’t,
1

Uananipol
t ar ne

nuilina akis, o A>mi- riai krauna Į-mp
s suvisu užmudinl m-t u r gėdos me-

piežius lieĮiia
kryžeiviams
pjauti lietuvius. Kodėl gi jus
nnparodet kokiėse
nietii>e,
koks Popiežius, ant kokio pus-

\ION\ V AKARE

t ;s ir TIKI ETA S 5o. 35. 25 ir 15 rentų.
lietu

lies

M a riam iI >o

(i.dema gauti kožname laike ir k-ipigiaU'ei: Duna, kėk-u, cukerku.
baranku. ukraus su lodai" ir smeUrna,
|1 e . cold Cream.] ir

saumiest\ j pr<
uvis nt’pule. I
rėdvmu ant v<
rugiu mo <:iL U K U lėlį, a u K siir
mis, a\ ižu • -1 auk.-inus, miežiu žilam laikė
S auks.,

(rita!

ir tai dažnio
nės tur
imtu.
O ar negeriau butu, jeigu
jau nenorėt ruszit te;

jus
kitu laikraszeziu daro.
site!
Akmeninis.
Jus raszote, kad Popiežiuj

įeit.

29 E Centre str.

Shenandoah. Pa.
_________________

...‘X

yra

metą
,, v lenybė“
raszė, bet
irtam nekaip suvis einasi.-

\V® report whether patent, can tn»
tecuied or not. frv«< (chniltvi Our tee not tlu >
until patent la allow.-.’. 3‘ipago Book Free.
H. B, WILLSON 4c CO.. Attoroaya at Law,
Opp. l.B. 1-aUOSkK WASHINGTON, D.C.

CAf- -į;

b SALIUNA3

„Apstvalga
tarp visu liviuviszu kolioniju.

vaieziu

Daktaras isz senosios levines jau SZESZTI (G) METAI ir
LIETUVOS.
uesza žinias u u ksz t n i ežiams ir a

Mokinimas kitu, <> labmusvi
iku, \r<‘)tai svarbiausi* užt is, yra tai garbi ngiau*is
eris. Isz senųjų, vieniem jau
.a..; i........ .
. . u.......... i.

v iru,

>?

moterių ir vaiku.
siunstu padekavunes laiszku.
TEMYKIT BIZNIERE1!

Jaunas \.likimas, mokitas,
išmintinga, doraus p.aselgimo,
gal >zm kiėti licluvszkai, hm-

]>et daugiausvi t

nor gaut užsiėmimą arba buczi-riivje, arba sabine, arba

gerus lietuvius, reik darbiniku. Tokie darbinikai yra ku

sztorlise ir t. t. ’
isz biznierių

reiknbjuiu

bo, mokitoju atsakaneziu netu
rėtu, reik mums seserų, kurios

nunyo .....

kė ima priesz privalia

ir užtautiszkas tiesis;

u atsilankyti ir to wisko pa

maieziams
I aetnviains
tu vos ir kitu svieto kraity

kritiki^
ir drau Ižiu kas prieszinga
likiszkam tikėjimui, o pu gira s
priveiija les naudinga del

Gyvenimas ir offisas:
22 E. Onk str.
Shenandoah, Pa.
ATS IL A X K Y M ()

ir nft 6 iki

nežiūri par pirsztm

\isa savo turtą CD
galėtumėt
iszsaugo
C5
ti nu atsilankymu blogo žmogaus.
Kurs pereita ezetverga apsivogiau no visiems pakaktu.
iszbilzgėjo i.-z mus miestelio.

aut pusės meto ir ant czielo m

mos savo artima, mileliam

C. JI. BOKDNEK I). D. S.

30 Oak sir. Shenandoah, P;

— Na wisi prie alaus

CH. SHMIDTO

W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

prisukimus, norėHimc’c pusi-

todėl Kutu labai gerai

kad 11< t u \ d i
sv< timtnuczui.

jo griszti atgal, vaikinas verkė, nes
( ii mielu nekas neturėjo kum užmokėt už parveži
s ir geras žino- mą. Aula minėtas l>oardigb >ds pa
sigailėdamaS iszpirkojam tikietair
parsivežė maitino, ba vaikinas suvi

[a lf‘

ant czielo
■s melo 2 IDlfti

- pinigu

iima

nori kas kad atnialewntu ant
s formos tai wiska puikei padanebmnmai.

ugionukszto, akiu molinu žvairu.
plauku palszu, vadinasi Adam,
K midelis.
Paeinantis isz Kauno

Rev. J. Zlotorzy‘iškas

iiifU'nh k
arstntmar
eriiĮ. (t it.^'

Siic.

r-'/S-sK

.Jeigu kur atsikeistu, meldžiu
brangiu gera deją* idant teiktumėlėsdanvszti tam vaikinui, poantraszu tokiu.

Homestead. Pa.

Meldžiu kitus Hetimsz-

Amerikoje,, taip ir Pru
snose, iszeinaczus, paluipiti ta atsiszaukima prie
Lietuvfticziu.

CAN I OBTAIN A PATENT? fora
prompt answer and an honest opinion, write to
IH U N N
CO., who hnvo had nearly lifty venrs*
experience In tho patent, bu.-ine.sa. Communlca*
tiona strictly confidential. A Handbook of ln>
formation conoern'mc Patents and how to ob<
t :dn them sent true. Also a catalogue of mechan
ical and scientlHc looks sent free.
Patents taken through Munn & Co. receive
enecial notion In tho Scientific American, and
thus uro brought widely before tho public with
out cost to the Inventor. This splendid paper.
Issued weekly, elegantly illustrated, bos by for the
largest circulation of any scientific work in the
world. $3 a year. Sample copies sent free.
Building Edition, monthly, f2.50 a year. Single
copies,
cents. Every number contains beau
tiful plates, in coiora, and photographs of now
houses, with plana, enabling builders to show the
latest doalgns and aeoure contracts. Address
MUNN &
New Youk, 361 JBBOAPWAT.

;;s Inksir
Ml M
in
a k viduriu
r<»hli. ki!
alesl pe<

'■..50 ir Ifift

i.eic vveiiii- i
Mes tau cs pi a

Centre str. AI<*hanoy Citv
tenuusm szipu wn/.iuut. Pried
liaidžiu piningus tii-bi-geiT
sija, Lenkija ir k 1,1
11H “
ironos.
*
laikau saliuna, i U 1.
AVISO
gauti isigert. rI .le
JIHV01
wo wienzemi.

nėms darbinykams paduoda nau
jausias ir svarbiausias žinias isz vi-

szaJiu svieto, kaip tai: isz .Ame
rikos, Isurofn-. L.ctiivos. o dnugiausei isz (liivago, kur daugiau-

P- 5 A IV I C K 0

lain randasi B1LJ.A fDAS,
i
■
>
■ ■.
Į kur isz uoboduiiio atuczio nr arielke
les isif rauku>, galiimt ir bolus puraicziot kad ir bzlektiszloii. Szaiu prie
sahunu via side delui milingu ir ki
tu suweigu.

sei Lietin iu rimdnG.
,,Lietuva“
užimme ,.iJetuvi-zkas Kolionijas“
Arkan-e, kur jau -ztuidien arti

gyvena ir ani p r ( ario turės savo
liotuvLzka kunigu ir stat\s bii¥
nors maža ba/.m lėliu.
..Lietuva”

231 W. Centru su Mnlianm Cit v Pu yniraszoma paprastam ir del kiek
vieno suprantaikziume liežiuvije.

daigu nori žinotie kas dechni svie

Jono wasario

i
> it ,
tu » u , v.api»- vibna
Lietuva** kasziuuja ant
Puiki iru užeiga, nes galima gaut dažino>i.
molu tiktai f2oo, o kas Iszvirszaiis
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion už ja užs.moka, gauna gražia knvmums lietuviams darbininkams i:e gclia dovanu4 arba kas norės, gain
knygeliu ..Sapnu“, kuri netrukus

I žsiraszant ,,Lietuva“, pinigai
už ja reikia siu.-ti per money order,
leigu kurio d» -'*• Gua,n1”' ’---- <j
‘‘Lietuvos“ nematė tegul atsisznu339 W. Uoal
?4ierini>doah, l‘a. kia per gromata, o mes pusi t siute
ini neužmii'bzkite utsdanki ti pora numariu ant pažiūros už dy

M. Slavicko

ku.
vra ne piicziuotu, tai yra teisingas
Raszidanii, arba pinigu siusdami
v yrąs, nes nereikalauja daug uždar- už ,,Lietuva“, uždekit udrisa szio-

A. OKzevskis

ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

33 rd str.. Chicago in

in Ashland.

Girardville

ir

aot U reck. 9.40 rytu 12.20 po plotu.
Iii Hazh-ton. Blach Cr« eh Junction,
I'enn Haven Juetion. Maneli Giiunk,
Allenioun. Beihh iivin. Easton ir New

. 8.49, ryla 12.30. 2.55 po piet.
l n l'hilndelphia 12.30. 2,55 po pietų.
Place, Mahanoy
In

lundn nu(>$T-*^
nt ?<• metu. .
c \ pi < so ii paežio

Paduodame czion broliams
25 E. Centre str. Shenandoah, Pa. žinią, kad Ibnismise iszėjo Dail
Ten galima gauti sžwiežiuusiu ir ini dvi labai naudingos knigti

geri*‘UKiu walgomu taworu ir kitoni-

ir Delano. S.49. 11 .35 rvta 12.30. 2.
4 58, 6.03 po piet u

1 sz.t-hia isz Hazleton in Szeniulori 8.30,

J1.30 1} ta 1.05. 5.30 po plotu

PUIKUS SAI IUX

ėaiposgi K. Radžiatviezius yra
agentas szifkorcziu iraiunezia pinin
gus in wisas szalis.

isz kurio maži ir dideli labai
<r

rytu 1.35. 5.15 i)o pietų.

not i.iN n. mi

bvh

gi-iu'ialnas siiperin

icnik-nlas Souih Bethlehem, Pa.
i

KR ALTU WE.

9,30 ryta 2.10 po ph*tu

ir pažiurę! i jo. ‘

į«

i *;■! dienu auk

<u I Ickwienu
,/<<: 2 (.r. 1S!>!
a nd Hi (K. *<• t o siusk man kiu^
ai.vdili. U, tte
aikr. v/Jsi vra >

LIETI VISZKAS
?/. .JA NCZA JCZIO.

pas maue.

C(;nlraliu

i neiti in op

K rt ;ė id Broi.

Szaltas alus, skanus gervinai, gar
ins, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Praszau brolius atsylankyt

xS7<-iiia

/H

t iems k u i ie r>r !

žiu [gal na. Gražiu. Rėd.'J

COPYRIGHTS.

Raye^,,',

kas suimta dld/Jauseine A menkos
mie.-te ( liieago, UI. ,,Lietuva yra
tai IcUidiki-zkas hukrasztis ir žmo

h ari ant S. 19 ryla Ir 4

o-

AT S

in

U [J'pi‘t.1, Ljpjj.į j,, shainohin ant
7.40 ryla į; ,,
. ,
3.45 po piet.
/(-v l-z Shamokin In Sh<-na<lori 7,
! a Ir 4.00 po ph‘t n. ir ateina In She

IMI

zrusr.’'

Kev. P. Abromaitis.

Dzelna

j.Lietuva“ iszciiut

mi

I z s| : muktu ;>. J5. 8.15. H 4> r> l.t. 1 55, 4 30.9
30 ; t> m iu. ir j«t imi tu Sz. itH'.uri imt <!,’>l, 9.15
ry tu. 12 43. 2 57. 5 27. 11.15 pi

i-z Szi-nn b ri<» į H.izl'ton. 6.01. 7.32. 9.
> 27. ,H tS pi pirtu.
. (..n į Sz. mi-lori. 7 35. 10.00.
• 6TU. 7.2-,-. 7.55
phiu.

Laikrasztis

Mauni Uarm.-l ^|iahl(>kill G,45 ,ytn 2.

>isznuktu, bet bus priimtos ir

Pittston L izcrnc (’o. Pa.

Trniinii iszeina,

iszei labai in žmogii nutraukt'

dar griiimius.

no vaikino, iszėmė sunkei uždirplti
pinigu 30 dol.. ir paėmęs geriau>e>

minus neatbūtinai reik para
sziti laiszka pas gmlotiną ku-

ln Y«t".-vi!!<-. Park l’lac*. Mitlianuy City ir
B Imu . 6 »|. . 33. 9.15. IMK) ryla 12.43, 267. 5J?7.
5 U*, 10 53
pielU-

m H (6 11 SUntu 12.43.2.57. f.ll», 5:27. 9 08 pu
pietų.
!.-/• inn i-z l’ui'-i Ilk į s/.eti.-iduri 6 W, 7 50. 9 06.
10 15. 11 10 nti», 12 .e. 3 00. 4 40 5.20. 7.15,7.55.

" <MI&LAS

butu tikras noras ir pasiszvent imas, tai iszmoks, ką daugiau
reiks. Pinigu jeigu neturėtu,

__ _

10 6

markos, i

lyKut, < iti į khosztoim ir t< n
prabuvę ne d bot imi r i kaliu gą laiką, mokinti vaikus ir tar
nauti Dievui, tai tegul alsi-

A

In Ilhu- m ir G<*n'va »5 OI. 9.15 rytu 6.27 p> plot.
In Auburn 9.15 r\ta 5.27 jo pit t.
ln
ilk, Ia-vUIoii Ir Jkaw«-r
7.38 r> tu 12 43 pu pivt.
In Stn -ktun ir LuniKr Vnrd 601. 7.3*. 9.15 rytu
12.13. 2.57. 5.27 pu pie'.ii,
ln s H\r Brook .1 ukc!!»:>. Audenrkd ir Hazle
ton ti.OJ. 7 3>. y. k r. 1.1. 12.43. 2.57. fi.27 ir S US po
pi> tu.
J n >. n.uion O.uj Z15 ryla, 2 57 ir 5.27 j.o pietų.
!h Hii/lcbruuk Jvblo. brilton ir Frvejaud 6.04, j
7.38, U. 15 r>tu. 12,13. 2 57. 5. 27 pu plotu,
1 >i A b i in<i, GlrnruyHk ir lx»l Crvvk, 4.59. 7.4d, I
9.13. 10 20 r.M... 1.00. 1 10, I 10. 6.35 jo pietų.
In
in kun. C, u'r.'.liu, .Mount (u .’roe) ir
b b i muk in p. i f. ll.il r v iu. 1 Jfcf. I ai, bJB. 9. 15 po

9 iki 12 (pietti)
piet nuo I iki .3
nuo

R. DABB

mus boardiugbosi Vincą Akurzcvicziu nepažįstamas jaunas vaikina.*
lietuvis, ir ta pati vakara nuėjo
>ikiu su kitai> vvrais atsilankė ant su prism

T, Pauliukono

_ . ........ „

Antra die'.a Kalėdų

ĮKiszta i Ameri

Prasidėjo nuo r 8 Lapkrir/Jo iSgpm.

In Ko -hol-r, Buffalo, Niagara
Ir in U vaiuti
W. 15 ryla 2.75, 5A.V pu pkt..
In Bi-lvkh-rc, Dulawnfv
Gtay IrStroudo
hurg 6.OI rviu 2 57 jxi pi> f.
ln i..inib<-riM)i'-ir ir i'ion si 15 ryu
I Priek
ln '1 unkbu.'Hiu.-k ė (4. AJ5 n tu 2 57. 5 27 pu pkl | i ,•

žinoto lietuviui kad CBRYSSHMIDTO Yra geras alus ir
nuo jo niekad neskaudu. Pas
užsleliavi®!
a gali kas nori gauti ir
Veliju tamstoms apsisaugoti, de priimame lik ant d\iei u (
apsisaugojimo' ketinu patalpinti i siusti p ir paszta Į namus, tai v ikutia in namus parsigabenti.

..

SAL1UNAS -

TrHiud isz« iui» |»x Sh.-ūu'lorlu lu Penu Hav'ti
Turi wisokiu puiku gariniu kaipo
Juu-.-tioii. .Muueii’uiitink. lzdijt*htoD, ŠlMBogtoa,
tai: arielka, urakas, midus, vvinas, a
White Hull. CHlu-aUųiia, Allroluun, Bethk-bviu.
E«»lon ir |V».ith<-rJy 6 01. 7 W. 9.16 ryla 12 43.2.57, I hlS ir kiti. Te.J ŽillOgUB UŽejaS wi«ad
5.27. po pii-tu.
1h New Vol k'lr PhilaJi-lphia. f 04. 7. 3S, 9.15 ry
»
la 12 43.2 57. po pl»-t. !u Ųuaknkc. fewhehbnek,
30
E.
Contre
str.
Shenandoah,
1‘a
Oerhur<!x Ir liuii>ufi<fuh-, 6(>4 9.15 ryta 2J>7 j» pi«t
ln \\ ill;e»-Biirr*-, White 1IhV>-u. PiiUtun, L»CA’yvllle. Towundu. Say re, AV :iv..rl j irj^bbinl.6.61,

įm,

DANIL' D.IKTAIMS

nenorimi teisybe

V A LA X DOS:

nrt 9 ryto iki 3 po piet
9 vakaro.

E. Centre str. Sheiumdoah, Pa..
<ndiina gauti,
kiek tik du—
r*
užsimano: alaigerti kuQ> ska
tinėsiu, saldžios, karezios ir
tik norėsite arielkeles, kad ir
wotus,užsirūkyti puiku dgara

kiti; žod.iu rėžia v sicnia į akis
sybe. l iesa, kaip kiti
ka*
(iiuloiinas rėdi tojau laaikraszezio teip ir ..Apžvalga” ne visieibs
žino
g.-m.'i padaro, bm reikia
M
kad nė \ ienas laikrasztiss vimoii
v
?s jcinoi
geuczius apsivedusius, ir kavalie
ilki
ir visiem* d
rius, turinvzius keletą grasziu, ir

atsiszaukimijs \ ra paraszi>rie jus lietuvaitės! Prie
.11 ..v* « > tl.>>

W Ghmlellaucko

Kaip daugeliui žhioma,

Gelaankėlias Leliiirii-lafley

ariauczius
entas luiwakorcziuf ir teisinir siuntiingu.
122 S.
ain str.
Shenandoah,

l'hihult-lpilia. l’a.

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

P a->

jMusu spaustuweje galima
M.WRtra
gauti pirkti Istoriją Kataliku
S'SKO
kuri kasztuoja
;SZTORAS— Ihižuyczios,
sztore wisokw'
wiena dol.
'auti pirkt ir natu (laiKiti g*1“
ipaV,).krnJFpbrangei; teipgi

lydė) wisame mieste
jaus, (i y wen a ant uly

Ii reikalingu nio
turi wisoO' g“'““ aiti k“
rocsynskJpn dl”l<lu- Te^’

EIKITE PIRKTI PAS

tuos bizniėiius kuriu

BIZNIAI YRA APGRSINTI
uabanoy City, P., MUSU LAIKRASZTIJE.

Dydele krautuwe wisokiu
gėrimu:
alaus ir visokios degi
o tai užimanti ir juokinga knygų
tinęs.
tė. taipgi su aLrozėliais 15 ceu.
Abi tas knygutės galima
Malunioy City,

L1ETUW1S SZIAUCZIUS

M. MWWEWYCZIUS
Kas norit usiszteliuot nauju geru
czeworiku ar ezebatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinkevvycziu, o kada jo darba painatisit,
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.

Kas nori, dar gali gauti gražia ir
didei naudinga knigele. kankinimas
kataliką Lietuvoje alielnai, o [pa
tingai Kra/.i tise.
Prekė 30 • :

Shenandoah
ter str.

Shenandoah

mon tu,

Apg arsinimas.

KUECZYNSKU
S1GAILESI
ŽMONES SZ1RDINGI, GERU
MAI, CIGARAI PUIKUS, R<)'DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E CENTRE Ui N. IWWERSIS1R.
SHENANDOAH PA.,

Garso Amerikos Lietuwiu”

Szi-met sukako szeszeri metai, kaip
Lietuwiu pinigus,
iaikrasztis

KUOI’UIKIAUSIA 1R I/. I’ItilA I’REKEitZI
steigimu ir darini jaunos, pntriotiszkos Lietuvos inteligencijos,
„V arpus“ paduoda visokeriopo
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie
tuvos vyru.

ONSTlTra.il

žioje kalboje o kartas nuo karto tul- ADRESAS DRUKARNKS: „GARSAS AMKRlKOfe LIETCW1U“

Jurgio Juraiczto
232 W. CENTRE SRT.

PUBL1SH1NG CO.

apie lietuviszka kalba,
SHENANDOAH, PA

gėrimu, ir skaitytu tn laikrasyti,

Czion

J. RAMANAL'CKAS GASPADOHHJS

rika ir in kitas svetimas žemes, per
metus kasztuoji. I Amer. doliara ar
ba 5 prus, auksinus.

► paustuwes,

>>Gash SztoreK

Tie patys Lietuvos inteligentai

SAL1CNAS

kraszti.

Centre str, bbeiiRlidoab niiuui apszvietimo bei reikalingu ži

Kahlros del užsiklojimo nuo 75 c. iki 3.00 (tol,
Audeklai ir popieros aut langu ,, 15 ,, 50 c.
kalviai kiekinei
P<>

niuju Lietuvos žmonių,
i
mfttu8 „Ūkininkas4
i irmuosii,^
.
. , , . ...
_• . i ,
.. Vi i liH»p ir k»t»
Katilai varinei
I c*jo tokiame pavidale-,
, .ųj Plunksnos del padurku
laikraszoziai, vyliaus pradėjo" iszbVui'

LOO.

ir patalu po locen. s^a
' . rziua drapanom sreszt
2.00

mu ir ko tik duszele usimeno.

ILiv

.

v.-n nmni tik ka gav<»ni isz fabriko i

i -i

O dabar iszeinu dviejuose pavidaluo
Johnson’o mesinyezia. se: kas mimesis iszeina Iaikrasztis,
* po"l .“>P dabar visas P
1 4 W. Centre str. Shenandoah, Pa. kaip po senovei, ir da „priedas“
tokios knygutes, kuriose kas kartas ku, ka pereita
’
o
Del wirimo mesa 5 sw.
talpinusi, visai nauji, ka tik parasayti duosim po 1 .('»<>. Szienas '* Į
c.
ruginiai už pigiause vzieiie! -H€NftNDOAH. Fft.
25 c,
naudingi pamokinimai ukinikams
117 S. MftlN STff. sr’EmAL 1>U'ZTO9e.
9 c.
Dabar nuo nauju metu patsai ,,L’Taipgi del wirimo mesa 3 J sw. 25 c

Geriause mesa ir mežiause preke
wibame mieste.

— SALIUNAS —

Jono Ražo

szkusir kitus musu reikalus, apie
Maskolių politika ir kitu szaliu nau
jienas, o ypatingai - daug žinių isz
I .ietu vos.

,,l kininkas“ vartojakoaiszkiausia,
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti kiekvienam mokancziam skaityti su-

GOLD
Filled
WATCH

ŽM

ioX«FIOO

Tik tnl pra pin tyli Juos. pn<>ru»ta
(ir \ tm iiuk*u 1 u ik rodei is ir Ji
I.zkirpk *zit, ir prlsiusk H inutfii* ,u
nereiktilutijuui > ir nie* atMiisiine per •
riaušių IOc-iu cifnru Ir turn pticziatn j
»zk| urba vy rišiku gerai už«ukiiiiiH» ir
tAs. su dnilunOionipasu. *u mikliom >
puikiai itidėtnT.'s tdurial*. i»'v*r« litavo t.-itį
melu. Tu pažiūrėk azį lavur, rt|>rv»(iofi |
apetitui ! 5.95 ir expre*o kanžiu* o |>okn.« 100 cigaru ir auksini. 1»
ui* y rn tik tai de) iowdhuo niu. puikiu cigaru. idant apaigs utį uu’yp
n« parduosim dnvgluu kaip 3 poku* ir 3 laikrodėliu* klakvienal
Ir duodam dikn auk* u pleilita lt*n«lugcl|, Jeigu I 5,95. alau.) tu adr^ ,

Didei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam bei vienam z\men’kos
Lietuviui.
Wes tern Union Mfg. Co.
2L3 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,
No menkos verczios da ir tasai dalykns.kad, nežiūrint ant tokio page
rinimo ir padidinimo, tasai iaikrasztis Tikras anicrikoniszkas laikrodėli

Pakirpk »zi nj.gurslnlDlf >1 prlniunk mum* *u
-u.o pilnu adresu.o moi
LADIES l,risl|1’,i’n*už dyk*.
OR CENTS !<■! purinuimo, gerinusi
tikra uiiii-rikuiilKZkn li*i•’l*E krodcll.
nukMi*. vndiuttiUH* H k.
Iszro.lu taip, kaip tikra*
auksini* luikrsaluli... ku
rias kiti pnrdūda po t K.
yra gvarantnvutna imi rt)
luctu. Apžiūrėk gerai ex
pr»»nofise ir joiuu tu mn
STIU

(1

laikraszczius ir knygas isz T ilžčs,
tai raszykite ir piningus siuskite pas
Motiejų Noveski ogreioziause aptu
rėsite. Norint gautie
kmakga,
indčti in groinata markelę
* už 5 centus.

„Ūkininkas“, su parsiuntimu in
Amerika, kasstuoja ant metu tiktai
1 amerikiszka doliara arba 4 prus.
auljįs.
Lietuvoje „Ūkininkas“ turi dauginusiai skaitytoju už visus lietuviszkus laikraszczius.
Siucaiant pinigus arba laiszkus in
„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re-

A.IllCrikvu knygų prekyste,

•juose, islAS NOVESKI.
uiti ta ahEJE-TiLSiT
iJetUVlliCZ'8^- 8 GERMANY.

HERRN Dr, BRUAZIS.

TILSIT OSTPREUSSEN (GER
MANY)

25.00. lik
i 10 eent Ulių cigaru l4l>
„irdu ir adtvau (Myr
pre., t į pac/ųdlrnt’
,.ke t irs nu nuk«>
,
puikini* vidurtoH.'MR*'
nrenditnotn. perai U»
L, per itin tikra
Ir Jeigu patikt 9^'
lėliu vra taro. StlWk»
yiti aitookat* «
Rail'k rilfDr*

t.»i

ve.. Cblcifl®

Wnbash

• \\ 1 • *

o:

u- t

wino

kek f. 5O. O Jeigu nori
pulkaus lenciūgėlio, tai
ut'lusk gO centu pacztiueml* rurirksmi*. o gau
ti auksini lenulugeil.
vertumo
Ilk. Arba
o leuoiuire>riidusk 7

.AI >It IbS AS;

4^ Unity Bldg.
C'i den go, Ill.

U’ 1

įrrrUPI*zki: »

ui*”

iit*i

3 111

’litu

