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Galima pasidžiaugti, ma
lant, kad lietuvei, o labiausei in,
darbinikai, pradeda
....... ti.
Tada kompanija žinotu, kad
vienytis. Butu labai gerai, kad kužnas vienas darbinikas tur
užpakali lukr-tanczius.
'Tai yra vienas daly kas, kurs
labai yra reikalingas žmogui
darbinikui. bet vra dar antras,
ti mitriu,
yra lai moksli'.1-, yra tai apszvietimns ir pažinimas savu

kis: szkadn žmogau* i
S11 Vltli
ginu nieko, o kitas pu j
tavi ir iszju k s. Tt d ui
, .Garsu“ ir indą k tori u s tiktai
I dar tvirti, pako] jauni.
j mokintis, reik pratintis <lorin- daro plojimus lanku T ji}kės.
gai gyventi, reik apie savi ru- Ir nieko daugiau redaktorius
,,GarPo“ nenor, kaip tiktai ta,
i, nes be dorv bes ir mokslo
giausei tukins, a r bu pana?ziup

Yra tautus, pati* apie ta ži
li ote, kurie tur savo sti'-iv imi v-

Bet neatbūtinai reikalinga*
ikt; s l»nai. kad uniiow kiek

die vi u, o ii skaitytoju ..Garso“
Todėl visi tur mokintis,
bus daug dauginus, kaip du
kaiptiktai katras gal, kaip
m’esto
* ..Gar
katram lengviau yra. Nes be ar lietuvei nrgaj, ar lietuvei; bar. Matote, kas skaitys
nors mokslo nežinosi . ioU aplink}- neiur tokia pat gabmua, kaip *x“ kas ne, o dedirvis neatbū
tinai kožfins skaitys. (Kaip
ki-lionijos. arba kokiu n o r.* bin, nežinosi vi.-os politikos
man rodos jau ir dabar kožmiesto j|- norėtu ka nors gera kapitalistu, nežinosi ka ir ku
tai pradekite ir darykite, o pa mis skaito ). Bet kaip dar skai
kitu
matisite. labai naudingus vai
kolioniju, ariu; kitu miestu nie
Jr.pl o s
mo tu visu dalyki
ar tai m a r be
J Farso“ !
but
irias laikraaze/.m ir
kiia pri kalbinėk ii. vienas kitn O n, tai
pars k.uiti s ,.(Girsa“ ii
girdėti, kad žmogui v ienam mokiukir kirk katra> galete.
prenumerata 1 Nesi
visiems
ko darbini kai striuka pragra- užmokėti prenumerata už kei
nug ..Naums Gad v*
bus kaskart gerinu, nes vbi j
ija, yra ta. kad vienoj vieloj
I nes“ tokio apgarBinimo de!
eis kasdien nuksztin.
geriu ir kasdien aKzkiaii gale j ..(raišo“, l odei mes tikini go
imt bus matyti augumu liem

strnikAja, o kitoj dirba Tai
yra ženklu, kad tarp darbiniku nėr vienybes. Nes jeigu

K-

n

tai apsvarstė luviei darbinikai sutvertu sav
visas aplinkybes, jeigu jxi .»kaitiny<-zia, kad tik tai koži.ne
Mira ik ū t u, tai visi ir visur. Su ^tįiiaris pu 5 centus ant meneprantamas yra daiktas, kad to

bedieviu išminties.

PASZNEKEIIMAS.
girt oje te,

Gerai butu del musu, kad
uaszytu pnkad Nauja Gadyne

tai k ožiui drnugvstd galėtu tu-

Todėl man rodos butu labai įmeti daugiau dei ju at>akancziuv laikraszczius ir
nikai nors syki ant metu dury knygas.
(.) ar i.-.i nebūtu
tu seimus, suvažiCitu didevatai
gerai, turėdama lili-ts valan
I
irz visu kolioniju, apsvarstitu das. prie įkaitimo h'kranzcziu
puvo reikalus ir ka misprens- ir knygų greitai ir naudingai
tintai kad visi putam Inikitu*.

uo straipsnius bedi-vi i, balsei
užpikes ant. redaktoriaus „Gar
po“, kad tas nctalpiua straips
niu bedieviszku ir ncraszo
taip, kaip ..Naui.'i Gadyne“,

raszliniku ir kad jie visi tiktai
tokius straipsnius
L* s mažy
li; kaip tas kurs, pa^irnsze
Sveezias, arba tokius sakyti
pamokslus, kaip ncnnr»Quei a
ti, t
Gai
so

acinusgalema butu laikyti ir
tankiau.
Tada broliukai unijos darbinik’-, turėtu dydeli ž<mklin’ jn, ir kožnas darbini
kas tnippat turėtu savo žeuK./^a. Tada kožno vie
na ar kompanija, ar
ka
v

daiy. ’ dasižiiiotum. ir knip
ka daryli, ir kaip kur apseiti
taipĮiat žinotum. O broliukai!
jeigu jus pati* apie savi nefiiru
pinsite, tai kas apiejua teairupins? .(vigu jus tiktai verkti
ir dejflti bėdoje žinokit, tai nuvisu nujžai. Nes vienas pasa

te t.’dpi. jams savo straips
niu Naujoj Gadynėj pasirodė,
kad j'c balsei moksliazkus
straipsnius paraižė. Bet kožnas isz skaititoju ,,Garso“ laliai gerai supranta, kad tokius
straipsnius gal paraižyti ir ki
ta iszvadinti visokiais žodžiai*,

P. Akmeninis pnrasze. kad
per devyniolika amžių jau pil
losi žodžiai Kristaus, kad Kri
siaus bažiiyczea, nei jokia g.a«
lybe uepargn’eR. Kad par do
vyniolika amžių, daugybe bu
vo, karalių, kunigaikezcziu,
draugyseziu sektu ir žmonių,

Hili

didybėje ir k as alien
ir did\ naši., 1 r jeigu
su nežinatiuu. ir':.u
par purei
4a>,nii( pirmu miszin
mikli tokia daugele
buvo susirinkus i baž
kad ' ui i b >li' negu Įėjo
itsįhusti isz inie
o ntiiziill.i veidmainyste K\
>žny<ze na k ii, idailt
mo vyskupo. O ir a?z ?utiii
ku, kad žmones pradeda alsi ne.i*zn«:\ o/.iiu bediovvb Dabar
dsinnunn
»ar žino
Busti isz miego ir pažinti ku
»azn %yežiose
cik statyti naujai
itraipsnm
.saujos lindynes*’
baznyczes. l iktai po dideliu?
lar uegal atsibusti isz miego n
miestus atsiranda dar skaitliu*
minai \ t i
žmonių nespakainu.
i opieziu
staus, vi a tai geriausi pi
žmonių.

O lai tau
Ii eit
gi (lingo moKsias jusi! vadavo
\ oltrn nG Kokius atnesze vai
sins f Katalikyste ir teisybe.

patįs neturi pakąjaus. ir žmo
kad Anglijii ir i rusai, dabar
noms nrduda spakninebvy yen
daug yra artesni susivienvj mo
ti. Ar m- ta pati gala, ar iirtosu Popiežių, neką
kiu paežiu vaisiu ir jus sulau 
Irta metu. Pradži
ksite, kokius sulaukė kiti be-

su mažai bin o katalil
bar netiktai daugybe
kataliku bet nemažai
v..* •

zemej e,
neparsenei dar, ir atminti apie
jėzuitus, ncgalema bu\'o, o da
bar mok i ežia usi prusu virai
sznekejo oerlamenti Prusu ir
reikalavo sugrąžinimo jėzuitu
i Prusu žeme. O dabar jau ir
sulaukiam to, kad Prusu že
mėjo, gal gyvennti jėzuitai.

O man rodos, kad „Gadyne

neg
su zeineje, gyvena kvaile
kad Gadyne \ ra iszmintinge?
mokiti žinom
nia, k
Prusu

O Prancūzu žemojo n žmones
griszta prie teisylms. \ oi to
rius, tas vadovas bedieviu, ka
tro mokslo nekuriv bedievei,
negalėdami isz savo smūginiu
ka nors iszrasti, grielmsi ir
kitus kvailina, dar gy vendams
savo, nmkitiniams sznekejo,
kad keletą desetku metu pa
reis, ir Francuzijoje nebus ka
talikystes. O dabar po keliu de
setku metu katalikyste tvirtin
ir didin eina. Volteriu# mira

Gnnidanias kiaules, kaip ti
kVii kiaules miegojo ir jis bis
k i laiko turėjo, tai arba kasze
Ii dirba, arba szaukszta, ariu
szllitas risze, arba ka nors ki
ta, bet visĄmet tesirūpino pa
neszti del savo gaspadines k;

! ežiu
> idant ant ga<-hės už<itarnauti j
caro ir jo sinodą. Tu cenzūrų nežiūrint to vin yra ta pati
Daktaras
• I gyvenimą padaryti, veikai iszg\
visa policija tur klausyti ir vi- nelyginant.
kūdikiu,
buvod ly ti žmones isz vi>u
liku.
ju prisakymus pildyti,

vicztui, pakol uis su n n Ka tuo
vaikvnn
i
kinti Jonuką reikalingu jam
kol paliko daktain gina del advokato, jeigu bylas g.*
*
A ei vienus laikrasztis, nei ri.s mainėd ir dabar nors netoks. rai p.-ig.d teisybe iszloszia.
liana
dn)\ k u v Jonu k ne niftldainliiiih
viena knyga negal Imt tinai kaip kap kūdikis I uvo, o vienok lel k’irpio. jeigu jis gerai batus
sake P. Naruszkiawicziui, k.d
iszdiMa, be žinios cenzūrų. O tas pats. Mestas į i -me grūdas. Iiei siuva. Bet. idant būti, kaip
ji? perdaug nevalgius, nes jis
vis’ tie cenzūrai via labai ne pasūdytas medžio vaisius, \isai žiu -ziau minėjau, geru daktaru,
atris tiktai
k i ant įiedeliudr
rint per-imamo, nė? iszeina szak vokalu, o pagaliau^ir kurpiu,
Hill
nis. iszdyksta auksztas sii.-b -lis ii kia ilgus metus snopiai ir filiai mo
.•lodei par žnuu.i vaikas Jo kad ateis t i ai tad’.ij.kndft P,
puiki svyriijaiiii sarpa al-iranda kintiesi, o del ig:” imo mokslo
z i a. pavelys ateiti
nukas bu\.i iiž>i jellies ‘ (lai l>u
isz vos akimi? matomo med/ii; vai ria mokytoją, reikia mok-lainiu.
imbr \ isokii.i, o j > gaspadorius
siaus iszauga didelis indis, po ku c prie lo viso ir dixleliu kasztą.
luigGvz.s įnikus nOg laikė- turio lapą paunksni ės ne -ykiatšipo- I Tadgi atkartoju kiekvienam krik•
, • , ‘.
*
ėjo vežti j miestą ir
ežia nuvarginta darbiniko krūtinė. szezioniui garbinti Diena dvasioje
Tame mažame grūdelyje yra jau ir teisylie, liet, taip Dievą garbinti,
mjį.llis indus. Kiek
Numeri Vienybe vienas cziela, nors paslėpta ir akimis ne reikia pirma i-zmokli. o tai iszjar masked i
ukigikas, tai Jonukui
iinsytopis bedievio pa matoma, medžio eseni'ija ir sub mokti galima nek'ir kitur, kaip lik
ketvirtu dalia.
[įtiktai ant \ įsados norej<
stancija. yra jame pagalinus czicias krikczioni.szkose
mokslą vie t cm*.
liryti,
vargdieniais,
tamsu
mokslo
raszo:
vna
i medis.
Jėzus Kristus su savo bažnycziose, krikszeirniszktise rair aklais tarnai* savo, be
Jonukas ir mtipginąvo4 pra
x ažniojau maždaug Dr. Szlup; ; mokintiniais padėjo tik pamatu. sztū.se, krioszezioniszktiscžodžiu.^*,
i seniau ta
sze kad už uždirbtus.. pinigu
isz jo rasztą. Ihj( vis rūpėjo ji ypa I pabėrė ta mažiuku grūdeli katali- iszeinanrzifise isz burnos kunigu ir
[tai iszniano rūpinasi atimti tiszkai (asabiszkai) pamatyti, ir, szkos Bažnyczios i.?z kurios isz au szeipjau žmonių, kurie garbina Die
jo gaspadorei pirktu jam ele
iii istoriszka pareiti lietuviu gy viems jo žodžiams prisiklausant, go ir iszbujojo medis, po kurio va dvasioje ir tolybėje. Kad žmo
men tori u ir niekintu skaitvD
eiizura
tvireziaus pcr-iliiidyti. kas jis dc szeszėliais beveik pusė pasaldė, gus lx? kriszczioniszko mokslo ir
Bin,
arba
jeigu
k
ur
ta
su
vi
Kada pabeige elementorių pr; :zoi. Kaip ni.isii neprietrlei st
apszvietimo negali garbinti Dievą
vienas yra. Ant mano laimės, pe žmoni u dvasiszkai gaivinami.
Badaryti negalėjo tai 1
pagtdba, cenzūros, Į<nvgu, laiSzm-kėjo daktaras, kad katuli dvasioje ir teisihėje. liudiję gyvi
reita mėn. būdamas Plymouthp,
■lipnios, kilbianriaiisei
žengkime i Aprika,
<’raszezin, 'uaikymi lietuvysfo
iszgirdau, kad ir Dr. Szlupa- ten kiszkos Bužupezios jau nebūtu bu paveizdai:
Iti tą praeiti lietuviu ir ki
gi iaiiKo>i. .\etiKe>Jt gal man. ka< vę pasuolėje už penkią deszimtu, Azija ir kilus pasaulės nakrasz|tą tikrą istoriją žmoniii viską meles, skubinai žengiau pa | Ak. kas per džiaiiksmas butą bu ežius, ir pažvelgiame, kaip tenai
nežili po jo vi
ilsu matyti
ta lietuviszka halievistė vęs daktarui, nės ir ji?, kaipo dar tūlos giminės be krikszczioniszko
saves musu tėvynė, pra rietelei sąnpi
jaunas žmogus, gal butą sulaukės mokslo garbinu Dieva! Nereikia
skellwja l>ei apasztala. Eidami
(ai tada butą galėjęs rainei isz Įiagaliaii? nei taip toli žengti aĮiveizuetoju - iiageisziu,
• žmogus nežinos sa\ o ulyezia klausiu viena, klausiu
rūpint is’ ir dabar I'tipiW I:
Ijeigii
o Rageiszei kantanti buvo i?z
užmmzima d vašioj įiehi- bijos, arba jeigu žino tikta kame ežia rieszeiąsi i/r. >ziupas. tarti ano senojo Įstatymo Simano paeziame civilizacijos židinyje —
(»ik tek i saliuna. ji at žodžius: dabar iszleisi tavo tarnu Europoje rasime mes nemažai žmo
Jonuko. Kės Jonukas nieka
apie is/uaikiiiimn tėią- įriusdalyJ<us, tai ir nemi
imi i nurodyta saliuna. \ ieszpatie pakajuje pagal žodi ta- nių, kurie, nors neszioja kriszcziodos uetingiaavo, visūniet tesi
>es ir ai ue dal irimą savo nikistorija. Jie žino, ka<
■ • I jeigu jos dabartinis popie niska vardu, bet net neidami krikman p< r visa kun.i perė
rūpino apie laba savo Rimei'
apszvietimo tamsy,
Ii vaikui niek
jo: beveik pilnas saliunas staeziu žius nebūtą palenkcs j>rie amžiaus szcioniszko
sziu,apieju gyvulius ir apie
le jo ĮU'oljoczius, tai p žmonių, o ju viduryje stovi auksz- reikalavimo. Tie žodžiai kaip kiek bėję, nei iszmano kas tai \ ra Die
vienas gali suprasti, žemiau >(ovo vą garbinti dvasioje ir teisylieįe.
visus ju turtus. Jeigu gerai
ji)s ir nežinos. (J jeig' tas barsdotas ž mėgus ir szn
visokios kr.tikos, užtai ir a>z lik lalgi. be krikszczioniszko mokslo
buvo ir linksmi buvo
ii apie jo tėvus ii’ probo aplink stovinezius tautieczius.
tuj pulė i gaiva, lame ežia bus ina Liek pasakysiu- jeigu daktaras bu negalima Da vo garbinti dv:t?ioie
szei, tai ir Jonukas lin
sakyti tiktai blogus d ar
vo iszrokaves, kaip ilgai pateks
no jieszkomasis, klausiu vieno,
buvo, o kad Rageiszei
Ko. taip, in". r'Zlupas ?K(‘|ix‘savo p <zioje pagaulėje kalalikiszka Ba
nuliūdę, tai ir Jonukas
mokslu ii- iszguldo įvairius kiaušy žnyczia. tai jau szimta sykiu len
nu budis,
mus. Man gyslos nutirpo (.'l, prisi gvam jam yra iszrokiiti kaip ilgos

Kada jau pramoko skaityti
ir jau keletą grasziu turėjo
uždirbės, Jonukas labai maėjo
pramokti raszyti ir rok u ml u.
ik moliukas parėjo Bet bedu buvo Jonukui, kad
ka Uagviszt, gavo pa nebuvo kam pamokinti Jonu
psi rv(l\ t i, tapo suvi- ką tu dalyku, Nes nei Ragei
szei, nei baiminai, nebuvo
tiek
į
smas, sziidingas, paklusnu mokiti, kad -Jonuką ogalėtu
tvo g:ispado.riams ir-szirdin mokinti raszyti ir rok u nd u.
jo augs, kada ir u k
iageis'zis tai p Imt pa m i
ika ir buvo jam kaip b
Kas isz savo puses m-t:
e ta, ka mig jo ūki nil
(VO, bet visūmet jie

pis musu neprietel i u, Mas
ių, Priifiit ir kitu, ant i»znai
liuo musu tėvynės, nu sehill gadynių, asz dabai* nebin, nes tai yra darbas
rijos. Basa Kyšiu tiktai dainiiig darbus musu nepriei. O labi.’iiisci maskolių.
Komi? paenies į savo naietiivjiis ir kitus, pradėjo
itis apie ta, kaip tus lit tu
ir kitus, ant visados pad a
vargdieniais, ant visados
jsiihais, h n t
jais caro ii

i. ^aruszKiaviczts, Kurs mok
raszyti, ir skaityti, rokundu i
kitu dalyku. Todėl Jonuką:
nuėjės pas I . Aaruszkinviezia
pradėjo bueziuti rankas mal
daudams, idant B Naruszke
v i ežia, mokiift
rokundu
B.
atsisakinėjo, kad lietu r laiko,
kad tai yra sunkiiM dalykas
greitai iszinoktij kad ir jis
Jonukas negali bepartrukio
mokintis, nes tur-darba ir t. t.
Bet Jonukas patol prasze, pa?

K In lis) toj ns bedievio mokslo

jo paties gyvenimo (liekos bei kiek
vieno žmogaus. J?z to. misliju ne
kaip pirmiau- varai maskolių du
maža jam garbė, o dar didesni?
re, tai j) ir dabartinis caras maske
biznelis butu,
lobaus Daktaras iszsitarė, kad lin Mikalojus II. daro. Jis ras/.i
ir jis pripažįstu žodžius Kaszto ir szneka. kad rūpinsis apie Laba s,
szvento: garbink Dięva dvasioje ir vo žmonių, kad dubos, idant teis<l;
tei?\ bėję ir. kad dėl kiekvieno žmo rei ir kiti pildytu jo įstatus ir to
gaus pakanka, jeigu jis garbina? kiu budu kad butu užlaikoma lei
Diiva dvasio’e ir teisybėje. O sako s\ be- Jis raszo kad keros už vagy
kiekvienas žmogus galias taip Die sic už žmogžudyste irt. t. Bet api<
va garbint be bažnyczios, knį- konstitucija, apie davimu žmonemdaugiau liusy l.-es, tai caras nenor
gu etc.
Dyvinas dalykas, kad Daktaras, isztarti nei viena žodi
/mon<
lis/.kiai tvirtindamas. Kad nėra prižadėjimais apgaud
Dievo Įypatiszkoj, kad Ka.?zlas taip ir jis ta pati dar )
(zpenlas. tik žydu litaratura, (Įri
ta sukyli, kad pripažįsta aug.Jau senei žmonės negal suprasti,
zczian minėtu R. szvento žodius ir del ko Kinai nenor paliauti pvszti?
jus pikhti kitiem? siulija. (,’zia jau su Japonais. Žmogui isz paszale?
palssav piiesztaruuja: į Dievu ne ziurent iszrodo, kad Kinams reiktu
tiki, o pribažista bm’a atidavimo seniai paliauti karės ir praszyti Ja
jam garbės. Vartoje žodį teisybe, ponu pakajaus. NesJaponai visur
kurio? dėl tą nėra kurie Dievo ne jus pargal. Dabar atrandam pricpripažįsta. nės Dievas pats yra tei- žįsti del ko Kinai vis dar nor ka
svbė. Jis sakė, kad nukanka gar- riami. Laikraszcziai pranesza, kad
binti Dieva dvasioje ir
Kinai užsitiki ant jMaskolijos; kad
žodžiu,
be
bivžnyezią, be kunigu
Kinai lauke maskolių su pagelba.
m a t omo* Bažnyczios, Asz ant to
sutikdamas, kad pakanka D eva
garbinti dvasioje ir teisybėje, salkau

iriaudžiau prie pasienio ir iszlempc:
ausis pradėjausytis, kas per brau
imt dalis iszieina isz to mok?lir.cziam
burnos. Bet D.-iktara? neilgai sto\ ėdams, man esą*.t. savo mokslo
spindulius žaisdė ant ji ap?'auczen'■BUts yra datioti idant lai cziuju padejavo . kad jam kojas
skauda be-tovint. todėl įszinko su
oSžcztei ir knygas butu tai
boreliu prietėlią ir žingeidžią į
wtos, kaip caras ir jo, vadi kita kombari. kame sėdėdama? prie
Mis szventas, sinodas nor stalo ir sriaubydamas po laszelį
fiždūtis vyra daboti, idan ?zalt<> alaus, ie?ėsavo pa?zneka to
Klojai tail) mokintu, kati liau?: taeziuG?, jos ir ežia mąiabaiges, nuėjo į kita namu ir varė ja
ir jo sinodas nor.
tols n. Asz gi siekdamas paskui,
ui, popai, pastorei
klausiau akyvai jo szneklos ir ve
įsakytu pamokslus
koki i<»? punktai pasiliko mano

vni Į »a d a re p r u-u s. Aoi^pU
prieszinga norams
pri liet u v i u t a u i os, bet daug
prie jos jau m pri-įpažinė.
tnvisz.kai ne-zneka ir szne
n enoi
0111 ežia h
Ktį prusai nepailare.su
s’t szaudvklę, pjaudami k
| pagal norą caro irt. t.
szdami ir versdami nuisB
Ilūtisyra daboti, idant isz
v>is į savo tikėjimą,į savo
fus į savo papratimus, tai' ležiaus negalėtu žmonės
>
netiktai' lietu viszku
budu visfimet stengusia Ja!
U ir laikraszcziu, bet ir
savo mierio ir mus lietu
padaryti tokiais, kokis jk^kįu kitu knyg u ir lakrasz, Apie darbus, užniauiiu®i|g

smegeninėje.
I JaKtar.-i'
kalalikiszka liažnvczia 1
neto
dums
kia buvus Kristui ir a
gyvenant, kaip kad dab;
labai persi mitinusi ir vis mainosi,
ir jeigu ji taip nebūtą dariusi ir
netaikinusi (ypaez tai tiaras dabar
tinis popiežius Leonas XIII) prie
reikalavimo amžiaus, tai už penkių
deszimtu metu jau nebūtą jos |katalikiszkos Bažnyczios] buvę.
Asz norėjau pasakyti Daktarui,
kad nors kalalikiszka Bažnyczia

mainosi ir nėra tokia,kaip kad Kri.

CJWB

Nauja R« forma“ lenkiszkas,
laikrasztiš iszeinantis, Krokovoje
. GARSAS. AM ERIKOS LIETIMU’ dauesza, kad po Kalėda. Liublino
I I’BLISHED EVERY TUESDAY rėd\ boję. Cholinu pa\ iete.aresztavo
Executes all kind of Job Printing je aszffmiolika kunigu. Priežastis
and tnim-duling in ull un»d«»rn Jan- aresztavojimo buvo ta, kaip mas
kolių sako, kad kunigai at-ivozijo
guagey
dilti szlinbus, krik.sztiti vaikus,
>UBSCIUTION 8 2,00 PER \ EAR spaviedoti ir t. t.
All communications must be’ Alaskolei visa pavietą atskiro
prie provaslux ijos. todėl v Gus rei
— addressed --kalus žmonių gal pildyti liktai
..Garsas Amerikos I. cluvr iu..
popai, o k įmigai tur įsižadėti savo
Publishing Co.,
buvusiu parapijonu. O jeigu katras
i urėdam- vilti ant dabartini cara
230 W Centre str..
Mikalojų II, at-ivožija pildyti dar
Shmmmloali: Į’a..
bui klebonu, arba tiktai kunigu tai
dabar turės *i Sibiriia
4 važioti.
---------- —--------------N itlilii.LMs J. A l K R AfeZTJS
Ta pati Nauja Koforma'' dane
..Garsas Amerikos Lletuwiu-t
-za ir apie studentes -avo laike are
i-zciim Las (z**tvorgas
t -ztavoun. už ta kad dienoje atmin
Shenandoah, Pa.,
ties inaLzto. užpirko Var-zavoje
mGzias už užnm- ui- brolius laike
KA>ZT.rn.JA A XT meti;
maiszto. Tie -tudeniai. po maudos
AMIGJKJJE ............................S2.00
to. dabartinio caro Mikalojau.- II
IX i ZM.vRc
....... į* 3.00 Į
yra i-zlei-ti ir pagrįžo i savo namus,
I’zw- !zd«-t'.‘jas J Kuimmimcka-.
| bet su pritikimu polieijei daboti
I
' w
I anų. Dcrža* etib -uk'nov sinov pad
J’ inkrftsz.czihi ( L«Hvs|H»leu< iju> i ir I
l.i-zkai turi bull adtesuwoti ant-zh.J nadzoront policii. J ai yra kad po
iicija anų- tur M-mr it visomet da
adr» -<>,
boti.
„.Gapsas Amcri’ms Lietuxviu*O koks yra gyvenimas po npvei
Publishing Co.,
zda maskol-zkos pol gijos, ta. akai
230 \\ . Centre str.
lojai jau gerai žino. Jai \ ra milysta caro.
Shenandoah, I’a ,
-— Ciningai turi bnii siuu^ti per Money

THE LITHUANIAN WEEKLY

t »rj- r arba Rcgistrawutoje Groiuat A ant ranku.

A PAMANAI CKO.

Isz po VtihlzioN Miiėkohii
Hz PHerdnirgo.

230 W . Centre str.

/JaUeSza, kad linai apvogė
daug pinigu i z kasos peržen
ki! u tos an t dai bu, tai \ ra: duY-z paskutiniu žinių apie Gzpjorymo geležinkeliu, akmeniniu
y ima armėnu. matom kad ne taip
-mk< zei kalt: yra turkai. kaip tai keliu, tiltu ir kitu dnlvku.
m-.t.-zczvi praneszė. iki-i rodė da
(Ma-koHji’je, visur iv\iso
? .-zMszhrm-’y mu ant t? iszriMk- met vagystes, Carui maža beė• ė-ijo-, kad armėnai ir yra!
da, užties kožtram ukiiiikui po
Shenandoah. I’a .

•liti, kad adoniai,

draugai

. ujos, raginu armėnu- d iryli graszi. tai
< -a ir kitus dalvkus, prie-z gu. K.)
turku

ir

bus vėl pini

ti užmuszimn Aleksandro II.

pad vedusio gyvulio, atrado pi*

Maskoliszkas
laikrasztis uigu apie 20,000. Pinigai mik}
siuvi, sidabriimi dnuginusei
„GraždaniiT* szidvdaitm
deputatu lenkiszku ir reikalą i*z pirmu metu devynioliktu
vimtt lenku raszo.
Nustokite
daryli n.aisztus, įsižadėki e
viso ko prieszingo vyresnybei,

nustokite buri, lenkais, lietuvinis, arba ten kitais kokiais,
apie atei
o ji'igu ueįioietc įsižadėti, tai
pasikarkit visi sykiu, arba ei
kit. ten kur pipirai dygsta, o
g;d tada mes jums ir dovano- aut trijų vežimu
-im 18(»3. ir gal tada pasini
sniegu taip, kad negalepin-im užjnirszti, kad mes d u nd nei iszvažiiai, nei iszeiti
jums.... pmogem Ievyne*2 c žim g'. scziu 6U8Z8

i žinoti ir

i u

d cva.u szvruti’.s padavė pro
ai!
testą pasiuntiniui 3’askolijos

U

i urs pit
k.'diimev

i nu s! U

B v me, idant tas al-iuu-t u cni.
*
rni. * l evas
szvenfas
sa vo
ptotė-o*
hiszkiiia
ūmui, i
kad caras aresztavo Inms du
O.engti VISU
bai tokia daugybe
kunigą Km L
...
ir kankidams kataliku-. Jauzo
I1OJC* 1’tjHC
savo prižadėjimus dntiH Tosuifa už vari
piežiui. l>opi«žiu-t arrsztavoįima kunigu ir t’ t. vadina
sulaužymu
visu
eari-^zku
t
prižadėjimu ir sutarimu, tarp
Popiežiaus ir caro.

Jn bndu užU ’X.._!'!& dsfe
;G.A:-’ik (Ūži
.Mvė žydo j

Ibdcr-burge. policija randa
iszJmr-tita daugvbc al-isz.-uki

Isz Mftfikyvos*

niu prie caro, ttise atsiszaukimu-e yra’pnra-zvri' iszmgtinejuuai carui, kad jis nžmuszevi
•sn vilti gere-ms ateitus, kad jis

kaip jau buvo rasžtta .(«ar- z'1, kad Maskvoje areazia'<*
jo keletą studentu, dabar V'-<
priineszam, kad biivo pa^du
res tikras inuisztas, kad v isi
studentai nurejo sulaukti ubg
Mikal->jaus ii ka- nors g«-ro.
Studentai mokslainės \ndiua
mos ,,Zemlcdielcz<*"kij insti
tute dar daugiau iszaiszkino
norus konstitucijos ir lodei >zita mok daine bus suvisii užda
ryta, o studentai pmkoroti.

saro noru despoti^zkar vieszpatauti atitolino nug Saves xisus norenczihs i-pakaim-i dirb
ti del hlbo teVVtie;? ii’ t. t.

H asbiiigton, I >. (J

Danesza, kad buk tai caras
savo kamimrije t ada kideta to
kiu ntsiszaukimu ir į'aveiksl.t,
iszuLzkitianii užmuszin'm Ale
ksandro II. Isz tos priežijstii s
vyra nresztavotu Ridėtas tarnu
Atrado pinigus.
isz pal jciaus caro. Carns nor
Grodno rėdyboje, paviete
atrasti kaltiniku, kurs atsivožijo tenai barstiti atsiszauki- Brzesc Litevski, sodoje Domi*
mus ir paveikslu Iszaiszkinan- irinvicząch, kasda’mi dūbe del.

hlilti ir micri to siisiviciivji- Į

no turku idant tas arnicnams
o, arba tos draugystės. Pi iv du t u gubernatorius Tr kitus
mus rnoteriszkiu norineziu irz
į) susivienv imu prigul netiktai pe rd ė t i n i u s
k r i k szczi o n i us. liai kiti girtflldiste, o \ isiir įri
finikai vienu Minsko red. bet Kad tokiu bodu nebutu
tinai
j kitu redybn. Raszem, kad
praĮėjimu krauje.
priGzima piazidrntui ir kon
įižine nauda tos draugystės,
gresui praMzimas su pa mažam
puikai nor visur tvierti to-

as draugystes, arba tokiu-sii-

)
L
maiszt

ĮKada susirink usiem ni.i
b delegatams . vienas jsz i!(•]<?

liti pranoza, kad

va buv<s; ne- atėmė bilo ir re
voheri ir dar kitokiu intaisi,
be] mnsztiniii. Ncgiažn, negi^

LIETrVlSZ.LAS
n m,
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Lietu v iszkas teatrą??, kurs
ivo Atgraiitaw 18 \ asarionu-
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i k I ai viena
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įauk

nor pamat y ti tj

teatras, o '
Į teat ra, visi
a n i n j tikru atat i
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i po vnnbi knnk 111 1D3S i<R1
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t ca*
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to, delegatai pradėjo r kti

iszti. •
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m

■ i

•s ir \ u.-t ri j os, at
turima v N'm bes
. Austei jos ir Fru
ndima daug kitu

i;

d a >•

kad yij
3 ii. .kasz

nn

*

daneazh isz Kanstauiina]
Ptdijofi kuri nusiuntė viena
kad tenai nug
O 5 \ asario
’ ’■iviezka garlaivi po vardu
•12 buvo 61 atsitikimu koLtcuiv*1 <iel pakorojimo
*š,*7 mirė 29 žmogszcziu,
'1 a2^*ainiku.
o

i LUs k i ei

pinigu '
! ;tŽU V

.■a
Kazin K

o
vadinami ju('Žios
karun.'iiS, gy\ cntojei pra vesele prmmlejo
> d. \ aša
i r sc
de szauktes pagelbės n9g rio. J ai gi vai k in *> kų ra v esc
> a bainikai i,

m iu< ceiHu<
i. N t s i 'n s cm ' iįžnyezu

ti i *>

I.U0

Am gyventoju fe
m •?.a užrade Kinu

i ■tie

1 ■

i

na

\ nt

3

u viresnyno dar
paklusnus.

i s g ė rymai, gar
gi vieta del užej.
dim- :itsylank\ i

m

! H.

xiiif susirinkinikų nutarė rvi/aldžios Priisii,

lsro dūda vr tas vokiccziaiu
kad t<d<m Inai u iszve<ia n
isz katurybiTįi ir d-o ■ ;
Earcljistais, ai ba r--’. ■ im i p *
štilis J tada, iv ’}'<•}.t zj.i m o

.1 viregnybe

buvo

vienas g.’d butu tm skv leta g«i

•lino.

v hmm m

pieno k uor
milžinių
h tas czekii

m ne

O

to Leono XIII.

Amerika be jokios par’ i, o A ukieczei n* T ran
i;-re>e. k u k amerik*>nisz

jo rėkti;
• liihi".- Jf
p ezekiszkai! Ir n..■ii diėti 5V
Intus seimo it ik.d.’i
pispakaitii. deb-gnt
h! Mes tu r? jin* jam
jis ima alga, tmi» J ii
pigus tur sz n c keti

•

kad ne anifibii šatrai, tai m*-

szcziii, visokiu kalbu ir visu
Danesza isz Uvnio kati Tr- kiu tautu. A t įdavė azita. praB/.imų Į'i'czidviilui, prezidentka
iVisiėina sykiu, ir.-uįvrrti vi vms szv imtas Leumis XIII 24
draugystės, .Jh-drict \\<»n.etis imi usilnikitiimrt f Nereikl
Sausio
i.-zdavė
Enciklika
;
vi|r tokias d rang v.stc>. Bet caras
r
tada policijo- ir indmgtu pu]
h \ iso svieto, ragidamas CLristinn Temperviice I. ni»>n *’
u
\ 1HUS idant ru]>in(us apie drnu i įtalpa )«rasz\mo yra, idant
uižiiM, m-i kita
mo.
plat
iii
ima
tikėjimo
irti.
b.nes tverti. JHmict ir
vii
zifk ntai, visais pajiegais rupiIans red y b«'s ukimkai. in-r-ėapie niukd^p
Prusii ir Fnuk iizijoi.
I sutverti tokia pat draugv
nr k.*
b
’
jiina
Opium.
k kokia jau j>? iesz keliu im •
J’.'tisu ir Frauciiziios
M
u
| yni susi tverus Minsk' • j ». • i \ • .s i ę i) i u zincs, kad litini nor iižtai tegi
bje, bet nesuki ūke* nfrv caro ziici -'iHHsti isz amerikos gyžih tine
J
i
iivehjiniH, .
jau
. li’ius, l ai užmokes.’iis umeriatkniukina vi>»i
hsiraszo prie
VSl«'»
(ouams. KongivbiHMinsi parvi raszczio , l - ikll 31iljsk<> }’«•(! V'OoB.
davinėti ka*. -

■nd 'is dūtknii
* icziu ir k

ant

i. y. 15 \ asario kaip jau c*
15 Vakario buvo susirinki l ai itisit i ai? ke siisirinku-iej

A an Thu-i

Turkai dab.tr i.<z vi

'*• r
daro priga lavone, kaip
. “ u pricsz kare .->u mii-koliui.-,
■ .. tins rodos, kad ma-kolini, imt
!us sujudino armėnus priesz
a t urku, o kad turkai padai ė
<.;
ai ndnimiu del armėnu. tai
m
olius turės viel proga kariami
Lais, idant iozliusnti armmu> valdžios turki;, o painu* zt i
<» savo valdžia, taip, kaip, so
■>, kariavo, kad i'Ziiūsftti Bul■- ir kitus, ir turėti antis po sa
valdžia.
• ktiK'sza, kad patriarka armėnu
». L jo atvažuti į Peter.sburgu ir tc. iszairzkincs dabartini padėjiarmcnu, prasziti užtarimo caro,
‘ ; i aras atsakė, kad patriarka net priimtas.
Matote, patriarka yni katalikas
’.s maskolių earn nepripažino už
. d va Inižnvczes, tai carui toksai
' ■ogus negal tikti.]

bsivienyjimas u k i ui k u, taip-

( Kadrktoriumi hiikraszczio
..(daždauiu” yra kunigaiksztiMiesczerįkis.
O laikraszti, vd as pati; juta.
.diraždaniu** yra orgar u auk'’/.cziutisios vircsnybės niasko
t’ienoje uzgv nuo caro,
liti ir abelnni
maskoliszku i arsznvojr. kas ; .'tušavo keli
ari-tokratu. l ai gerinuse rodą a grasziu , k a- k- eta rubliu,
masktdei mums dildą, ari.-*
įsižadėti, ir <avo kalbos, ir mi
u as I i h didi
v o istorijos, irto viso kas dm
.rubliu.
musu yra brangiu, ui ba pa>i
’0
karti x įsiems g
Ziiioti, ka
kurs tail i ■
. Y *.oje caru. IMnž kv-iic
\ iiim'6
{Szvento levo LvoUo ka<l dleiio|e
N III carui Ma-kolij >■>.

Isz Amerikos

Poopiežius ir armėnai.

parše“, kad Jlinsko red. yra

i

ridūta ant Ma-

praszom broliu

baisiaus atsitikimo, ..Kauki
le kėlė, labai gružei priėmė su
ni5 musu broliu kražidsie.“
sirinkusius ant vefcMlios, bet
bijodams, kad nebutu k<» blo
Komi t et
go, usiprasze aniulus dargus

&

Lietuviszkas Teatras

AtsiNzaukimiiN prie lietu
tarp viau lietuviszu kolioniju.

„ Ą.P žvalgą ”,

KTUWISZKAtj SAI.IUNAS

K’iip daugeliui žinomu, iszeiua

Pittston. Pa.

Mokinimas kitu, u hibnnisei
nesza žinias uuk.sztaicziarns ir žo*
teju
norėtu
Imti
agentu
.„Gal

\ aiku, \ ra tai >\ ari»iausi> užmaieziams
Lietnvinnw
uz,
Po vardu ..Kankinimas Kataliku
dutis, \ ra lai > garbinuiausis
r*
K ražiuuse,"
žvalgu“ kariauja už katalikiszka timieris. Isz senųjų, ' ienicm jau
.Jau imiž ko

uekožmis

r\ ti, o kitiem^ ir mažai ka tereik daryti, nes jie Ims lietu
atsitikima, apie visus nedorybes
maskolių ir kankinimus musu bro vius, katalikai- ii mirs toki(*is.
K.

*

liu, labai mažai težinoto, lodei te
atre pamilti.Cit c visa baisi žvcriszku
imi maskolių ir kankinima musu
broliu. Pumai Nile kaip žverEzkai

sukapojo.

isz biznierių
gu atsakanti

"įl

r’ms ir kitus aprėdus lxažn\ežios,
kaip kas jiems tinka paėmė ir po

žvalgu” nežiūri par pir.-ztus ir nu
dengia po dangezio kas kur yra pi*
kio; žodžiu rėžia visiems į akis tei
sybe. l'ioa, kaip kili laikmszcziiii
teip ir ..Apžvalga” ne visiems užguna padaro, lu-t reikia įžiūrėti,
kad nė vienas laikra-ztis visiems no

nor gaut užsiėmimų
czernoje, arba sali

mės aplietos krauju lietuviu.

kaip

Jaunas vaikinas, mokitas,
išmintinga, dorans paselgimu,

bo, niokitoju atsakaneziu netu
reni, reik mums seserų, kurio?

arba

tevul atsiszaiiKia
,,(iarso.^

dal\ku ir isz vargdieniu žmonių.
Pamati>ite giviise pave-ksluse
džius teisyno, apie maskolių earn
apie jo norus, apie jo u/manimus

Reikalingas Vargaiiiistra.
j”. ? *

mos savo artini:), milėdamos
teisybes apie priežastes nelaimiu dorybų, milėdamos Dievą ir Jo
lietuviu ir apie ta. ka mes turelio
prisukimus, norėtumėte pase

ir szunvlie

priimame tik ant dvieili (2) czc?y
>iųs(i par pa>zta i namus, tai yni:
ant pusės meto ir ant czielo moto,
Ant czielo meto su pri>iuntimn par

kos. ant pu>ė.s melo 3 markos. Pnr
-tise, iki maskoliszkojo ruhe/.iuiis
>u prisiuiitimu ant czielo meto 4
markos, ant pu>ė> melo 2 markos
- pinigu- ir rankra-zczitis galima
siusti ant szito adreso:

ira.

kinanezios nedorv bes
maskolių.

Tr<-iiiiii iftzelnn i-z Slicnii'leriv iii l'cun.- Iliirrn
I iifi wisokiu jniikii gėrimu ka'i|
.1 niH iion. .Maneli Uliunk. L’ hit'lii' n. Slntinjflon
JODUI galima gauti, kiek tik du
\V hit*- Hull. < ’u i .i <i uq utį. .1 !l< nton n, K •ilil'hi-ui.
I'jiaun n U nlJiTly K'M. 7 3H V.I5 niu 12 13. 2 57. lūs ir kiti. lo i žnd/gri.s iižejas w įsad
užsimano: atsigerti kuo ska5 27. pu plelu. ’ '
?
. <
buija pryimlas pu. ife&i,.
įduczio, saldžios, karezios ir
Iii N<-u York ir l’liilu lelpbln. B OI. 7. 38.1' 15 ry’
,
’b f
r>
los tik norėsite arielkeles. kad ir tu 12 13. 2 57. j.<i piei. In Quak»ke. Sw
G'-rlinnl- ir Ihnl-oiultih- 6 (pi !•. 15 rytu 2 57 fupk-t
3t) E. Centre str.'Shmamloah, I
|
In VV ilk'x-B:irrv VV bih flnieh. PilI-tuii, La
i^vilb-. To«;ind:i. Sayr«-. Wuvcrh ir Ehuira.fttH.
raszH u itsilank vt-ijr įo .wi^ko pa įVili r.v lu X 57. 5.27 po pii t.
IV Roi-Ih’Mit. (Jfifr.-ilo. N’mfuni l-'uRalrhi VV< -

(

stii-> rt.iH. 9.15 ry lu 2.75. 5.27 pu j i«*t.

M. BOKDNER D. D. S.

buna atida ritas
9 iki 12 (pietų)
piet nuo I iki 3
7 iki 8 wakare

ISOS

k’» Oak sir. Shenamloidi. Pu..

Sim ui..; i ii 9 13. IJ

CH. SHMIDTO

centu, pasirūpinkit! ateiti, o bukiti

Pittston Luzerne ( o. Pa.
Ht r> n Otto v. .U<in.it > .'Je

Trtiinai ixzeina
Šliundra gali kas nori gauti ir
iii namus parsigabeni i

reik para-.

... i

Pardzja S adyna vakare
11 KIETAS 50,35, 25 ir 15 centu.

daugiau turinezios mokslą atviri’,
siszaiiktu, bet bus. priimtos ir moterių ir vaiku.
gynimų nutiyja uailgy oe pr
siunstu padekavones laiszku.
limns, tai iszmoks, kų daugiau
< I v\ euimas ir ol f 'sas:
reiks. Pinigu jeigu neturėtu,

V

s

minus neatbūtinai

:1

sz.iti laiszka pas godotina kun įga

*

ATSl LA \ K YM()

VA L A M X )S:

nu 9 ryto iki 3 po pi<-(
9 vakaro.

ir n t <» iki

®r
\
įgadins’ A;
Size, (('4į

M< - IV < . [ i:
ir pažiūri ii jo
i i<-n.. kurie p:
i r g va ra n t a v <
savo v aula. <■

Snirrąžyk sztaj*:a i ..nima SU <n
tie) iu. o nu'Slaw
rusiu- iinc per t*\
>•
szi. sn sr.t
lah lukiztaisau
.u apdaryta vi
a iszinarglU Et
in pa (u n ko if pf
iai< v įdurtais, lai
krodi'li. kuri m
parduot.
o Jeigu
itin*k j.

n v\pres?a

|ll Į’O |>l<-tu.
i./.-itiM k.z

įkus pliolographas. kuris
aszei labai in žmogų nutraukė
paikai

Iszeina

in

Rum

Raven

Centralia

Maimt Carmel ir Shamokin (5.15 ryta 2.

Io p<> pictn. ir ailena in Shamokin ant

• Center str Shenandoah. Pa..

užsiraszyk ,,Lietuva“. <? apie viską
(lažinosi. „Lietuva“ ka>ztuoj.-i ant
motu tiktai *2oo, J kas lszvirszau>
už ja užsimoka, gauna gražia kny
geliu dovanu“ arba kas norės, ganknygeliu ..Sapnu“, kuri netruka-

• L’ž-iraszant ,,Lietuva“, pinigai
už ja reikia siusti per money order,
arba registravo!ojegromatoje.

M. Slavicko
“Lietuvos“ neniale tegul atsiszaukia per gromata. o mes prieit sime
Lietuviai neužmirszkite atsilank \ ti pora numanu ant pažiuro, už dy 
ka.
teisingas
yra ne pacziuotu, tai
Kaszidami. arba pinigu siųsdami
už. ,,Lietuva“, uždekit adri-a -ziogervariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui954 -33 rd str., chicaoo n j..
kiaušius cigarus
9 W. Coal str, Shenandoah. 1'a.

;:«!>

po piHu

X4. 2 57, 5.27. ?

nori kas kad atmalewotu ant
formos tai wiska puikei padu
nebrangiai.

7. io rv ta ir 3.45 no piet.

land Bio.

WcAVEATS,TRADEMARK$!§y

29 E Centre $tr.

*4* COPYRIGHTS.^*

Meldžiu kitus lietuvi*

Amerikoje, taip ir Pru
snose, iszeinaczus, patalPromptly «ccurcd. 1 radc-Nlnrk i. Copyright#
and Labels rcglMered. Twenty-live year, ex
perience. We rctMirt whether patent can be
piti ta atsiszaukima prie
secured or not. free <»f chnrRo. Our fee n<>tduo
cutll potant la allowed. 3*2 page Book Free.
SI. B, WILLSON &. CO.. A ttorn<«y» at L
.
fjp. U.S. rut. Office. WASHINGTON, D.O, ĮLletuvaicziu.

,u k;ia iiz
• . W. Dutdifjr.

Saranac. Mich.
•‘*2 1 ui ton str. ?

liiV'ii. I Irt įlietiem. Easton ir Nev

u szipu vvužiuot.
Rutsija, Lenkija ir kita?
azalis Europos.
laikau salimui, kur wise

ii wo wienzemi.

11.35 ry

Iszeimi isz Hazleton iu Szen
1 !.".<> ryta l.(i5. .5.30 po pietų

gi K. Kavlžiav iezius vra
zifkorcziu irsiunezia piuin-

(

Į’Iacr.

Maliaiioy

35. I.,*i>. G.03 po pidu

greit

IsZ ,>/e IHuluriu ii) l’otlsvilll

in

Pi. 40

posgt gers kfiauczius ir leisiu
gentas, luiwakorcziu ir si anti

k ra ui u we wisokiu

n. wii.nt n gem-ram.h superm

lemlenta-Smith Bcthlehcui. Ba.
>. LEE. gen. agentas

J0N0 MIHLD/IŽIO

Lines.

ai užimanti ir juokinga knygų
ė. taipgi su abrozėiiais 15 cun.

A. \V.

813 E. Centre sir.

uit pirkti musu spaustuvėj

Shenandoah, Pa.,

Musu

me sztore wisokiu daiktu gali

ipatingai reikalingu nio
tems Wis gi ten geriau aiti ka
kur turi wisokiu daiktu. Teip
NVroozynska yra wisko ko tik

spaustuvėje galima

Baznyczios,
w iena dol.

kuri

žmožiu

Mahanov Cit)»

Paduodame czion bri»)iam>
žinių, kad Prusnose iszėjo nau
Ten galima gauti sžwiež.iausiu ir
jai dvi ]ab<ii naudingos kurnu

gerinusiu valgomu ta worn ir kitoni»zku daigtu.

<

in Yatv

< it I svilh* i u ?

WISZKAS SZTORAS—

NN . Pim* str.
Pa.,

York. ".19. ry la 12.30. ;
In I*hilad<*iphia 12.30

KKATTIAVE.

r ’> t

MAVROrZINSKO

Geriau

ir

In Ila/letvn. Biaeh (’mil Junction.
Haven Juclion. Mauch ( hunk'.

I"?3 - Kiri-

CAS I OBTAIN A PATENT? Fora
un? tt,n ho"Cilt opinion, write to
t*'1
who have had nearly fifty years’
tlonC» 3rtCri I J11 10«,?ab.Tt.
Conitnunlcaiious strictly conlMontln). A Handbook of IntuhTthem Hon’tT™fUA.BntC'itK and bow to ot>IC.Į ami™.13,
out8<vM?
wld0’y
publlcwith?«k<S?wT2ithOi ^venter. This splendid paper.
JarSeat
IUuatra,^<1. has by far tho
nn? sc“?ntiflc work In the
" n il ii •* J?.year- Swnple conics Kent free
rnni’n?
oiontbly, $2.50 a year. Single
Uful nl7tM
i^VCr>’ n‘,n\b,'r contains bcau’uui plates, in colors, and photogranhs of now
latest’dnlk.n ’A“!’’ vnab,ln« »uUder» ?o Show tho
Mrs V £ A1n<t8COUS9 contract*. Address
MuNN a CO., 5ew Youk, 301 Duoauway* *

• ilia tu A-iiiand. Girardville
( r< ck. 9.40 ryta 12.20 po pietu.

.’AS SZI PKORCZl L

? > iiii'fii. Atshi.'l'
paczto adicsa.

r.

aw

rii, 1 Ilu/l-.-nn. |O>J

I -žolini i-/ lltl?l< hi|| į S/vnthlori < .15. 10 tO
d !n 12 15. 2 ,V> 6.$i 7 25. 7 55 pn pb lu.

u no S12.50lki

.tcriszkft. ar wysiusk i>? kic

znam laikė

PATENTS

Jono vvasario

ri ant 8.40 ryta ir l.5> po pfclli.

<iii nu auksu pH
tl’as lenrbiijrlis su kl< kvirnu laikrod'*Ihi. biKnAe.rant; w>i Jn, tsyn kiekwlmn.

Re\\ P, Abromaitis.

Shenandoah, Pa.

Jaigu nori žinotie kas dedasi s t ie-

V iljr ; S/cli;i4..ri «’• l»'. 7.50. V 05.
12 Z2. 3 (Ml, I 40 5 20 7.15.7.55.

....

1 laktai as isz senosios twines

pigiausei: Duna,
baranku, cukrau su ledais ir smetona,
Į Ice
c< l
(Tcam.l ir
kitu daivku del

vieno supranlancziame keži u viję.

.Coal str. Shenandoah. Pa.,

R. DABB

j p

S 1) ta ir 4,00 pn pidi), ir ateina in She

-----

site Daug naudingo iszgir>ile. pa
silinksminsite ir ir apsiverksite.

KEPTI’V Ė IK (.’rKEKNB

:ukr:<"Zlis .. Lietuva“ iTzciu i
>ub<-iiu d/d/j,iu>i*mc Amcrik'ii
liiie-tc: (■ InAigo. III. ..Lietuva \ r.t
t.-ii k it.ilik.'-zk;i.s latkr.’Kzlis ir žiuoį nem> >larbinvkams p.-tdtioda nau
jausia ir "Varbiatisias žinia- isz \L
"ii szal.”: victo, kaip tai: i-sz Am I rik<»- lyniip ••». . <>HiVos, o dau
giaux’i i<z (’iiicagu, kur daugiauPriek tam randasi* BILIARDAS,
>ei Li.-tuviu r-mdasi.
„Lietu
kuržisl' iloboilumo.uluczio ar arielkr
užmanė ,,Lietuvi>zkas Kolionij
les isiy iMijois. galima ir boles paraiArkanse, kur jau szendien arti 2<ž
gyvena ir ant pavasario turės savo
saliuno yru sale du’ri milingu ir kilioįliviszka kunigą ir
tu stivvcigu.
nors maža bažnv telia.
?‘M \\ . Centre s!r .V kilnu Cit v- Pa ( yraraszoma paprastam ir del kiek-

Puiki yra užeiga, nes galima gaut
netik isigert gero sz.napseko ar alaus
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion
mums lirtuwiams darbininkams lie
tiro bzuii.

111 Vrtte-Vlllv.
!». 15. I! 05 r< tu 12.13. t 57.
L> -l;i m e III. 7
S.itj. JU
(.<• plrtll

r žinoto lietuviai kad (‘Hh’YSSHMlDTO \ ra geras alus ir

na kunigą A bromai ti.

John F. I’loppert,

In .TmikbniuiQ/k fi.t.4. 0.15 ritu 2 57. 5-1’7 pu pi<st
In Itlnieu iri«'V^V1 b01 sJ.i5 tylu
p<« pi<-i.
In Auburn *.< IS r>lu 527 j o pi< (.
• •
In Ji-mie-vilb-. Levistuti ir lhv<w-r Jlvuduw
7 3- ry la IS 13 pu pi> t.
In Stu-1,4011 ir l.ninlur Yard (JUI.7.3J. V.I5 r.viu
12 13. 2 57, 5 27 pu pietų.
In >ijvej Bruuk .hiki-koti. Aiiilenri-d ir Ru/leimi tKH. 7 :0. v. 15 rjtn. I? 13, 2 57. 5 27 ir >.<«* j u
ph lu.
In >'•!;.nloii (J.0I P.15 ryl:i. 2 57 ir 5.27 po pjrtu.
In Ilazl-brook Jeddo. Driiioii ir I r-n juml « lh.
7.K- .< J5 r.\ !:i. 12.43
I* po pivtu.
AshLunl i-.r i
|n
i v tn. I <«i. I 4(1. I 10. O 35 pu pietu.
in R.n<n Run. i'ciitnilin. Moi.nt CurmeJ ir

(111< l< d i i):i

pritaikinta puiki
ieti-

lykui.eitn kliosztorin ir ten
prabuvę neatbūtinai reikalin
ga laika, mokinti vaikus ir tarnauti Dievui, tai tegul atsi-

laikr:i-z.li- vi-uki'mi' ir visiems už
ganą padary tų, tai nereiklu mumis
keliu laikraszczifi isziei-ii, nes vie.
n<> \ isirm> pakaktu,
,. A PŽ V A LGOS” užstuliavimib

T.. Pauliukono

' i
'
E. Centre str. Shenandoah, Pa.

1.10. 5 27, Jl.lfti pu

daryti idant būtum laimingesni.

Pri teatro bus

W Chmleli^ucko

PANTI’ PAKTARAS

kapojo, dra>kė, mu>zė, dūrė, >zovė.

Pamatis'to

TEMYKIT BIZ.XIEREI!

ir už lautiszkas tiesas; kritlkavojn
ir draudžia kas prieszinga kate
likiszkam tikėjimuj, o pagina ir
privolija kas naudinga del kataliku
lietuviu. Sekin io sako, kad „Ap
žvalga“ nenorinti teisvlio garsinti,

Gelazitttelias Idiigli-Falley

Pine str. Mahanoy City, Pa,

EIKITE PIRKTI P

BIZNIAI YRA APGESINTI
MUSU LAIKRASZTIJE.

Kas nori, dar gali gauti gražia ir
didei naudinga knigele. kankininian
iM. M/IhCINKEW¥CZl(IS katalikų Lietuvoje abelnai, o ipaPrekė 30 e.
Kas norit usiszteliuot nauju geru tingai Kražiu>e.
tai nuweikit pas Motiejų Mareinkewyeziu, o kada jo darba pamatisit,
tai kito niekad nelaukisit.
E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,

Shenandoah, Pa.
ter str.

Shenandoah, Pa,

