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sas bledingumas alkoholio, taip tankai dar !?uvi>u nentsižadėjo, pa-lap-ziai dievam
jau darodita, jog vartojimas per daug pa
jo kriksz<-ziony*les. pngrižo prie pagouiszko
didžiausias ‘ udlaimes sviete, jog

KITI PANASZI GĖRIMAI

Atėmė mig anų Kurlandija, toli nuėjo i Mozu
rija, kur visas l>ažnyczia> suardė, o križioka.
kur katra sugrielM! iižmiisz.v. arba gyva sūdo

st

nžl’inil-

ilius.

naikinimo tiiksumeziu žmonių, po suligvniina
savo dale* tev\nes -.užėmė. nepriehdei norėjo
jam atmokėti, niig savo gyminaieziu tapo užmusztas 12G3 met use.
Tok* imi įėjimas sulaikė netikini platinimu
kriksezioniszko tikėjimą liet ir visus <rernv
stengimus ir užmanimus.

czi. Bet neinasi czioimi apie davatk\ste.
arba į>r:eszingai, o raszom tiktai teisybe.
Maistai didesnes dalies žmoiiiu vra
per mažai gardus. Pat ta neužtenkanti
iižganrdiima nervu vuostaneziu ir skani

niszkinti reikia reikalavimu

Du metu iszejo, o Lietuva savo Vyskupą

daduodan- neturėjo, Mindougas iszejes iszkantril>es viel

alsiszaukc pas Popiežių, kurs tada davė prieiki
tu ir vartojimais, -dm»ilai:ežiai* užganė- maarcivyskujiui Prusu ir KurhindijoS id.iTft vi'
ska reikalinga padarytu del surėdymo vyskupi
diima nervu.
stos iszvimtimo vyskupą. Tiis visus prisakymus
Popiežius daro su ta iszlyga. kad Lietuvos

Apie draugystes hlaivystes
. -

.

.7

riesz kelis metus, apszviesta daugiioK Anglijoje, pradėjo runinant gėrimu, Lutu paaukauti ant palaisi
lis, idant savo brolius, žustanezins geibo
ir Kurian
ti, idant, atitraukti jus nū paleistuvistes
ir atvesti ant kelio Idaho ir gražaus
čio vi>< kin g< rimu, atsikreiptu prie užįlindę* padarimo skanesniu ir sveikes norejo, jis Vilniaus vyskupyste^padare ir mig gyvenimo. Pirm visoko pradėjo užmegz
Sąnariai (u
niu musu maistą, tada noro pi ie vartoji- saves prigulminga; nesiszszventines ant A il- ti draugystes blaivystes.

ninus vyskupo Vita, mokintini Szvento Jauko.
padare la vyskupą tiktai >avo pagelbiniku,
arba sufraganu. 'Pas buvo sufraganu vyskupu
Lietuvos. Įlotam Kristijonas pirmas mokinto
flpie didžiausi skirtumą ir permainos vai jas Mindougo dalyku szvento tikėjimo. Kristi
jonas buvo iszszvenstas niig arei vyskupo Pro
su i.i Kurhmdijos, kuriam padare prisiega
kaipo pagelbinikas, arba sufraganas. Apie ka

czemose, idant ju nelankytu,

linksminimus del žmonių negereneziu: •
bet surado jie tokia daugyba tarini šu
sirinkimo pasiuntiniu, jog tie

prigulėjimo prie arcivyskupo Prosu ir padare
dūrins reikalinga dali kokiu nors valgiu ii neprigulmingu uiig kitu vyskupu, 'lokiu mas.
Priėmimas maisto privalo jam padaryti budu Kristijonas buvo pirmu Lietuvos nepri
prijemnasti. O tas tiktai tada yra gale gulmingu vyskupu. Ta vyskupą Mindougas
niHfl, kada žmogus yra sveikas ir kada apdovanojo dideliais turtais o kartu ir križie- •danezio žmonija vėžio,kokiu yra girkus, taip jog didele dale Lietuvos tada prigu

jo skanius ir nervai ne yra pagadinti ai
(ūklyste, iszgyilyti t:
koholiszkais gėrimais. Nes tiktai po g<- dyti, reikėjo rodos, kad Lietuvoje tada butu dabar
pažiūrėkime
ru valgiu, užganediimncziu reikalus niu pakajus, kad katalykiste pradėtu platintis, kad
su sudėjimo, ant tikro esam atsigaivim ,au Lietuviams nereiktu bijotis kryžioku ir t. t.
isz puses križioku kad ir buvo priguįmingąs
ndg vieno tiktai Popiežiaus buvo tai tiktai už-

žeme suvis. (J
ant draugyseziu

kariauja su g

Todėl tvirtinu, pabeigtinai, jog žmo
cijoje gyventojai suvisu nežinojo gėrimu
gui, visiszkai užsiginaneziam alkoholisz- Ji tos uždengtuves križiokai taip kankina ir
taip vargina tnkstanezius žmones, kad i.sz vesti turtingi ir laimingi savo kasdieniniam
iszkantrilies užsimanė i.szvariti križiokus.
gyvenime; po tam prasidėjo atsidėti gė
Mindougas
kad
ir
apdovanoja
vyskupą
venimo.
rimui alaus, iki ant galo priesz ketinis
visokiais
turtais,
vienok
pagoniszka
tikėjimą
Iki Hziolei raszem tiktai apie pasek
szimtus metu nei nsi ragavo in degtine.
mes, arba tiktai apie vidutini vartoima
alkoholio. Ne yra ežia iszaiszkintas vi- ste Lietuvoje.
kokiu paprastai
v

atveda girtu klyate. Tengi, iki
tol buvc nežinomo* bėdos, pra
dėjo jos atsirasti, ligonbucziai
prisipildė ligoniais nū girtūkly
stes, žynį’ai pasidaugino skai
tlius beprocziu, o kalėjimai
prisipildė prasikaltėliais, kurie
dasileisdavo darbu vertumo
nubaudimo, prie ko jūs žinoma
atvede girtūklyste:nes isz jos
paeina
beda, sumaiszymas
proto ir pasileidimas, o žino
ma, jog tos trys sesers veda
tiesiog prie prasižengimo.
Valdžia Szvecijos mate, kas
darosi; mate, jog girtūklyste
naikina žmones ir ant turto, ir
ant dorybes, iszdavynejo gi
nepaprastas
asztres
tiesas
(provas) ant girtūkliu, bet tie
pasistengimai neatnesze vai
siaus. Ant galo 1855 m. Szve
cijoje valdžia, del gelbėjimo
szalies nuo girtuoklystes, suszauke visa draugija. Suszau
ke ji atskiria komisija, susidedanczia isz prakilniausiu ūke
su ir paskyrė jai npmisliti bu
da gelbejimo savo žemes nuo
visur prasiplatinusios girtuo
klystes. Taigi vtoj komisija
už pirmutini ir gabiausia bu
dą pataisimo žmonių likimo
pripažino. . . . Idai vyste.

— Tegul žmonija — pasakė
ji — perstos metyti pinigus
ant girtuoklystes, tegul nonaikiną sveikatos ir proto prie
bonkos, o turės ir skatiko dan
giau ir spėkos ir iszminties ik
valiai del iszsisaug jimo bė
dos. — Teisybę tam nuspren
dimui komisijos pripažino visi
iszmintingi szvedai. Tuojaus
užmanė, idant kuogreicziausia
isznaikyti girtuoklyste, o ta
me mierije sumislino uždėti
draugystes pagal sekauczius
užmanimus:

1 ) Kiekvienam mieste užsi
deda kuopa, susidedanti iszge
i’U žmonių, del pardavimo (.leg
tines, alaus ir t. t.
2) Tos kuopos ne ves pre
kystes gėrimais del to, kad ant
j u uždirbti, bet vien tik, kad
juos pardavinėti buk taip kaip
vaistu, buk taipgi del viduti
nio vartojimo.

3) Kuopos pardav ines geri
mus sveikuose namuose, szviei-iuose ir czistuose, kur taipgi
turi būti parduodami pastipri
nanti valgiai. Ne valia bus
pardavinėti gėrimai ant bargo; gere n ežius gi, visi szi n ko

riai prigulinti in kuopa, viso- riose rytinėse gubernese Maskiti budu atkalbinės nuo gėri kol i jos tai yra: Fermos, Samu
mo, arba paprastai nepardavi ros, L’fimos ir Orengbilrgo.
nės jiems nei degtines, nei
Jž. Malinauckas,
alaus.

Szia paskutiniu iszliga len
gva buvo priimti szinkorianis,
prigulintiems in kuopa, nes ne
jo jiems apie tai, kaip papra
(tąsa)
stiems szinkorianis, apie su
rinkimą turto isz svetimos ne
Visi darbai maskolin, kurie
laimes
iszaiszkinti, netiktai aiszkiai
Szvecijos valdžia, del sudrn- iszrodis barbarizmu maskolių
tinimo anų kuopų apdovanojo ir ju baisi pasielgimą sulietu
jas tuomi, jog jos su dideliu vinis, bet ir iszaiszkins mums,
gabumu gulėjo nupirkti p’-iva kad. ka maskolei dare ir dabar
tiszkns szinkius. Tokiu budu daro, buvo ir yra gerai apmiin trumpa laika tos kuopos pa slita del datirimo perženk Ii n eme in savo rankas pardavinė to mierio.
jimu gėrimu visoje vieszpatysDarbai maskolin bus ežia ap
teje. Szinkiai po keliu metu raszyti ne tiek del to, kad isz
stojosi suvisu nereikalingi, nes aiszkinti istorija pereekiojimo,
žmones atprato nuo garimu. kiek del to, kad kAžnam atida
Sziandien stiprius gėrimus par ryti akis ir parodyti, ka jis tu
davinėja Szvecijoje tik ant tik ri laukti miog maskolių.
ro reikalo žmonių: ant vaisto,
Maskolei savo darbuose ne
o kaip kada ant vartojimo, la
daro skiriaus tarp kalto ir tarp
bai mažai, prie valgio.
nekalto, tarp maisztiniko kaKada seniau beveik kuo ne riaujenti su kardu ir tarp apa
kiekvienam name pardavinė kai no darbini ko. Iszaiszkinidavo degtine, sziandien ~ viso mas darbu mask liu darode ir
kiu daigtu, kur parsiduoda ge visuomet darodis, kad masko
rimai, led yra visoj Szvecijoje liui neinami apie apstabdinima
I ,700. O tuom Jaik sveikata maisztii, arba nubaudimą maižmonių pasigerino ant tiek, sztmiku, liet maskoliui einasi
jog seninus isz szimto akriitu apie visuotini isznaikinima lie
36 buvo netinkanti iii kariume
tuviu ir lenku, ir apie isznaiki
ne, o sziandien tokiu esti tiktai nima katalikystes. Nebijo nei
19 Taip pat sumažėjo skait
jokiu užrubežiniu szaiikimu,
lius beproeziu, taip pat nusižu nesigedina kitu karaliseziu,
dytoju, piktadariu ir visokiu juokus daro isz vi m užrubeži
kitu prasižengėliu.
niu szauksmu. Todėl matant
.Taip su invedimu blaivystes kad maskolei netiktai krūvistovi dalykai Szvecijoje ir to nai skriausdami mus. bet ir
kios yra pasek mes del sveika versdami mus in savo tikeji
tos ir dorybes tenykszcziu žino ma, isznevožidami musu bažny
niu. Tie kurie yra mate, sako czes, musu kunigus, musu pa. .
jog blaivyste daug pagerino nas, musu moteres. nor mus isz
būvi visuomenes Szvecijoje, naikinti, tureme tikrai pradėti
apie ka galema ’ persitikrinti rūpintis apie pataisinima savo
ant kiekvieno žingsnio kaimuo buvimo.
se ir miestuose.
Kaip jau prižadėjau raszyti

Dabartinis padėjimas Lietu
vos.

Matidama geras pasekmes
užsilaikimo nuo gėrimu irMa
skolija paketino žengti žingsni
tame pažvilgije. Pereituose me
tuose valdžia daleido ant užsi
dėjimo taip vadinamu „kurątori j u blaivystes“, kuriu uždiiocziu bus atpratinimas žmo
nių nuo girtuoklystes, o lenki
mas prie blaivystes. Jos užiures, idant pardavinėjimas geri
m u butu teisingas, be uk va ti
nimo prie gėrimo. Bet tos ku
ratorijos darbuosis tiktai ketu

Dmi rev; g atsiženklidavdi
si žveriszkumu. kurs r*
riedavosi po aplinkine?;
bernessu kazokais ir duh
del iszpildimo <10tu jam |d
k y mu. Dak tara vežcddi
idant ras apveizdetu ,,lij
nius“, kada katras iitig ko
kiszku nagaikii (trades slum
Daktaras tada turėjo priii
už ranka ir pasakyti argy
ar ne. ar galima dar nuiszii
ne. \ iena karta ligonis tūli
Daktaras paszauktas pusi
kad jau ligonis (žmogus b
musze) mirė. Tas negaili
suriko Dimitrivas, mes jo Ii
neilgai musze.m. Pradėjo pi
ant jo vandeniu, bet neini®
gas nedave ženklą gyvyb
Tada Dimitrijovas įmgrd
nu stalo masziniike, su l
korkus isz bonkos trail k, h
į krutinę, nelaimingo: utimi
lis pasijudino; Tokiu Di
trijų sako Bergas buvo Liu
v oje daug ir ji»- visi ta dart,i
norėjo. Ta i į> raszo MaskoS
kas istorikas Bergas.
Kaip tiktai Muravjovas!
važiavo į A’i Ina, tai pirmu
darbu buvo pnldi'-zniii ]'■
'szaukti keleto kunigu ftkisę!
so miesto, idant visi jo l»ip
Kužiias trys dienas Munt
vas pasiraszidav<> imt t
szto, kur talpino smerti M
nors žmogyseziu.
Žodd

„pakart, per<zautu vis#
buvo aiszkiau paraszyti.
Bu t ka ucka- raszo (Iznw*
w os pom i n a 11 i i.
Istoriex^
viestnik 1885 m.) kad Mun
jo vas tesi linksmino isz
jimo kraujes. 1831 metClse!
i’hius dar gubernatoriumi*
-ūdijo ant smerties \ aliiv#
Gymine nelaimingo isist«F
n ii caro Mikalojaus diO
j ima gyvybes ir su ta žiueį
siskubino
paxiuntinis n’
Pasiuntinis pribuvo isz vii
ro Muravjovas Jndiuidiib
apie ka einasi, davė žineį
siuntiniui, idant tas ateitu į1
ji a n t 8 a d y n os ry ta, o n«
minga Valaviczia liepe
ti apie 5 ryta. Bile tiktai3
dovanoti anam gyvybes
Kada
Muravjovas k
Vilniuje, tai kožna antrai’
treezia diena, kas nors M
mirti ant kartuves.
O isz kur iszėjo žol
Muravjovo vieszatiej ?

milystas caro suteiktas del lie
tuviu per jo gerus tarnus, o
iabiausei per Muravjovo. Pirma milysta caro duota lietu
viams per Muravjovo, tai užmuszimas, pakorimas ir muszi
mas „tukstaneziais lietuviu.“
Maskoliszkas istorikas grovas
Bergas raszo: „Su Muravjovu
iszvažiuodavo iszrinkti per jo
czinovnikai, kuriūs vienas isz
rasztiniku vadino: „czinovni
kai prie specijaliszku, kaltinybiu
Tarp ju
oficerius Kada dar jis 1

107
rimui Grodne 1831 m. 1826
m.Siergieja Muravjovą caras to dastate jis 8 szmotus raudo ežiu), nes szveiezent piesko- laiko gryną sidabrini j aveiksiu,"o ka<la e>ui szvino. pa\e;k
no murmulo ant rėmu už 129
kurias prilenda
kada 1831 m vienas paklausė auks. \ isjis tas darbas Poma
iszhaliininia* com inu
<
czinauuika, esauezio kancelc
rijoj Muravjovo, ar M. Mu buvo nugabentas isz Sielcu iii
t U<>jaU?
ravjovas neyra gy m in a i t is to Bielaną, isz ten Vida in VarMuravjovą,kuri 1826 m. caras szava, toliaus in Gdanską. i*z
deginto molio ir du bru i
ten in Karaliaiicziu putam in
arszenikav arini ciiik.t Bet ii
bėmatorius
Požaisea. La isz k i lose j bitino

uiHii rma,
gi l»u\ es
v naudota-

k'

re. Aug
dinti. ,

niuio.

o va

V...

\ ali

murmulo eja*is labai sunkiai,,
ne* juodas murmulas taip kie-

<8) ( iltiniai indai, norint dar

įviję nuodu*.

ki>.
neinjmola in viralą. Kiek\ie
nų kartu d<d per*itikrininio o pasidarusiuose tokiu budu
priguli kiekvieną naują indą plikiuose užsilaiko \ isokio ski
žino bloke, Bar metuose 1688 viiili per pu*ę valandos \aii-

caras

Ilivju, tieziai padalė ji gcuc
9) K n mes pasakėme apie
ui iszplaiiti ji kelis karius va
iroszilcziam vandenije.
lo varį ir ciną tas pats priligsta
prie imlu misinginiu (nešini*u*i
metalu. ;
kam Bielano, idant tie siiszne- vieniju*) su indu.
ketu su amatnikais Sielecko.
s isz murmulo

i

!

iiorys už \ ieną pastovą -jooo
auksinu, o kitas aniatnikas
3UIH1, Isz vieno laiszko Poman
šventi niežiu mnrmiiiu amai ui no dasižiiioin, jog jis rengėsi
m kelionę in \ engriją del r.ui
doiio murmulo del dvieju pasklksztmiau* karmelitu. (,’zionikszrzi nose arch i vuose ga įe nm, jog Kazimieras Paca keti
ina laivo rasti daugeli ra*ztu, no žiemą 1689 m. atproviti arhz kuriu galema buvo da*iži- chitektorin Putiną, apie kurį
nori, jog su miriu kancleriai)* skaitome kitur, jog jis dale
j

lies

PAAISZKINIMAS."

'll 11 > \ i

a
rali). ant t * ;
suonmiiė mažai

dą ir paskiaus pradeda misliti priguli prie arsziau*iu p
apie persiniainima imlu, kada
visa szeimina skumlžesi ant l<»
II I <1 I
Ilginio skaudėjimo pilvo, ka.*
a

H; -

'ii-

visii ne retai.

i

kukavo

tils

areli i tek toli n m tos sz venti

SVEIKATA-

jaus. Nežiurint gi ant to

bruoti.

k

Ha-

ly. Isz muminio,
k a l ine

prie altoriaus, ketu
dvejos murini) line*

.b-igu mes indus, kuriuose Jimas paeina nuo to, jog imu
gaminam valgį iirpritinkaB- niai indai greit >u*imu*za.
K?

si u uod i i mas, už tad \ isado?
prigul turėti aut atminties sekaiicziu* persergėjimus:

a u gojui) o
jaus,

V

1 j M e d i n i a i o ir kitoki menkiausi indai ne vra ble Aeit isz.haltinrmas emu ne
daro indu* snvisu neodi
■HBisz juodo ir raudono niiir■imilo m. 1685 už 1400. Dau- vartojimui esti iszmazgoti ir ežiais, nes cinas užlaiko

t

• >

alio

langus isz j'iodo^ir raudono
muminio m. 1676 už 2006 au-

Įgiausia murmuliniu iszdirbiImu padirbo 31. Pomann vokie
2 ) Mediniai indai, jeigu ir
Įtis. Tas nuo 1686 pi. iki 1689 neasti czistai užlaikomi, nevodija maistams. Už tad del užlaikinio druskos nereikia var
alkoholiu*:*
toti kitu. Labai yra negeras

ziausi \ ra

miod inaneziu

Hum. Apie
aug*zczians

gana

<•1 n a

neturi
bet
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THE LITHUANIAN WEEKLY tindami Lietuvei visuomet at

, GARSAS AMERIKOS LIETINIU’ sižen kliūdavo kaipo geri tvirti
PUBLISHED EVERY TUESDAY kareivei, kaipo geri sunai tė
vynės Lietuvos ir polam BažExecutes all kind of Job Printinj
nyczes szventos. To Dievo, ku
and^ranslating in all modern lan
ri garbindami Lietuvei ir Jam
tarnaudami pragarsėjo kaip
-iki, tvirti ir
-) per ta savo
<h ra gyvenimą užtarnavo del
savo tėvynės Lietuvos labai
Garsas Amerikos Lietuwiu
puiki varda uuog svetimtauPublishing Co.,
ežiu. Svetimtnuczei pradėjo va
230 W. Centre str.,
diuti
Lietuva sz\euta.“ To
•
Shenandoah; Pr
l/ievo, kuri Kgarbindami musu

tėvai ir vardan Jo kariaudami
uždengė krūtinėms savo vakaryiie Luropa priesz bari
lotoms, turkus ir kitus,
kali tos krutinės musu
galėjo Įjlatintis su visa
be mokslas ir apszvietim
nors dabar tinai
baroari
<olei nop įk?dbeti mums
mes buvom ir esam silpni,
Rankraszcziai (korespodenci jos) i>
ktaili, vienok,
laiszkai turi būti adresawoti :.nt szio
musu levai netarnavo nei
adreso.
turkams, nie totoriams
„Garsas Amerikos Lietuwiu“
szimiu

Publishing Co., ’
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.,
sizada. .\eseiiei dar kitas iszPiningai turi būti siun«ti per Monet
važius o isz Lietuvos, būdams
Order arba Registrą tvotoje G romą
praseziokeliu ir vargdieniu,
toje ant ranku.

Dr. J. M. STUPN1CKIO.
22 E. Oak st r.
Shenandoah. Pu..

piam prie jusu, brolei ir sese
res! Iszvažiavot in Amerik
vieni idant prabagoteti, kit
idant skolas iszmoketi4 o da
kiti idant iszsisaugoti ran
ku valdžios. Iszvažiuodams m
vienas isz justi aszaroms apsi
liejo, spaviedni atbuvo ir ant
mariu būdams szi rd ingai prie
Dievo atsiduksejo. Reikėjo r<>
dos, idant tarp justi Lutu mei
le, vienybe ir sutikimas. O vie
nok suvisu kitaip yra. Daugy
be isz jusu užmirszo ir apie pri
žadėjimus savo, ir apie tėvynė
savo, ir apie duszia savo. Su
skausmu szirdiesduodasi mums
girdėti, kad
i szsi žadėjo 1
anwuu garbino lietuvei. lo nie
vo, Kurs duoda palinksmini
ma varguose, pastiprinimą šil
am i bese ir pagelba visuose rei
kainose

despotizmą ir tankui Luti
davėju savo te nes
niuo mestas i u
krisdams kas kart žemiau už
gauna ir patrauk su savim ki
tus. Iszmintingi žmones mataut svetimu tautu nelaimes
{uisiuaiidoja isz tu nelaimiu,
prasimoką iszminlingia’i gyvelit-i, bet mes Lietuvei gana
jau turem pamokinimu isz su.
vo locuu nelaimiu. Nelaimes
musu
alo kožnam atidaryti aki
cziau minėjome, Lietuvoje nie
ko negabmie padaryti, bet ko
dėl jus nedalote, arba jeigu da
rote tai su visu mažai, tai mes
negalėm suprasti. Daug isz ju
su ( kunigai
v / laikraszczei redaktorci ir kiti kiek tiek mokiti) kuriems reiktu rūpintis
apie suvieniima savo broliu,
apie mokslą ir kitus neatbutilitis, tai
pjaunasi tarp savies, skaudina
vienas kita ii
nas
nor
ienas var
i vardan
dar kitas vardan
avolocnos puikybes, niekus
laro ir tus niekus garsina.
.Nesuprantam, dulko nesiru-

parvažiavęs marias, susitikęs
su žmonimis, kurie bliuznija,
kurie palis nežino kadaro, nei .u<»K>las gciai ir aiszkiai t
k a szneka, ir jis ĮHadeda bliau pr.- st is | aivirtin tiktai til
jima į Dieva, visol
ti paskui kitus.
Lim-jiniai net ur nei j
Sako, jogei tinai daugiau mo
kl’nimo. Kad tik viena diena
kslo yra. Bet kokiu bmhi pra
turėtum laiko ir ta viena diena
šiam žmogui taip greitai pi ipi gerai y r;
paszvesti moKslui.
*
•<
le mokslą? Mokslas tiktai pa K itas a t sj ko, jogei dar bed n i
tvirtina tikėjimą in Dieva. .Mo via idant
gidėtu pinigus ant
v
kslas be baiim-s Dievo ga] su to dali ko
paszvesti, bet LagO:
tverti tiktai nelaimes del žmo ežiais visi
negali Luti, u tankui
nių, Mokslas paleistuviui nebi Imdami Lagoeziais žmones uz
janeziam Dievo tiek atneszji mirszta apie reikalus tėvynės
naudos, kiek peili.- mažam vai apie reikalus vargdieniu, nak ui, arini m svei ko
goezis tankui tampa kurtu aut
ir savi ir kitus gal sužeisti.
verksmu ir dejavimu savo bro
Mes Lietu voje esame suspau liu, aklu ant visokiu neatbuti
sti, lenciūgais nevalęs suriszti, nai reikalingu reikalu. Bagodaboja kožna niu.su žingsjii, ežius tankiausei rūpinasi apie
kožna žodi, sumindžioti yra padidinimą savo turtu ir isikemusu įstatai, kalba, paprati lima kas kai t auksztin. Todėl
mai, budai, jausmas. NYpagai nereik jums laukti pakol jus
Įėjo nei musu dorybes, nei svt-i busite Lagoeziais, Let tu jaus

k?itos, nei bažnycziu, nei szven
tinybiu, nei tikėjimą. Viską
dare ir dabar daro Lile tiktai
mus pažeminti, paniekinti, nu
stumti kožemiausei, nes tiktai
žmogus pažemintas, paniekin
tas ir iszvestas i>z atšaka 11 czio
jam kelio, tegal besiprieszinima

jusu nesirūpina apie tih
mokslą, bet tinginaujn, ąrh
skaito laikraszczius bedievis
kus, Legediszkus ir paleisti
vingus. Negalėm atsi.steld
kad isz tokio mažo skaitliai
Lietuviu keletą będieviszkuį
bugediszku laikraszcziti gakta
už-i lai k y t i, kad bedievei p
bliuzu a i gal skelpti bedb'VvJ
te ir bliuznyti priesz Died
Pliszta szirdis girdant, jod
yra tokiu Lietuviu, kiirie.shj
to lx*dit viszkus ir begediatlil
laikraszczius
irba klttB'l
bliuznerstvu
sz ven tus. () k u nigai! o redall
to re i ir abelnai visi Lietuve
dar siiviMi m
kuriu szn
evo, kuriu >ii’
dar gedu, U
jus spakainei galite tyleli]
žiūrėti ant baisi demoralra
kuri platina tie visi apasP

Atidaryki t aki:
kit sveiko proto!
mokslas L1 i užuiti jiriesz W
ir szvent us ? Ar tai yra
slas garsinti, tanklausei nu
gi nga i jipie kitu pidehlnv}]
tu>! Nei! Reik turėti siinfl
szytus jjimigenis, nesveikam
ta, idant tokius dalykus^
pažinti už mokslą. TaineM
kslas. bet tai bliiiziliimad

urs bjaurina į savo n*
ai p pat negeras yra tas
n s, kurs jeszko liktai bia*!
urbti tarp savo broliu in
ras yra tas 3
akainei kM
bjaurina jo levus, d
v

klauso, kaip
kas bliiirf
priesz Dieva, isznevožija l*
va ir ta visa kas d ai minu Į|
brangu ir szventu.

A p roku k kiek dabar tau kaszt liję gyvenimas ant menesio,
Pereita 31 Kovo kas iš
sumažink iszeiga, mažiau isz- galėjo prisi veizdeti žmogui’
gerk alaus, arba pigesni pilk sumusztam ,kaip szmohis’
drabuži, o pasilikusius nūg to sos del virimo, ;ir badei b
mo. Ir ’to! vaisius tani^
niu ir abelnai ant mokslo. Su ir turbūt
pijokistes.
didžiausiu skausmu szirdies
matom, jogei daugumas isz

ka teatriszka draugyste ketina
atgrajiti labai puiki kumedija po vardu Czi liauni kas Baldagurinas ir jo draugui. Ro
jęs jau pasidalino.

Praneszam visiems, kurie rei
kalavo visu numeriu iszejusiu
,,Garso Amerikos lietuviu“, o
taipogi ir tie kurie
kalauja, kad visi numetei nug
1—mo iki 8 suvisu iszejo ir
redysteje jau lieturem nei vie
na del iszsiutimo.

Omaha.

Lenku Iieprigulniingos Lažnyczios kunįga>
Kaminskis, kurs anų nedėliii
bažiiyczioj laike misziu szaudt
revolverio
in katali 1
matydamas.
katalikams turės atidūtie, ana
sudegino. Valdžia uz tai d. 1
szio mėnesio kn. Kaminski
aresztavojo ir pasodino iii džėlą. Kada tienykseziai ateis in

už sumiszusia. 19 d. Kovo bu
vo užtėmi ta liepsna po trepai

„ Traku

707,300 ,,

„ Szventenu (?) 564,800 ,, jo trūkis, yra didelis užsisuki
Abelnai užstatitu Lankose mas, maszinistas,valdantis isz
Panos Marijos. Pasisekė už randame redyboje Grodniaus siusta lakomativa neužmate
gesyti, bet buvo padaryt? 403 ukes, užiimuiczios plota stovinezio trūkio ir užvažiavo
daug bledies, pakol užgesino 344,304 desetimis. Vii niaus su visu smarkumu. SusimusziNėra abejojimo, kad Luv<> (y Lankoje užstatyta 380 valdy- mas buvo smarkus. ALi lok<»ežia pakurta, Let padegėjo ne
mativos tapo sutrupintos ir
galėjo surasti.
numestos in szali geležk^lio.
aį>o snmiiszti du vag<>nai
ilditi cukrum
Kata
si rota neapsej!
niu. Abelnai szeszi žmones
karai iszMt-Cariniu in Cen
tapo sunkiai sužeistais.
irailių lengvai dabartės gale
dasigauti nedelioinis iii bažuv
Nauja inaskoliszka draiigyslc.
ežia in
k M t-Carui uis. YraCen
•
Petropileję,, kaip danesza
trailėje Lietuviu 11 pamilij szcziau
rubliu. Pavieniu pavietu sk< vietiniai laikraszcziai, sinii ’szo
ir dvigubai tiek pavieniu.
los taip ĮM-rsistat<>:
ant pedagogiszko susirinkimo
užduezia
>av. Slonime 1,400,200 rul • Iraugyste, kurios
Ims padarinius grinu maskoli. Kobrvuo
1,232,300
szkas liežiuvis ir iszmetimas
1,101,000
, Grodniaus
visokiu svetimu žodžiu. In ta
1 opi ežius paskyrė
1 I'UZaiJO
1,009,900
draugyste, msirasze daug'
tarmn usį katalikiszku.se misi
Vilkavy.
1,003,920
profesorių universiteto, mo
jose Amerikoje/l evji Steponų,
toju vietiniu mokslainiu, t
savo naminiu pralotu ir davė
gi apie keli studentai.
jam titulų M<
je varduvių levo Stepono,
popiežiaus pasiuntiuis Sutolli
] 00
abziiaimino jam ajue tai
pasveikinimo, ant kurio

(juodone Bismarkui

ktorius Kd\\ a rd Bien
nan iszdji
davė metinė rokund
tbumbei mitinga
isz a ugi t* k
land,, Columbia, Schuylkill Mielių organizacijos yra suor
ganizaxujimas darbiniku an
ir Daupliili paxietu.
Pereita 1894 m. iszėmė tusę naujo pamato ir suvieiiyji’iiai
pavietėse augliu 5,404,823 to keliu organizacijų in viena
mis, turn tarpu Liula užpercitii Rodosi, jog tas su viens jima
įlieta buvo iszimtu tiktai 5.2
990 tonu.
Atsitikimu smcrtie- arba
smertelnu sužeidimu buvo 7>
A ienų dauginus niegu pereita
meta. Tus smurezius didei pa
Vilniaus Lankoje yra užstu
daugino du atsitikinu'i Slia
mta 669 ukes, užimanezios
imiKuse.
lota žemes in 358.000 desetiby u koje petropyliszkoj
užsidegi
nu
Abudu tndu atsitikimu atėmė
izkoje — 20 tikiu (10,818
gyvastį 12 asabu, isz kuriu desetinu). I žstatyta A ilnians
redvboje žeme aprokuotu Lan
kose ant 13 milijonu rubliu.

Norėjo uždegti bažnyczia
Washington, 20 Kovo.
Ii maus redyboje, taip persiškai
vėl bandė ezionui uždegti kata- to pavieniuose pavietuose:
likiszką bažnyczių. Kaip žino
Pa v. Vilniaus l,702,400rub
ma neseniai bandė uždegti ba
1,616,300 ,
žnyczią szv. Dominiko ir ba1,077,500
žnyczių szv. Petriko, buvo at
955,400 ,,
rasta tada uždegėją, tapo are841,600 „
«ztavota, bet buvo pripažyta

1 d. Balandžio daugybežmo
niu pribuvo in Berlina, noriuežiu atiduoti garbe Bismarkui
ose skolų isznesza:
dienoje, kurioje sukako 80
»av.Szaiiliu 1,884,200 rul
metu nuo jo užgimimo. Buvo
69.40(H)
atsiusta daugybe telegramų su
pasveikinimais, tame skaitlį u je
jos ci ecu riji u s Brau
nuo
cziszkaus .1 uoziipo ir karaliaus
anuo
ksandravo 71 7.1000 ,, Szveeijos ir t. t.
Pribuvo stiideiitr
-žiu
654,S0<> ,,
vra matiti koks via krasztn A ok
ir kiton
in 40iio, isz k

u* maskolium
inlindo in sko

Baisus atsitikimas pasitro
pijo nupertoji Dukszto, tarpu
\ ii niaus ir 1 linaburgo ant gelež
kelio varszavos— petropiliszko.
Atsitikimas buvo toks.
Ant stacijos Dukszto apturėjo
žinia, jog susilaikė ant 416
viorsto tavorinis trūkis, einan
tis isz Vilniaus, isz priežasties
nulužimo aszies lakamotivos.
Tuojaus buvo iszsiusta kita la

*aų>o8gi K. Iladziawiczius
• genias szifkorczin irsiunczia pinin
gus in wisas szalis.

gilini szv. levas lieps susiĮrangai imam krikszezioniszkai katalikiszkieins pasiduoti
Hiiiui u
mui vietiesti atski-

>zv. 1 evas rr.szo nauja en
ciklika, kurioje iszpeiks prieszingus norus socijųlistu, u
paa isz kins
krikszczioniszka,
meile artimo.

110

v

JLinai su Japonais ketina
nustot kareve.

Katalogas knygų. . Gelaziokelias Lehigh-Valley
£okia suturimu. su
O. \ (*iivlaviezia, G. Brzozatis-

t>

grinlji u»—ji|jk

Apie senovės Lietuvos pylis d-ro Basanavlcilo
•*
“
“
20 c.

J. KupežįiąSka

K

sandara.

Jeigu

:«ii> n rjigiji, o y\ r<‘spy.

marauskasj
4

neims
sq tn I aim,

n

Snmtfjutejii užrita. kaip djul vteliM
lietuviu. ta|p ir pak<‘leAin«ru. nes m-H
Tenai randasi L
kanjansjas a'us, \ i nulos svicŽA'sot
it ii gci imu laj ifi irirtj nereikia. iwsp!
<•' •111 n|ekur nėra,,<i. t) ei ratai i-t pr

bu,

( K all|l<» |»:ir )

Zlljifl ’(Tipini

Kinai

visame mieste Shenadoriu,
K/limtas E. ('enter ir BotrirsStr

draiigvs

a \ <i
ir brolh yra labu j prirh'linffi z.imw
Kiekviena gelh>?l bėdojo ir duoda rM
kužnaiii reikale.
srr.|mius/.kit

, ar. ipierio
m

>\ (kik;it:i kariu-

Į'bl E. (na t or Str.

molies

Kraiiluvc *is< |įiji valgomu tavoru
Jeigu nori gauti grip ta vora už jpažns
Į inigns. tai ajeik pas Juozapa W. p1(i

ParJdtida Gro>enji:i geroje virte
loo s\aru geriausiu (gyarant/ixotjiGnillu je ir labai pigiai. Kn- nor gera lo
dziirijos ir kariszku kasztu m duti visokius tnvorus žiiionems
1 liO ui padaį'ili. pigri ir geroje vietoj
ksui įUriilų
« 00 milijonu yenu iki laikui ii žinpnps jsz (o
kpiui
at įdavimo
užėmimo
įfei iausin tainecziu
ras geriausiu farmiszku tauku
11
geriausiu džiovintu obuolių
i.i- >Me.Mas n Kiaiisz.tnei yra gauna
tžna ;< utį a diena. Mėsa, rukiti kum

New York

Cash uroserv Store

-i

mi'-sfcliii!
<•1. !n> AaiitH \ alinama

b.’<i!Ui<tlis. Cibulius.

ihvaKo; z; u

*.

10 c.

Ponai ir mužikai , Drama penkiose jmtnudnasc paraszyta Aleksandru Gužu

čio

lū c.

“

Kas teisybe tai oetnelas puikios aplsakė
lus isz lietuviu gyveninio
" 15 e.
15 c.
j.’» c.
5 r.

Pajudinkini vyrai žeoie ajosaka
Valku knlngcie
•*
‘l
Ant Nakvynes
*•
*•

Pasakojimas apie vimia
ttUiuka
*•
••

v aitai irjoru••
.1 c,

“
••
“

“

*

c.
;» c.
5 c.
5 v.
5c.

Gyvenimas Stepo tlaudnoshi ir kiti nau
dingi skaidmai (ketvirta dnlis..Szauloniszkio senelio*')
"
J5c.

Gricszniiikas priy<-:i»tas meta vot ies, arba
per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas
sugražitas ant tikrojo kelio
15 c;
Apie Dangti, Saule. Menasi. Žvaigždes.
PlianeU» ir Kometos
“
5 r.
kotumlijo e.

Naujas elementorius (JS95 m )ajxi:i rytas
su puikiais paveikslais
••
J5 c.

101 E. CENTER STR. SHENANDOAH, PA.

III lesi US

jo c.

“

“

Pirmutinis di-gtjne.x va'ytoja*.
ju
'■
••
••

Shenandoah, !*»•
atminkit!

Birutes dainos

I’otro Annino rasztai - eiles

Kaukazo bu laisvas
**
Kur meili- ten ir Dievas
Kas kaltas
••
••
Beilis Ma k riek as
“
Vakaras Tilviko pirkteleje

II-

l ni l'll!

Trumpa senovės Lietuviu istorį/a 10 c.
Zipomts bei Zipone d-ro Basanavlczu 40 e.
Žirgas ir valkas
“
•*
20 c.

Pamokslai ant dldžjitju metiniu >zvenczin Ir didžiosios medelio*
5u e.
Kas yra griekas
••
••
j.> c.
Lieiuvlszkos miszios
*'
J5 c.
Žodynas kun. Miežinio keturose kalbose:
li'ituviszkai. latvlszkai. Irnkiszkai ir
raškai
°
*•
s 2.00

JJasanavicz.iu Dr. Etnoiogisz.kos >mulkmenus (su viena maiia)
“
25 r.

ir siunts

AĮaiit\ila, uždėjo
y k as
krantines

Ju$zkcvh*z.e A. kun. Ir .1. Svudbine rodą.
Veluonieczlu lietuviu suraszyta js7u
mete
**
*'
50 c.

llt'l)

.'siicn.mdoali. IT

Jiiszkcvivze A. kun. ir J. Lletuxisz.Kos
duinos. užraszy tos upigardoje Piiszalucziu ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu
dainininku ir uainininkiti (pirma ir an
tra knyga
“
“
s ?.ou
Juszkovlcze A. kun. ir J. Antra knyga

siisi< »rga mza v o

..... .

(150 c-

c^rrsH.wDTo

» * ’*1

res! iszviiet
vieni idant

Finoti* lietusiai ka<| t t’l'j-?įS 11 M 1 I >1 ( > \ ra
ras alus it

|tu

kiti

i hi ill i ii
a H) namus i

szmu, ret Kalingu
prie iszdiibimo žemes. sav<

g Zll)<

n i u. .arba u ii g

R. DAE3

MUZIKE IK SZOKIAI

N ra puikus ph<
a>. Labi
panaszui lab.at m žii.ugu nutnui’iti
pawiaiksla, trip i^zi >H<i kaip gi'Yas
s laik< nu.s Panedėlije 29 Ba Jaigu nori kas kad ;t(uialrwulu
lo Įsp5 m. Ant Rabiusono dvdcs formos tui wiska pttikei jsi'b'
Shenandoah Pa.
ro ir nebrangiai.

Vardan Jaunninencs

t ė te r •Ji a u
suvirszum 500 sąnariu, paežiu
iszmintiugesniu ir prakilnesniu
vyru. 18 Kovosziu metu pri

vas Jodko H. Mikosz, J. Svida, F. Dmucbauskas, K.Olesza, V. Fioreutini. J. Balinski,

< netiiretu r

vo grūdus nu
jiei-ženkImtos \ lėtos ir apturė
tu pinigus pagal sutarimą drau

V i>okius I le
da įgi
malonei piuszome visu broliu ir se
serų, kaip vietiniu, taip ir aplinki
apie ka kožnas žinotu. 'fie niu nuėstu ir miesteliu, atsilankyti
to taip iszkilmingo ir triuksz-

prasidės; ta valanda
žmonėms hutu daug geriau ne VAKARE

yed. M. Kosi i įskas,

TIKINTAS

2.-*' W. ('ent<T "i c >hrtiandoah. I’:b»

DANTĮ* DAKTARAS
nuo 9 iki 12 (piet u)
po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki -S vakare
3^ Oak st r. Shenandoah, l’a

Juszkevlcze A. kum ir J. Treezia knyga
125 e.

Pavcrgelo (P, PeiveKntos Apysakėlė)
kaip gyvena Kynai
“
lo c.

Pamokslui ir Gany tojaus kailius sixliecziams
••
•’
S2oo

Tajemnyežios gyvojo Rožaitrziaus delri
penkiolikos asabu
•* ”
10 v.
Vapplerio A. kun. Istorija baž.n\ežios
kataliku
“
“
100
Trumpi pamokimai ir rodos del; ukinikii, ukinikiu. tėvu, motinu, sunu ir
dukteria, tarnui, moh-rjems, nas/lems.
darbmikams, szinkoriams, kupezianis,
biednam ir bagetam ir t. t.
i5 c.
Kasdieninei: Maldos
“
5 c.
Didžioji ncdella. Aprnszym:t> Apeigos
didžiosios nedėlios
“
15 c.
Kristijonas Donalaitis J’avasario links
mybes
“
••
•
5 c.

Perspėjimas apie Kzventa tiki*įima, o
(patingai apie Jėzaus Kristaus Baž.nyezla ir pulki pasaka. Isz. tamsybes ve
da tiktai tiesos kelias
“
15 c.
Apie malda kaipo rakta i d-ingn Szventu Alfonso Lignorl
••
15 c.
Musu Pasakos, 10 pasuku
10 c.
Graudi Verksmai
“
“
15 c

Kankinimas kata lik u Lietuvoje abelnai
o Ipating i Kražiuose l.->93 metuose
del Lietuvlszko teatro
“ 15 c.

Vilios tos knygos galonui pirkt
spaustuvėje ,,Garso A. L.

Prasidejv nuo 18 Lapkrir/jo r8ę./m,
Tri-lnni Isz«iti3 hz Sbnuaihirlu in l’i uu Hkv«*u
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, Slatington.
White Hull, Catasauqua. Alli-uloun. Ilethkhem.
Easton Ir Wi-uthvrb 6.01. 7.38.0.15 rjta 12.13. 2 57.
5.27. |x> pii-lu.
In New Turk ir Philadelphia. 6.01. 7. 8N. 9.15 ry
ta 12. AS. 2.57, popiet. In Qlisknkr. Swit<*lil>:ick.
Gerhard* ir iludMindah-, fi-yl 9.15 rytu 2.57 |»> pirt
In Wilken-Barre, White Hni'i'A, Pittston. I.a~
cryvlllf. ToMiindn. Snyrv. Waved} Ir Ehnirn.U.01.
9.15 ryta 2.57. 5.27 |a> plet.
In Bochc*t«-r. Buffalo. N’lugaru Palin Ir in M «—
stun 6.<M. 9.15 ryta 2.76. 5.27 |x> pi<-<
In Belvidere. IMuwarc WaO-r Gap Ir Strouds
burg (UM ryta 2.57 po piet.
In Lunilx rivllle ir Trenton 9.15 ryla
In Tunkhannock 6.01. 9.15 ryta 2.57. 5.27 po piet
In Illiura Ir Geneva 6.04. 9.15 rytu 5.27 |io plel.
in Auburn 9.15 ryta 5.27 po piet.
fu Jenneavlllu. Leviston Ir Beaai-r Miiiflow
7.3X ryt • 12.43 po piet.
In Stockton ir Lumber YjtrdflJjM. 7.3“. 9.15 ryta
12.43. 2.57. 5.27 po plotu.
In Silver Brook JukctmiL Auik-nried ir Iluzlclonfl.Of. 7.38.9. 15 rita. 12.43. 2.57. g.27 ir sX* |»»
pietų.
In Scranton 6 (M. 9.15 ryta. 2 57 ir 5.27 įm> pb-ui.
In ltazl<-br»j«»k Jiiido. Drituia ir Ffo<4>ttd 6.01.
7.88. V 15 ru», 12.43.2.57. 5. 27 |x» pleiu.
In Ashland. Girardville ir D>st Creek. 4.J®. 7 trt.
9.13. 10.29 ryta. 1.00. 1.40. 4 10. 6.35 |m» pktu.
fu iliiv<-u Biin. Centralia. Muuul Cnriui-J ir
SUaniokin 9.13. 11.14. ryta. 1.32. L2U. 8.22. 9. 15 |mi
piet u.
Jo YatesvIlD. Park Plati1. Mnimtioy CBy ir
ln-lanii.6OL 7.34. 9.15. Il.te nia 12.13 2A7. 5.27.
S lis. 10.53 įm> pi>-tu.

♦

Trahnii iszeina.
J>z SLu mokiu 5.15. 8.15. 11.45 nia. 1.55. <J30. 9
3U įh» pi< f u. ir ateina itr Szenailori am 4O|. 9.15
ryta, 12.13. 2 57.5 27. 11.15 |h> piiiu.
Is/.eiui. I.--Z Rzwudorio j Pollsvllh*. S.M. 7.3x
9.08. H <15. UJO ryta 12.43.2 57. 4.10. 5.27. K.tfe po
pi-iu.
Is/eįuu isz Put;.-ville | Sz.euadori 6.00. 7.50. 9 05.
10 15. 11.10 rita. 12.32. 3/0. 1.10 5.20. 7.15.755
9.40 po piet n.
4-/.<4iiu f>z Szetuutorki j Hnz.leton. 6.04. 7.3s, 9,
15 n Iii. 12 33. 2.57, 5.27. 8.(18 |m> pietii.
fsz.diia |sz Hazleton į SzeUudon. 7.35. Id.oO.
!!.(*> ritu 12.15. 2.55, §,30. 7.2g. 7.55 p<» pirtu.

NEDELINIS TEISINAS.

Iszeltn In Raven Run. Centralia
Mauni Carmel Ir Shamokin (>.45 ryta 2.
in jm pietų. Ir atlena In Shamohin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Dzciiia inz Shamokin in Shenadori 7.
55 ryta ir 4.00 po pietn. Ir ateina in She
tiadori ant S.49 ryta Ir 4.5b imi plotu.
Iszeina in Ashland. Girardville ir
Lost Crock, fi.40 ryta 12.20 po pietų.
In Hazleton, Jflach Creeh Junction.
Penn Haven Juction. Mauch Chunk.
Aijeniown. Bothlehotn. Easton Ir New
York, 8.4b, ryta 12.30. 2.55 po plot.
fit Philadt.dphiu 12.30. 2.55 jm plotu.
In Yatesville, Park Place. Mahanoy
City ir Delano. 8.49. 11.35 ryta 12.30. 2.
55. 4.58. 6.03 po pieta
Isz.cln,t Isz Hazleton lu Szenadorl 8.30.
11.30 ryta 1.05. 5.30 po pieta
Isz Szėttadorlo In Pottsville .5.56. 8.49.
9.30 ryla 2.40 jki pietų
Isz Pottsville in Sz.enadorl 8.30. 10.40
ryta 1.35. 5.15 pu pietų.
ilot.MN n. wu.Bi'B generalnas supi-rin
tomlentas Smith Bethlehem. Pa.

T. Pauliukono

Knip daugeliui žinoma, iszeina
Turi visokiu puiku gerintu kaipw
jau SZESZTI (6) METAI ir pranesza žinias auksztaiczianiH ir ž<»- tai: arielka, atakas, midus, winiia. -r
maicziaiiLS
Lietu rimus
isz lūs ir kiti. T«n žmogus užėjus visad
tu vos ir kitų svieto krasztų. Ap buna pry imtas padoriai.
žvalga“ kariauju už katalik>szka ti
36 E. (’entre str. Slienandoali. I’u.,
kėjimą priesz pravaslavijos įtekme
ir už tautiszkas tie>.is; kritikavoja
iTlKl'S SAI JC.XAS
ir draudžiti kas prieszinga kntalikiszkam tikėjimuj. o pagiria ir
I’* N A n* I C K o
priveiija kas naudinga del katalikų
Priek tam randasi Bl 1.1 A JI >AS.
lietuvių. Nekurie sako, kad ..Ap
žvalga“ nenorinti teisylie garsinti, kur isz noboduruo ahiczio ar arielke
tai grynas melas, ypacz tik ,,A|>- les isitraukus. galima ir bules paraižvalga" nežiūri par pirsztus ir ne cziot kad ir szlektiszkai. Szale prie
dengia po dangezio kas kur yra pi saliuno yra sale dėlei milingu ir ki
kto: žodžiu rėžia v.siems ii akis tei- tu siiweigu.
sylM*. Tiesa, kaip kiti laikraszcziai
231 \\ . Centre str. MahanovCity
•
• I’u
teip ir ..Apžvalga“ ne visiems už
ganą padaro. I>et reikia įžiūrėti,
kad nė vienas laikrasztis visiems ne I. I ET r \ v ISZ K A SJ S AI. H • N A S
gal užgana padaryti. Nes jei viens
Jono wasario
laikrasztis visukftnf ir visiems už
I-'uiki yra užeiga, nes galima gaut
ganą padarytų, (ai nereiktu mumis
keliu laikraszcziu iszleisti. nes vie netik isigert gero sznapseko ar alaus
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion
no visiems pakaktų.
APŽVALGOS” užstcliavimus mums lietuviams darbininkams na
priimame tik ant dvieių (2) czesų
siųsti par paszta į namus, tai yra:
322 S. Main’str. Shenandoah, Pa.,
ant pusės meto ir ant ezielo meto.
Ant ezielometo su prisiuntimu par
paszta į Amerika. į Anglija ir ki I. I ET I ’ V1 SZ K AS S AIJ UN AS.
tur (apart Rusijos) kasztfija 6 mar
M. Slavicko
kos, ant pusės meto 3 markos. Pru- 33D W. Coal str, Shenandoah, J'a.
suse. iki maskoliszkojo rul>ežiaus,
Lietuviai neužmirszkite atsilankyti
su prisiuntimu ant ezielo meto 4
pas M. Slavicką. Žinol te. jog jis
markos, ant pUbės meto 2 markos.
yra ne paeziuotu. 'ai yra teisingas
— pinigus ir rankni.szczius galima1
vyras, nes nereikalauja daug uždar
siusti ant szito adreso:
bio. V isados užlaiko puikius geryrnus, kaip tai, szalta alų. visokia arie
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

GERMANIA.
Iltrrn Otto v. y/auderode

r//..S77’(Ostpreusen).
N JT u J

S ISZMISLKS
Sugraž.) k szlap
garsiuima >n or
derlu, o mos taw
atsiusime per ev
pressa szi. su g»a
žais Inksztals au
ksu apdaryta vi
sa iszmargita EI
gin gat unko ir go
ras v’dttriais. lai
krodell. kuri tu
gale-i parduot,
u ž S25. o eigų

KRAUTUWE.

/i . g 'Hath KtH'lczhf ifx
2‘> E. Centre str. Shenandoah, Pa
!

Ten galima ^nuti’ sž.vviežiausiu ir
<—’eri,»nsiu waloomn
taworu ir kitoiro
-zku daijgtu.

l'a’posiyi K. Radziawiczius v ra
•iiyentas s'zifkoreziu irsiunezia pinintiek wertas užmokėk J?r>.5o ir turėk ji <fus in wisas szalis.

Mes tawes praszome nueiti in e\pres>a
ir pažiūrėti jo. Szis laikrodėlis yra ligus
tiems kurie parsiduoda nuoS!?.50ikl $25
ir gwarantawotas ant Cometti. Atsiusk
sawo
warda. expreso ir paežio adresa.
CHAS S. LEE, gen. agentas
l’araszyk koki nori, moteriszka. ar wyPhiladelpdia. Pa.
rlszka Jeigu tu nori tai siusk isz sykio
A. \V. NONEMACHER. A.ss G. P. A.
$6.50. o bus dika per60 dienu auksu plei
South Bethlehem. Pa tikis lenciūgėlis su kiekwlenn laikrodė
liu. bus gwaranlawojimas s.; kiekwienu.
Kostnmieris raszo: 2 Gr. ' — Kirt
land Bros. X- Co. Siusk mat) kita už ?r».5o
laikr. wisi yra nž.ganeiliti. \V. Dm -her.
Saranac. Mich. Kirtland Bros. & Co.
AGENTAS SZI PKORCZIf
62 Fulton str. New York.

J.

308 W. Centre str. M«lianoy City,
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
ant geriausiu szipu važiuot. Priegtam liaidž.iu piningus tiesiogei in
l.ietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
wisas szalis Europos.
Teipgi laikau saltuna, kur wiso
geru galima gauti isigert. Lietuvei
pas sawo wieniemi.

*' — SALIUNĄS —

,,Ąp7A*al.§a”>

\V I NO A S A\’ ROCZI NS K A S

Dydele
krautuwe * wisokiu
**
gėrimu: alaus ir wisokios deg
tines.

KAZIO DRAUGELIO.

813 E. Centre str.

*

Mithanoy City, Pa.,

1JETUW1S SZIACCZII’S

M. MHRCIjNKEWYGZin?
Kas norit usiszteliuot nauju tferu
czeweriku ar ezebatu arba pataisit,
tai nuweikit pas Motiejų Marcinke-

Geriausias karpenteris (dai
lyde) wisame mieste Maliano
jaus. Gywena ant ulyczios417 wvcziu, o kada jo dajba pamatisit,
W. Pine str. Mahanoy City, tai kito niekad nelankisit.
E. I.loyd str. Shenandoah, Pw.,
Pa.r
'

