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W a s h i n g t o n a s. Lodge’s bilius 
apie aprubežiavimą immigracijos likos apkal
bamas kongrese. Ineszimą dėl apsvarstymo 
biliaus pieszė republikoniszkas pasiuntinys 
isz Ohio valstijos p. Danford. Daugelis bet 
pasiuntiniu rodyjo suvis atmesti aną bilią. 
Tada buvo leista per balsus. Ant atmetimo 
biliaus buvo 104 balsai, o ant priėmimo tik 
101. Bilius liko atmestas. Vienog negalime 
dar isz to džiaugtis, kadangi tą biliu dar vi- 
čiszkai neatmetė; atidėjo jį tiktai ant kito syk, 
pakol atliks svarbesnius reikalus. Taigi tas 
bilius bet dieną gali but vėl iszkeltas ir už- 
tvirtįtas.

— Pasiutiniu rodą tuoj priėmė įneszimą, 
paskiriantį % 145.233.830 algų dėl veteranu ir 
likusiu naszlaicziu. Nutarta ir priimta vien
balsiai.

N e w Y o k. Pennsylvanijos trūkis ne- 
’ toli nuo New Yorko užvažiavo ant streetka- 
rio, kuriame sėdėjo 8 žmonės. Keturi isz ju 
likosi užmuszti ant vietos.

O r e g o n. Dėl nuvedimo naujos sza- 
kos geležinkelio Snake River Valley dirbs 
2500 darbinįku. Daugelį darbinįku turės ga
benti isz rytiniu valstijų, kadangi ten stokuo- 
ja ranku prie darbo.

Jacksonville, Fla. Ant geležin
kelio ganėsi didelė kaimenė galviju. Tuom 
tarpu užlėkė ant ju trūkis ir negalėdamas per
važiuoti per juos visus, nupuolė nuo relių. 
Daugelis pasažieriu liko sužeistu, o 6 ant vie
tos užmuszti.

Charleston, III. Pereitą pėtny ežią 
Ulinojaus valstijoj liko nužudyti du piktada
riai. Vieną nužudė valdžia mieste Urbana, o 
kitą Charlestonc. Piktadaris Pennix, kurs tą 
pat dieną turėjo Imt pakartas Danvillėj. kada 
rengėsi prie smert, gavo prolongatą ant 10 
dienu. Nabagu dar (langiaus kaneziu.

C h i c a g o, UI. Tula moteriszkė po
nia Russel liko iszmesta isz namo drauge su 
daigiais. Žmona neužsimokėjo raudos už stu- 
bą ir užtat ją iszvarė. Ponia Russel sirgo 
reumatizmu, ir ją iszneszę ant gatvės su pata
lais paguldė, kur ir pergulėjo visą naktį.

M i s s i s i p p i. Prie szios upės pasku
tiniam laike liko iszlcista į 200.000 padirbtu 
doleriu, kurie taip puikiai nudirbti, kad jokiu 
budu negalima'atskirti nuo geru.

Baltimore, Md. Garlaivis ,,Veda- 
.more“ atplaukė su 45 matrosais ir su pasažie- 
riais laivo ,,Londonian, “ kurs žuvo Atlantiko 
vilnyse palaidodamas 25 matrosus ir 650 gal
viju.

Anglija jau pradeda sznairuoti ant 
Suvienytą Valstiją, kurios nori uždaryti Pie
tinės Amerikos portus dėl europiszką laivą. 
Jeigu tik Suv. Valstijos tai padarytą, anglai 
paduos ranką vokiecziams ir pasirupįs su
griauti Amerikos mierius.

M a s k o 1 i j a, matydama, jog vie
nai Chinuose sunku bus ką daug laimėti, 
prieszinantis Anglijai, Suv. Valstijoms ir Vo
kietijai, pradeda taikįtis su Anglija ir drauge 
platįt savo įtekmes tarp cbinieczią.

Paryžius. Visi sąnariai amerikisz- 
kos komisijos pereito j pėtny ežioj a] įleido Pa-

, o subatoj isz Southamptono sėdo ant 
,,St. Louis“ ir nuplaukė Amerikos 
Savo aktuose jie turi smarką protestą

Jis da- 
jog amerikiszkas kosuliatas ir

ryžiu, 
laivo 
link.
philipinieczią komisoriaus Agoncillo. 
statė faktus,
admirolas Dewey, praszydami philipinieczią 
pagelbės kovoje su Ispanija, žadėjo suteikt 
Philipinams neprigulmybę. Toliaus pats pre
zidentas McKinley savo dekliaracijoj aiszkiai 
parodė, kad Suvienytos Valstijos apszaukia 
Ispanijai karę ne dėl padidinimo savo rubežiu, 
bet dėl paliuosavimo spaudžiamą isz po ispaną 
jungo. Agoncillo reikalauja, kad prezidentas 
dalaikytą savo žodį.

I s p a n i j a. Valdžia visaip persekioja 
taip vadinamus, karlistus, laikanczius ne ka ■ 
raliaus pusę, bet puse maisztinįko don Carlo- 
s’o. Kasdien sodina į kalėjimus , kur kartais 
net per bjauriai su jais apsieina. Mat nuo su
gautą nori iszgauti vardus agitatorią, o pertai 
juos kankina.

— Procentą nuo visu savo skolą Ispanija 
turi iszmokėt 600 milijonu pesetą. Inėjimą 
Ispanija turi tik 866 milijonus. Taigi norint 
apmokėt skolas, reikia paleisti kariumenę ir 
uredinįkus-

China i. Isz Chung King pareina ži
nios, kad VTimantze susitveręs yra pulkas isz 
5000 gerai apsiginklavusiu mongolu, kurie ant 
savo vėliavų turi paraszą ,,Atkerszyjimas.“ 
Jie vaikszczioja po szalį plėszia ir žudo. Sa
kosi, buk ju užduote yra apvalymas szalies 
nuo svetimžemiu. Viską naikįdami paliko be1 
pastogės 20.000 ypatų ir nužudė 62 misijono- 
riu, daugiausia prancūzus. Prancūzija reika
lauja nuo chiniecziu atlyginimo, grąsindama 
įvedimu prancuziszkos kariumenės į Chinu 
rubežius.

Havana. Kapitalistai isz Toronto ir 
Montreal nori nupirkti visas linijas tramvajų 
ant Havanos gatvių. Siūlo jie dabartiniams 
locninįkams pusantro milijono doleriu.

Santiago. Generolas Wood liepa 
saugot ir gerai prižiūrėti medį, po kuriuonn 
ispanai sutiko atiduoti miestą Amerikiecziams-

Austrija. Galicijos valsczionys baE 
šiai įszirdę ant žydu. Kur tik gali užpuldi
nėja ant ju ir viską naikina. Ypatingai per
sekioja žydus gyvenanczius ant kaimu. Ten 
ne tiktai ką sudaužo visus žydu dangtelius, 
bet neretai ir juos paežius nusiunezia į amži- 
nastį. Žandarai nespėja aresztavoti ir kalėji
mai jau prigrūsti valsczionu.

— Austrija jau susitaikė su Vokietija. 
Vokiecziai dar ne vys isz savo szalies austriio- 
ku, o pastariejie nieko blogo nedarys Vokieti
jos u kęsams, gyvenantiems Austrijos rūbe- 
žiuose.

I t a 1 i j a. Valdžia mandagiai paprasze 
Don Carloso iszsikraustyti isz Humberto ka
ralystes. Jeigu gi jisai nenorėtu klausyti, 
tai jį palydėtu iki Ispanijos rubežiu, kur ne
labai svetingai butu priimtas.

Prancūzija. Czia įėjo į madą gerti 
vietoj degtines kerosiną. Naujas tas gery- 
mas nors yra visai pigus, bet labai kenkiantis 
sveikatai. Galima tikėtis, kad ,,mada“ gerti 
kerosyną ilgai neužsilaikys: viena, kad gery- 
mas yra labai nesveikas, o antra, kad labai pi
gus. O juk pigus daigiai tuoj iszeina isz 
mados.

8c svaras 
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Isz Lietuvos.
Pabaiga.

28 Spalinio (s. st.) universitete kun. Jau
nis turėjo prelekcijų apie akcentuacijų lietu- 
viszkoje kalboje. Susirinko kaip mokytų ru
sų, taip ir sziaip žmonių (daugiausiai lietuvių), 
neperdaug, nes mažai kam buvo apie tų pre
lekcijų praneszta! Iszguldymas ir pats isz- 
guldomas dalykas dideliai buvo užimantis. 
Kun. Jaunis ne skaitė, bet kalbėjo isz atmin
ties apie 2 valandas laiko. Visi klausytojai 
stebėjosi isz daugybes žinių, puikaus apdirbi
mo temato, nepaprastos iszkalbos, gražumo 
rusiszkos kalbos ir lengvumo joje iszreikszti 
savo mintis. Pirmsėdis prcf. universiteto p. 
Bulicz prasze kun. Jaunio atidėti antrų dalį 
prelekcijos ant kito sykio. Potam skaitė p. 
Kriaucziunas, atvažiavęs isz Plokszczių, apie 
netikimų rusiszkos abėcėlės lietuviszkai kal
bai. Nebuvo gerai prisitaisęs: kalba buvo 
dideliai silpna ir nuobodį; nepasakė lygiai nie
ko naujo. Tiek da gerai, kad ir ežia kun. 
Jaunis darė kur-nekur aky vus užtėmijimus. 
Antrų dalį savo prelekcijos kun. Jaunis priža
dėjo skaityti pabaigoje sekanezio mėnesio, 
kada turbut bus labai daug klausytojų, nes 
pirmutinė jo prelekcijos dalis padarė ežia di
delį įspūdį: tarp kitų „Peterbnrgskija Viedo- 
mosti“ atsiszaukė apie knn, Jaunį, kaipo apie 
mokytų vyrų, visoje Europoje žinomų, ir isz- 
reiszkė savo viltį, kad mokyti viso svieto pra
dės labiau užsiimti lietuviszka kalba, kuri jau 
tapo digeziai isztirta, ir drauge turi nepap
rastų svarbų lingvystikoje.

Kaip p. Kriaucziunas, taip ir kun. Jau
nis darodinčjo, kad lietuviszka abėcėlė negali 
būti pavadinta lietuviszkai-lenkiszka, nė lo- 
tyniszkai-lenkiszkai, tiktai lotyniszkai-lietu- 
viszkd. Dvibalsės uo ir ie reikėtų, anot jų, 
raszyti, kaip u ant virszaus su o, ir i ant vir- 
seaus su e (o ir e virszui u ir i), dž ir tsz (cz) 
raszyti pagal nurodymų daktaro Basanavy- 
cziaus, t. y. kaipo dj, tj, pridedant po d ir t 
vuodegaitę. Uo, ie, c palikti tiktai žodžiuo
se, paimtuose isz svetimtautiszkų kalbų.

1 Lapkriczio (s. st.) buvo pirmų sykį sa
komas pamokslas lietuviszkai bažnyczioje „ant 
1-os rotos,“ taip vadinamoje katedroje. Jau 
pavasaryj būrelis lietuvių prasze valdanczio 
tada metropolija vyskupo Niedzialkowskio 
įvesti lietuviszkus pamokslus toje bažnyczio
je. Vyskupas prižadėjo padaryti tame daly
ke, kų tik galėsiųs; tolinus vienok pasirodė, 
kad vyskupui kas-ten turėjo priskusti lietu
vius nes jis pasakė, kad lietuviai jau turi pa
mokslus bažnyczioje szv. Katarinos, vienok 
mažai kas ten renkasi. Lietuviai teisinosi, 
kad jie toli nuo ten gyvena, kad 4-tų po pietų 
valandų nevisi gali susirinkti ir tt. Tolinus 
pnts vyskupas pradėjo užtarti lietuvius priesz 
pargrįžus į metropolitų, kuris, turbut lenkų 
pakurstysas, buvo prieszingas lietuviszkiems 
pamokslams. Galutinai pamokslai tapo da- 
leisti ir 1 Lapkr. kun. Prapuolianis, metropo
lito sekretorius, sake pirmų sykį 9 valandų 
ryto. Lenkai, sziek tiek pažiopsoję, pradėjo 
eiti lauk isz bažnyczios, sakydami: „to po 

žmudzku, to'po žmudzku!“
Tokiu budu bus net keturiose Petrapilės 

vietose sakomi lietuviszki pamokslai: bažny 
ežioje szv. Katarinos, kas antra nedėlia, 4 vai. 
po pietų; bažn. „ant 1-os rotos“ kas nedėlia, 
9 vai. ryto; koplyczioje prie 2-o kadetų kor
puso, kur kun. Pranaitis pats įvedė lietuvisz
kus pamokslus, atsilieka 10 vai. ryto; naujai 
įsteigtoje koplyczioje netoli Putilovo fabrikų, 
kur retkareziais (nes Petrapilėje yra perma- 
žai kunįgų-lietuvių) taipgi lietuviszkai yra sa
komi pamokslai apie 11 vai. ryto. Girdėti, 
kad tietuviai ketina reikalauti nors retkar
eziais lietuviszkai sakomų pamokslų Gatczi- 
noje, Carskam Selc ir tt.

Pirm kelių dienų į Petrapilę pribuvo isz 
Seinų kun. Antanavyczius į vietų kun. Blažc- 
vycziaus, kuris iszvažiavo 25 Spalinio į Seinus.

Kun. Jaunis tapo paskirtas profesorium 
graikiszkos kalbos katalikiszkoje Dvasiszkoje 
Akademijoje.

Kun. Pranaitis, kiek girdėti, ketina ap
leisti savo vietų Akademijoje ir pereiti į Tasz- 
kentų už prabaszczių.

Uneversiteto prof. Lamanskis važiuoda
mas vasarų į užrubežį, sustojo pas užveizdė- 
tojų kanceliarijos Vilniaus general-guberna- 
toriaus ir iszaiszkino jam bledingumų uždrau
dimo liet, spaudos. Užveizdėtojas prižadėjo 
paremti daleidimų spaudos. Tokiu budu tarp 
vietinės Lietuvos valdžios kas-kart mažinusi 
prieszinįkai lietuviszkos spaudos, nes kaip tai 
jau visoje Lietuvoje yra žinoma, pavasaryje 
p. Suchodolskis, Kauo gubernatorius, savo 
atskaitoje carui (gubernatoriai turi kas pus
metis siųsti aarui atskaitas apie stovį savo 
gubernijų) iszreiszkė taipgi savo nuomone, 
kad uždraudimas lietuviszkos spaudos atnesza 
vien tiktai blėdį vieszpatystei: caras ant tos 
atskaitos paraszė, kad jis taippat žiūrįs ant 
uždraudimo liet, spaudos.

Man rodos, kad lietuviszki laikraszcziai 
permažai raszė apie tų atskaitų gubernatoriaus 
Suchodolskio. Vienok ji yra dideliai intere
singa. Apart savo nuomonės apie lietuviszkų 
spaudų jis paraszė: 1) kad rusiszka valdžia 
nori būtinai visus lietuvius paversti į pravo
slavus; tuo tarpu lietuviai yra dideliai prisi- 
riszę prie katalikystes ir apie pravoslavijų 
nenori nė girdėti, taip kad vertimas prie pra- 
voslavijos policijos įrankiais bereikalingai tik
tai erzina žmones ir atitolina juos nuo rusisz
kos valdžios;. 2) kad katalikiszki kunigai, ku
riuos valdžia smarkiai sztriuopuoja už viso
kius menkniekius, suvis nebijo tų sztriuopų, 
nes žmonės sudeda jiems da dauginus pinigų; 
kunigai tyczia nori prasikalsti, kad surinkti 
nuo žmonių pinįgų ir doriszkai pakilti jųjų 
akyse; 3) kad geram valdymui gubernijos 
reikalingi yra geri czinovnykai, o tokių Kau- 
no gubernijoje beveik suvis nėra. Ant pir
mutinio isz szitų trijų praneszimų caras para
szė „soglasen“ (sutinkąs), ant paskutinio — 
„neuželi“ (argi?). Yra tai kaip matome, nau

jas būdas žiūrėjimo ant reikalų Kauno guber
nijos, ir toks būdas, kokio ikiszioliai da nė- 
viens czinaunykas neapreiszkė.

In vidaus ministerijų paduotas tapo pra- 
szymas 24 pasirasziusių ant jo lietuvių, kad 
daleistų antrų lietuviszka draugyste — drau
gystę savytarpinės pagelbos- Instatai drau
gystės lygiai tie patys, kų draugystės savy
tarpinės pagelbos latvių, daleistos 1893 me
tuose. Padavėjai turi viltį, kad vidaus mi
nisterija tų draugystę daleis.

Petrapilės Mokslų Akademija 31 Spalinio 
apsiėmė atspaudinti „postilių“ Daukszos. Vi
sų iszleidimų prižiūrės kun. Jaunis; korektų 
ves p. Volteris.

Kun. Jaunis gavo neperseniai laiszkelj 
nuo dideliai mokyto vyro, garsaus visame 
sviete lingvisto, p. Baudouins de Courtenay, 
profesoriaus universiteto ir sąnario Mokslų 
Akademijos Kriokavoje. Paduodame ežia 
iszverstų žodis į žodį tų laiszkelį; isz jo matyt, 
kaip augsztai statomas yra kun. Jaunis su 
isztyrimais lietuviszkos kalbos.

Kriokava 2 Lapkriczio 1898.
UI. Pędzich6w.

Gerbtinas Kunige Kanaunyke!
Matydamasis su Kunigu Kanaunyku Pet

rapilėje ir girdėdamas Jo gilius lingvistiszkus 
iszvadžiojimus, jaueziau tikrų proto užganėdi- 
nimų ir negalėjau atsilaikyti nuo pajautimo 
pasistebėjimo isz didumo mokslo, kaip kas- 
link faktiszkų smulkmenų, taip ir kas-link 
abelnų iszvadžiojimų. O meldžiu neužmirsz- 
ti, kad niekad asz niekam nesakau komple- 
mentų, pertai, kų ežia raszau, yra iszreiszki- 
mu mano tvireziausios nuomonės. Užtai juo 
didesnį matau nuskriaudimų mokslui, kad to
ki tikri perlai arba pražūva pasisznekėjime, 
arba tampa „užkasti įvairiose „pamiatnich 
knižkach,“ apie kurias nieks nežino placziame 
moksliszkame sviete. Tas gailestis ir noras 
kuolabiausiai praplatinti skarbus, užslėptus 
galvoje kunįgo Kanaunyko, priverezia man§ 
karsztai melsti — apdirbti arba skirtinas mo
nografijas, arba pilno iszguldymo nekuriu pu
sių kalbos gyvenimo ir prisiųsti rankraszczius 
paveizdan, į czionykszczių Mokslų Akademi
jų. Asz paskaitycziau sau už garbe, jei ga- 
lėcziau būti tarpinįku tame taip svarbiame 
dalyke. Jeigu-gi Kunįgas Kaunaunykas no
rėtų sau da platesnės arenos, tai reikėtų ap
dirbti prancuziszkai arba vokiszkai ir nusiųsti 
į kokį specijaliszkų laikrasztį. Jeigu darbai 
jau butų paraszyti, paveizdan, lenkiszkai arba 
lietuviszkai, asz noriai apsimeziau iszversti į 
vokiszkų kalbų.

Sziaip ar taip laukiu malonaus atsakymo 
ir pasilieku su giliausia guodono

J. Baudouins de Courtenay.

Geo Greenberg,
Perkėliau savo sztorų nuo 

188 First street ant
157 First street ELIZABETH, N. J. 

Czebatai, szeverikai, kolioszai labai pigiai.



savę esanti, būnanti, nes daigtas nei 
pradžios, nei pabaigos neturintis, kitaip 
negali būti, kaip tiktai nuoamžinu, ne
sutvertu.

— Dabar pažiūrėsime ant kokios 
papėdės p. H. Spenceri’s remdamasis 
taip mokina margą svietelį ir tvirtina 
savo teoriją tesinga esant.

— Kiekvienas iszmintingas žmogus O O
supranta ir be abejo pripažįs už teisybę, 
jog nejokis daigtas negali būti tada, jei
gu jisai yra negalimas ir pats sau priesz- 
taraujantis, nes tai rodo jo esybes pa
baigą ir galą. Vienok, idant pažįti ir 
persitikrįti, kada kokis daigtas yra ga
limas, ar negalimas būti, reikia neatbū
tinai žiūrėti, ar elementai, arba dalys 
būtinai jo butibei, esybei, reikalingi, su
tinka tarp savęs, nesiprieszina vienas 
kitam ir vienas kito nepraszalina. Jei
gu dalys kokio norint daikto sudedan- 
czios, nesutinka tarp savęs, viena kitai 
prieszinasi ir viena kitą praszalina, tada 
tokis daigtas yra nemislytinas ir todėl 
būti negalimas.

— Ant paveizdos pamėginkime mis- 
lyti apie ketvirtainį tekinį arba ratą tri
kampį su keturiais kampais, tai tuojau 
matysime tai esant negalimu daigtu, 
dėlto kad elementai mislyjimui apie tri
kampį neatbūtinai reikalingi, nesutinka 
tarp savęs ir praszalina vienas kitą - tri
kampis praszalina keturis kampus, o 
keturi kampai praszalina trikampį ir už
tai tokis daigtas negali būti mislytas ir 
paprastai yra negalimu. Jukgi, isz tei
sybes, nemislytina yra, kad medega bu
tų galėjusi imti savo pradžią isz abso
liutiszko nieko, dėlto kad absoliutiszkas

Kas yra medega — labai sunku pa
sakyti. Mokyti vyrai kaip senoveje, 
taippat ir sziądie atvyrai pripažįsta, jog 
tikras mokslas visai nieko neparade, nei 
nežino, kas yra medega pati savije ir, 
jog visas žinias, kurias mokslas turi įgijęs, 
arba da dabar įgiją apie ją, pasiekia isz- 
vadžiojimų keliais isz pripažįtų jai locnų 
ypatybių nuolatiniais patemyjimais ir 
Ėtemijimais; o kitokiu budu medegos 
tikra pažintis yra negalimu daigtu.

— Kaip tai nebūtų, vienog mes 
Itzionai per medega suprasime anuos 
pirmutinius elementus, gaivalus, isz ku
rių kūnai, ar daigtai yra sudėstyti, nors 
kas jiejie yra savije visai nežinome. Kū
nai, kaip visiems žinoma, yra dvejopos 
veisles — gyvi arba organiszki, ir negy
vi arba neorgfaniszki. Mes kalbėsime 
pirma apie pastaruosius — negyvuosius, 
arba taip vadinamus nauginius, minera- 
liszkus ir dėlto per medega suprasime 
tuosius pirmutinius gaivalus, isz kurių 
nauginiai kūnai yra sudėstyti, sukrau- 
styti.

— Su pirmuoju ir didžiausiu klau
symu protingam apsvarstymui ir geram 
iszriszimui czionai sutinkame, ar medė
ja, isz katros nauginis svietas yra su
darytas, yra keno nors susverta, ar ne?

— Rasztas szv. ir krikszczioniszki 
galvocziai visada mokino ir dabar be 
aliovos mokina, kad nuoamžinasis Die
vas sutvėrė medega isz nieko, isz nejo- 
dos pirmiau buvusios substancijos, tik
tai savo visagalinczia valia ir žodžiu 
„fiat“. Vienog materijaliszkos puses 
jamtos mokslinįkai, ypacz mus mokslo 
— naujoje gadynėje, mokina ir tvirtina, 
jog medega yta nesutverta ir negalėjo 
būti sutverta.

— P. Herbertas Spenceri’s, garsu
sis materijalistų galvoczius sako: „kit
kart buvo visatinai pasklydus! nuomone, 
jog daigtai gali sunykti į absoliutiszką, 
visatinį nieką, ir iszplaukti isz absoliu
tiszko nieko“. Vienok nuolatiniai pa
tyrimai, o da labiau tųjų patyrimų sue-

met duoti pradžią kam norint būtinai 
reikalingas yra szis-tas esantis ir vei
kiantis. Medega, imanti tokiu budu 
pradžią, ženklintų absoliutiszką nebūty
bę ir sykiu būtybę, kas, žinoma, yra 
nemislytina ir negalima. Negalima 
mislytl sako p. FI. Spenceri’s, kad nie
kas taptų kuom nors ir todėl medegos 
sutvėrimas isz nieko yra nesuprastinas 
ir nemislytinas.

— Isz tiesų imant, szis argumentas 
yra sveikas ir liogiszkas, bet ant nelai
mes aiszkiai ir szviesiai darodo priesz 
patį p. H. Spencer’į sutvėrimo teisybę, 
dogmata, kurį jisai visomis savo proto 
pajiegomis bandė sumuszti ir praszalįti. 
Vieninteliai, del tos priežasties, kad mes 
sznekedami apie visatą, kaipo isz nieko 
sutvertą, galime imti žodį „niekas“

perdirbti tą klaidingą senovės nuomo
nę ir jau dabar, apskritai imant, mede
gos nesunaikytinumo mokslas liko įkur
tas ir vieszai priimtas.

— Taigi p. H. Spenceri’s mokina,

bes ir negali jos niekados pabaigti, ir 
dėlto turėjo būti nuo amžių amžinųjų per 

jopoje skirtingoje prasmėje. Jei sa- 
ume ar mokytume esant svietą su

tvertu isz nieko, imdami žodį ,,niekas“ 
absoliutiszkoje prasmėje, tai reiksztų 
tiek, jog visai ir tikrai nieko nebuvo ir 
isz to visatinio nieko szis-tas iszejo, isz- 
plauke, pasidarė. Tokis protavimas 
isztiesų butų nemislytinas, nieksziszkas 
ir nesuprastinas žmogaus prigimtam 
protui. Bet jeigu sakome svietą esant 
sutvertu isz nieko, imdami žodį ,, nie
kas “ atneszioje, relatyviszkoje prasmė
je, tai reiszkia tai, jog visata isz jau pir
ma buvusios medegos nepasiliko įkurta, 
bet prastai tariant, begaline ir visaga
linti pajiega bei galybe ją įkūrė, sutvė
rė ir užtai yra josios pasekme bei nu
veiktu darbu, —,,niekas“ absoliutisz
koje prasmėje įima visatinę pirmosios 
priežasties ir medegos nebūtį, o atne
szioje prileidžia pirmapradines medegos 
nebūtį, bet įima ir neatbūtinai reikalau
ja visagalinczios, begalines pirmosios 
priežasties.

— P. H. Spenceri’s medegos su
tvėrimą nemislytinu ir negalimu aptar
damas, ima žodį ,,niekas“ absoliutisz
koje prasmėje, t. y. jog paczioje pra
džioje visai nieko nebuvo, — ir sako, 
jog nemislyjamu ir nesuprantamu daly
ku yra, kaip szis-tas galėjo isz tojo vi
satinio nieko iszplaukti, užgimti.

— Tame dalyke ir mes visai su p. 
H. Spencer’iu sutinkame ir pripažįsta
me jam tikrą teisybę, jog visatos sutvė
rimas isz absoliutiszko nieko yra nemis
lytinas, nieksziszkas ir tiktai beprotis te
gali tą tvirtįti.

— Tokio mokslo laikėsi ir laikosi 
visi krikszczioniszki galvocziai, visas 
krikszczioniszkas svietas ir katalikiszka 
bažnyczia, ką be jokios sunkenybes ir 
prakaito galime greitai rasti josios phi- 
losophijoje, tcoliogijoje ir visokiuose 
ginczų rasztuose. O i*

Toliaus bus,

$100 Nagrados $100
Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgy- 

dytas isz ligų igytų per jaunystės iszdykimą 
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS. 
Teipiszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant 
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno 
per onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos skau
dėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąn- 
dien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokių 
pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą 
prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavo 
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir 
raszyk pas:

Fred
Kenosha, Wis. Box D 386
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Baigiantis szitiėms metams, kurie 
taip atsiženklino istorijoje Amerikos, o 
Suvienytas Valstijas nustūmė ant tokios 
politikos, apie kurią didis Washingtonas 
niekados nemislyjo, duodame jumss, kai- 
tytojai, pasiskaityti ,,Legendą apie ara
bų astrologą, “ raszytą vieno geriausių 
Amerikos rasztinįkų, Irvingo. Žinote, 
kad szįmet Ispanija, pasikėsinusi prie- 
szintis reikalavimams (nors ir neteisin
giems) galingų Suvienytų Valstijų, nu
stojo Kubos, Porto Rico, ir Philipinisz- 
kų salų. Verta tadgi pažinti tą krasztą, 
kurį mes, amerikiecziai, pergalėjome ir 
nuo kurio taip dikcziai įgijome naujų 
žemių. Kol vienog supažindįsime jus 
su Ispanijos istorija ir su priežastimis 
jos nupuolimo, paduodame tuotarpu vie
ną isz le’ngendų, kuriomis taip gausi yra 
hidalgų szalis.

Washington Irving, didis Amerikos 
rasztinįkas, buvo pradžioje szito szimt- 
meczio pasiutiniu į Ispaniją. Važinėjo 
jis tada po visą krasztą, rinko padavi
mus ir tyrinėjo paproczius gyventojų. 
Vaisium szitų tyrinėjimų buvo keliolika 
•dailiai suraszytų pasakėlių. ,, Legenda,, 
iszimta isz cikliaus ,, Alhambra. “

Kalėjos! Kalėdos!
Artinasi didele kriszczioniszka szven- 

te; nevienas gaus szitą numerį į rankas, 
sėsdamas prie kuczių stalo.

Kristus gimė!. ... — džiaugsis kiek 
vienas tikras krikszczionis — Jis svietą 

atmainys!.... Garbe užtai ant augszty- 
bių Dievui, o žmonėms ant žemes — 
romybe, bet tik tiems, ką turi gerą va
lią. Taigi savo skaitytojams ant Kalė
dų velyjame pirm visko gero noro. Kas 
jį turi, turi ramybę savo szirdyje ir sėja 
ją aplinkui, o palaiminti ramybę daran- 
tiejie!....

Szalin nuo musų pavydai, neapy
kantos, piktumai, kersztai, barniai ir 
vaidai!.... Bukime tylus ir ramus, o 
meileje ir sutikime dadgiau ir geriau nu
veiksime dalykų, kurie yra naudingi 
mums, o visai tautai ir tėvynei iszga- 
ningi.

Kūdikėlis Jėzus užgimė — tapkime 
ir mes kūdikėliais — doriszkai.

Linksmų Kalėdų! 
t .

Lietuviai Amerikoj.
Elizabeth, N. J. Oras gra

žus. Darbai eina po senovei — neblo
gai. Lietuviszki vertelgos taipojau ne- 
nusiskundžia. ,,Padarai, esą, ant duo
nos, o kaip kada dar ir nuo duonos at
lieka“. Saliunykai svetelių turi nuolat. 
Tik tiek nesmagu, kad ne visi savo 
sveczius gerai vaiszina. Del padarymo 
geresnio ,,biznio“ dastato savo sve- 
cziam kortas, padeda stalelį ir netik ką 
jiems (tankiausia jau girtiems) daleidžia 
loszti, bet dar ir patys prisėda prie jų ir 
tik ant rytojaus paleidžia kitus plikiais. 
Užsigerę vaikinai praloszia ne tik savo 
kruvinai uždirbtus ir per kelis menesius 
ar metus užczedytus pinįgus, bet lieka 
ten jų ir laikrodėliai, žiedai ir kiti bran- 
gumynai. Verkia po to iszsipagirioję 
vaikinai ir keikia tokį saliunyką, kurs 
arba pats jo pinįgus iszviliojo, arba ,,del 
biznio“ davė kitiems apsukti girtą vai
kiną. Negal psgaliaus ne pats saliu- 
nykas tikėtis geros ateites. Geresni 
žmones ir dabar jau szalinasi tokių sa- 
liunų, o ir pats , ,kazirnykai“ matydami 
nelabystes liausis lankiusi ten. Geda, 
didele geda, tokiems, neva prakilnes
niems, mus žmonėms už tokius pasiel
gimus. Tikėdamiesi, kad jie liausis 
taip elgęsi, sziuokart dar užtylime; bet, 
jei pasitaisymo nesulauksime, turėsime 
juos apgąrsįti visuomenei, kaipo blog- 
darius.

Mahanoy City, -Pa. Perei- 
toj nedelioj tenykszczioj lietuviszkoj 

bažnyczioj prasidėjo 40 valandų atlaidai. 
Svetimų kunįgų buvo apscziai. Dau
gybes žmonelių atliko savo dvasiszkus 
reikalus.

Chicago, Ill. Kun. Kraw- 
czunas rengia iszduoti naują lietuviszką 
laikrasztį po vardu: ,,Žemaitis. “ Szį
met daug lietuviszkų laikraszczių Ame
rikoj numirė, bet daug ir gema.

Shenandoah, Pa. Shenan- 
dorij po Naujų Metų žada pasirodyt 
naujas lietuviszkas laikrasztis, po vardu 
,, Viltis“. Busiąs jis darbinįkiszkas ir 
bepartijaliszkas. Mes naujam laikrasz- 
cziui linkime giliuko.

Korespondencijos.
New York City.

Pagal ,,Vienybes“ 49 num. apgar
sinimą ,,Mildos Giesminįkų Draugyste“ 
kelia balių ir koncertą po p. L. Eremi- 
no vadovyste 24 Gruodžio 1899 m., t. y. 
Kuezių vakare, New Yorke.

Pakėlimas baliaus ir kocerto Ku
czių vakare yra bjaurus paniekinimas 
tautieczių. Nors minėta draugyste yra 
anti-tikejimiszka, vienog taip tyczia ant 
iszjuokimo kitų savo tautieczių, dieną, 
'kurią visi užlaiko kuotykiausiai, nepri- 
gulejo kelti balių. Visados juk reikia 
taikįtis su aplinkybėmis tarp kurių gy
veni. Juk ne uobuolys užsilaikys ant 
vandes laszo, bet tik vandens laszas te- 
užsilaikys ant obuolio. ,,M. G. D.“ 
geriaus butų padarius užkviesdama ne 
lietuvius ir lietuvaites, bet žydus su žy- 
delkomis ir visą Hester str. Tame ma
tyt tik pedantiszkumas anos draugystes 
vadovo, kurs neturėdamas augsztesnio 
mokslo ir neturėdamas kuom pasirodyt 
iszsikisza tokiuose kvailuose užmany
muose.

Lietuvys.

Wilkenson, Wash.
Gruodžio 3—’98.

Garbingas Redaktoriau!
Pas mumis, Wilkesone, yra 14 lie

tuvių ir 4 lietuves; 3 gyvena su vy
rais, o viena pametus savo vyrą, nusi
samdę sau stubelę ir kalbina vyrus že- 
nytis, bet taip kvailo dar neatranda. 
Pirmiaus buvo prisikalbinus kokį ten 
maskolių, bet ir tas ją pamėtė. Perei
tą menesį vienas lietuvys isz mus miesto 
iszvažiavo į Alaska jieszkoti aukso.

Pas mus anglekasyklose dirba vi
sas dienas ir naktis, o ir kiti darbai eina 
gerai, kaip tai giriose prie kirtimo me-



Jdžių, ant geležinkelių ir prie koksų. Vi
sur kasdien dirba ir uždirba ant dienos’ 

2,00 ir daugiau. Vienog nors ežia 
įgalima daugiaus uždirbti, kaip, pade
dam, Pennsylvanijoj, bet kuomet visas 
uždarbys ežia ir lieka kompanijos szto- 
re. Dabar ant žiemos yra daugiau dar- 
rbinįkų, tai visus ketina varyti į cooc- 
house, kur atlaikys už burdą po $ 23,00. 
Jau ir dabar cooc-house’ėj yra į 100 vy
rų, bet dar ten gali tilpt į 250 žmonių. 
Apart to dar kas menuo palaiko po 
$ 1,00 ant gydytojo, o Spalių m. atlai- 

, 'k ė po $ 4,00 taksų. Kur szito biedno 
-darbinįko neskriaudžia? Visur ir visi. 
Kada tik žmogus apmisliji apie savo 
■darbinįkiszką padėjimą, tai tik szirdį 
spaudžia, žmogus per dieną dirbi, lieji 

■savo kruviną prakaitą, o parėjęs užkan- 
•dai kokio , ,szolderio“ ir eik gult, kad 
-ant rytojaus vėl galėtum prakaituot per 
kokia io ar dvyliką valandų. Ir kur tu, 
<darbinįke, pasilinksmįsi ?

Vienytelis pasismaginimas tai yra 
laikrasztis ir knigele. Tik ant nelaimes 
mažai mus broliai naudojasi tokiais pasi
linksminimais. Jie daugiausiai linksmi- J o
nas prie stiklo degtines ar alaus. Bet 
man rodosi, kad alus ar degtinė netik 
ką nelinksmina, bet dar arsziau liudni- 
na, kada ant rytojaus randa tuszczius 

.kiszenius.
Asz del smagumo kiekvienam dar- 

tbinįkui rodycziau užsiraszyti visus laik- 
rasezius ir nusipirkt nors už $ 10,00 vi
sokios įtalpos knįgų, o tada bus tau 
linksma ir galėsi likti bagotu, nes netu
rėsi laiko lankyti saliunų; kas menuo 
kiszeniui liks mažiausiai po $ 5,00 ir to
kiu budu gali pralobti.

Daug yra brolių, ką jau Amerike 
buna po 10 ar 15 metų, o nieko neturi. 
Kad but skaitęs knįgas ir atidejas nors 
po $ 5,00 ant menesio, tai jau butų su
dėjęs $ 500 ar $ 900. Ar nebūtų szian- 
•dien tokiam geriau — galėtų užsiimt 
pramonystę ir nereiktų taip vargti.

V. Rudžinskas.

Worcester, Mass.
Jau guodotini ,,Garso“ skaitytojai 

skaitė apie mums brangų laiką —missi- 
jas, kurios atsibuvo pereitą menesį del 
naudos mus miesto ir apielinkes lietu
vių. Negaliu isztyleti nepadekavojęs 
savo prabaszcziui kun. Jakszcziui už su- 
reng imą tų missijų ir kun- Milukui, 
kurs teikėsi pribūti pas mumis net isz 
Shenandoah, Pa. ir sudrutįti mus savo

puikiais pamokslais kaip dvasiszkuose 
taip ir tautiszkuose reikaluose.

Jaunikaitis.

Padekavones.
Bayone City. N. J.

Asz J. Franckevyczius sudedu szir- 
dingą , ,aczių“ vardan Szv. Petro ir Po- 
vylo draugystes, naujai dar 2 d. Gruo
džio ežia užsidejusios, ponui S. Makauc- 
kui už jo vargą ir kelionę pas mumis del 
sustiprinimo musų draugysteles ir už jo 
dailaus perstatymus. Taippat sudedam 
„aezių“ p. A. Salikliui už jo gerus 
mums linkėjimus ir kalbą, kuriai sutvir
tino mus draugystę.

Prie progos taipgi praneszu, kad 
mus miestelio lietuviai smagiai pradėjo 
busti isz miego. Gruodžio 9 d. ant mi
tingo prisirasze dar 15 sąnarių. Dabar 
jau mus szv. Petro ir Povylo draugy
stėje turi 32 sąnarius. Tikimės, jog 
ateinantį mitingą prisiraszys dar dau
giaus sąnarių. Dar kartą dekavodamas 
pp. Makauckui ir Salikliui pasilieku 

Su guodone
J. J. Franckevyczia.

Szirdingai dekavojų p. W. K. 
Szemborskiui už iszgydymą mergaites. 
Ilgai ji sirgo, szeszias nedelias gulėjo 
ligonbutij, ir daug daktarų ją gydė, vie
nog jos nepagelbėjo. O p. W. Szem- 
borskis, kada asz jam aprasziau ligą at
siuntė gyduolių, nuo kurių tuojaus pa
sveiko, už ką szirdingai dekavodamas 
lieku su guodone..

A. Zvingila o 
Lawrence, Mass.

Naujas Laikrasztis.
Nuo Naujų Metų pasirodys She- 

nandoah’rij naujas Ii eta visikai-tautiSZ- 
kas( darbininkiszkas laikrasztis „Yil- 

kursai bus kuo bepusiszkiausias.
Bus iszleidžiamas dardininku kuopeles 
kasztais. Jo prekė — ant metų X dO“ 
leriS, ant pusės metų — 50 C., 
ant 3 men. 25 C Kiekvienas, kursai 
prisius savo adresą ir už 2 c. paczto 
ženklelį, gaus 2 num. už dyką ant pa
žiūros. Reikalingas prie to laikraszczio 
geras zeceris — jei kuris isz liet, zece- O j
rių norėtų gauti vietą, tegul atsiszaukia 
kuo veikiausiai.

Su visokiais reikalais kreipkitės ant 
szio adreso:

V. J. Stagaras & Co.
SHENANDOAH, PA.

Vienatinis nusiszypsojimas.
Paraszė angllszkai Frank Norris, 

Pabaiga.
Mes vaikai pradėjo

me rėkauti, o Joanna szokti ir ploti del
nais. Ir tada tai dailydės sūnūs nusi- 
szypsojo. Jis pažiurėjo ant jos, kaip ant 
to skrajojanezio balto pauksztelio, ir nu- 
siszypsojo da sykį ir-vėl pasiliko romus.

Pasikėlė ir pradėjo eit, bet mes ap
sikabinome jį ir reikalavome, kad pasi
liktų su mumis.

„Ne“, tarė jis bueziuodamas mus, 
,,turiu eiti į miestą. “

Peržengė upelį ir atsižvelgė ant 
musų.

„Tai mes eisime su tavim!“ — su- 
szukome.

Jis pakratė galvą.
„Kur asz einu, jus negalite eiti“ — 

atsakė. „Bet“ — pridūrė; „asz einu 
jarengti vietą tokiems, kaip jus. “

„Bet tu dar sugri’szi?“ — szau- O L
kerne.

„Taip, taip, sugrįsziu.“
Ir jis nuėjo, nors tankiai gręžėsi ir 

mosavo mums su ranka. Ką mes szne- 
kėjome jam nuėjus negaliu apsakyti. 
Ką mes jautėme, negaliu iszreikszti. 
Ilgą laiką stovėdami ant vietos ir tylė
dami mes tėmyjome ant jo, kol nepra
puolė mums isz akių, prie užsisukimo. 
Grįžome namo per kūdrą tarp isztiestų 
baltų drobių ir niekados niekam nesa
kėme, kas mums atsitiko. Tai buvo 
musų vienų laimė. Paskui mes isz- 
girdome apie didelį stebuklą, kurį jis 
padarė ant vestuvių artimame mieste, 
permainydamas vandenį į vyną, o neuž
ilgo apie kitą, kad neregys nuo prigi
mimo staiga praregėjo. Bet kas mums 
apie tai buvo galvoje? Jis aniems taip 
nenusiszypsojo, kaip mums, neparodo 
džiaugsmą per vestuves, nė priesz mynią 
ant rinkos. Kas mums buvo galvoje?..

Mervius sustojo, įdėjo kojas į klum
pius ir pasikėlė. Paėmė gromatą nuo 
Jeromo ir įsidėjo į plosczių.

— Ir matei tą?
Mervius linktelėjo galvą, bet senis 

Jeromas pakratė savo taip, kaip žmogus, 
kurs nenori būti pertikrintu.

— Jis buvo svajotojas su neiszsa- 
komomis pretensijomis. Jo szeimyna 
buvo visi darbinįkai anoje pusėje ežero. 
Jo tėvas buvo dailydė, ką pastatė man



svirną. Jis pats—fanatikas. Jis bu
vo isz galvos iszėjęs.

— Bet ta asz macziau — tarė Mer- v .
vius tarpduryje. — Asz macziau, kurs 
szneku į tavę.

Jeromas atstatė smakrą.
— .... Svajotojas .... Mes atsi- 

krateme nuo jo .... Bet gailėjausi Pet
ro, kad iszėjo nuo musų .... Panede- 
liais ir seredomi ateidavo, ir vis su 
szviežiomis žuvimis.... GALAS.

_ 4.

Legenda apie arabiszką 
astrologą. ~

Paraszė Washington Irving. Vertė isz angllszko S.

Senovėje, daug szimtų metų atgal, 
gyveno Maurų karalius, vardu Aben 
Habuz, kurs valde Granados karalystę. 
Buvo jisai nurimęs kariautojas, tai yra, 
vienas isz tokių, ką jaunystėje kovėsi ir 
grobe, bet dabar pasenėjęs ir per- 
senejęs ilsėjosi ir nenorėjo nieko 
kito, kaip gyventi sutikime su visu 
svietu, guostis garbe, kurią jaunose 
dienose įgyjo, ir džiaugtis isz valdybų, 
kurias paveržė savo kaimynams.

Vienog atsitiko taip, kad tas pro
tingiausias ir ramiausias senas karalius 
turėjo kautis su jaunais prieszais, — ku- 
nįgaikszcziais, pilnais karszto kraujo, 
norincziais pagarsėti per kovas ir troksz- 
tancziais atkerszyti už skriaudas, kurias 
senas karalius padare ją tėvams; turėjo 
jisai taipgi neramias ir neužganėdintas 
dalis savo locnų valdybų Alpuharos kal
nuose, kuriąs jis savo jaunose dienose 
valde kieta ranka, o kurios dabar ren
gėsi pakelti maisztą ir grūmojo, kad eis 
ant Grenados ir pavarys jį nuo sosto. 
Dar ežia negalas rupeseziams seno kara
liaus. Aplinkui Grenadą keliasi žiau
rus status kalnai, per kuriuos negalima 
buvo matyti prisiartinimo prieszų, ir 
per tai nelaimingas Aben Habuz likosi 
priverstas laikyti didžiausią sargybą ir 
bijotis kiekvienoje valandoje užpuolimo, 
nežinodamas isz kokios pusės nepriete
liai užklups!

V eitu pastatė jisai augsztus boksz- 
tus ant kalnų ir sargus ant kiekvieno 
didesnio kalnelio, ką turėjo kurti ugnį 
naktimis, o dienomis daryti durnus ant 
ženklo, kad neprieteliai artinasi; jo gu
drus prieszai perlauždavo visas kliūtis, 
iszteriodavo jo locną žemę po jo locna 
nosimi, o paskui pabėgdavo su suimtais,

žmonėmis ir grobiu į kalnus. Argi ga
li būti arszesznis padėjimas, kaip to ro
maus ir nusimalszinusio kariautojo!

Kad romus Aben Habuz taip var
ginos! tais užpuolimais ir nesmagumais, 
pasitaikė taip, kad atvažiavo pas jį se
nas arabas, daktaras. Žila barzda siekė 
jam iki juostai, o jo visas kūnas rodė, 
kad yra be galo senas, nors pats atėjo 
visą kelią isz Egipto pėsezias, neturė
damas kitos pagelbos, tiktai lazdą iszra- 
szytą keistais ženklais. Vadinosi jisai 
Ibrahim Ebn Abu Ayub; o apie jį sakė, 
kad gyveno nuo laikų Mahometo ir kad 
yra sunumi Abu Ayub’o, paskutinio 
draugo pranaszo. *) Sakė taippat, kad 
jaunu dar būdams ėjo su kariumene 
Amru’s į Egiptą, kur pasiliko mokintis 
slaptingų mosiu, ypatingai magijos pas 
kunigus. Be to, buvo kalbama, buk 
atradęs paslaptį prailginimo gyvastį, per 
ką pasiekęs amžių dviejų szimtų su vir- 
szum metų; neįstengdamas vienog per
manyti paslapties jaunose dienose, jis 
buk galėjęs pailginti tiktai amžių savo 
ilgiems plaukams ir bruvims.

Karalius priėmė tą stebuklingą se
nį su didele garbe, nes kaip visi perse- 
nėję karaliai, begalo mėgo gydytojus. 
Butų priėmęs jį net į savo tumus, bet 
astrologas velyjo apsigyventi urve 
kraszte kalno, ties Grenada, ant kurio 
paskui buvo pastatyta Alhambra. Lie
pė jisai urvą padinti, taip kad iszrody- 
tu kaip erdva ir augszta salia su apskri
ta skyle augsztai, per kurią galima bu
vo matyti dangų ir regėti žvaigždes net 
dienos laike, kaip isz szulinio. Sienos 
tos salios likosi iszkapotos egiptiszkais 
hierogliphais**), kabalistiszkais simbo
liais ir žvaigždynų figūromis. Liepė 
taipgi jisai bukliausiems Grenados mei
strams padaryti daug padargų, kurių 
slaptingi privalumai buvo žinomi tik 
jam paežiam. Neužilgo iszmintingas 
Ibrahim tapo artimiausiu prieteliu kara
liaus, kurs pradėjo jieszkoti pas jį rodos 
kiekviename reikale. Aben Habuz pa
siskundė kartą ant neteisybės savo kai
mynų ir pradėjo raudoti, kad jam sunku 
gyventi, nes isz visų pusių tykoja ant jo 
neprieteliai ir jis turi be perstojo budė
ti, kad galėti atsiginti nuo jų užpuo
limų.

Kad karalius pabaigė pasakoti, 
astrologas tylėjo valandą, o paskui at
sakė: Toliau bus.

*) pranaszas — Mahometas.
**) szventals ženklais.

Prova su prienumeratoriais..
Tūlas laikrasztis neseniai apskundė7 

60 savo skaitytojų už prenumeratą, ka
dangi jie Isuvis atsisakė mokėti už tą 
laikrasztį. Kada prova nuvėjo į sūdą 
40 tuojaus užsimokėjo už laikrasztį ir po 
$i.25kasztų; 10 praszėsi palaukti, ant 
ko iszduotojas sutiko. Kitigi 10 suvis- 
atsisakė mokėt, kadangi jie niekad ne- 
praszė siųsti jiems laikrasztį. Sudžia 
juos iszrado nekaltais ir paleido. Bet vos- 
tik jie sugrįžo isz sūdo, tuoj suareszta- 
vojo juos paczto urėdinįkai už neteisų 
prisisavinimą daigtų, siųstų per .Suvie
nytų Valstijų pacztą. Dabar jau noriai 
jie atmokėtų iszduotojui, bet paęztas jų; 
nepaleidžia. Taigi kas nenori mokėti 
už kokį laikrasztį, tuojaus turi duot žinią 
redakcijai, kad jam laikrasczio nesiųstų. 
Kitaip gi jis gal but priverstas užsimo
kėti.

Balius!
Dr. D. L. K. Algirdo isz Jerey City, N.. 

J. bus laikomas 14 d. Sausio 1899 m. ant 214- 
220 Broome str. New York. Muzyke bus- 
kuopuikiausia. Svecziai dailiai sau pasibovįs. 
Kaip vietinius taip ir aplinkinius lietuvius ir 
lietuves, jaunikaiezius ir mergeles szirdingai 
užpraszo KOMITETAS-

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Jono rizmitaiezio, paei- 

nanezio isz Suvalkų gub. Marijampolės pav., devinti 
metai Amerike. Girdėjau, kad dirbo anglekasyklose. 
Jis yra szvogerls Jono Kubiliaus. Asz atvykau isz 
Anglijos Ir turiu svarbų reikalą. Taigi jis pats ar 
kitas duokit žinią ant szio adreso:

Mr. Aug. Szmitaitis,
768 Bank str.

Waterbury, Conn.

Tuojaus reikalingas yra geras ze- 
ceris (lietuvis). Geram zeceriui,— gera 
užmokestis. Adresas:

Dr. M. J. Stupnicki,-
3121 S. Morgan str.

CHICAGO, ILL.

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
Į^tiika Deniai R(ws,

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa~
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> Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus B arba kolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant1 170 First — Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.

Czia tu rasi geriausius czeverikus už I pigiausia preke visam mieste. Asz ne- 1 laikau blogo tavoro.

I W. A. Front,
Į Elis, vynas ir alus puikiausi.
1168 Firts street
Į ELIZABETH, N. J.

JOHN C MANNING
CAFE.

Cor. 2-nd & Bond str.
I ELIZABETH, N. J.

F. L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų 

pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko 
tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas 

Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.

Fabrikai Žemesnis Yardas
Elizabethport N. J. ant

Earl, Ark. S. Front str. 
Batiscan, Quebec, ties Elizabeth River

Uždėta _ - _ 1870.
S T- MORROW, 

Juvelirius ir parduotojas muzikaliszku 
instrumentu.

PIJANU, VARGONŲ.
Ill First str. Elizabeth, N. J.

jTgrzesiak.“
Parduoda labai gerą duoną isz czystu 

iviecziu ar rugiu.
10 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

jHsT h e L L E R & ~ČO-
Wholesale parduoda importuotus Li

ktorius.
216 — 3-rd str.

cor. Bond ELIZABETH, N. J. 
95 Broad street.

parduotojas
Nauju ir antrarankiu drabužiu. Tai

pogi suvam, valom ir taisom drapanas 
labai pigiai.

Galima susiszneket lenkiszkai.
Overkucziai po - - - 2,50c.
Kelnės vertos - 1.50 už 60c.

162 First str.
ELIZABETH, N. J.

Vincas Martiszius
yra ,,Garso“ agentu Pittstone ir apielin- 
kėje. Turi tiesą rinktį pinigus už ,,Gar
są“ ir atlikinėti visokius reikalus.

Givena ant 39 Centre str.
Pittston, Pa.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.

Telefonas 665.

JVL Bpeppep,
230 2-nd str. cor. Pine str. 

ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Retail

VYNAS ir LIKIERIAI
— labai pigiai —

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy- 
stas ruginis sznapsas 150 už galoną. 
Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kimelis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Taipogi pas jį puiki užeiga del 
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo 
Bine str. Rodyjame visiems pirkt 
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ką. NEUŽMIRSZKIT!

Pirmos klišuos lloteli
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

uvią. Pirmos kliasos visokį gėrymao 

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausią liniją.

Nepamirszklte, jog Hotelia

Petro Lipavieziaus,
po No. 1837 N. Main Avė.

Vaiku
kiekviena motina, norinti gauti 
geru apatiniu drabužiu savo vai
kam teateina pas mumis. Pas 
mus galite gauti geresnį tavorą, 
kaip kitur labai pigiai.

Sztai kelios cienios 
del pertikrinimo

7 TUZ. MARSZKINIU IR 
KELNIŲ

Tas kas kasztuoja 25c. dabar 1Q1 p 
pas mumis galit gaut už.. - - 162b,

Marszkiniai saizo 28 iki 34. 
Kelnes saizo 26 iki 32.
VAIKU LINIAI MARSZ

KINIAI
labai gerai, dailiai, ir drūtai pada
ryti su apikaklc ir be......... 25C.

F. J. Vogei,
. 136 FIRST STR.

E- Hummel.
Pigus For nieži ą sztoras, Grabo- 

rius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

S. Mack,
laiko

Agentūrą siuntimo pinigų į 
visas dalis svieto ir parduoda 
szipkortes ant visų linijų. 
Taip-gi parduodu lotus ir stu- 
bas ant iszmokesczių ir už cash.

212—214 First str.
□ELIZABETH, N. J.

Telefonas 576

T r a j an k a.
Ar nori geros TrajankoJį Jeigu taip, 
tai pirk LIETUVISZKA
TJRAJAXKA, susidedanczlą isz czystą 
žolią ir szakną, dailiuose blekiniuose 
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėjl 
mui pirma užmokesezio.

Gal tau plaukai slenka arba nori dik 
tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk 
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, A- 
gentą reikalaujam visur, Adresas.

P. W.BlERSTBIE & 00.
107 S. Main St. Shenandoah, Pa.

!!! KNYGŲ !!!
Lietuviszkas knįgas parduodu 

kopigiausa. Užpraszant ją katalio- 
gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi 
registravote] gromatej. Adresas:

W. Kalvaitis, 
TILSIT, Oetpr. Germany.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuviu tautos: szviesos, tikybos ir 
kalbos.

Gaunamas Scrantone Pa. 1423 
Main Ave pas Rev. AKaupą už 1 
doleri.

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

Gerkit 

pę aierCo’s 
,,Anthracite” alų. 
varantiiota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.

Kieviena gerai paezestavoja savo alų- 
ežiu, gardžia arielkele. o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kuogeriausią.

_____  470

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis
nupirko saliuną nuo M. Grabauc 
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.

■Alutį pargabenu net isz Prusą 
tikrą Bavarską, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paežius Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi- 
Palei strytkarią dypą,

Minersville, Pa.

Mus American koni- 
ifi niszkai paauksuoti 
Uftdziegoreliai yra ger- 
0 iausi už pinigus.

Poduoiūte mums savo va
rdą ir untrasza, o mes pri 

; siusim p<-r ekspresu C. O,
D. dziegorėli už 8 3,50 su 
privilegija isztyrimo pirm 
negu mokėsite viena ccn- 
iij. Yra tai puikus 14 kar. 
paaiiKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz 
ki Gvarautuoti už gera 
laikymu czeso, neprasezi- 

au už 8 35,00 dziegorius. Jei patiks užmd<rck ek 
spresmonui $ 3.50 ir kasztus ekspreso, odziegore 
lis tavo. Mes siuc'iame drauge ir paliudijimą, 
jog mustĮ daigius galima grąžyt per metus Jei ne
patiks. Jei pirKsi 6 gausi viena už dyhii. Adresas
THE DIAMOND JEWELRY CO-
225 Dearborn st. Chicago, Ill.

Garsingos Kalifornijos 
gyflnolos.

Parduodame ir sinnczianie į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusią ligą. Raszydami 
gromatas indekit už 2 c. markę 
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
82 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikiasia užeiga dėl gerą žmonią ir 
dėl pakelevlngą pas

A. BAVARSK4
191 First str. ELIZABETIIPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas Ir clgarai« 
Žmonės geri sanžiniszki.

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauezius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt.

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į saliuuus alą, 
orterį ir 1.1.
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Banka Bischoiio
uždėta 4.848 mete

june Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, ^Yieszai CltaHll to 
New-Yorke

-------- O---------
Sinncziame pinįgus visas dalis svieto pigei, saugei ir greitai

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

iDWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Pare- V f
dos už rūpestingą, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

t

c

J įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz 
tdvių į krajų važiuojantiems ir iszsiUUCZiame SZlpkort© 

dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai: 
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei! 

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.:

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsilipdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktiką ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SEOYIINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

S©

©
c

> »
1

W. A. Walsh J r.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokių kainu peczius ir gro-

Ąptapas fk. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
„Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
j ieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran-1 tas. Laiko visokius įrankius delei 
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and budavoiimo, vinis, spynas ctc., ir 
life insurance.) L . . . , .forniczius į stubas.

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str.

Elizabeth, N. J.
Vietinis Tolef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

ES SV Sfl ES SV ZTM U ■ K

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus. 

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabethport, N. J. 

Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth, N. J.

. Taipogi parduoda lai va kortes ant geriausų laivui ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy

nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.

Elizabeth, N. J.

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

Lietuviszkas galiūnas

65 Broadway Elizabeth, N. J. 
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai 
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus 
Nuveik, o pamatisl! Milžinisxki stiklai 
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch 
dieną ir naktį.

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakOTtCS, apsau- Tikrai gryna 
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę iii 1 TT
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei A TfĮ]11311Q iVTIfl

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? -----  GAUSITE PAS -----
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? -p a tixTQT’OAT H5 C* 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 15 A JALl X MIN XCa CO 
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdene? O gal nori 6 BARCLEY STR. 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas| New Yoi’k’e

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa.lvyna

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Ellzabethport, 

N, J. Palei Central dipą.
A. HOFF propr.

Parduoda sznapsą, viną, cigarus Ir 
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas duris.

F. 8zczęsnowicz.
217 First str. Elizabeth, N J

Kur bėgi? Nugi į*Fellkso saliuną. Jug 
žinai kad ten smagiausia laiką perleidi 
ir atsigeri gardaus aluczio ir czistos ru

ginės arlelkėlės.

B. Brody
Geriausias visam miesto bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street 
ELIZABETH. N. J.


