No 4

ELIZABETH,
Entered

N,

J.

26

D.

(JANUARY)

as second class mail matter at the

Žinios isz Amerikos.
S a n F r a n ci sc o. Iszsiunte i Manilę 40.000 suszaldytos mėsos.
— Valstijos, kuriose nėra bausmes mircz a yra szios: Colorado, Rhode Island. Mi
chigan, Maine ir V iscounsin. Didžiausia I au
sine Rhode Island’e yra kalėjimas ant viso gy
venimo.
Valstijoje Kansas neatbūtinai tu
ri pasiraszyt gubernatorius pirm neg prasi
kaitusi nubaus mirczia.
E v a n s t o n Louis Ruehrdanz, urednįkas firmos Hussey Lumber Co. eidmnsprie
sklodo medžių prie krūvos medžių rado mieganczią jaunų indijonke. Ruvo ji labai suszalus. Prikėlęs ja davė žinių Į policijų. Nu
vežę ja ant stacijos atrado, kad ji peiszalus ir
iszbadejus. Pasisakė, kad vadinasi Fannie
McClain ir kad isz Granados, Miss. pėkszczia
atėjus jieszkoti dviejų savo brolių, apie ku
riuos girdėjo, kad huną ('liicago j. 'levai mat
mirė Granadoj, ir tada ji pėkszczia pasileido
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Szis - tas.
Ligsz.ol Maskolija turėjo tildai viena,
porta prie Baltike marių Kronsztad. Kadan
gi tas pertas žiemos Laike per tris mėnesius
už'Zaldavo, ir tokiu budu neprieiniiszkas f’otas privažiavęs labai lengvai galėjo Rzsilrelti
ant žemes, dello ma-koliszka valdžia nutarė
uždėti Kur kitų porta, kuisai ir liko iszbudavotas Liepojoje. Darbas tęsėsi kelis kelis me
tus, pabaigtas lik<»i tik pernai.
Liepojaus
pertas niekados neužszala. Ta privandeninė
drutvietė vadinasi Aleksandro III drutviete.
Dalis eskadros jau perkelta isz Kronsz.ado į
Liepoją. kur gales bet kokiame laike atstaty
ti neprieleliui petį. Maskolija tame dalyke
padare dideli žingsnį ant strategiszkos dir-

L o n d o n o ,,'rimes" tvirtina, kad
vokieczianis taip reikalinga sandora suAnglija
ir Suvienytomis Valstijomis, kad vereziaus
ant visados iszsižadės pretensijų prie salos
Samoa, nekaip kelti karę.
Yra proektas Įtaisyti telegrafiszkų po
vandeninę komunikacija tarp Suvienytu Vals
tijų ir Vokietijos, suvis atskyra.
P a r y ž i u s. Esterhazy praszė kariumenės ministro alliuosuot jį nuo prisiegos nciszdavimo kariszkų slapezių.
Mini-tra- sutiko
ant to ir Esterhazy dabar liudys reikale Dreyfus<o proves.
A t h e n a i. Sausio 22 diena apie pusę vos.
deszimtos valandos ryte buvo jaueziamas že
Pagal aprokavimų tūlo statisto, Europoje
mes drebėjimas gyVentojams viso Pcloponesko pussalio. Ypatingai didei drebėjo pietva apie 7 milijonai žmonių neszoja' dar medinius
karinis pussalio krasztas. Mieste Philiatra czebatus arba lietuviszkas klumpes. Dau
visi namai yra sugadyti, gyventojai liko be giausiai tokių gal pripuola ant Lietuvos.
pastogės. Du aplinkiniai kaimai visiszkai
jieszkoti brolių.
sunaikinti. Blėdies visoj szalij pridirbta ga
Atsakymai.
W a s h i n g t n n a s. Senate priimta lybės.
F. K o r. B r o o... Acziu už gerus vcbilius link kasinio Nicaraguos kanalo. Kom
K o n g o. Czia kilęs gana didelis maiszlyjimus. Tuszczios garbės nejieszkome, bet
panijos vardas.busęs Maritime Canal Company
tas. Jau kelissyk maisztinįkai susitinka kavis-gi miela mums patirti, kad mus kuklus
kuri iszleis milijonų akcijų po 100 dol. Mi
riumenę ir gana tvirtai laikosi.
Karlais redarbas atranda užjautimų pas lietuvius. Gau
nistrui finansų daleista pirkti 925,000 akcijų
guliariszka kariumenė neatsilaiko prie<z revo
name daug laiszkų, girianezių musų laikraszvarde vieszpatystės. Dabartiniai kompanijos
liucijonierius.
Negrai ima virszų ir žudo
tį. bet nepagirimų norime, tiktai, kad musų
direktoriai bus praszalinti, o ant jų vietos Su
bal tuosius.
idėjos i-zlarpclų ant lietuviszkos dirvos Ame
vienytos Valstijos paskirs penkis direktorius,
M
a
d
r
y
t.
Ispanijos
rėdąs,
kaip
tik
rikoje. Skaitant tokius laiszkus. kaip Ta
o Nicaragua ir Costa Rica po vienų. Nevalia
susirinks
perlamcntas
pareikalaus
plompoten
mstos. isztiesų reikia pasaky t i: .,\ ienog dir
paskirti du direktorius isz vienos valstijos.
vijos
parduoti
salas
Marijonų.
Karolinę
ir
Be

bame ne (lovanai!"
Kanalas turi but pabaigtas į 6 metus. Neva
lew,
kadangi
neisztesa
kariumenės
dėl
jų
apgy

lia iszleisti per metus daugiau, kaip 20 mil.
A. Z. W e... Ir mes pripažįstame, kad
nimo. Redas sumislijo taip padary t i. kada
dol.
..Vienybė" jiaskutiniu savo atsaky mu ..(tar
Millville, N. J. Stiklo dirbtuvių gavo žinia nuo generolo Rios, kad dėl apgy 
sni" dar labiau anot TamRtos
..m-ipa-zdarbinįkai ketina straikuot. Jei kompanija nimo minėtų salų reikia 4009 žmonių ir trijų kudvjo”. Žmogus, kurs vietoje atsikyti ant
nepakels jiems mokesties, tai ant syk mes dar j kariszkų laivų.
daromų jam užmelinejimų. liepia at-paudyti
L o n d o n. Didelė laivu dirbtuvė I Inr pliauszkvnes. kurias girdėjo nuo ilgaliežiiiv ių
hat 3000 darbimku.
4 v
S a n F r a n c i s c o, Tavorinis laivas land and \\ olf Belfaste pabaigė ir įleido į van- i bobelių (žinomas tipas!) mes jau ne nežino
„William D-”, susitikęs su kilu laivu susimu- denį didžiausių ant svieto garlaivį ,,Oceanic *, Į me kaip ji mandagiai pavadinti, bet Tamista
szė ir nuskendo. Daugelis žmonių taipgi nu prigulinti prie linijos ..Baltos Žvaigždės", gali supranti, kad dadetinai apie jį at iliepti
kuris yra didesnis už ..Great Eastern’’. \ ie- negalime. Atsakymų
marmėjo į dugnų.
ienybe " laikome už
nog
kas
link
greitumo,
tai
szis
didžiausiasis
New Orica n. Laivas „Paul Jones"
nereikalinga. (lulinczio nemu-za
>ako rulaivas
ne
bus
greieziausiu.
bet
visgi
ir
pagal
nuskendo. Pagauta vilnyse druzguliai nuo
siszkas priežodis. Žmogaus, kursai save pla
greitumų
užims
antra
vietą
sviete.
Pereis
dar
J
sumuszto laivo ir daugelis daigių, priguliu
ka, pinkli dar isz szalies gaila.
7
mėnesiai
del
jo
įrenginio,
o
po
to
iszplauks.
ežių pasažieriams. Rusta paduszkaitė ir pun
J. 1C vv a s k y, Cumbola.
Pinigus nuo
delis raktų panos Tagart, kuri iszvažiavo ant • pirmu šyde į New York a.
i bamistos prh’meme.
Be reikalo T-ta rupiM a s k o 1 i j a. Kaip pranesza laikra j
virszuj minėto laivo. Artymesnių žinių apie
laisi, mes blogdarių nelaikome.
laivų nėra. Nėra abejonės, kad susimuszus szcziai, <ai caras nori, kad jo užmanyta konS- P. Orą.... 'tamstos rasztelį sunau
laivui rado grabų szaltose okeano vilnyse ir fcrencija atsibūtų Londone. Nėra abejonės,
kad konferencija link sudėjimo ginklų kur dosime ateinaneziame numerije.
Taipgi ir
visi jo pasažieriai.

Beskaitant apie taip daug nelaimių ant nors atsibus, bet ar iszeis kas isz to, tai labai rasztus, kuriuos apturėjome, patalpįsime vėliaus.
marių, baisu, rodos, ir pami&Iyt apie kęlionę. abejotina.
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Isz Lietuvos.
Sziuo žygiu naujienų jokių. Kun.
Jaunis jau tris sykius skaitė Lingvistų
draugystėje apie lietuviszką akcentuaciją. Nenorėjo tarp kitų ant jo iszvadžiojimų sutikti Szachmatov’as, sąnarys
Mokslų Akademijos, bet svarbiais argukun. Jaunio buvo pertikrintas. Praszant
tam paežiam Szachmatov’ui kun. Jaunis
apsiėmė 20 Sausio ’99 laikyti praneszimą apie priežastis permainų akcentų
lietuviszkoj ir kitose kalbose.

Tarp ,,Labdaringosios Draugystes”
ir Petrapiles studentų lietuvių piktumai
dar pasididino: rengiant ,,Labaringajai” perstatyti antrą kartą 31 Gruodžio
(s. st.) ,,Amerika pirtyje”, studentai su
visai atsisakė prisidėti prie jos pastaty
mo; praneszė net, kad pas juos kur-tai
užsimėtė tie egzemplioriai . knįgutes
,, Amerika pirtyje”, isz kurių jie pernai
mokinosi savo roles. Tuo tarpu vaka
ras su komedija ketina pasisekti, nes
didumas prastesniujų luomų lietuvių
rengiasi prie jojo prisidėti, Kadangi tas
vakaras yra jiems paskirtas: bilietai
daug pigesni (nebrangiaus 3 rub.) ir
viskas busę įtaisyta daug demokratiszkiau. Prietam ir prastesniejie lietuviai
ir ,,Labdaringosios” komitetas stengiasi
studentams parodyti, kad gali apsieiti
ir be jų. Studentai žada visai ant va
karo nebūti. Gaila vienok, kad ,, Lab
daringosios” komitetas pervelai pradėjo
tą vakarą rengti,taip kad suvadinti (tik
tai sziose dienose) artistai-mylėtojai var
giai spės iszmokti savo roles.
Petrapilietis.
Vilnius.
Vilniaus tiesdarių
bute ką tik pasibaigė prova maskoliszliszko caro tarno, sandaros tarpinįko
Kljmavycziaus ir valscziaus rasztinįko
maskoliaus Kociellos. Pirmas buvo ap
skųstas už skolinimą pinigų ant žydiszkų
palukių ir už reikalavimą kyszių, antras
gi už tarpinįkavimą prie ano tokių 'dar
bų. Ant sūdo kalte abiejų diejatelių
aiszkiai pasirodė ir tapo jie nuspręsti:
Klimavyczius ant iszsiuntimo į Tomsko
guberniją ant 12 metų ant gyvenimo,
Kociello gi ant 6 menesių į aresztantų
rotas. Nusprendimas vienok atiduotas
ant konfirmacijos
ciecoriui,
kuris
gal bausmę numažinti. Nėra abejones,
kad jis pasigailės savo numylėtų tarnų.

,, Lietuva.”

Szis - tas apie Medegą.
Tąsa.

Nes jeigu daiktas yra priegulmingu savo veikime, lygia dalia turi būti
priegulmingu ir savo būtybėje, kadangi
daiktas veikia taip, kaip jisai buna. Jei
gu jo būtybe yra nepi iegulminga nuo
jokios priežasties isz lauko, tada jisai
veiks nepriegulmingai nuo jokio iszlaukinio veikėjo, o jeigu jisai yra priegul
mingu ir paduotu savo būtybėje, tada
jisai veiks kaipo priegulmingas ir pa
duotas. Mokslincziai-gi patys pripažį
sta, jog mes privalome iszvadžioti apie
Lietuvos prigimtį, noturą, isz josios ko
kybių ir ypatybių, kurias mus užtemijimai pasiekia; o josiose randame jos
veikimą, prigulineziu nuo iszlaukinio
veikėjo ir dėlto jos prigimtis lygia dalia
ir būtybė turi prigulėti nuo principo iszlauko. Apart to, kaip jau virszuje bu
vo pasakyta, esybes veikme yra sutiki
me ir pilname laikymėsi savo būtybes
bei
prigimties;
nes
negalimas
daiktas yra, kad akmuo iszduotų vaisių
uogas, arba marinės putos, dumblai,
iszgužetų kokį nors gyvūnėlį, gyvą esy
bę, dėlto vien kad kiekvienas daiktas
veikia taip, kaip jisai buna, ale nieka
dos virsz, ar priesz savo prigimtį, notura.c
Duokime sau, judėjimas yra esybes
veikimu. Ar gali tada nors kas nuomoniauti, jog daiktas judi, kruta, kito
kiu budu, nekaip savo būtybės ir pri
gimties pataisytu ir paskirtu? Tas yra
taip teisingu, taip sutinkaneziu su žmo
gaus sveiku protu ir iszmanymu: juk
nuolat ir visuomet iszvadžiojame kokio
daikto prigimtį, noturą, isz jo veikmes
ir stipriai iszsitikiame sav, jog taip da
rydami neklystame.

jog medega priguli nuo priežasties is
lauko savo esybėje ir judėjime, data
liogiszkai iszpuola pažvelgti, kas ta pa
jiega ar priežastis yra, nuo kurios j
priguli?
Del atsakymo panaudosime
dvigubą sprendimą: arba ta pajiega, ta
principas, nuo katro medega priguli sa
vo esybėje ir judėjime, įturi savyje pa
matą savaimos būsenos ir veikmės, ar
ba, it medega,
gauna ir ima m
nuo kito. Szį pastarąjį sprendimą ne
galima priimti ir laikyti dėlto, kad nie
ko neiszaiszkina ir stumia klausymą at
gal, nes kiekvienas galėtų klausti: k
kur tasis principas ima ir gauna savo
esybę ir judėjimą? Suprantamas daik
tas, jog atsakyti reiktų nuo treczio,
ketvirto, penkto ir taip toliau ad infini
tum t.y. į begalę, be jokio nuosprendi1110 ir iszmintingo nutarimo, kas, žino
ma, butu niekiu ir beprotyste. Todėl
idant rimtai nuspręsti medegos būtybę
ir judėjimą, absoliutiszkai ir neatbūtinai
privalome prileisti ir priimti tokią esy
bę, kuri įturi pati savije priežastį save
būtybės ir veikmės, arba kuri neprigis
nei nuo ko, yra priežastim savęs, -e
tokia esybe yra tik vienas Dievas visa
Ogalintis.
Toliaus bus.

Naujos kningos.
Tąsa,
Dievas buvo ir bus, nepaisydamas anttM
ar jo būtybę užgins ar ne visokį Stomai iį
Schopenhaueriai (szis pastarasis, nors rugiy
per visą gyvenimą ant gyvasties ir bliuznyji
priesz Dievą, vienog mirties bijojosi, kr
velnias szvesto vandens - ženklą.-, kad bijoį
si antro gyveninio).
P. Stern, kaipo ,,žmogus, kurs dirba <
galva” ir pertai ,,retai pasinaud; ja gryna H
gika”, drožia toliau jau visai nonsensus. Ar
p. 33 skaitome tuos žodžius: ,,Paprastai d®
vadina kokią nors svictiszką (gink Dieve, r
dvasiszką, prie r. r e c e n z e n t o) ik
raliszką sistemą”.
Och! Isztiesą reikia užrausi i už p- Stė
ną, kurs nors pažino nuodugniai visas pf
laptis esmens ir būtybes”, bet visgi nežilikas yra moralybe. Ar tai ji yra kokia n®,
svictiszką moraliszka sistema? Džiaugkitr
galvažudžiai ir vagys, nes jusą niekas negi
bausti, jeigu tik iszsidirbsite savo ,,svieti«
moraliszką sistemą”; pjaustykite gerkle
vogkite, nes jums už tai, kaip užtikrina [■

— Pirmiau jau matėme, jog medegos veikimas ir judėjimas neatbūtinai ir
absoliutiszkai priguli nuo veikmes isz
laukinio veikėjo ir priežasties, todėl ly
gia dalia jos būsena ir prigimtis turi pri
gulėti nuo priežasties iszlauko ir užtai
negalima prileisti, nei priimti be aiszkaus priesztaravimo jąją per save ėsanczią. Szis argumentas, tėmykime ge
rai, darodo netiktai medegos nebuvimą
ir negalėjimą būti per savę ėsanezia,
bet ir jos sutvėrimą vieninga, tikrai per
Stern, nieko negali būti.
savę ėsanezia, nepabaigta pajiega.
„Dora yra kokia nors svietiszka moi*

Maczius argumentus, kurie parodė, liszka sistema”, sako p. Stern, ir kad parody

... ■

y

*..... ,wr

,. X-

r,

~

27
ti, kad ir jis turi savo locną „svietiszką mora- „kiek asz žinau, da niekad neatsitiko, kad ka Kalendorius likosi pataisytas 709 m. po Ro
liszką sistemą”, sako ant p. 35, kad, pagal jį, pitalistai kada nors butu steigę draugystę, ku mos įsteigimo, t.y. 46 m. priesz Kristaus gi
viskas yra doru, kas paeina isz žmogaus per ri užstotą darbinįkus, rūpintųsi sutrumpinti mimą. Kad susilyginti su saule, tuos metus
sitikrinimo, nežiūrint ant to, ar persitikrini darbo laiką, pakelti darbinįką algą, apginti pratęsė iki 445 dieną. Be to reikia žinoti,
mas yra teisingas, ar ne. Tokiu budu, pagal juos nuo nelaimingą atsitikimą ir 1.1.”. O kad kunigai, kuriems buvo pavesta daryti rop. Sterną, iszeina, kad Dės Esseintes, kurs Owen? Tas didis Robertas Owen, ar-gi ne kundas, nesuprato naujo kalendoriaus ir vie
vaikiszczią nuvedė į publiszkus namus, nes padarė dar daugiau, nekaip p. Stern’ui no toje, kad po kiekvieną trijų metu pridurti vie
pagal jo persitikrinimą, visi žmones yra pas risi?
ną dieną, pridurdavo ją k a s trys metai, per
kirti ant pražuvimo ir dėlto reikia juos žudyti,
Ant p. 53 atrandame teisingus žodžius. ką pasidarė vėl klaida, kuri likosi pataisyta
atliko dorą darbą; toks kunįgas-atskalunas „Asz norėcziau” raszo p. Stern: „kad mąs laikuose ciecoriaus Augusto.
(ant nelaimes, lietuvis), kad nenorėjo duoti kapitalistai tikėtą į paskutinį sūdą: kaip gi
Kadangi, vidutiniszkai, julijoniszki metai
iszriszimo prastam žmogui toliai, kuliai neper- galėtą jie tuomet iszteisinti savo apleidimus skaito 365 d. 6 adynas, užtai yra ilgesni už
skaitys Draper'io pamphleto ant katalikiško ir nusikaltimus prieszais darbinįką sveikatą?!" Į tikrus metus ant 11 m. 15 s.; skirtumas tai
tikėjimo, pasielgė taipgi dorai....
Tiesą pasakė p. Stern nors vieną sykį. Taip, ant pirmo pažvelgimo menkas, bet isz tu mi
Szalin nuo musu tokia dorybė! Tinka ji jeigu ponai kapitalistai pripažintą Dievą, ne liutu per 128 melus susideda visa diena. Isz
žydams, vagiams, razbainįkams ir visokiems būtą tokiais bedieviais, kaip p. Stern, jeigu to iszeina., kad pavasarinis susi lyginimas die
kitiems, ką nori lengvu budu iszsiteisinti isz laikytu darbinikus už savo brolius, tad neda- nos su naktimi, kurs laikose Cezario pripuolė
savo niekadarysezią, bet ne mums. Pažįstu rytą tokią neteisybių, kaip dabar matome.
25 d. kovo mėn., po 128 metu pripuolė jau
Ne negeras draugijos surėdymas - skai 24,
vieną žmogų - tinginį, apkalbėto ją, intrigan
paskui 23 ir tt. Ant galu galo
tą. Dyvyjasi jis tankiai, dėiko jo niekas ne tome už reikalingą ežia pridurti - pagimdė 325 m. Įcr bažnyczios susirinkimą Niccjoje
myli, nors, kaip pats sako, niekam pikto ne netikusį supratimą doriszką pamatą, bet ne pripuolė jau 21 d. kovo mėn. Nicejos susi
darąs. Dėlko? - Dėlto, kad laikosi dorybės supratimas arba perkeitimas moraliszką prin rinkimas priėmė julijoniszką kalendorių už
p. Sterno et consortes. Didysis mistras mu cipą sutvėrė sziandieninį draugijos surėdymą, pamatą paskyrimui dieną bažnytinėms szvensą bedievių neužkenezia kunigą, ^persitikri ant kurio skundžiamės.
tėnis, valandą pavasarjnio susilyginimo pade
1‘ Stei n priraszo dar daugiau liercziją. jo ant 21 d. kovo mėn., bet kalendoriaus ne
nęs” yra, kad juos reikia panaikinti. Kokiu
budu { Žinoma, kad per agitaciją priesz juos, jeigu tik priminsiu jo raszymą apie dailę (p. pataisė. Tokiu budu susil vginimas dienos su .
na, ir per apszmeižimą ją laikraszcziuose ir 69) ir beletristiką (p. 75), bet man jau taip naktimi ir ant tolesnio laiko ėjo atgal ant vie
pamphletuose. „Raszykito ant kunigą, ką nusibodo užsiiminėti visokiais nonsensais ir nos d enos kas 128 metai. Pabaigoje szeszionorite”, skelbia jis: „nes.... nes už szimto tokiais klausymais, ar isztiesą soči jalistiszkos likto szimtmeczio skirtumas iszneszė 10 dieną
metą viskas bus tiesa”. Ai toks pasielgimas draugijos surėdymas iszgelbės žmones nuo vi ir susilyginima* iszpuolė jau JI, one 21d.
yra doras? Taip, nes plaukia isz persitikri są klaidą, kurias dabar daro, kad skubinuosi kovo. Jeigu žmonės butu laikęsi seno ka
nimo - atsakytą p- Stern. Ne, nes paeina isz pabaigti kuogreieziausiai savo recenziją.
lendoriaus, tad už keliu tukstaneziu metą
Alano nuomonė apie szitą brosziurą, szventė Kalėdą pripultu vasarą, o szventas
pikto noro - sakome mes. Keno tiesa - aisztrumpai imant, yra toki: nereikalingai p. Jonas žiemą.
ku ir mažam vaikui.
P. Stern turi tokį miglotą supratimą apie Stern (žydas) ją paraszė, nereikalingai p. Szi
Jau 15-tamc szimtmetyjė Mikalojus Cuso
dorybę, kad net priesztarauja pats sau. Taip .duras ją iszvertė ir nereikalingai ponia „Vie
ant p. 33 sako, kad absoliutiszkos, neprigu- nybė" ją iszleido. Sziek tiek apsiskaieziu- ir Petras Alliaco patėmyjo tokį užsilikimą pa
linczios nuo noro arba ,,persitikrinimo” pa siam žmogui ji nieko naujo nepasako, o sziaip vasarinio susilyginimo.
Tolinus bus.
vienių žmonių, dorybės visai nėra, o ant p. 40 jau žmogui yra mažai suprantama (netikęs
raszo taip, lyg isztiesą pripažintą absoliutisz- vertimas abstraktiszką žodžių, vartojimas to
ką dorybę, ne tokią, „kuri tankiai gerą blo kią iszsireiszkiiną, kaip orlhodoksas ir lt).
„Garso*4 agentai,
Baigdamas recenziją atkartoju žodžius
gu, o blogą geru vadina”. Aiszku yra, kad
kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
ir p. Stern pripažįsta tokią dorybę, kuri stovi paties p. Sterno:
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
už musą, yra mums primesta, prie kurios tu
„Nesmagu daro įspūdį iszguldymas tokią ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
rime taikintis. Kur jos jieszkoti? Ne rasz- raszalt, kuriuos mes augszcziau girdėjomeD. Bražinskas,
Elizabeth, N. J.
tuose p. Stern’o, Schopcnhaucr’o, o kad ir Bet tai ne kaltė zerkolo, jeigu jis teisingai atK. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Spinozos, bet deszimtyje Dievo prisakymą, musza pasibaisėtiną daiktą", (sulyg. p. 89).
Jersey City, N. J.
tuose pirmuose moralybės principuose, ku
r.
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
riuos Dievas užruszė ant miną sąžinės, kate
Wilkes Barre, Pa.
kizme ....
Skaitymas ir mieravimas
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
P. Storu priraszo dar daugiau nonsensą.
Nežino jis, padėkime, kad žmogus gali teori
K. Malinauckas, 1223 S. 2nd str.
Philadelphia, Pa.
joje būti kuomoraliszkiausias, bet praktikoje
vesti bjauriausią gyvenimą; užmirszta apie
Tąsa.
K. Muzikoviczius, 622 Spruce str.
tiesą, kurią taip dailiai iszrciszkė Ovidijus:
Reading, Pa.
video meliora proboque; deteriora sequor (ma
Vienog ir dabar dar nebuvo sutikimoj J. Puczkus, 201 Stroud street,
tau geresnius daiktus ir juos patvtrinu, bet
Wilmington, Del.
einu pagal niekesnius), Taip daro daugybė tarp civilišką metą ir saulės. Laikuose Ju- j
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich
žmonių, bet ne dėlto, kad dabartinės socija lijaus Cezario tai}) buvo viskas susidarkę, kad
szven’ę pinties apvaikszcziojo žiemą, o szven
liszkos sąlygos yra negeros, bot dėlto, kad
Isztii.i kia dantį be jokio
tė
vadinoma
a
u
t
u
m
n
a
1
i
a
(rudeninė)
į
jie yra silpni, neturintiejie charakteriaus šu
skaudėjimo.
pripuldavo pavasarį. Tada Cezaris pasiryžo
tvė rimai.
pataisyti kalendorių ir paszaukė pas savę Alek
Tai.posgi įdeda naujus ar
„Žmonės paprastai daugiau velyja vicns sandrijos astronomą Sozygcnesą.
ba užlieja skyles labai pigei
kitam pikto, nekaip gero” - raszo p. Stern
Naujas, taip vadinamas julijoniszkas, ka
Dhil4a Dental M ooms
ant p. 43, bet užmirszta prie žodžio „žmonės'' lendorius priėmė už vidutinį metą ilgumą
pridėti epiteto: „pikti'’. Ar-gi visi žmonės 365| dienas, bet kad tas skaitlius ncvisiszkai
y ra pi k?
100 N. Centre Street,
atsako ilgumui saulinių metą, užtatai priimta
PottsvtHe, l a
Ant p. 51 be galo mokytas p. Stern sako: buvo kas keturi metai pridėti po vieną dieną.
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beth’o, kun. Kaupas isz Scranton’o, p.
. ...
I
„Garsas Amerikos
Lietnviiv |£ Baltiejus isz New York’o, p. Montvila
The only Lithuanian newspaper in New 3 isz Elizabeth’o, p. Franckevyczia ir p.
York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
Bražinskas isz Elizabeth’o. Ant galo,
Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.SzedvydK g
kadangi ant susirinkimo buvo labai daug
PUBLISHED EVERY THURSDAY
lenkų, kalbėjo tūlas lenkas lenkiszkai.
— AT —
Laike prakalbų žmonės užsilaikė labai
Elizabeth. N. J.
dailiai.
Rev. B. Žindžius, Manager

..

Rates

of

Korespondencijos.

Advertising

One inch once
—<0,50c.
One inch one month
—
S 1,00
One inch per year
—
— 8 10,00

Scranton, Pa.
13 d. Sausio buvo laikytos prakal
bos ant Garnelio salės. Žmonių susiė
LIETUVIU”
jo taip daug, kad neužteko net vietos.
Iszduodamas kun. B. Žindžlaus, kun. J. KauSusirinko taipgi dailus būrelis moterų.
lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
Pirmas sznekėjo p, M. Dervinis isz
/J’fffl’m/rnr____ ___ ——•wvwWWWV^
Pittstono apie blaivystę; apie tą patį
Kaštuoja, ant meta tik $ 1,20.
paskui kalbėjo kun. Žilinskas isz PlyPinigus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti
moutho. Apie reikalingumą apszvietiant szio adreso:
mo moterims karsztoje kalboje praneszė
HE F. B. ŽIGULIUS.
p. Teleiszienė, o jos sukus, Jonas TeleiELIZABETH, N. J.
sza, 11 metų vaikas, dailiai atliko de
kliamaciją.
Paskui vietą ant platformės vėl užė
Ant paminklo a.a. kun. A. Burbai
priėmėme nuo Petrapiles lietuvių $ 9 mė kun. Žilinskas, kurs dabar jau kal
(18 rublių), už ką sudedame jiems vie bėjo apie reikalingumą vienybės tarp
lietuvių ir ragino prigulėti prie Susivie
szą aezių.
nyjimo. Po tos sznekos, kuri traukėsi
į pusadynį, p. V. Pūkas isz Pittstono
Lietuviai Amerikoj.
kalbėjo apie reikalingumą mokslo lietu
viams ir ragino prisiraszyti prie blaivysElizabeth, N. J.
Pereitą tės draugystės, nes ji apie mokslą daug
seredą vietine Susivienyjimo kuopa lai rūpinasi, ką parodo patyrimai Pittsto- rijos ant tos iszkilmės
ke visuomeniszką susirinkimą su prakal ne.
Kun. Žilinskas, ■ kaip jau raszia:
Buvo užpraszyti dar su prakalbomis atsake paskui, kad mums reikia riszĖ
bomis.
Ant susirinkimo pribuvo kun.
Kaupas isz Scranton’o.
Susirinkimą kun. Szedvydis, kun. Kuras, d-rka Žel į krūvą, bet risztis žmonėms vienų nuatdarė vietinis kun. Žindžius ir pakalbė vienė ir p. Mikolainis,,bet jie nepribu- monių.
jęs į susirinkusius ir paaiszkinęs apie buvo. Bet užtai atsirado netikėtas kal
Ant to prakalbos ir užsibaigė.
mierį susirinkimo perstatė p. S. Ma- bėtojas ypatoje d-ro J. Szliupo.
Prakalbas surengė vietinė blaivyskaucką užimti pirmsėdžio vietą, kurs ir
buvo prezidentu to susirinkimo.
Kal tės draugystė, o jos vyriausybė taikė
Shenandoah, Pa.
bėjo tą vakarą vietinis kun. Žindžius, Įsukti už kalbėtoją taipgi d-rą Szliupą,
Pereitą nedėlią mus Susivienyjk
kun. Kaupas, p. Makauckas, p. Mont- nors kiti kalbėtojaiir diduma draugystės kuopa laikė susirinkimą, ant kurio bus
sąnarių to nenorėjo. Szposas draugys perkratinejami tūli Susiv. reikalai.
p. Bražinskas, p. Saliklis, p. Kalinauc- tės vyriausybei nusisekė kuopuikiausiai Nutarta atsjszaukti į centraliszką vyria
kas ir p. Szpakauckas. Po kalbų pri- nes pabaigus p. Pūkui sznekėti, ne isz sybę, kad būtinai garsintų kas trys ik"
sirasze keli nauji sąnariai ir kuopa laike szio, nė isz to sekretorius užpraszė už nėšiai ,,Tėvynėje” rokundos ineig.savo mitingą, ant kurio buvo rinkta vy kalbėtoją d-rą Szliupą.
(uždarbių) už Susivienyjimo spaustai
riausybe. Prezidentu iszrinko p. MaDaktaras pirm visko pasakė, kad je spaudinamus jobs’us, taippat iįžnr
lietuviams reikia vienybės, bet pripaži- kesties už ,, Tėvynės” parduotus nuik
torium liko J. Montvila..
no, kad jos nėra, o nėra ne dėlto - kai rius. 2) Pareikalauti, kad centralist
B a y o n e City, N. J. Perei bėjo toliau - kad mes isz prigimimo tu vyriausybė geriaus įtaisytų Susivienyk .
tą czetvergą buvo suszauktas visuome- rime gyslelę prie vaidyjimosi, bet dėl mo spaustuvę, idant ir Susivienyjik
niszkas susirinkimas su prakalbomis, to, kad musų tėvai neszė baudžiavos spaustuvėje dirbanti darbinįkai nebu< i
Taip antai pb
ant kurio buvo keli isz svetimų miestų jungą. Tokiu budu iszeitų, kad, paveiz- kankinami be reikalo.
kalbėtojai. Susirinkimą atdarė p. Franc- dan, asz ir daktaras nesutinkame viens ežiai žinomas ir gedą daro mums visienkevyczia, per kurio rūpestingumą ir bu su kitu dėlto tiktai, kad mano tėvas ir Susiv. sąnariams dalykas, jog Susu
vo suszauktas susirinkimas.
Ant susi daktaro tėvas kentėjo baudžiavą - keista spaustuvėje zeceriai turi pagaliaus ik
žiausius tikietukus spaudinti ant 250
rinkimo kalbėjo kun. Žindžius isz Eliza- argumentacija!

I

,

■

Toliaus d-ras Szliupas praneszė,
kad Susivienyjimas neauga ne dėlto,
kad lietuviai dar nesupranta galybė
vienybės ir ne dėlto, kad atsiranda S:sivienyjimo ardytojai, bet dėlto, kai
Susivienyjimas nepriima
protestas
(tas netiesa) ir bedievių. Daktarui ro
dosi, kad Susivienyjimas tuojau pakilti,
jeigu jis ir visi bedieviai prie jo prigulė
tų, o man ir daugeliui kitų rodosi, kai
tuomet pakriktų. Gerai paskui atšali
ant to kun. Žilinskas, kad lietuviai, kaį
dabar yra, negali maiszytis tarp savą
,,Tegul žmonės vienų nuomonių riszas
į krūvą: katalikai sau, bedieviai saą
protestonai sau” kalbėjo jis: ,,o visti
tos atskyros partijos paskui jau gale
susieiti į susipratimą ir, jeigu bus gal
ina, dirbti iszvieno ant tautiszkos dirva
Bet nereikia maiszytis, nes tas maišo
masis viskam kenkia”.
Paskui daktaras kalbėjo apie blai
vumą; priežastį girtuokliavimo pasine
iszrodė ekonomiszkose sąlygose ir m.
užminė, kad girtuoklystę gali panaikk
ti tiktai soči jai izmas.
Užbaigė sat
kalbą daktaras praneszimu, kad vysis-1
pas Zwierowicz prie atidengimo pamini:
lo Muravjovui-korikui daužėsi stikleliai,
su ministerijais, o tūlas kunįgas, varė
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svarų maszinos, kurią turi minti kojo
mis.
Tokis dalykas netik padidina
kasztus Susiv., nes zeceriai nepadaro
ir puses darbo (..Tėvynė” jug dar nie
kad neiszėjo į czesą, vis porą menesių
vėliaus) ir zecerio sveikata ir pajiegos
yra naikinamos visai besąžiniszkai. Jug
už 50 dol. galima butų nupirkti kitą
antrarankę mažesnę masziną jobs’ams
o ant dabartines spaudinti tik ,,Tėvynę”
Tokiu budu ,,Tėvynė” nesivėlytų, zeceris galėtų du syk daugiaus darbo pa
daryti ir mums nebūtų gėdos, jog mus
Susiv. spaustuvėje darbinikus laikoma
kaipo kokius vergus, kurie dienoms ir
vakarais dirbdami negal nei prideran
čios algos ($ 30) užsidirbti (Susi, sek
retorius buvo ežia jieszkoti zccerio i Su
sivienyjimo spaustuvę, bet ant dabarti
nių iszlygų nelabai kas nori Susivienyji
mo drukarneje savo sveikatą užbaigti).
Taip dalykus vesdami galime visai zecerių negauti.
Jei mes darbinikus
skriaustume, tai nenueis Susiv. ant ge
ro.
Sąnarys.

girtuoklystes, už ką pridera isztarti szirdingą aezių.
J....s.
_

Mt. Carmel, Pa.
Visi kuomet yra skaitę ar girdėję
apie baisę nelaimę ant geležinkelio ties
Bound Brook, N. J., kur liko sužeista
ir užmuszta daugybė žmonių. Tarp užmusztų prie koalizijos yra vienas lietu
vis, kriauezius isz Mt. Carmių a. a. Tamoszius Lanauckas, kurs laikė savo szapą ant Oak str.; visiems buvo pažįsta
mas ir visų mylimas. Priesz trejatą me
tų atvyko jis į Mt. Carmius isz Virgini
jos. Buvo dar jaunas, nes tik 24 metų
A. jam a.

Laiszkas isz Kubos.
Havana, Cuba. 6-1 ’99
Brangus
Tautieti!
O

Margumynai.
Viena isz seniausių daržovių, ku
ria žmonės pradėjo auginti, yra czesnakas. Žydai Aigipto nelaisvėje, darbi
nįkai prie statymo piramidų, graikiszki
ir rymiszki kareiviai valgė czesnaką,
kad pasistiprinti. Neronas kas mėnuo
valgydavo per kelias dienas paeiliui
czesnaką, nes mislijo, kad jis taiso balsą.
Elphinstone, Indijos istorikas, raszo,
kad krasztuose, kur siauezia samum
(karsztas vėjas), žmonės trina sau nosį
ir lupas czesnaku, per ką mažiau turi
kentėjimų nuo deginanezio vėjo. Pirm
2000 metų priesz Kristų Aigipte labai
mėgdavo svogūnus. Paeina jie isz In
dijos, kaip ir agurkai. Aigiptiecziai da
rydavo gardų gėralą isz agurkų sulos.
Ciecorius Tiberijus taip agurkus mėg
davo, kad tankiai apsivalgydavo.
Pla
tono gardžiausiu valgiu buvo asparagai.
Senovėje buvo žinomi taipgi salotai,
kuriuos valgydavo po užsigėrimui.

Sveikinu jumis ir vėlinu geros svei
katos dėl tamistos ir visokių loskų jūsų
gyvenime.
Pasivedimas mano toks:
Džuma (limpanti liga, baisesnė dar
Minersville, Pa.
esam Kuboj 4 batalijonai; gyvename dar už kolerą) pasirodė pirmą sykį Eu
Darbai apie mus eina gerai: dirba
tarp didelių kalnų; gyvenimas sunkus, ropoje VI szimtmetyje.
Niekas tada
visas dienas.. Taigi tuom tarpu ne peszba ežia neiszpasakyta sziluma; dieną nė nemislijo su ja kovoti.
Antru sy
tynių negirdėt, nes neturi laiko pesztunieko negalim dirbti, tiktai nakti; mai- kiu atsilankė į Europą XI szimtmetyje
kai.
tinames su krekėms ir cornbeef; juoda ir paėmė su savimi į 30 milijonų žmo
15 d. szio menes o atsilankė pas
kava dėl gėrymo, vandens negauname nių. Valdžia miesto Venecijos, maty
mumis kun. Kaminskas ir laike dievmal- - užginta. Duonos jau trys savaitės,
dama begaline daugybę žmonių mirszdystę pobažnytinej rusinu salėj. Po su
kaip nematome; degtinės galionas 15 tanezių ta liga, paskyrė komisiją isz
mai pasakė puikų pamokslą apie girtuo
centų, bet mums nevalia pirktie.
Pė daktarų, kurių prideryste buvo surasziklystę, kokią daro bledi svaiginanti geNežinom, nėti numirėlius, persitikrinti ant ko kas
rymai. Kaip matos, tie jo žodžiai ne dės nemoka jau 4 mėnesiai.
numirė, lankyti ligonbuezius ir turga
praeis pro szaltas lietuvių szirdis, ir pa ką padarys su kubiecziais toliaus. Laiszvietes, peržiūrinėti valgomus daiktus ir
sėta sėklelė gali atneszti gera vaisių. ką negaliu raszytie, ba markių nemažna
tt.
Buvo tai pirmutinis sanitariszkas
Jau viens kitą pradėjo kalbit risztis į gautie. Dabar gavau nuo Petro Gobeužveizdas. Paskui, kad XIV szimtme
blaivystės draugystę ir stengtis kaip ga rio vieną marke, tai jum atleidžiu szitą
tyje nemiela vicsznia vėl pasirodė Eu
lint praszalyti girtuoklystę.
laiszką; dėlto meldžiu tamstos, idant ropoje, ciecorius Zigmantas suszaukė
Taigi 21 d. vakare buvo susirinki papraszytum mano szvogerio, gal duos
jau daktarus isz viso kraszto
kurie
mas del įsteigimo draugystes.
Bet ant
25 c., o nupirk markių ir atleiskie man, tarėsi apie tai, kaip galima ligą per
paskirto laiko (7 vai.) mažai žmonių te
galėti.
atėjo; reikėjo laukt ilgiaus.
Nelaimė kad galėcziau nors laiszką paraszyti pas
tik, kad įkūrėjas draugystės nenori su pažįstamus, ir tamstas meldžiu prisiųsti
Lvove neseniai J. Brandes laikė
tikti ant reikalavimo sąnarių.
Daugu nors laiszką.
Su oguodone
praneszimą apie tai: ,,kąir kaip reikia
ma sąnarių reikalauja, kad sąnariai po
Jūsų draugas
skaityti”.
Pagal jį, nereikia skaityti
prisiega ant tūlo laiko užsižadėtų visai
Petras Lukaszeviczia. visko, kas tik po ranka papuola. ^Ge
svaiginanezių gėrymų.
Vadovas-gi jų
riau yra perskaityti 10 knįgų, kalbannori, kad viskas butų liuesai, ir kad
Szis laiszkas yra raszytas lietuviszblaivi nįkai galerų gerti, kiek jiems pa- ko ant Kubos kareivio į jo draugą. Tal czių apie vieną daiktą” sakė jis: ,,ne
kaip 100, raszanczių apie visokius”.
velyja jų sąžinė, tik kad girtas nebūtų!
piname jį žodis į žodį, kaip paraszyta, Skaityti reikia su atyda, tėmyjant ant
Taigi nežinau, kaip tas viskas užsi
permainydami tik statraszą, nes jame kiekvieno sakinio, ant kiekvieno žodžio.
baigs, pranesziu kitu kart.
yra akyvos žinutės isz gyvenimo ameriO, musų bedieviai, kaip jums rei
Garbė kun. Kaminskui už gražų
kiszkų kareivių ant Kubos.
Red.
kalingas yra toks praneszimas!
pamokinimą, kaip reik apsisaugot nuo

..... .... .
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žinią karaliui, kad pereitą naktį jis rado plyszį kalne, peri
31
rį nurėpliojęs žemyn prie požeminės salės matė astrologei
Paraszė Washington Irving. Vertė isz angliszko S.
Czebatai ir Czeverykai!
dintį ant brangaus divono, snaudžiantį ir linguojantį į t*
NEW POINT HOTEL
Jei
nori
pirkti
czebatus,
czeverikus
gaiksztytę, kuri iszrodė turinti magiszką galybę ant jojų,
J. A.. Kohlenberger, Prop.
Pigus Forniczią sztoras, Orato
Pabaiga.
.arba kolloszus, tai eik pas
rius
& Speciality.
jautų.
333
339
Trumbull
str.
Louis J. Sauer.
— Szitie yra talismanai, ką sergėja įėjimą į rojų,
Kol
nupirko saliuną nuo M. Grabauc
Sunbury str. Bow 4th str.
ant
Elizabeth port, N. J.
Aben Habuz jieszkojo tuojau plyszio uoloje, bet ne®
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
ana ranka nepasieks rakto, nė žmonių, nė žavėtojų galybė
Minersville, Pa..
170 First — Corn. Court str.
Telefonas 665.
vėl pradėjo kasti, bet ant tuszczio. Magiszka ranka ir iii
Alutį pargabenu net isz Prusą
ELIZABETH. N. j.
negalės padaryti nieko priesz szito kalno vieszpatį.
Czia tu rasi geriausius czeverikus už
buvo perdaug galingi, kad žmogus butų ką galėjęs nuvtr
tikrą Kavarską, sznapsą isz Masko
Kad Aben Habuz žiurėjo su nusistebėjimu ant tų slaptin
H.
Mack,
■pigiausią preke visam mieste. Asz
priesz juos. Virszunė kalno, ant kurio buvo pažadėti ra laikau blogo tavoro.
laiko
gų talismanų, arklys, ant kurio sėdėjo kunįgaiksztytė, tuom
jos. Ateik paragaut, o pamatysi
ir sodas, pasiliko tuszcziu tyru; buvo vienas isz dvejo: t
Agentūrą
siuntimo
pinigų
į
tarpu perėjo per vartus ir sustojo ties viduriu portikų.
Palei strytkarią dypą,
230 2-nd str. cor. Pine str.
’ T .
A Vilt,
pažadėtas rojus buvo paslėptas per žavėjimus nuo žmg
visas
dalis
svieto
ir
parduoda
— Žiūrėk, - suszuko astrologas: - ten yra man pažadė
Minersville, Pa.
r.
akių, arba viskas tas buvo tik astrologo iszmislu. Stitt ZElis, vynas ir alus puikiausi.
szipkortes ant visų
tas užmokesnis! — pirmas gyvuolys su naszta, kurs įėjo per
Užpeczėtyta ir Ketai!
buvo linkęs prie pastarosios nuomonės, ir tūli pradėjo vai 168 Firts street
Mus American kmiiszituos magiszkus vartus.
niszkai
paauksuoti
VYNAS
ir
LIKIERIAI
ti tą vietą ,,karaliaus kvailyste”, kiti - ,, kvailio rojum”.
bas ant iszmokesczių ir už cash.
ELIZABETH, N. J.
Iziegoreliai yra gerAben Habuz, mislydamas, kad senas astrologas juokiasi
— labai {ilgiai —
ausi už pinigus.
Aben Habuz’ą sutiko dar didesnė nelaime. jo kai
nusiszypsojo. Bet kad pamatė jo rimtą veidą, žila barzda
’niiuoxite muni' savo va
nai, kuriuos kadaisiai kankindavo, kad dar talismanai jote JOHN C- MANNING
da ir antras a, o ims > ri
□ELIZABETH,
N.
J.
stas ruginis t
pradėjo jam szokinėti nuo rūstybės.
1 u>m p r ekspr<".a C. O.
). dzjeįrorėli už $3. o su
sydavo, pamatę, kad joki žavėjimai jo jau negina, pra?
rivileirija is t\rimo pirm
— Sunau Abu Ayub’o, - tarė jis ruszcziai, - ką nori pa
i'-gu mokėsit-' viena ei nant jo užpuldinėti, taip kad romiausias isz karalių turėjos Gor. 2-nd & Bond str.
kimelis ir bi toris po 150.
sakyti? Žinai, ką tau pažadėjau, pirmą gyvulį su naszta,
u' > u ka paskutinias dienas perleisti ant kovų ir visokių sielvartų.
ELIZABETH,
N.
J. vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
kurs įeis per vartus. Imk stipriausi mulą isz mano arklinės,
Taipogi pas jį {įniki užeiga dėl Ar nori geros TrajankoT. Jeigu taip
Bet parėjo galas ir Aben Habuz’ui. Nuo to laiko p® -----------------------------------------------------nik v ni;i <•/ <
apkrauk jį brangiausiais daiktais isz mano iždo, tai tavo; bet
H
L/L / O f /.SZ/1.1 uu už $ 35.o<> dzjegorills. j(.j p)1tiKs užmo^-k ck
linko amžiai. Ant kalno, kurs buvo liudinįku ežia aprašą T. L. & A. Heidritter pavieniu irszeiminu į Entrance nuo tai pirk LL
NJv.l, susidedanezia isz czvstu I j/Kj.K.',1;!’"U\'i,'’‘"’°ekspn -o, <>■ i-gere
nemislyk nieko apie ją, nes ji yra nuraminimu mano szirdies.
Pine str. Kodyjame visiems jiirkt
I) A STATO
*
4 i
' ' i
'l|i'--lame drauge r |> i imi i įima,
atsitikimų, tapo pastatyta Alhambra, kuri isz dalies prims
blokiniuose i Jo~.,m)siį daigius
n;1 grąžei per m< tusjJ m>pas jį geryinus ant Kalėdų. Orde žolią ir szaknu, dailiuose
Anglis. Medžius Lentas.
— Ar-gi asz reikalauju turtų! - suriko užpykęs astrolo
r
iii
x- p)atl ,'s- J|,i 1'irKsi (5 gau»i viena už <H Iri. Adresas
>se sudėta. 5o c. baksukas. Ne
sodą Irem. Užkerėti vartai tebestovi ligszioliai; jie dte
Turi garu varomą masziną dėl lortu rius kožnam dastato į utinius už dy
mvi.zkiUt.m-,.virai lailrn. nriia. 1 HA MOM) J ! IW ELK Y CO
gas, ar-gi neturiu knįgos pažinties iszmintingo Saliamono ir
yra sūdo vartais, ką veda į drūtumą. Žemai, po vartų, h • pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko ka. NELŽMIRSZKIT!
Oeai-borii si.
( ln’c, go. III.
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji
ar-gi negaliu su jos pagelba atrasti visų iždų, kuriuos turi sa•tik reik namu pasiutimui.
žmanės szneka, senas astrologas vis dar pasilieka savo pc
mui pirma užraokesezio.
ELIZABETH, N. J.
vije užslėpusi žemė? Kunįgaiksztytė yra mano pagal tiesą;
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
Ofisas ir Vardas
Pirmos kliasos Hotel!
minėje salėje - linguodamas ant divono, užkerėtas skamlL
tus
p'aukus turėt? Jei taip, tai raižyk
karaliszkas žodis buvo duotas; ji yra dabar mano savastimi.
Fine str.
UŽLAIKO
SCRANTON!
eunįgaiksztytės sidabrinių kanklių.
pas mus. o gausi rodą, kaip įgyti, ABet. 4-th & 5-tli str.
gentą
reikalaujam visur, Adresas.
Seni kareiviai, ką laiko sargybą prie vartų, kartais va
Fabrikai
per jos raudonas lupas slankiojo paniekinantis nusiszypsojiant
ros naktimis girdi skambėjimą ir pasidavę kanklių kerint Elizabethport N. J.
trduodnme ir siuneziame į vi
mas isz barnio dviejų žilų senių dėl jos grožybės.
Karalius
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
Earl, Ark.
oalsui, svyruoja ant savo vietų. Ta vieta turi tokią mb Batiscan, Quebec.
A merit
nilo visokiu
uvią.
Pirmos kliasos visoki gėrymao
nanezią įtekmę, kad net dienos laike galima matyti svyn
Kaszv (lami
Uždėta
18(0.
ant geriausią liniją.
janezius sargus, arba mieganezius po medžiais - tai yra ne;
daugelio magiszkų daiktų, bet pripažink manę už savo vieszS- T- MORROW,
Lictuviszkas knįgas parduodu i (lcl atsakymo.
abjausiai snaudinanti vieta visose krikszczionių žemėse. ’ -Juvelirius ir parduotojas muzikaliszku
Petro Lipavicziaus,
patį - nedrįsk juoktis isz savo karaliaus!
viskas, kaip sako legenda, trauksis ant visados; praeis anų; instrumentu.
po No. 1837 N. Main Ave. gą reik įdėti į gromatą markę už j
— Mano vieszpats! - atsiliepė astrologas - mano kara
PIJANU, VARGONŲ.
86 Alabama str.
o kunįgaiksztytė pasiliks belaisve pas astrologą, o astroloį
5 c. :popieriniai pinįgai siuncziasi
lius! Valdytojas menko kalnelio nori vieszpatauti ant to,
.111 First str.
Elizabeth. N. J.
Cleveland, (žilio.
magiszkame miege, iki paskutiniai dienai.
regislravotoj gromatoj. Adresas:
kurs turi visus Saliamono talismanus! Likk sveikas, Aben
Tiktai mistiszka ranka gali pagauti raktą ir - pavaryti! ■
J. GRZESIAK- ■
.Habuz, valdyk savo mažą karalystę, jieszkok rojaus tarp
W.
alvaitis
Parduoda labai gerą duoną isz czystu
dėl gerą žmonią ir
sus užžavėsimus nuo to užburto kalno.
■Kviecziu ar rugiu.
kvailių, o kas link manęs - juoksiuosiu isz tavęs mano philodabar pas mumis viskas knopnik
Galas.
10
FIRST
STR.
sophiszkame nuoszalyje.

Legenda apie arabiszką astrologą.

/

E- Hummel.

''aR
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K- Atkoczaitis

p. Bpeppeu
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P. LIPAVICZIA.

taaziiiiiiias ir taip žemu

K

Taip sakydamas jis paėmė už apinasrio arkliui, ant ku
rio sėdėjo kunįgaiksztytė, sudavė į žemę su savo lazda ir pra
smego su kunįgaiksztytė. Žemė užsidarė ant jų ir nepasiliko
nė pėdų tos skylės, per kurią jie nusileido žemyn.
Per nekurį laiką Aben Habuz buvo apmiręs isz nusiste
bėjimo. Atsigavęs liepė suszaukti tūkstantį darbinįkų, ku-

B. Bloch
kuogoriausiai

rasti: ten, kur seniau buvo skyle, dabar stovėjo iszvieno kie
ta uola.
Varinis raitelis žiurėjo nuo tos valandos į
smego, lyg tenai butų didžiausis Aben Habuz’o neprietelis.
Retkarcziais galima buvo girdėti balsą muzikos ir giedojimą
moteriszkes isz apaezios kalno, o vieną dieną sodietis davė

-J- N- HELLER

F. A Bergen

taiso ir
Parduoda Wholesale |

parduoda visokius dzic-

sinius ir sidabrinius dai

,

TĖVYNĖS SARGAS.

Mėnesinis din- truotaslaikrasztis
Treti metai stovi ant sargybos Lie
uviii tautos: szviesos, tikybos ii

305 Elizabeth
Ave.
•

Elizabeth, N.*,

PA aierCo’s

437 E. Jersey st. Elizabeth, •'

Jeigu norite palikti ,,United
Mineraliszkas vanduo ir šč
States Citizens” prisiąskite 25 c.
stempoui, už ką gausite katekiz
Taipgi pilsto i bonkas visoi
mą angliszko je kalboje, kurį iszsimokinę galėsite gauti ukėsystes alus: Ballantiną, Feigenspa^
popieras. Adresas:
Lagerį ir tt.
Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

A. ĮMURSIU

Puikiausias alų

Gaunamas Scranton e

nomi.
Nauji kostumeriai ateina
doleri.
kas dien. Kurie sykį buvo vela
ateina"pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavoru po 4 dolerio.
parduotojas
Nauju ir antrarankiu drabužiu. Tai- ir pertai galime parduot labai {il
pog suvam, v.Jom ir taisom drapanas giai. Szįta gi mėnesį mes palei
lab J pigiai.
dome savo tavorus už nominaliszką
prekį, norėdami padaryti gero savo
-Overkucziai po
2,50 c kostumeriams, kurie turi szi meKelnės vertos
1.50
60 c nosį daug szio to pirkt; dėlto Eliztabetho žmonės, kurie nori ka pirk
162 First str.

ktus.
197 First st. Elizabeth ,

Vyrai!

CO-

K

•95 Broad street.

Cigarus ir visoki Tabate
gorius ir sziaipjau auk

kasė ir kasė, bet veltu. Kieta kalno žemė nenorėjo pasiduo
ti jų įrankiams, o jeigu ir įstengdavo kiek pasigilinti, žemė
vėl pripildydavo duobę. Aben Habuz tada jieszkojo urvo,

iausia surengta ir geriau pirkti kap
bet kur kitur.
Nieks negali ant mus pasiguosti
Wholesale parduoda importuotus Li- pirkdami musą tavorus antsziokiu
ir ant szventu dienu.
kierius.
.glG — 3-rd str.
Taip dabar mes darome.
cor. Bond
ELIZABETH, N. J. Musu planai ir mieriai visiems ži

ELIZABETH, N. J.

P. W.BlERSTEia & (So.

Garsingos Kalifornijos
rtiolos.

ELIZABETH, N. J

teateina pas mus, o užezedys pinįgus.

Vincas Martiszius
yra „Garso“ agentu Pittstone ir apielinJcėje. Turi tiesą rinktį plnįgus už „Gar.sa“ ir atlikinėti visokius reikalus.
Givena ant 39 Centre str.
Pittston, F ,

&

Viskas už pigiausią
pažiūrėk.

„Anthracite” ai
varantiiota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
preke ateik ir pas

V. Kaczergi

336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.

136 FIRST STR

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
rus pargabenu net isz seno kontro,
o puikus kriauezius Adomas Ki-

tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.

Kieviena gerai paezestavoja savo aluStore ir dastatau į saliunus alų
cziu, gardžia arielkelg. o ir rodą kiek
r. tįt. oret
vienam reikale duoda kuogeriausią.

32

Banka Bischoffo

limits fngiutauatna tėviška

W. StOMINSKA,

uždėta 1848 mete
ameStaats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke
----------- O-----------

)

Siuiiczianie pin įgrūs visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

679 Milwaukee Avenue,

IDWIEMS MEDALIAIS fe
1893-

Bankoje savo visados laikome daugybe piningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

f

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

/kptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str.

7 ant Kosciuszkos Paro
dos nž rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz
dirbimą.

KARŪNŲ, SZABPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbe aprcikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei
ir Gcriausei, nes per 30 metų
ę
užsiimdama iszdirbimais įgijau
c
geriause praktiką ir dėl to galiu
)
wiską
padirbi pigiau ir geriau ne
1
gu kiti fabrikai.
j
Su guodone

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.
ČMSMMČssva: čsšvi{£^sixz Čnšv^čnšvtIčnšv'

\Wic

W. A. Walsh Jr.

Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausi] laivų“ ir iszsiunczia
pinigus į visas svieto dalis greitai ir piguii..

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja IvakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda uaillll ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

NI- IVideikos,
65 Broadway

Elizabeth, N. J.

■

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.
Elizabeth. N. J.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

New York’e.
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą zmo-’
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
kias arbatas, kava ii’
2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa, vyną.

•

Centennial House
Užlaiko puiku alų, szuapsą’ir cigarus.
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Elizabethport, N. J.
Agentas Californijos vyno, Sau Fran
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
visi kopuik’ausi, o žmogus geras, meilus
327—329 Trumbull itr. Elizabethport,.
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N, J. Palei Central d i pa.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
A. 1I0FF pn pr.
dieną ir naktį.
Parduoda sznapsą. viną. cigarus ir
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas dūri--.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainytP
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtusi' ---- GAUSITE PAS -----Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
riausius lotllS Plliladelpllijoje ir CamdeilO? o gal nori
sukaFektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY. STR.

-

r^ividtHiw

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peezius, Mokins.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
Neil Cavan
forniezius į stabas.
218 & 220 Second str.
CAFE
Gyvena: 330 Franklin str.'
186 First str.Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.

-

CHICAGO, ILL.

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str

Užsiima visokiomis civilnomis ir krirninaliszkomis provomis visuose
soduose. Provos iiž sužeidimų piiesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farinas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

-------------------

CHICAGO, ILL

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

t
J

tn
tn

• ‘ įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
i.ivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkOl’tC
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

1ASM3

F. 8zczęsnowicz.
217 First str.
Elizabeth, N J
Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną. Jug
žinai kad ten smagiausia laiką perleldi
ir atsigeri gardaus aluezio ir czistos ru
ginės arielkėlės.

yj

B. Brody
Geriausias visam mieste bar
bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.
X'
•’v
171 First street
B
ELIZABETH, N. J.

