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Philipinieczių kova. Pagal
angliszkas žinias amerikiecziai labai bjauria
į pasielgia ant Philipiniszkų salų.
Visais paHavana.
Ant grabo generolo C. kraszcziais jie sustatė kariszkus laivus ir apie
Chicago III. Panedėlyje buvo kei
sta prova. Jauna mergina Delia Hines reika Garcia kurio kūną parvežė isz Washingtono yidurnaktį subatoj pradėjo bombardiruot vi
lauja nuo Ch. Robinsono, labai turtingo vai į tėvynę, sudėjo 300 vainikų. Isz to galima siszkai neginkluotas ir be drūtumų vietas Fon
kino 650-000 atlyginimo už pavogtą buczkį. matyti, kaip didei guodoja kubiecziai savo do, Malak ir Malabon. Pagal tas'žinias skerPasirodė vienog, kad tą buczkį Ch- Robinso tėvynės apginėją.
dynė neapsiginklavusių senių, moterų ir vai
nas nepavogė nuo merginos tiktai taip sau su
K r a s n o j a r s k. Locninįkas kasy kų buvo baisi, Amerikiecziai degino ir naiki
jos daleidimu ją pabueziavo. Ji, mat, būda klų Monastyrczyn gavo žinią, kad Tunguzai no viską, ką tik patiko. Rodosi, kad kovojo
ma neturtinga, norėjo pasinaudoti isz to bu- ant pussalio Timur tarp Komo ir Pit, Jani- dėl iszžudymo visų philipinieczių, ir dėlto szie
cziavimo ir reikalauja atlyginimo. Nepelnė seiskoj gub. atrado grįtelę padarytą isz ge pastariejie nori atsiszaukt į krik^zczioniszką
nieko. Vienog, kaip sau norite, ta mergina lumbės ir szniurų, kuri turėjo būti dalimi or
svietą, kad sulaikytu tas skerdynes.
pogalų brangina savo buczkį!
laivio. Arti jos gulėjo trys lavonai: vieno
Pagal žinią, kuri perėjo net per gen. Otis
Washington. Skyrius valdžios vi buvo suskaldyta galva. Aplinkui buvo isz- cenzūrą, minėtas generolas pradėjo sykiu adurinių dalykų atsakė Austrijos ambasadoriui, mėtyti įrankiaiai nežinia dėlko tinkami. Ja- takuot nuo marių ir ant žemės Pbilipinų mies
kad atlyginimo už iszszaudymą Austrijos u- niseisko oberpolicmcisteris pats nuvyko ten telius. Aguinaldas turi raszytą prižadėjimą
kėsų tics Lattimer, nemokės. Kad szerifas tyczia dėl isztyrimo to dalyko. Kalba, mat, nuo amerikiszkų komisijonierių, kad nepradės
Martin butų buvęs pripažįtas kaltu, tad ir ta jog tai bus kūnas Andree’o, apie ’kurį seninus kovos isz savo pusės, philipiniccziai norėjo
da dar ambasadorius turėtų pajieszkot atlygi tiek daug raszė, o dabar daugumas gal ir tą
taipgi iszvengti kruvinos pesztynės ir dėlto jų
nimo per sūdą. Reikėtų paduoti vardus, ku vardą užmirszo, ir jo dviejų draugų.
Edinburg. Vice-admirolas Maka kariumenė berupestingai silsėjosi. Daugumas
rie Austrijos ukėsai liko suszaudyti ir kam
reikia atmokei ally ginimą. Diplomatiszku rov, virszinįkas divizijos maskoliszkos įlotos aficierų buvo Manilėj ant teatro spbn.tps .va
keliu, be provos, Suvienytų Valstijų valdžia ant Baltiszkų jūrių turėjo prelckciją vietiniam kare ir juos suaresztavojo dar priesz pradėji
reikalavimo Austrijos ambasadoriaus negali kliube ,,Royal Society” . Aiszkino jis nau mą kovos, Bombardyravojimas neapginkluo
ją būdą dasigavimo prie žieminio poliaus su tų vietų Malate, Paco, Santa Anna ir Mala
iszpildyti.
pagelba prietaisos dėl laužymo ledo, turinezios
Georgetown. C oi. Baisus grumupajiegą 10.000 arklių. Su pagelba tos prie bon, buvo baisia skerdyne moterų, vaikų ir
liai sniego nueziuožo nuo kalnų, neszdami su
taisos maskoliszki laivai galės vaikszcziot po senių. Užmuszta likos apie 4000 ypatų. Pa
savim medžius, akmenis ir net triobas. Šlu Baltiszkas jūres per visą žiemą.
sielgimas amcrikieczių buvo bjaurus — pjovė
bos kalnakasių Silver Glenie liko visiszkai už
B c r 1 y n a s.
Ciecorius Wilhelmas
verstos sniego. Gyveno jose daugiausiai ita pripažįsta, jog ant toliaus jokiu budu negali nežiurėdami lyties. Manilėj dedasi baisus da
lai. 11 kūnų jau iszkasė isz po sniego, o tik ma bus laikyti valdžią trimis vieszpatystėms iykai: civilinis žmones aresztavoja ir bu jokios
du rado gyvus; 13 ypatų dar stokuoja. Nėra ant salos Samoa.
Ketina pertai suszaukti provos szaudo.
Aguinaldas iszsiuntė komisiją pas gen.
abejonės, kad tie jau neregės szios pasaulės. konferenciją perstatytojų Vokietijos, Anglijos
Otis, užklausdamas, dėlko jisai pradėjo kovą
Alban y, N. Y. Czia sudegė dirbtuve ir Suvienytų Valstijų.
Hudson River Garment Co. ir kita dar dirbtu
P h i lipinai. Maisztiuįkai, nors vi ir prižadėdamas nubausti tuos saviszkius, ku
ve Anth. & Gled. Blėdies padaryta ant 67(1000 sur esti pergalėti Amerikos kareivių, vienog rie padavė priežastį kovai: atsakymo vienog
T. E. Mack, locninįkas marszkinių dirbtuvės vis dar neapsimalszina. Puolasi ant amori- negavo.
priesz ugnį miegojo savo kambaryje. Laike kicczių ir žūva, kaip musės su tuom vienog
Isz Manilės iszėjo keturi laivai dėl apėmi
ugnies ir dar iksziolaik jo nieks nematė, per jiems saki u m jausmu, jog pildo szventą darbą:
tai daleidžia, kad jis turėjo sudegti.
deda savo galvas ir lieja kraują dėl atliuosa- mo Iloilo. Philipinieczių apginkluotos kariumenės žuvo 1050 (neskaitant moterų, vaikų ir
N e w Y o r k. Sniegas ir pusnys pri vimo savo tėvynės. Amerika nė nemislija
darė daug blėdies visoj New Yorko apiclinkėj. juos paliuosuot ir jau skaito savo savasezia. senių) o tarp tų 600 ygorytų, į kuriuos ameriPereitoj pėtnyczioj iszdegė vienas visas blo Suv. Vai. rėdąs rengia jau net vesti povande iiecziai szaudo isz kanuolių, nors mate kad
kas New Yorke tarp White Hall str. ir Centre ninį telegrafą, dėl geresnės komunikacijos su mieyra apsiginklavę tik lankais ir vilycziostr. Daugelis žmonių, negalėdami iszeiti per savo kolonija. Telegrafą vesią per Haiwaisz- ii i s.
duris, szoko per langus nuo 3—4 gyvenimo ir kas salas ir per salą Guam.
J o h a n n e s b u r g.
Sziame mieste i Amcrikieczių aukų puolė 1 pulkaunįkas, 46
žinoma neliko gyvais.
Taipojau užsimuszė
prezidentas Transvaal io Krueger uždraudė su- Į ificierai ii 195 kareiviai, buvo dar 300 pak
vienas ugniagesis.
Pittsburgh, Pa- Carnegie Steel Co. gavo laidomis ir nedėliomis grajjt ant fortepiono, liuvę į nelaisvę, bet tuos ant propozicijos gen.
orderį ant 2000 plieninių vagonų, geležinkelio norėdamas gyventojams suteikti nors dvi die Otiso Aguinaldas apmainė.
Baltimore & Ohio. Iksziol toji dirbtuvė ne ni per nedėlią ramias ir tykias.
Amerikiecziai atima nuo žmonių visokius
B o m b a y. Pereitą nedėlią sziame mie ginklus, prie kurių priskaito net peilius ir vidirbo dar vagonų, bet dabar tikėdamasi turė
ti gerą pelną, nupirko 30 akrų žemės ir ten ste 1500 žmonių krito auka džumos. Baisi ta
pabudavos specijaliszką vagonų dirbtuve, ku liga apsirinko sau už buveinę Aziją ir tik ret- delcius, ypacz jei dar jie yra sidabriniai, o jų
locninįkus žudo.
rioj bus Uždirbama 80 vagonų per dieną.
kareziais pavieszi kitur.

Žinios isz Amerikos.

Žinios isz pasvieczio.
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tai iszsitikėjimas į savę, tas tai, jeigu ežia ir iszkeikia popiežių; neskaito nie
isztarsiu, beceremonijaliszkumas ko kito, kaip tikt pamphletus priesz ti
Kokiais esame katalikais. taip
□atrankia prie jo žmones, bet tas pats kėjimą ir kunįgiją — ir mislyja, kad yra
Tąsa.
arbitraliszkumas atstumia nuo jo tankiai labai apszviesti žmonės. Lietuviai davė
net areziausius jo pasekėjus. Jo taipgi jiems vardą „szluptarnių”, vardą, rei
Taip protaudami, jie visai nesikisza į tikėjimo reikalus, paguodoja ly charakteryje reikia jieszkoti priežasties, kia pripažinti, labai atsakantį. Jie savo
dėlko jis negali sugyventi su didesne nieko neturi; žino tiktai tą, ką iszgirdo
giai tikintį, kaip ir netikintį. Pirmiejie
— tai ,,seniai”, pabaigę pirmiau mok puse lietuvių: jis sako taip: „Visi turi negatyviszko nuo savo moky
te szokti pagal mano dūdą, o jeigu ne tojų. Jie yra isztiesų verti pasigailėji
slus, antriejie — tai nauja generacija.
norite, tai esate latrai, mulkiai ir tt.”
mo.
Truputį kitaip susidėjo sąlygos ABet meskime „szlupinių” sektą, ku
Jeigu prie ko galima prilyginti d-rą
merikoje. Inteligentų dar isz Lietuvos
Szlupą, tai prie Bazarovo. Pas abejus ri su katalikyste turi tik tą susiriszimą,
yra ežia visai mažai, o ir tie daugiausiai
yra galybė „griauti”.
Isztiesų, d-rui kad ją nori sugriauti. Ta sekta turi ne
— tai iszklydeliai; nesisekė jiems Lietu
Szlupui sekasi „griauti”, o tas „griovi daugiau sąnarių, kaip 200; taigi eikime
voje, tai atvažiavo į Ameriką laimės jiemas” pas jį priima daug szlyksztesnes geriau prie lietuviszkos visuomenės Aszkoti. Mažesnė jų dalelė su lietuviais
::ormas, nekaip pas Bazarovą, bet užtai merikoje.
nesusideda; isz likusiųjų didesnė pusė
sutverti ką nors daktaras neįstengia.
Reikia atiduoti teisybę lietuviams,
prisiima ant savęs rolę propagatorių
Stebėtis staeziai reikia, kad jis, gyven kad jie Amerikoje neeina pėdomis cze'
naujų, tankiausiai destruktyviszkų idė
damas per penkioliką metų Amerikoje kų; atsiradę kitose sąlygose, atėję į tar
jų. Tipiszku platintoju tokių idėjų yra
ir darbuodamasis tarp lietuvių, nieko pą nekatalikų, jie visgi prisilaiko savo
d-ras Szlupas. Rasziau augszcziau, kad
pozityviszko, staeziai nieko nepada tėvų tikėjimo. Atmetus saujelę valnadaktaras užsilikęs yra ant laipsnio, ant
rė.
manių ir kitą saujelę protestonų, likukokio stovi jauni universitetų studentai;
Aplink d-rą Szlupą sukinėjasi sau- siejie lietuviai, taigi apie 70 tukstanezių,
gyvena jis dar ir po sziai dienai daugiau
jausmu, ne kaip protu. Dabar laikau jalė „adjutantų”. Atrasiu tarp jų Kirsa- tai katalikai. Bet ir tarp jų yra kelios
,
už reikalingą pridurti, kad jis turi dau novų (Arkadijų), ką prie pirmos progos, kategorijos.
Retas lietuvis Amerikoje, kaip yn
gelį......... encikliopediszkųžinių. D-ras o reikia tiktai, romantizmu’ pūstelti jiems
S. daug žino, daug moka, bet viskas į galvą arba vilcziai geresnio gyvenimo sakoma, ,, nepagenda“. Tuojaus saly,
jojo galvoje susimaiszę; galima sakyti, pasipainioti — apleidžia savo „mokyto gos gyvenimo, didesnė liuosybę, augD-ras S. jų paskui neapkenezia sztesnė civilizacija atsiliepia tuojau ant
kad jis neturi apie nieką aiszkios idėjos: ją”.
vieną sykį sako, kad jokio Kristaus ant dar arsziau, nekaip savo nuamžinų ne proto „grinoriaus“: jis pamaži prade
svieto niekados nebuvo (mat pagal prietelių kunįgų, bet kad yra placzios da niekinti savo nuskurusią tėvyne, pas
Strausą), antrusyk tvirtina, kad buvo, szirdies, gatavas visados priglausti „de- kui jau iszaugszto žiuri ant savo tamsių
bet numirė ant kryžiaus ir daugiau nesi zerterius” prie savęs isz naujo, jeigu pa brolių Lietuvoje, juokiasi isz jų prastu
kėlė, trecziu — kad nenumirė ant kry rodo gailestį. Daktaras taip mažai turi mo, jų paproezių ir — tikėjimo. Pasi
daro pats nesibodėdamas liberalu. Prie
žiaus, tik apalpo, o paskui atsigavo ir pasekėjų!
Didesnė pusė iszpažintojų d-roS. atszalimo tikėjimo dalykuose prisidedą
ilgai slapstėsi, kol ant galo , .nenugleibo”; ežia vėl nė isz szio nė isz to ver- mokslo — tai Sitnikovai. Juos ir pats dar ypatingas surėdymas czionykszczių
czia Notovicziaus broszurą.... Vieną „mistras” laiko paniekinime, o Sitniko katalikiszką bažnyczių: retai į kurią įsykį raszo, kad Lenkija (taigi ir Lietu vai — stebėtinas dalykas! — tankiai su leidžia nedėldieniais uždyką. Atsiradęs
va) negali nė tikėtis kad ir toliausioje paniekinimu atsiliepia apie savo „mis- tokioje vietoje, kur nėra lietuviszkos
ateitėje neprigulmybės, o paskui stato trą”. Patvirtinimu gali būti kad-ir kova bažnyczios, arba ir yra, bet už įėjimą į
programe lietuviszkos tautiszkos parti paežių „szlupinių” su d-ru Szlupu 1893 ją reikia mokėti deszimtuką, lietuvis
retkareziais tiktai atsilanko į Dievo na
jos vieną punktą, kad, girdi, lietuvių mete.
Paskui juos eina tamsus „bedie mus. Žinoma, kad isz tokio nepildymo
užduotis yra taipgi — atgyti neprigulmybę. Žodžiu, daktaras mėgsta tan viai — rudis indigastaque tikėjimo priderysezių iszeina atszalimas
kiai pats sau priesztarauti.
Vienog, molies. Juos laiko paniekinime net prie jo. Be to, kiekvienas ežia kasdien
— nežiūrint ant visų jo ydų, d-ras Szlupas patys Sitnikovai. Tie daugiau apie nie girdi arba skaito visokias pliauszkines
isztiesų yra nepaprastu žmogum. Ne ką neszneka, kaip tik, kad Dievo nėra, ant kunįgų, mato, kad dvasiszkija netu
pasakysiu, kad jis turi energiją, stiprią knnįgai vagys, žmogus paeina nuo bež ri ežia tokios paguodonės, kaip Lietu
valią, ne, — tų dalykų jam stoka, — džionės, grieką iszmislijo kunįgai ir pa- voje, pradeda ir jis niekinti savo dvabet užtai karsztumo, užsidegimo prie ko naszius nonsensus. Jie protestonų pas siszkus vadovus, o paskui paniekinimą
kio nors darbo jam niekas neužgins. Jis toms ir žydų rabinus augszcziau stato kunįgijos eina visados paniekinimas ir
Neapken tikėjimo.
yra arbitraliszkas, nekenezia mažiausio už katalikiszką dvasiszkiją.
Tokiu budu mes lietuviai Ameriko
pasiprieszinimo ir tai dar iki tokiam ezia szventų paveikslų, ražanezius ir
laipsniui, kad savo prieszinįkuose neno szkaplierius mindo po kojų, persižegno je turime szitokius katalikus. Saujalė
ri pripažinti nė trupuezio gero; disputo ti arba poterius sukalbėti skaito net už pasilieka karsztais katalikais; jie moka
se neduoda savo oponentui prieiti prie prasižengimą; kelia ergelius parapijose, ant bažnyczios, pildo priderystes savo
žodžio, kritikose nesidrovi vartoti pas nors prie jų nepriguli, kartais vieszai tikėjimo ir nepavelyja nieko sakyti ne
kutinių, szlykszcziausių žodžių.
Tas pertraukia ryszius su katalikiszka bažny priesz jį nė priesz jo tarnus. Daug dau-
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giau yra tokių, ką priguli prie parapi
jos, sziek tiek moka ant bažnyczios,
bet mėgsta pakalbėti apie kunįgus ir jų
,,nedorus darbus“, kartais pasijuokia ir
isz tikėjimo. Yra teipgi daugelis ir to
kių, ką labai retai eina į bažnyczią, prie
parapijos priguli tiktai isz privertimo:
yra tai dar vis katalikai, bet jau atszalę. Yra ir tokių, ką szirdyje jau se
niai pametė tikėję, bet pavirszutiniai
laikosi su bažnyczia tiktai dėl biznio ar
dėl kokių kitų priežasczių, -—yra tai
katalikai isz vardo. Nemažas skaitlius
yra ir tokių, ką szirdyje gal ir pasilieka
katalikais, bet prie parapijos nepriguli
ir priderysczių tikėjimo nepildo: yra tai
girtuokliai ir sziksztuoliai. Gaujos pesztukų, žmogžudžių ir kitokių dvikojų
žvėrių, savo pasielgimu žeminancziu lie
tuvių vardą, rekrutuojasi isz tos tai ka
tegorijos.
Jeigu palyginsime lietuvius su kito
mis tautomis, apsigyvenusiomis Ameri
koje, tai pamatysime tokį skirtumą.
Italai paprastai eina į bažnyczią tik
tai tris sykius: kriksztui, szliubui arba
pagrabui atsitaikus, turi jie mažai savų
bažnyczių ir tas vostik užlaiko.
Czekai pereina daugiausiai į protes
tantizmą (numylėta jų sekta yra presbiterijonų): kiti tampa valnamaniais, o
tik mažesnė dalis pasilieka prie katalikiszkos bažnyczios.
Lenkai laikosi savo tėvų tikėjimo;
atsitaikius nesusipratimui parapijoje, nesigriebia kokios nors jau esanczios protestoniszkos sektos, bet tveria savo locną ,, niezaležną” bažnyczią.
Vokiecziai arba pasilieka katalikais
arba valnamaniais.
Airiai, nors kartais ir nustoja szir
dyje tikėjimo, visados pasilieka katali
kais, nors neretai tik pavirszutiniai.
O lietuviai?
Daugumas pasilieka katalikais.
Kokiais? — matėme aumszcziau.
Isz
o
tų, ką atsimeta nuo bažnyczios, vieni
neiszpažįsta jokio tikėjimo, bet nė į vie
no reikalus nesikisza; kiti pereina į sek
tą taip vadinamų ,, szlupinių”, t. y. tam
pa neprieteliais visokio tikėjime, o ypa
tingai katalikiszko.
J. Svirplys.

Pavasaris ir žiema.
Pavasari, pavasari, tu m£no mie
liausias!

Kur dingo gražumas? dienelės 'lin
ksmiausios?
Kur dingo žalumas nuo-miszkų gra
žiausias?
Gegužio ryteliai kiekvienam .ska
niausi!
Žali rubai laukų, gamtos sutaisyti,
Pražuvo, isznyko niekur nematyti,
Tik visur ruduoja girios ir kalneliai,
Pražuvo nuo laukų yvairus žiede
liai.
Kaip rodos nebuvo žiedais aprėdy
ti.
O kur tik pažvelgsi niekur nematy
ti —
Papuosztų kalnelių, miszkų ir laukų,
Negirdėt pauksztelių įvairių balsų,
Kurie savo giesme žadina kiekvie
ną
Rytą ir vakarą kiekvieną dieną,
Seną arba jauną ne’plenkia nė vie
ną..........
Sėdėdami krūmuos viens su antru
szneka,
Kokią mumis giesmę užgiedoti ten
ka.
Ir chorą sutaisius garbę duot Augszcziausiam,
Siųst maldą linksmiausią Vieszpacziui mieliausiam.
*
*
*
Bet jau rudens szarmos grožybes
nužudė.
Laukai, girios, pievos pastojo nu
rudę;
Žiedelius, lapelius nuo visų nusky
nė,
Ant galo ir baltą vainiką nupynė!
Kaip su baltais rubais su sniegu už
klojo.
Pauksztelių ir žmonių linksmybės
nustojo.
Žmogus susirietęs pėr sniegą tą ri
tas,
Paukszcziukas susziurpęs vos pus
gyvis kruta.
Sziaurys savo sparnais sziurkszcziais veidus glosto,
Su sniegais berdamas rodos akis
szluosto,
O szaltis su szarma plaukus žmo
gaus jauno,
Pražilin vienu kartu, rasi kaip ir se
no !
Bet szalczio nebijo kiekviens smar
kiai bėga,
Ar senas, ar jaunas ne — sunki
sermėga;

Suszalę per sniegą tik szoka puszkuoja,
O veidai, kaip rožės, raudoni ga
ruoja!
Bet vis-gi nelinksma, nesmagu žiū
rėti,
Kad per baltus rubus nieko nere€
gėti;
Vien tik sziauris szvilpdams sniego
stulpus nesza,
Tai isz kitos pusės rytis stogus pesza!
Taip ruduo ir žiema vasaros žalumą,
Kaip jaunos merginos vainiko
gražumą,
Su baltu nuometu anyta užklojo,
Nors linksmai ir dorai jaunystę nesziojo....
O sziądien nuvyto rūtelė žalioji,
Nuliūdo už stalo mergelė jaunoji,
Janystės dienelių reik iszsižadėti
Ir rūtų darželio daugiaus nemylė
ti.... !
Taip žiema vasaros nuskynė gro
žybes,
Atėmė nuo visų 'ramumų linksmy
bes;
Jr taip kaipo tamsus debesys užėjo,
Didį neramumą dėl visų pasėjo —
Jau ir dainiaus aidos nustojo skam
bėti,
Lietuviszkos dainos niekur negir
dėti;
Viskas kaip apmirę, sustingę, atszalę,
Nes žiema atėmė linksmybę ir galę!
Ir poetas plunksną isz rankų palei
do,
Poeziją pieszti jį mintis apleido. . . .
Tik rankas sus ėmęs, liūdnas,- nusl^
minęs,
Apverkia dvasioje tėvynę atminęs.!
Kad musų Lietuvoj’ pavasaris szvito,
Neilgai žaliavo, vėl sniegas krito
Ir ledu apklojo tėvynę brangiau
sią,
Suszalde žiedelius mus tautos gra
žiausius !
Nenusimįk, brolau, dar praszvis
dienelė,
Lietuvos padangėj užtekės saulelė,
Sutarpįs ledus ir sniegą nuszildįs
Sūnų szaltas szirdis atgaivįs atszildys!
J. Ramanauckas.

geležinkeliai buvo užpustyti. Trukiai, pakol rinkimus parodyti daugiau gyvybos.
sniegą, žmones atkasė, suvis nevaikszcziojo.
Szaltis.
Net visos Elizabetho dirbtuves panedelyje ir
The only Lithuanian newspaper in New
3 York & New Jersey states, issued by Rev’s B. « utarnįke nedirbo, nes negalėjo suvažiuot isz
Minersville, Pa.
dg Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis. § tolimesnių miestų bosai, inžinieriai ir kiti
Darbai pradėjo eiti blogiau, nes perei
dirbtuvių perdėtiniai.
PUBLISHED EVERY THURSDAY

|

„Garsas Ameribs Lietuviu^ |

I
I1

s

sąvaitę dirbo tik tris dienas po tris be
tainius, o szią sanvaitę 4 dienas. E
Elizabeth, N. J.
Korespondencijos.
Rev. B. Žindžius, Manager
isz priežasties szalczio tūlos anglekas
Forest City, Pa. klos negalėjo dirbti o ir 10 d. szio m
Rates of Advertising
Mus miestelis užsibudavojęs ant la nėšio.
One inch once
—
/—
0,50c.
bai augsztos vietos. Padėjimas -jo gal
One inch one month
—
8 1,00
— Bedieviai tolyn vis kvailyn ei
One inch per year
—
— 8 10,00
augszcziausias isz visų vietų kalnuotos na, o vis isz priežasties girtuoklystei
Pensylvanijos.
neperseniai, po pedei, trys kvailiai
LIETUVIU” |
|
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Nėra todėl dyvų, kad szaltis viesz- tycziodamiesi isz tikėjimo, užsipylę aki
gp Iszduodamas kun. B. Žindžiaus, kun. J. Kau- g|
patauja visam smarkume, kada atstui ko pas vieną karezemnyką uždegemaininė
laklo, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
kia 10 ang. mylių nuo Forest City pie lempukes ir laike miszias. Nėra kosti
Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
tų vejas meilei glosto veidą. Szią žie betis, nes jie netekę proto. Neužilg
I
mą gyvasis sidabras termometre nekar gal turės vežti į beproezių namus, ne
PInįgus ir visokius ran^raszezius reikia siųsti
tą nusileido 20 laipsnių žemiau ,,zero”; jau apie trys yra nugabenti, o vis vai
ant szio adreso:
<g
HEV. B. ŽINDŽIUS.
| sniegas guli nuo pirmutinių dienų Gruo
namaniai. Bet didele geda tokiam vei
džio,
tik
4
vas.
lytus
nuvarė
sniegą,
jo
ELIZABETH, N. J.
S
telgai, kuris savo name daleidžia tokia
vieton liko grynas ledas, slidus kaip bjaurybes daryti. Tokiu savo pasiel
stiklas — proga laužytų regyklų su girnų vertelga gal užsitraukt tik neapy
skaudžiomis pasekmėmis. O, skaudžios, kantą nuo savo tautieczių.
JlcIX
m OT*l^k.Oll
tr
skaudžios tos pasekmes, kaip
— Apie blaivystes draugystę jai
ano vaikino — nustosimas vilties į stoną vėl nieko negirdėt, nes, kaip jau būvi
Elizabeth, N. J. I
terystgs_
„Garse” minėta, nesusitaiko sąnariais
Nuo seniai rengiamas mus miestelije lie,
,
. .
, .
a
Slidaus
ledo
negeras
pasekmes
tuįsteigtoju josios. Gal taip ir liksis ta
tuviszkas teatras ,,Amerika pirtyje’ buvo
.
. . . r
losztas 11 d. Vasario pobažnytineje salėje. r^jo ir nekurie darbinįkai, nes tą dieną sai užmanymas.
Žmonių prisirinko gana didelis būrelis. Priesz negalėjo dirbti. Tūli džiaugėsi tureda— Mus miestelij viens lietuvysga
teatrą vietinis klebonas kun. Žindžius paaisz- mi truputį atsilsio, nes dirba kasdien, vo naujus laisnius, o Petras Micziulisi
kino susirinkusiems apie perstatymą ir papra- karų duoda apszcziai — mainieriai puriszė jų užsilaikyti ramiai
Tarpakcziuose p. - kad
una lgberių. Yra viltis, kad
apskųsti už peržengimus įstatymų, saliu
Aliszauckas isz Jersey City, magikas, bovijo .
.
.
nykams iszduotų. Skundikais buvo j(
publiką įvairiais* magiszkais rodymais, kurie 1 £>ai geral c ir s*
jam labai puikiai sekesi. Žmones kvatojo ir
- —Dieną 7 vasario Stanislovasja- paties szalinįkai, t. y. valnamaniai, kai;
stebėjosi isz taip dyvinų parodymų.
Akto sinskas, lietuvis, nuo Žaslių apsivedė jie pats save vadina, nors darbai jų su
riais buvo szios ypatos: Bekampis - A. Sa-1 su lenke _ szbubas buv0 iškilmingas. vis prieszingi tam vardui, nes vietoj su
liklis, Bekampiene — Salikliene, Agota — I
Blaivystes draugyste po globa szv. teikt kiekvienam liuosybę, krauja an
Jieva Dulinskiute, Vincas —V. Kalinauckas, Faibczikas — J. Montvila, Szinkorius Juozupo smarkiai kyla. Sąnarių jau tu viens kito jungą. Pernai jau jie atemi
4- Jasaitis, Antanas — P. Pccziokas, pir- ri apie 30; yra viltis, kad už kelių me laisnius Lietuvnykui nuo vienų namiįi
szlys — D. Bražinskas, piemenuks — J- Sali- nesių bus arti 100, nes daugumas jau szįmet nuo kitų. Beda žmogui su szei
kluks. Teatras nusisekė gana gerai. Publi pradeda suprasti naudą blaivystes ir ka myna pragyventi, ypacz dar turint tie)
ka buvo užganėdinta.
da pamėgina, pamyli blaivų gyvenimą bėdų, bet ką daryti, kad isz dalies pat
— Nedėlioj ant susirinkimo szv. Kazimie
labjau, nekaip pirmiau džiaugėsi pasila- sau kaltas. „Kaip pagirij szaukia, tai:
ro draugystės p. S. Makauckas įneszė, kad
girioj atsiszaukia” sako priežodis, irtei
draugystė prisiraszytų prie Susivienyjimo L kimu.
Užtai saliunįkai kreiva akia žiuri singai. Pirmiaus jis^ase vienam due
A., paiszkįdamas, jog sąnariams draugystės
Gerai dar
tas bus labai gerai, kadangi, kaip dabar į ant to jiems nesuprantamo judėjimo, bę, babar pats į ją įpuolė.
draugystę moka po 50 et., tada ir tiek pat viens net isz rupesezio salunas sudege.
kad mus katalikai nesikiszo į tuos \'ė
mokėtų, o isz tų pinįgų, po 16 et. ant mėne
— Dieną 21 vasario atsibus rinki dus. Anie-gi, kaipo socijalistai, ir p
sio siųstų į Susivienijimą; bet užtai posmertiTarp ki dare socijalistiszkai. Reikia, mat, lygy
nes iszmokės Susivienvjimas po 1.50 ir tuom mai ant miesto vyriausybes.
palengvįs ir paežiai draugystei. Vienok, kad tų kandydatų nominaciją -ant skvajerio bes; kam vieni turi eit į mainas dirbt
draugystė ant minėto susirinkimo turėjo at gavo senasis skvajeras M.... Vyrai! o kitas sziltai sau saliune sėdės, teguk
likti daug reikalų, [apsvarstymą p. Makauck0 susimildami! tik ant to vagies — suk- jis eina dirbt, o iszsigert galima ir p*>
įneszimo atidėjo ant kito syk. Dar nedėlioj cziaus nebalsuokite, kuris mus lupo ar- svetimtautį.
bus extra mitingas abiejų draugysezių kartu
J....S.
— but gerai, kad abidvi mus draugystės pri sziaus kaip žydas kumelę. Iszsirinkime
imtų aną puikų įneszimą.
| sau žmogų teisingą, kaip dabartinis
— Szią nedėiią mus apielinkėj buvo bai skvajeras Collins, tokiu manding bus
sus szaltis su sniegu. Prisnigo ir taip užpus kandidatas „Joe”.
Lietuviszkas klubas turėtu priesz
tė, kad netik stritkariai negalėjo eiti, bet ir
— AT —
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ti, a p r i b u o t i vietoje apriboti). Su atsimenu, redakcijos Amerikos lietuviszką
sivienijimo organas kartais taipgi keistai su laikraszczią tarėsi tą padaryti, bet nutarimas,
trumpina žodžius. Kur ten, apie Pilviszkius nežinia dėlko, nuėjo ant nieko.
Dieve susimilek ant duszios nelai badai, aoristo treczioje personoje žmonės at
Be to, stengkimės savo rasztuose sekti
mingos Eiroszienes*) ir ant visų bedie meta galinę jo-, sznekoje dar juos galima su grynumą ir gražumą „Varpo” kalbos.
r.
vių, kurie Tavo vardą niekina, dėlto kad prasti, bet raszte —> reikia staeziai apstulbti.
Tavęs, Dieve, nepažysta, jei pažintų ar- Nieko dar nesakau, jeigu paraszo kentė
Margumynai.
vietoje kentėjo, nes greta kentėti yra
_gi galėtų taip bluznyti, o gražybe amži dar beveik tos paezios prasmės žodis kęsti,
• ------o-----na, visuresanti, nepaimta ir begaline! bet jeigu žmogus iszskaitai tokius sutrumpin
Likicrį iszrado garsus savame laike gydy
Mano draugas susigraudino ir apkabino tus žodžius, kaip a t ė, n u j o, — isztiesą
manę, sakydams: ,,Tu, pons Debesylai, prisieina pakauszį kasyti: ką jie reiszkia? tojas Teofrastas Bombastus Paracelsus. Nu
mirė jis 1541 m.
Vieną kartą puolė jam į
-esi kaip kunįgas — isz tikro asz tavę Nagi, ne ką kitą, tik atėjo, n u j o j o.
„Tėvynėje” taipgi galima tankiai užtikti galvą užpilti ant szak ną pasaldįto spirito. Isz
labai myliu.”
Jis ir nusiszluoste aszatokius žodžius: m i s 1 i u, m i s 1 i a i, mi to iszėjo gardus ir maenus gėrymas. Dar pir
ras. ,,Mylėkime ir paklydusius savo si i a u, m i s 1 i o. Kas tai per paukszcziai? miau Italijoje iszdirbinėjo gėrymą, panaszą
brolius ir seseris, dėlto jie taip dare ir Dar m i s 1 i u gali būti padarginis linksnis likierį, Kvepėjo jis rožėmis ir dėlto buvo va
daro, kad neturi supratimo ir mokslo; nuo daiktvardžio m į s 1 i s, m i s 1 i a i koks dinamas r o s o g 1 i o.
Lietuviszkoms draugystėms, reikapasimelskime už duszią nelaimingos Ei- nežinomas priežodis (adverbium), o m i s roszienes — tegul jai Dievas dovanoja 1 i a u augsztesnis jo laipsnis (gradus compa- laujanczioms, juostų, kukardų, kepurių
jos durnystę ir tegul atsiverczia jos su rativus) bet ką padaryti su m i s 1 i o ? O vėliavų, rodijame kreiptis prie P. Slonedasiprantantis skaitytojau, juk tai gerai
vadžiotas vyras. Abudu kalbėjom po mums žinomi žodžiai: m i s 1 i j u, m i s 1 i - minskienes į Chicagą, o gausite viską
keletą poterių ant kapo Eiroszienes, ant jau, m i s 1 i j a i, m i s 1 i j o, tik isz ją k nepigiausiai ir gerai atliktą. Ziurek
ant jos apgarsinimo ant paskutinio pusi.
bedieviszkų kapinių; jei nereikalingos nežinia dėlko tapo iszmesta litara j.
musų maldos numirusiems be Dievo,
„Tėvynė” abelnai turi kasžin kokią slap
„Garso“ agentai,
tai tegtil atsiverczia jų dar tebegyvenan tingą neapykantą priesz litarąy: ją arba visai kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
ti prieteliai ir draugai. Pažiurėjau į laik iszmeta isz žodžią, arba į jos vietą deda n meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
rodi jau buvo arti 12 adynos; asz rūpi (mislinau vietoje mislijau), o pastarame laiko ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szio:
Elizabeth, N. J.
nuosi sprūsti isz Mount Carmelio, bet prasimanė dėti — žinote ką? — apostrophą D. Bražinskas,
(’)• Akyva isztiesą yra pamatyti vietoje M akur? tai asz pats žinojau, todėl paėmiau r i j a m pole paraszyta M a r i ’ a m p o- K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.
kelią i Lehigh Valley Dipo, mano drau 1 ė. Neilgai trukus pamatysime „Tėvynėje”
gas suspaudęs man ranką, ėjo namon tokius žodžius, kaip M a r i ’ a, K i ’ c v a s, J. Daukszvs, 29 N. Welles str. alley,
W'.'kes Barre, Pa.
m i s 1 i ’ u, k a 1 a v i ’ a s ir tt.
užsimislijęs.
Debesylas.
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
Kituose laikraszcziuose yra tankiai mai*) Eiroszienė numirė pirm poros metu.
Ji buvo iszėjus už Ejrosziaus, taip vadinamo szoma balsė e su dvigarse ia (k c n c z e vieto K. Malinauckoo- z23 S. 2nd str.
Philadelphia, Pa.
szluptarnio. Ji gyveno be szliubo. Numirė je k e n c z i a, ž i a m a i t i s vietojo ž e K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
nepalikus vaiku, be kunigo, be szventu Sakra m a i t i s, senei vietojo seniai ir tt.
Reading, Pa.
Dėlko taip yra? dėlko tas nelygumas ramentu. Palaidojo atskalūnas Dcmbskis.
szyboje? Atsakau: dėlto, kad musą raszliaJ. Puczkus, 201 Stroud street,
voje įsivieszpatavo ponybė. A s z taip prasi
Wilmington, Del.
maniau, asz taip raszau — ir darykite man.
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
ką norite, bet nuo savo neatstosiu!
Ir isztiesą, daryk jiems ką nori!
Kiekvienas beveik musą laikrasztis turi
Jeigu jau parėjo kalba apie ponybę musą
atskirą, sav ypatingą raszybą. Bet ne apie
skirtumą statrasze pasiėmiau dabar pieszti, raszliavoje, tai privesiu dar keletą atkaklybią
tik apie atkaklu laikymąsi savo prasimanytos musą „poną”.
Pradžioje sziądieninio lietuviszko judėji
raszybos. O skaitant musą laikraszczius, ga
lima keistą raszymą ir keistą zodžią užtėmy- mo, musą pirmiejio rasztinįkai sumaiszė žo
tein
arkovigz Propr’s.
džius
tapti
ir
tapyti
ir
aoriste
raškyda

ti.
PARDUODA
„Tėvynės Sargas”, paveizdon, užsimanė vo t a p ė vietoje tapo. Peikia isztiesą ste
Drapanas ir visokius vyrą aprėdai us.
raszyti d r ę s t i ir r u p e n t i s vietoje bėtis, kad ligsziol dar galima užtikti žodį t aTaipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
drįsti ir rūpint i s.
Kam ^reikalingi p ė (mankė) prasmėje tapo (likosi).
Pradžioje atgijimo musą tautos tapo taip gerai ir labai pigiai.
toki žemaieziavimai ? Jeigu jau garbus „Tė
Ateik ir persitikrįk pats.
vynės sargas” pasiėmė žeraaieziuoti, tai tegul gi nukaltas žodis r a s z ė j a s, iszvestas nuo
raszo nuosekliai: k o n e g s (o reikia isztarti nežinomo lietuviszkoje kalboje veiksmažodžio
lizabetbporth N. J.
trumpai) vietoje kunigą s, d e r b t i vie r a s z t i. Ir dar laikraszcziuose neretai var
toje dirbti ir tt., pas tclsziszkius, jukgi be toja jį vietoje r a sz y to j as arba raszIsztraukia dantį be jokio
veik visur i yra isztariama panasziai į e.
; i n i n k a s!
skaudėjimo.
„Tėvynė” vėl turi savo locną raszybą. Ji,
Musą rasztinįkai daro savo rasztuose dar
pavyzdin, mėgsta raszyti in vietoje y arba į, o
Taiposgi įdeda naujus ar
daug kitą gramatiszką ir kalbiszką klaidą, už
vėl tankiai deda y, kur reiktą raszyti in arba į
ba užlieja skyles labai pigei
curias „Varpas” savame laike smarkiai pasi
(d a r b i n y k a s vietoje darbininkas arba
barė ir lig sziol dar bartis nenustoja.
JPhiPa Dental Jj^ooms
darbinįkas; p r a m y t i vietoje praminti; i nKad įvesti vienodumą musą raszyboje,
n e s z t i vietoje įneszti ir t. p.); maiszo ji
100 N. Centre Street,
taipgi kartais uo su o (n o g vietoje nuo, j o g pameskime savo kaprisus ir tuotarpu priim
Pottsville Pa
vietoje j u o g; s t o k u o t i vietoje stoko kime visi „Varpo” statraszą. Pernai, kiek/

Isz keliones p. Debesylo.

Ponybe musu statraszc.
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Atsimenu, lyg tai butų buvę vakar,
kaip jis atėjo pasikūprindamas prie viesznamio durių, o jo marinė skrynia li
kosi atvežta truputį vėliau mažame ve
žimėlyje, stumiamame su rankomis. Bu
vo jis didelis, drūtas, sunkus, įdegęs
saulėje vyras; jo juodi kaip dervė kaltū
nai krito ant peczių jo susitermenusio
marinio mėlino žipono; jo rankos buvo
supiaustytos ir suramtytos, su juodais
suskilusiais nagais; jis turėjo randą nuo
szobliaus kirezio skersai vieną skruostą
— susiterszusį, melsvą randą. Asz at
simenu jį, kaip jis dairėsi aplink kam
barį ir szvilpinėjo pagal papratimą pats
sav, o paskui pradėjo giedoti tą seną
marinįkų dainą, kurią jis taip tankiai
giedodavo paskiau:
Penkiolika vyrų ant numirėlio skry
nios,
Jo-ho-ho, ir rūmo bonka....
Paskui jis pabeldė į duris su lazda, ku
rią neszėsi rankoje, ir pasirodžius mano
tėvui pareikalavo sziurkszcziai stiklo rū
mo. Kad jam atneszė, jis gėrė ji pa
lengva, kaip žinovas, ilgai cziulpdamas
o per visą laiką dairėsi ant kalnų ir ant
lentos su ženklu musų namų.
— Labai paranki vieta — tarė jis
ant galo — ir maloni karezema gerti
brogą. Ar daug žmonių atsilanko pas

mums, kad kapitonas atvažiavo pacztiniais arkliais į viesznamį ,.Royal Geor
Parasze Robertas L. Stevenson.
ge“, kad klausinėjo, koki viesznamiai
yra pakrasztyje marių, o iszgirdęs, kad
Prakalba.
musų turi gerą vardą,1 — taip asz bent
mislyju — ir kad stovi nuoszalyje, iszsiRobertas Liudvikas Stevenson
rinko jį isz tarpo kitų sav ant gyvenimo.
(skaityk: Stivenson) buvo vienu isz ge
Tai buvo viskas, ką mes galėjome pa
riausių angliszkų rasztinįkų (mirė 1894
tirti apie musų sveczią.
m. 14 d. Gruodžio). Jo^pysakos, raJis buvo labai tylus žmogus isz pri
szytos lengva kalba, buvo per ilgus me
gimimo. Visas dienas valkiodavosi atus meiliausiu skaitymu jaunimo. Savo
plink užtaką arba po kalnus, su misingi
rasztuose Stevensoa vengdavo meilės,
niu teleskopu po pažastų, visus vaka
bet nežiūrint ant to mokėdavo padaryti
rus sėdėdavo svetainėje netoli nuo pa
juos labai užimaneziais.
, ,Iždų sala”
kuros ir labai smarkiai gere rūmą su
(Treasure Island) užtemdė pasisekimu
vandeniu. Tankiausiai jis nieko neat
net patį ,, Robinsoną”.
sakydavo, kad kas jį užsznekindavo,
Pasavindamas geriausią veikalą
tiktai pažvelgdavo urnai ir asztriai ir
garsaus rasztinįko lietuviszkai literatū
pradėdavo szniokszti per nosis, kaip
rai, tikiuosi, kad jis bus priimtas mano
triuba; ir mes ir žmonės, ką atsilanky
tautieczių su gerais linkėjimais. Mano
davo pas mus, veikiai iszmokome neka
vyriausiu noru yra pripratinti žmones
binti jo.
Kasdien sugrįžęs nuo savo
prie skaitymo, o ,,Iždų Sala” turi dau
valkiojimosi, jis klausdavo ar n’ėjo ke
giausiai privalumų padaryti tai.
liu koks marinįkas.
Isz pradžių mes
Versdamas szitą veikalą į lietuviszmislyjome, kad tai stoka panaszios sau
ką kalbą, vardus paprastai rasziau liedraugystės vertė jį taip klausinėti, bet
tuviszkai, kaip: Jim — Džimas, John
paskui pamatėme, kad jis jų norėjo iszDžonas ir tt.
Bet raszybą pavardžių
vengti. Kad, būdavo, koks marinįkas
palikau angliszką. Kas nemoka anglisustos pas ,,Admirolą Benbow“ (kaip
szkai, tam turiu paaiszkinti, kad: Tre
dabar, taip ir tada tūli sustodavo, jeigu
lawney skaitosi Trelony, Livesey —
važiuodavo pamariniu keliu į pristotį),
Laivsy, Hawkins — Hokins, Bones —
jis, būdavo, žiuri per uždangalą, užleis
Bons, Pen — Pin, O’Brien — O’Braien,
Mano tėvas atsakė, kad ne, ant tą ant durių, pirm negu įeina į sveczių
Joyse — Džois, Dance — Dėns, Black
kambarį, ir mes būdavome visados ti
beard — Blekbird, Hunter — Honter, nelaimės, labai mažai.
Hawke — Hok, Benbow — Benbo,
— Gerai — tarė jis — tai bus gera kri, kad jis tylės kaip pelė, kol toks
Morgan.— Morgan, Barbecue — Barb kajuta man apsigyventi!
Eiksz ežia, marinįkas bus musų viesznamyje. Asz
kin, Arrow — Erro, Corso Castle — žmogau! — suriko jis ant vyro, ką at isz savo pusės, žinojau truputį, delko
Corso Kesl, Ben Gunn — Ben Gon ir vežė jam skrynią — stumk czion ir pa jis taip darė, nes ir pats isz dalies bu
Vieną dieną
tt.
dėk man nuneszti mano baldus ant vir vau dalinįku jo baimės.
szaus. Asz pasiliksiu sziezia ant kokio jis paėmė manę į szalį ir pažadėjo duoti
laiko — traukė jis toliau. — Esu pras kas pirmą dieną kožno- mėnesio keturis
Pirma dalis.
tas žmogus: rūmas, lasziniai ir kiauszi- penus sidabru, jeigu tiktai asz laikysiu
niai —tai viskas, ko reikalauju, — ir ,,akis atviras ant marinįko su viena ko
anas kambarys ant virszaus, kad maty- ja“ ir jeigu duosiu jam žinią toje paežioSenas mariu szuva viesznamyje:
cziau laivus plaukianczius svetur. Koks je valandoje, kaip jis pasirodys. Gana
Admirolas Benbow”.
yra mano vardas?
Na, galite manę tankiai kad pirma diena mėnesio ateida
vadinti kapitonu. O, asz matau, ko jus vo ir asz praszydavau nuo jo savo užmoir kiti praszo manęs, kad apraszycziau norite — tetit! — ir jis tėszkė tris ar ke kesezio, jis, būdavo, szniokszczia per
viską, ka. žinau anie Iždu Sala, nuo turis auksinius pinįgus ant slenkszczio. nosis ir žiuri ant manęs isz virszaus;
— Galite man pasakyti, kada juos už bet pirm neg nedėlia praeidavo, jis vi
tiktai vietą, kur sala guli, Qir tai dėlto dirbau! — tarė jis, žiūrėdamas, kaip sados atiduodavo man mano penus sida
bru ir atkartodavo prisakymą, kad turiu
tiktai, kad ant jos ligsziol dar randasiz koks virszinįkas.
neiszvežtas iždas. Taigi imu plunksną
Ir, isztiesų, nors jo drapanos buvo daboti „marinįką su viena koja“.
metuose 17.... ir grįžtu mislia atgal prastos ir balsas užkimęs, jis vienog ne
Kad ta ypata vaidindavosi mano
prie laiko, kad mano tėvas laike viesz- išžiedė nėkiek ant paprasto marinįko, sapnuose, neturiu beveik reikalo saky
namį po vardu ,, Admirolas Benbow” ir rodėsi greieziau pagelbinįku kapitono ti.
įdegęs saulėje senas marinįkas, su ran arba virszinįku kokio mažo pirkliszko
du ant vieno skruosto nuo szobliaus kir- laivo, pripratusiu, kad jo klausytų.
Toliaus bus.
czio, apsigyveno pas mus.
Žmogus, ką atvežė daiktus, pasakė
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Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
arba kolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant
370 First
Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverlk « už
■pigiausią preke visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

W. A. Pront,
Elis, vynas ir alus puikiausi.
168 Firts street
ELIZABETH, N. J.

E. Hummel.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

Pigus Forniczių sztoras, Grabo
rius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.
Telefonas 665.

Bfepper,
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
DASTATO
kimelis ir biteris po 150. Visokis
Anglis, MedziuS Lentas.
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
Turi garu varomą maszfną dėl lentų
Taipogi pas jį puiki užeiga dėl
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
pavieniu
ir szeiminu į Entrance nuo
tik reik namu pastatimui.
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
ELIZABETH, N. J.
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
Ofisas ir Vardas
Pine str.
rius kožnam dastato į namus už dy
Bet. 4-th & 5-th str.
ka. AEUŽMIRSZKIT!

J. Slivinskas ir
UI. Rainis
343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J.
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
gerai, nes geri žmonės.

laiko
Uždėta
1870.
Agentūrą siuntimo pinįgų į
S- T- MORROW,
visas dalis svieto ir parduoda Juvelirius
ir parduotojas inuzikaliszku
instrumentu.
szipkortes ant visų linijų.
PIJANU, VARGONŲ.
Taip-gi parduodu lotus ir stuElizabeth, N. J.
bas ant iszmokesczių ir už cash. Ill First str.
212—214 First str. □
□ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576
Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
del atsakymo.

Ar nori geros Trajanko^, Jeigu taip,
tai pirk LEWIS^O LIETUVISZKA
&
THAJASKA, susidedanezią isz czystų
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėta, 5o c. baksukas. Ne
Fabrikai
Žemesnis Ya das
kurie lietuviszki sztornykai laiko, ar.ba,
Elizabethport N. J.
ant
Pirmos kliasos Kotelį jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji
86 Alabama str.
Earl, Ark.
S. Front str.
m ui pirma užmokesezio.
Batiscan, Quebec. ties Eliza, eth River UŽLAIKO SCRANTON’E
Cleveland, Ohio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
Fred- Terstegen,
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, APuikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie gentų reikalaujam visur, Adresas.
dėl pakele vingų pas
Juvelirius, Dziegornįkas ir Sidabrinykas. Parduoda parasonus, yvairius avių.
Pirmos kliasos visokį gėryinao
-dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
107 S. Main St. Shenandoah, Fa.
117 Broad sir. Elizabeth, N..T.
ant goriausių linijų.
191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
Nepamirszkite, jog H otelis

W. K. Szemborskis

P. LTPAHCZIA.

P. W.BlERSTE-ia & 6o.

J. GRZESIAK.

Parduoda labai gerą duoną isz czystu
Kviecziu ar rugiu.

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

10 FIRST STR.

ELIZABETH. N. J.

A. BAVAESK4

Puikiausias alus, sznapsas ir cigar
Lietuviszkas knįgas parduodu Žmonės geri sanžiniszki.

kopigiausa. Užpraszant jų kataliogą reik įdėti į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
registravotoj gromatoj. Adresas:

Kalvaitis,

W.
TILSIT, Ostpr. Germany.

Dar tik užsidėjau kriauezin szaps
ir dirbu visokius drabužius; tavo
Parduoda M holesale
rus pargabenu net isz seno kontro
Cigarus ir visokį Tabaką.
TĖVYNĖS SARGASo puikus kriauezius Adomas KiMėnesinis iliustruotaslaikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
■305 Elizabeth Ave.
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
Elizabeth, N. J.
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
kalbos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main R. ve pas Rev. AKaupą už 1
dolerį.
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis iv užpernyszksztis
Minersville, Pa.
Tarp kitų daigtų, ka mes parduo po Ą dolerio.
■437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
dam už pusg prekės, kaip kiti, yra daug
Mineraliszkas vanduo ir soda. plieninių ir blokinių daigtų.
Store ir dastatau į saliunus alų,
Mes daug ant syk perkam, tai gaunam
r. tįt.oret
, Taipgi pilsto į bonkas šokiu pigiai, o parduodant imam mažą uždar

Frank Boiler,

Kalus: Ballantiną, Feigenspausą ir bį, nes kaip daug parduodi, tai Ir po
įLagerį ir tt.
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Vyrai!

Jeigu norite palikti ,,United
[States Citizens” prisiųskite 25 c.
k tempo m, už ką gausite katekiz|mą angliszkoje kalboje, kurį iszsiĮmokinę galėsite gauti ukėsystės
popieras- Adresas:
Antanas A. Joris,

P.312 Filbert st.

Philadelphia, Pa

I. BIGE

Musiilieniūiaidaigtal.

PC aierCo’s

mažai uždirbant surenkė pinįgo. Plieną,
kuris daigtus mes perkam, fabrikantai
„Anthracite” alu
vadina „pirmas,” su t tom tik skirtumu,
kad pigiau parduodame:
varantuota tikrai czystas.
Czainykai, saizo 4 ir 3 po 25 et
14 kvortų blokiniai bluldai po 25 et,
Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
2 kvortų viedrukai su antvožu po 10 et. pas
Ir daug daug labai gerų, o pigų kitokių
daigtų.
336 Henderson sir. JESEY CITY, N. J.
Kievfena gerai paezestavoja savo aluežiu, gardžia arielkelg. o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kvogeriausia.

V. Kaczergi

J. Vogė

136 FIRST STR.

B. Bloch
Kuogcriausiai taiso ir

parduoda visokius dziegorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai-

ktus.
197 First st . Elizabeth
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