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Sinncziame pinįgus visas dalis svieto plgel, sauge! ir greitai

679 Milwaukee Avenue,
CHICAGO. ILL
Matio Dirbtuwe tapo
Apdowanota
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išduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
aivių į krajį važiuojantiems ir iszsiuilCZiame SZipkorte
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijosrublių, 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 adynai.

Ąptapas /L Jocis.
Office 1312 Filbert str.
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hWIEMS MEDALIAIS

Turiu už garbę apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

R

Ui

W. A. Walsh Jr.

Centennial House

budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniezius į stubas.

Neil C avan

Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus, i
E. MASCOT prop.
Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Elizabethport, N. J. Į
bins, Garinius peczius, blckias.
Agentas Californijos vyno, San Frau- |
Taiso visokią kainu peczius ir gro cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.
tas. Laiko visokius įrankius dūlei

218 & 220 Second str.

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią agentūrą, pardavinėja IvakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

jM. WicIeiRos,
65 Broadway

k

CAFE

Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausą laivą° ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

CHICAGO, ILL.
lEMSWI

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str'

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Provos už sužeidimą, priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysczią ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmasir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Žinios isz Amerikos.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1Ų LAZDŲ jr tt.

’ W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

Elizabeth, NJ.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy
nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pino str.
S

Elizabeth, N. J.

Central Hotel

■

Tai vaikine kur smagu užeit! Gorimai
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus j 327—329 Trumbull itr. Elizabethpori.
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N, J. Palei Central di pa.
A. HOFF pre pr.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda sznapsą, vina, cigarus if
diena ir naktį.
ir puikiausia alų.
Stritkariai sustoja pas duris.

r.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Manning!

CAFE.
I
Nori siųsti kam Jaivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
Jl
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? ----- GAUSITE PAS----- Cor. 2-nd & Bond str.
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge BARNSTON Tea Co
ELIZABETH, N.).[
iriausius lotus Philadelpllįjoje ir Camdeue? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

New York’e.
V* Doman^ki
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
kias arbatas, kava ir
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa, vyną.

ELIZABETH,
Entered as

ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszka iszdirbimą.

c
ęIS!
c

No 8

B. Brody

į

Geriausias visam miesto hu-E
beris. Kerpa plaukus, skuta ta*!
das kuopuikiausiai.
171 First street

ELIZABETH. N. J. |

N,

J.

23

D.

(FEBRUARY)

second class mail matter at the

VASARIS

1899

M.

Metas

Post-Office at Elizabeth, N. J.

Žinios isz pasvieczio.

kas garlaivis „Weehawken” patėinyjo, kad
„Bulgaria” yra paojuj, nes luoteliai jau buvo
nuleisti į vandenį su moterimis ir vaikais.
Kiek galėjo, tiek pasažierią iszgelbėjo, nes esant dideliai audrai sunku buvo gelbėti nelai
mingus, o prie Bulgarijos visiszkai negalima
buvo privažiuoti. Iszgelbėti pasažieriai buvo
nuvežti į Ponta Dclgada ant Azoriszką salą.
Drauge su laivu „Bulgarija” turėjo nuskęsti
116 žmonių. Portugaliszkas laivas ,,Jupiter”
buvo iszsiąstas, kad tėmytą ,Bulgarijos’liki
mą. Ik sziol dar vienog nieko nedasižinojo.
Iszgelbūtus žmones priėmė po savo globa Vo
kietijos konsulis.
Ant laivo buvo keletas,
sprendžiant ant pavardžių, lenką ar lietuvių.
Pekin. Talio vane, Chin uose, susirėmė
maskoliai su chiniecziais. Priežasczia susirė
mimo buvo uždėjimas didelių mokesozią ant
vietiniu gyventoją. Laike susirėmimo 300
chinieczią liko užmuszrois iVlasiwlįjos ’karei
vių.

P a r y ž i u s. Visa Prancūzija neszioja
New York. Pribuvęs į New Yorką
garlaivis „Rotterdam” atvežė 42 žmones, pa želabą. 16 d. Vasario jos prezidentas Felik
imtus nuo laivo „Rossmore”, kuris nuskendo sas Faure persiskyrė su szia pasaule.
Mirtis
6 Vasario,
užklupo prezidentą staiga. Numirė nuo pa
t
Washington.
Pasiuntinių bute 17 ralyžiaus szirdies. Visą dieną atlikinėjo savo
Vasario buvo baisus triukszmas. Demokratas priderystes reikalus. Vakare priesz smertį
Wheeler isz Kentucky jncszū, kad Suvienytos dar pasiraszinejo ant tūlą dokumentą.
7 va
Valstijos panaikįtu kontraktą senatorių, pagal
landą vakare pasakė savo rasztinįkui, kad
kurį reikia iszmoketi Ispanijai 20 milijoną dol.
Tas įneszimas buvo apsvarstomas per 4 valan jaueziasi silpnu. Suszaukti gydytojai pasa
das ir pagalinus buvo priimtas 149 balsais kė, jog negales iszgydyti prezidento; jisai tą
priesz 56. Redas nebeturi pinigą del apmokė pat atjautė. Atsisveikino su savo paezia ir
jimo Ispanijai.
duktere, paszauke kunigą, nuo kurio priėmė
Pana, III.
Susimuszė du nigeriai. Szvencziausią S. ir paskutinį patepimą. 9:30
Vienas iszsiėmęs peilį tuoj perrėžė kitam ger valandą jau nekalbėjo, o 10 numirė. Nu
klę. Sužeistasis dar nubėgo ant stacijos Big mirus prezidentui tuojaus atsirado trys kandi
Fort, kur į oi e negyvas. Žmogžudį tuoj su
datai ant jo vietos: Loubet, Moline ii Dupuy.-'
ėmė, bet iszklausę paleido. Teisinosi jis mat,
kad papjovė savo sądraugą, gindamas savo Visos Europos vieszpatystės, iszrcikszdamos
gyvastį. Pasirodė vienog, kad jisai melavo, apgailistavimą, prisiuntė specijaliszkus pa
Filipinai.
Philipiniccziai daugiau
nes vos liko liuosti, iszbego nežinia kur.
siuntinius ant szernioną.
Laidotuvės atsibus
Iowa. Kasyklą darbinjkai, kurie tve sziam czetverge. Kūną jo nuvežsz į katedra- siai yra susirinkę prie Gaudclupe, Pasig ir
ria ežia 13 distriktą unijos „United Mine liszką bažnyczią Notre Daine, o po to ant ka Patcro, kur amerikiszkos kulkos jiems nepa
Workers”, nutarė reikalauti įvedimo 8 adyną pinių Pore Lachaise.
daro jokios bledies.
Amerikiccziai bijo pri
darbo. Ant 22 d. Vasario padare didelį susi
18 d. Vasario prezidentas ministrą Dupuy eit prie ją. Tenai dabar vieszpatauja baisus
rinkimą, ant kurio pribuvo daugelis delegatą
karszcziai, kurią negal perkošti anierikiecziai.
darbinįką ir locninįką kastynią del pasiroda- suszaukė žmonių susirinkimą dėl iszrinkimo
Maisztinįką vadas gen. Pio del Pinar, nežili
vyjimo kas link darbo ir užmokesties.
Ką naujo prezidento*)
rint ant to, kad ranką turi parisztą, rengia
nusprendė dar nežinia. Dabar anglckasiai
*) Laike pirmą rinkimą prezidentu liko aprin
savo kareivius prie užpuolimo ant amerikiegauna po 35 et. už toną.
ktas Em. Loubet 480 balsą.
czią.
J o n g t o vv n, O.
Geležies dirbtuvėj
M a d r i t a s.
Kapitonai visą laivą,
„Andrews & Hitchcock Iron Co.” ekspliodaKaip danesza generolas Otis, tarp amerikurie
buvo
prie
Manilios
ir
Santiago
liks
ati

vojo viena maszina. Maszinistas liko užinukiszkos kariumenės ant Philipinu pradėjo pla
sztas ant vietos, o kitus du žmones nunesze duoti po kareiviszku sudu. Tas perdaug asztįtis ligos: malarya ir rauplės. Mirszta dau
dar truputį gyvus.
Isz priežasties ekspliozi- trus pasielgimas su savo tėvynainiais, kurie
jos liko sugadįta visa dirbtuve.
Eksploziją dėlei tėvynės statė savo krutinės prieszais ne gelis kareivių.
B u 1 g a r i j a. Padėjimas ant Balkanų
■gslirr.a Yvo girdėt ant 20 mylią aplinkui.
prietelių kulkas, iszszaukė pasipiktinimą vi
pussalio kas kart darosi paojingesnis. Albaną
New B r i t a i n, C o n n. 28 metą Jo- suomenės.
vadai rengiasi prie kruvino*
sp
nas Cvik, rusinąs, sukirto į laižybas isz 810,
Manila. Vienas pbilipinieczią kongre garais. Muzulmanai vėla pradėjo užpuldinė
kad pavymu iszgcrs 15 stikleliu degtines. Na.
ar laimėjo; tik tiek, kad laimėtus $10 gavo ne so sąnarys praszėsi amcrikiszko konsulio, kad ti ant krikszczionią Makedonijoj, o turką uuis, tik graborius, nes iszgėręs 15 stikleliu jam drauge su jo szeimyna but daleista persi rėdnįkai, nežino kokiu budu juos galėtą apdegtines, vos parėjo namo, puolė negyvas.
kelti į Manilą ant gyvenimo, nes ji dabar yra malszyti.
Tai kokią žmonių yra ant svieto!
nepavojingiausia dėl ramią žmonių vieta. į
----- 0----Now York.
„Hamburg American
Line” garlaivis
,,Adria”, pribuvo į New Tiek tik, kad pragyvenimas Manilėj yra labai I
York’ą be kapitono.
Laike dideles audros brangus. Svaras mėsos, paveizdon, kasztuokapitonas likosi užmusztas; palaidojo jį jūrė ja dolerį, kiauszinis viens 10 et. ir tt.
Ateinanczioj nedelioj pobažnytinej salėj
se. *
A zo r is ko s Salos. Isz New Yorko po miszparu bus didelis viąf omeniszkm susi
Po r th Washington, Wis.
Czia
iszplaukė laivas „Hamburg American Line’’ rinkimas. ant kurio vertėją kickviemini. kaip
sudegū didele kėdžių dirbtuve. Bledies pada
ryta ant $300,000. Prieg tam 600 darbinįką kumpanijos į Hamburgą; vardas laivo buvo vyriszkam taip ir nioteriszkam, EUveiti pa
„Bulgaria”. Netoli Azoriszką salą anglisz- klausyt prakalbą.
neteko darbo.

Susirinkimas!
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PIRMU
SYK
(Kosminskio monologas.)

cziau tokį norą treptelti porą kartu. Taigi su tie juodi, žvilganti plaukai, buvo tik papras
dideliu mandagumu tariu į paną Otyliją:
tu mistro rankų darbu . . . Pirmu syk vedžiau
— Tamsta, pavelysi užpraszyti ant mo juodbruvę, antru kartu jau vesiu geltonplau
(Iszėjęs ant scenos kloniojasi, dairosi
ir, valandą palūkėjęs, szypsodamasis sako:) zuro.... Ji szypsodamasi padavė man savo kę arba szatinką. .. (szluosto aszaras). Atlei
mažytę rankelę. Ach, tai buvo paszėlęs mo- skite, tamstos, man mano apgailistavimą ir
Man rodosi,/JO
jog tamistos neužsiganėdinot
O
i
zuras!
Bond! Grand chain! Visos poros!.. .. verksmą, bet susirinkę aszaros turėjo sykį
mano kloniojimuosi? Ką?.... Jums rodosi, Lėkiau rodos į kokią bedugnę, nemacziau nie iszsilieti, ypacz, kad pirmu syk pasakoju sa
kad jame per mažai elegancijos, negana gra
bus? .... Gali but... Labai gal but.. .. Klo- ko apie savę, salia dėl manęs buvo tyru.... vo nelaimes taip daugeliui žmonių.. . Nepa
niojuosi, mat, sziądien pirmu syk... o ką tik Trepsėjau, kad net peczius drebėjo, lyg dru sakojau dar to niekam — jus esate pirmuti
darau pirmu syk, niekad man nenusiseka... gio krecziamas.... (tyliai) ir žinote, kaip tas niais, ką girdite mano iszpažintį, dėltogi, jei
Isztikro,ikaip tik pamislyju apie tądyviną fa- mozūras užsibaigė? Dailiai užsibaigė, nėra jums nusibodo, meldžiu atleisti — kitu syk
tum, tai gailiuosi, kad pirmu syk užgimiau; ką kalbėti! Kokiu budu įsipainiojau į naczel- busiu linksmesnis.
kad taip, daleiskim, užgimeziau dabar antru nikienės suknių uodegą, dievaži nežinau, ži
J. M.
kartu, bueziau labai dailum ir laimingu sutvė nau tik, kad įsipainiojau... Reikėjo dar ne
rimu......... Visam mano gyvenime, ką tik da laimės, kad puldamas parvercziau tą puikų
riau pirmu syk, buvo kvailybė! Taigi galite oleandrą, kuris puldamas nuvertė lentynukę, Isz keliones p. Debesylo.
sau perstatyt, kiek iki sziolaik pridirbau kvai o nuo jos puldami du vazonai nutraukę paskui
lybių, jeigu dabar turiu metu.... (pauza) savę nuo sienos didelį veidrodį, kuris taip,
Debesylas? ennnsylvaAnt galo, kas kam galvon, kiek asz turiu me kaip ir vazonai subyrė į smulkius trupuczius.
nijos Juodkalniuose.
tu, kadangi visi žino, kad esiu pilnu metu. Akimirksnyj pasidarė krūva druzgulių, o tarp
Pasiryžau daugiaus nieko nedaryti pirmusyk, jų, nei tarp Kartageno griuvėsių, stovėjau.,
io Sausio, Silver Creek, Pa. Tris
bet pradėt visados nuo antro.... Žodžiu, ką asz! Taip — asz!
Karalius praleidau Shenandoah, Pa.,
tik padarysiu, prie ko dasilytėsiu pirmu syk,
Galite numanyti, kaip tada iszrodžiau! lietuviszkai sakant Szenadoryje, lietuvisad turiu pulti auka, pradedant nuo užgimi
Sostąmo, baigiant ant meilės.
Taip ant meilės! Aha! — Tamista! szito jau perdaug! — rikte viszkam sostapilyje Amerikos.
lėjo
palej
mano
ausį
namo
gaspadorius
—
tas
Viskas butu mažmožiu sulyginant su tragedipilio vardą Szenadoris gavo dėlto, kad
geras
senelis
pirklys.
—
Tamista,
tai
pirmu
jiszka istorija, kokia turėjo vietą tarp dai
jame gyvena daugiausiai lietuvių ir mie
liausiu dienu mano gyvenimo, paežiam žydė syk... kitu syk tai asz... — Tai sumuszi stas, jei kuris turi į lietuviszką panaszujime mano amžiaus ... Isztikro, kaip tik at tamsta sienas, bet jau savo namuose! — dadusimenu tas skaudžias valandas, tai aszaros rė jis piktai. Buvo tai mandagus (į szalį) na, mą, tai tuom atsižymi Szenadoris savo
skverbiasi isz akiu, ir verkiu, verkiu, lyg ei- net nelabai mandagus (garsiai) užmetimas,jog neszvarumu ir lietuviszkomis provomis
tau paskui grabą tikro dėdės, įturis nepaliko esu nereikalingas!. . Pakilęs tada iszėjau . . . už mažiausius niekus. Turi Szenadoris
nė skatiko ant mano vardo.*;. Tįuojaus ir vi- Visi ant manęs žiurėjo szypsodamiesi, lyg no- ir ką gerą'— tuom yra'lietuviszką BažA verks. v'iz (IsZsiiuia sznipszdoką' isz ' kiszej Tedami šakyti: Sztai, tas tai, ką parvertė ole nyczia vardan Szv. Jurgio, gražiausia
niaus) Ar tamistos mylite juodbruves? Asz andrą. Viena tiktai Otylija!... O tu!... O, ir didžiausia tarp Szenadorio bažnyczių.
tai netenku galvos dėl ju! Ta plauku spalva Otylija! ... Tu viena tik tada man padavei
yra mano idealu! Norint szatinkas taipgi savo deszinę ir sznabsztelėjai: Buk tamsta ra
myliu be galo, na, ir geltonplaukėm nenieki mus, tas viskas dar bus pataisyta!... (į savę). gai. Kun. Abromaitis klebonas lietuvinu .. . Dieve manę gink nuo to! Labjausiai žingeidu, kaip ji mislyjo pataisyti veidrodį szkos parapijos, jisgi budavotojas lietuvienog man patinka juodbruvės. Ta, kurią sumusztą į smulkius trupuczius! Nuo tada ji viszkų bažnyczių Hazletone, Mahanoy
pirmu kart pamaeziau, buvo juodbruvė! Plau dėl manęs buvo visu kuom. . . Apie ją misli- City, Mount Carmelio ir savo paežių
kus turėjo kaip varnas, akis juodas, žiban-. jau, apie ją kalbėjau, apie ją sapnavau; žoSzenadorio lietuviszkcs Bažnyczios. Kuczias kaip brilijantai, gilias, lyg marios! Bu. džiu, ji visados man stovėjo akyse ir galvoj. .
vo tai ant baliaus ... Triukszmas szokiku, Pasiryžau ją vesti! Vesti Otyliją, buk kaip nįgas Abromaitis yra tai gyvas paveik
griežimas muzikantu, meilės sznapszdėjimai- nebūk!... Ir isz tikro, už metų jau Otylija slas lietuviszko klebono Amerikoje: jis
si, ta apgirdanti kvapsnis, apkvaitino manę. buvo mano paezia . .. Mylėjomės, kaip du yra labai kantrus, kiek iszkentejo pai
Nėra ko stebėtis, ant baliaus buvau pirmu balandėliai, nežiūrint to, kad kada pirmu syk nių ir nežmoniszkumų isz puses nupuolu
syk... Prie puikaus oleandro stovėjo jiji! vėlai parėjau namo, truputį manę pabaudė —
sios dvasios lietuvių, tai sunku suprasti.
Perstatė manę jai.. . Pana Otylija (į szalį) po to vienog priprato. .. Bet kas isz to?
Otylija buvo jai duotas vardas ant szv. kriksz- Pirmu syk pietujant savo namuose po vestu Pradžioje, būdavo, neva parapijonai,
to! (garsiai) atkiszo man rankutę. . • Tos ran vių — užspringau kiszkio (zuikio) kaulu; pir kvieczia mitingus — suveigas, tai tenai
kutės pakol gyvas neužmirsziu . . . Tokytėlė mu syk, kaip priėmiau virėją apvogė manę ir tame pusgalvių suvejime kiek reikėdavo
tik mažytė (rodo pusę pirszto) su rausvais na- iszbėgo; pirmu syk, kaip su paezia iszvažia- prisiklausyti s.zukavimų dar ir grojimų
gucziais, pailga, o balta, kaip pienas. . . Sė vome ant vandens, skendau; žodžiu, visas ma
net baisu klausyti; bet kunįgas Abro
dėjome viens prie kito, uždengti oleandre sza_ no gyvenimas stone moterystės buvo pilnas at
turi
c
komis. Ji nieko nekalbėjo, na, ir asz tylė sitikimų ... O tai vis dėlto, kad vedžiau pir maitis kentėjo ir tylėjo, sziadien
Prie kun. Ajau .. . Tylėjimas pradėjo perilgai tęstis, pa mu syk! Kitu syk busiu jau laimingesnis . .. biskį dauginus ramybes.
dėjimas darėsi nesmagus.
Norėjau ką pasa Po dviejų metų linksmo pagyvenimo likau be bromaiezio už pagelbinįką yra kun. A.
kyti, kaip Dievą myliu norėjau, bot pirmu vaikiu -naszliu (szluosto aszaras). Otylija bu Milukas, buvęs ,,Vienybes” rėdytojas.
syk bijojau prakalbėti — burna buvo tarytum vo mano aniolu! Gera, teisinga, darbszti, mopopiera užlipyta. Ant galo pana Otylija uz kįta. . . neapgailėtina Otylija!. . . (szluosto Kun. Milukas seminarijos mokslą pabai
sikosėjo... Km... Ir asz taipgi užsikosėjau.. aszaras). Dovanokit, tamstos, susijaudinimas gė Overbrooko, pas Philadelphia, semi
Km... km... Jaucziausi taip iszkalbingu, atima man žodžius .. . (verkia). Kaip ji rengė narijoje, jis gerai moka angliszkai ir da
kad drąsiai bueziau stojęs ant tribūnos kalbė pėtnyczioj žuvis ant piot, tai atsitraukt nuo bar apart parapijos darbų, dar užsiima
ti į liaudį.. .. Taip! atidariau jau burną, kac jos nebuvo galima!. . . Kaip Dievą myliu!. . raszliaviszkais darbais, jis iszleidžia ir
" pasirodyti su savh iszkalba ir.... (atidaro Apleido szią aszarų pakalnę ir dantų grieži
burną ir taip stovi'valandą) suskambėjo tonai mą! . . . palikdama po savim gailestį, skaus kėravoja ,, Dirvą”, ketvirt- mėnesinį ma
mozūro: Trada ram tam trada ram tam!.... mą, atminimą ir. . . peruką!.. . Taip peru gaziną, kurs iszeina pavidale storos knįDirva” yra laikrasztis grynai
Och! kojos mano drebėjo.... Pirmu syk jau- ką. .. Po jos mirimui tik persitikrinau, kad gos.
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moksliszkas.
Prie naujos lenkiszkos
bažnyczios už kleboną yra kun. Matulai
tis ir prie jo gyvena lietuviszkas-szviežiai įszventįtas kunįgas Kaminskas. Szenadoryje majoru miesto nuo poros metų
yra lietuvis Taboras; nuopelnas iszrinkimo lietuviszko majoro, po tikriausiai
teisybei priguli kun. Milukui, kurs lie
tuvius norėdamas iszauksztinti, kvietė
visus į vienybę, dar užėmė lenkus ir slo
vakus, teip, kad lietuvis likosi iszrinktas virszinįku miesto. Szenadoryje yra
keletas lietuviszkų pramonių, kaip tai:
sztornįkų, mesinįkų ir graborių, bet karcziamų yra per 40, per tai eina priežo
dis: „Tiek Szenadoryje lietuviszkų karcziamų, kiek Maskvoje cerkvių.” Karcziamnįkai yra daugiausiai suskiai ir jie
tai yra, kurie Szenadoryje gimdo ama
rus nereikalingiausių ant svieto provų
tarpe lietuvių.
SZENADORIO LIETUVISZKI
PROVININKAI.
Anksti rytą nuveinu ant Lehihg Valey dipo ir szitai regėjimas: lietuvių pil
nas dipelis kaip Chicagos skerdinyczioje isz Texas suvežtų avelių! Ir kas akyviausia: nebuvo tai pulkas be tvarkos,
kaip pasirodė isz pirmo akimi užmetimo,
bet kiekvienas būrelis turėjo vieną kaip
kokį avinvedį. Avinvedis paprastai bu
vo riebesnis už visus savo pulko — drū
tas, apskritus ir kur kas szvelnesnis už
paprastus lietuvius, — pilvas kožno isz
vedėjų buvo labai žymus.
Ypatingai
vienas szvelniai skustas vyrukas lindo į
akį. Pamatęs vieną pažystamą lietuvį
paklausiau, kaip jis vadinasi. ,, Tai yra
Torbapilvis muset karcziamnįkas”. —
Ne, yra tai tikras lietuviszko kraujo
siurbelius, yra tai musų tautos erke, at
sake pasitaisydamas, kiek jis supjudė
lietuvių, kiek pakele nereikalingų tarp
lietuvių provų ir nereikalingai kiek iszplesze nuo lietuvių kruvinų dolerių, tai
to viso velnias nesuraszytų ant dideles
jauczio skuros.”
— O kas tie vyrai — jauni, kaip
briedžiai, kodėl jie sziądie nedirba, taip
graži diena, paklausiau pažystamo, ar
gal jie važiuoja jieszkoti darbo į kitą ko
kį miestą? — Ne, pons Debesylai, at
sake man — jie visi turi darbą mainose,
anądien gavo didesnes pedes — tad pri
sigėrę pas Siurbėlių, Blausdžių, Skilveną ir kitus, susimuszė, susidraskė, kaip
pasiutę szunes — tai dabar važiuoja į
Potsvillę ant provas — mislyja, kad sū

dąs jiems sulopįs iszmusztas skyles, bet tos vietos labai kalnuotos. Krūvos juo
durniai ant durnių, sūdąs juos iszjuoks, dų uolų riokso supiltos, kur tiktai pa
Lietuvių — gražių lietuvių po
kad smirdanti polenderiai provojasi, ir žiūri.
iszlups nuo musų brolių po keliolika do tais visas vietas didele daugybe.
Po
lerių, daugiaus nieko — o jus durni po isztisos dienos keliones pėkszczias ir ant
lenderiai'važiuokit namon ir laukit kol perkūno vežimėlio — dideliai nuvargęs,
užgis pramusztos skyles, kurias daktaras Silver Creeke, Pa. užėjau ant nakvynes
sulopys.” Nors gerai žinojau, kad Sze pas Gaideną — ženotąjį brolį Szenadonadoryje bereikalo provojasi, bet sau rieczio.
Debesylas.
netikėdamas, kad toki dideli vyrai butų
------o-----taip durni, kaip maži vaikai, pats pa
klausiau gan balsiai: — Tamstos važiuojate visi į sūdą į Potsvillę — o ar nega
,, D i r v a” No. 1 — m. 2. L i e tu
Įėjote sau namie susitaikįti. ką jau tokį
vi s z k o s pasakos. — M e d e g a
vienas kitam padarėte?
Tykius sake, man Strazdžius sulau L i e t u v i s z k a i mitologijai. Dr.
Yra
žė ant Klikio vakaruszkų szmiczela. Ki- J. B a s a n a v i c z i u s. 1899 m.
tas skundėsi — man Striukis nuplėsze tai didele (192 pusi.) ir svarbi knįga, ne
skverną. Man Dvylis — davė per au tik del mokslinczių, bet suprantama ir
sį. Man Skriaudis užpylė stiklą alaus kiekvienam tikką pramokusiam skaityti.
ant naujo ploszcziaus, ir tt.
Vienu žo Telpa joje į 200 senoviszkų lietuviszkų
džiu — tariau — ar jus vyrai neturite legendų, arba pasakų, kurios padalytos
gėdos, važiuoti į svetimą miestą apsipa- į 14 skyrių: Apie sutvėrimą pasaulės,
sakoti jūsų prietikius, argi tie visi daik Apie Dievą ir velnią, Apie žmogų ir
tai, del kurių skundžiatės, negalima, velnią, Apie raganas ir raganius, Apie
kad jus namie būtumėte užbaigę ir susi Deives, Laimą ir Laumes, Apie Dalį,
taikę! — Tiesa, tiesa! — įsikiszo Gai- Apie giltinę, Apie aitvarą ir pusezius,
denas, — visos Szenadorio provos ne Apie ugnį, Apie szalną ir szaltį, Apie
vertos dvylekio, bet tie prakeikti siur- vėjus, Apie milžinus, Apie žaltzius ir”
beliai, kaip ana. . . . parode ant Torba- smakus ir Apie vilktakius arba vilkalopilvio, jų czionai knibžda, jie nutukę isz kius. Surinktos jos yra Suvalkų ir Kau
prakaito lietuvių — musų tautieczius no redybose. Nemažai darbo padėjo
kursto, kad provotusi, o patys — žiū dr. J. Basanaviczius suraszydamas ir surėk, pons Debesylai, ant tų erkių. . . . vesdamas i tvarka tokias daugybes seDirvos iszleisparode į pulkelį vadovų — jie lietuvius noves lietuvių pasakų.
tojas taipo jau nemažai pasitarnavo liestumia ci bedugnę
O c neturto ir sarmatos
priesz visus žmones. Jie. . . . — Gana! tuviszkai visuomenei su savo taip svar
pasakiau. — Tokiems, įsikiszo pažįsta biais iszdavimais, padedamas ant jų pa
mas, žmogaus vardas perdidele garbe, skutinius savo centus ir darba.c Su laitodėl gerai, Szliupo pamokįti, iszvcda ku lietuviszką visuomene supras jo darsavo veislę nuo beždžionių, ar kokių ten bsztumą ir atiduos prigulinezią jam gar
keturkojų.......... — Gana! ir tam tariau. be,o
Nežiūrint į gražų rytą, man paliko pik
„Garso1' agentai,
ta ant musų brolių, bet podraugei sar
mata ir graudu. Trūkis atlėkė. Pulkai kurie tuvi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
lietuvių sėdo į vagonus, kad Potsvilleje ant
visokiu drukoriszką darbą etc. yra szie:
apsūdytą jų provas, o asz pasakiau, ne D. Bražinskas.
Elizabeth, N. Jvyrueziai, asz su jumis nevažiuosiu! Ne
K. Jasulaitis. 347 Henderson str.
samdžiau nei tikieto. Nuvažiavo trūkis.
Jersey City, N. J.
Mano pažystamas ir Gaidenas suspaudė J. Daukszj'S, 29 N. Welles str. alley,
man vienas viena, kitas kita ranka —
W’ kes Barre, Pa.
jie buvo isz veisles tų lietuvių, kurie ge V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
ro velyja musų tautai. Jie tyczioms isz- K. Malinaucka©^ _z23 S. 2nd str.
liko tą dieną nuo darbo, kad sugadyti
Philadelphia, Pa.
nereikalingai kelianczius provas musų K. Muzikcviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
tautieczius. O asz atradęs savo szirdingą draugą asaboje pažystamo — nuve- J. Puczkus, 201 Stroud street,
Wilmington, Del.
jau linkon Smoke, Gilberton, Mahanoy
Grand Rapids, Mich.
Plane lig New Philadelphijos.
Visos T. J. Staven,

Naujos knygos-

4
lą
lietuviams
vienybes,
Susivienyjimo
paguodones kaip airiszkų, vokiszkų,
taip ir lietuviszkų, rusiszkų, slavokiszkų prieszus ir jų riksmus. . Susivienyjimo
konstitucija, sake, turi būti katalikiszir tt. katalikų.
į
The only Lithuanian newspaper in New
York & New Jersey states, issued by Rev’s B. *
W, O’Hara buvo pirmas vyskupas ka, o tuos, kurių mieriai yra anarchisz Žindžius,
J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis.
Scrantono diecezijos ir 9 d. Vasario li tiszki, visai praszalįti isz Susivienyjimo,
PUBLISHED EVERY THURSDAY
jis augs ir plėtosis.
Kalbą savo
i kosi iszkilmingai palaidotas skiepe po tada
— AT —
padailino visokiais paveikslais, kurie
i katedrai.
Elizabeth, N. J.
i
Rev. B. Žindžius, Manager
— 11 d. szio men. vietine Blaivys- visus klausytojus prajuokino.
Szitos prakalbos buvo surengtos
į
tes draugyste atgrajijo dramą: „IszgrioRates of Advertising
vimas Kauno pilies”. Teatras nusisekė szv. Juozupo draugystes, kad paaiszkįti
One inch once
—
<—
0,50c.
One inch one month
—
S 1,00
gražiai. Žmonių, nežiūrint ant szalto jos sąnariams ir kitiems žmonėms Susi
One inch per year
—
— S 10,00
oro, prisirinko diktas būrelis, netik isz vienyjimo naudą.
v
Pittstonietis.
LIETUVIO” | Scrantono, bet ir isz aplinkinių mieste
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1
i

„Garsas Imerikus Lietuviu- į

i
1

lių.

Iszduodamas kun. B. Zindžiaus, kun. J. Kaulakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
- - r.

___
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Scrantonietis.

Wilmington, Del. 13 d. Vas.
Del stokos anglių isz priežasties didelių
pusnynų ir szalczio, sustojo dirbęs dide
lis fabrikas Rolmile Iron & Co. ant neaprubežiuoto laiko. Daug žmonių silsisi
be darbo.
— F. Blumenthal & Co. skurų dirb
tuve pradėjo gerai dirbti.
Daug žmo
nių ten gauna darbą.
Vietinis.

Plymouth, Pa.
g
Susivienyjimo prezidentas, kun. J.
<>
Žilinskas szią nedėlią iszvažiavo į Floryg Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti
g ant szio adreso:
a dą gydytis. Visi sąnariai Susivienyji
i
R E V. B. ŽINDŽIUS.
mo reikaluose tesikreipia prie vice-prei
ELIZABETH, N. J.
zidento p. A. Tepliuszio Pittstone. Rei
kia žinoti, kad kun. Žilinskas turėjo
perdaug darbo su Susiv. reikalais ir rė
Lietuviai Amerikoj.
dymu ,,Tėvynės”, apart savo kunįgiszForest City, Pa. 21d. Vasario ku pareigų, ir tas jam atėmė sveikatą.
Chicago, III.
paeziame vidudienyje sudege lietuviszka Dabar pagal gydytojų rodą iszvažiavo
Pereitą nedėlios vakarą buvo atlobažnyczia. Priežastis ugnies Redakci į sziltą szalį; gal geras Florydos oras ir
jai dar nežinoma, bet matyt tarnų butą suteiks vaistus del jo paalsįto kūno. sztas lietuviszkas teatras, po vardu:
neatsargių. Kunįgas Kuras buvo isz- Gaila butų taip didelio ant lietuviszkos ,,Persekiojimas katalikų vieszpataujant
važiavęs į Plymouthą padėt klausyt Ve dirvos darbinįko, nes nedaug tokių yra. Deoklecijonui. ” — Aktoriai savo roles
atloszė neperblogiausiai. Tiktai mergi
lykines.
Artymesnių žinių dar nėra.
noms truko biskį drąsos.
Buvo taipgi
Kitam numeryj bus placziau apraszyta
Pittston, Pa. perstatytas piemenuko padėjimas. Pie
visas atsitikimas.
16 d. Vasario buvo laikytos pra menukas atsivedė oszkaG ant scenos ir su
Buvo ta oszka važiuodamas dainavo dainelę
Scranton, Pa. kalbos link Susivienyjimo labo.
Vasario 3 d. pasimirė vyskupas užkviesta daug kalbėtojų, bet kiti, neži szitokią: ,, Mažas piemenelis—didis
Programas kal vargdienėlis ir tt.” Vadovas turbutpat
Wm. O’Hara. Gimė jisai Irlandijoje nia delko, nepribuvo.
1 Juozas Martinkaitis, sai nemokėjo tos daineles natos, pertai
1816 m., tadgi persiskirdamas su szituo bų buvo szis:
svietu, turėjo bemaž ko 83 m- Mirda prezidentas szv. Juozupo dr. buvo pirm- neiszmokino nei vaiko; szits kaip uždai
mas skaitė 56 metus kunįgystes ir 31 sedžiu susirinkimo ir kalbėjo apie reika navo, tai net bjauru buvo klausyti, nė
Paskui iszjojo
vyskupystes. Buvo tai tas pats vysku lingumą ir naudingumą pagelbinems sziokia ne tokia nata.
pas, ką pavelyjo a. a. kun. Burbai 1889 draugystėms prigulėti prie Susivieny vyras su szaudykle ir pradėjo dainuoti,
bet kur buvus nebuvus atbėgo oszh
m. pastatyti Plymouth’e pirmą gry jimo.
2. Kun. M. Szedvydis kalbėjo apie Ta pabėgiojus valandėlę po scena, atsu
nai lietuviszka bažnyczią Amerikoje,
nors lenkai perkalbinėjo jį, kiek įmany reikalingumą lietuviams apszvietos ir do kus savo vuodegą į žmones, atliko savo
dami, kad lietuviai ir lenkai yra viena ros, didesnes vienybes lygių nuomonių visus reikalus. Tada žmone^ net norė
žmonių, ir parode, jog slovakai geriau jo bėgti isz sales laukan.
Kalte tarot
ir ta pati tauta. ,
Buvo jis labai geras žmogus ir ti vienyjasi, nes turi net tris Susivienyji- buvo vadovo to teatro, nes kada oszkod
kras tėvas visiems savo pavaldiniams. mus savo.
nereikejo, galėjo ją pririszti arba iszva-Į
Nedarydavo jis jokių skirtumų tarp tau
3. Kun. A. Kaupas kalbėjo apie ryti laukan, o ne žmones pykdinti. Dali
tų, lygiai visus mylėdavo, nestatydavo Pittstono lietuvių gerus darbus, atlieka vienas dalykas buvo, — ne vienas ii.
airiszių ir vokieczių augszcziau už kitas mus del tautos ir jų paežių labo, pagy aktorių nemokėjo savo roles ant po-1
tautas, ko, ant nelaimes, ne apie visus re blaivystę teatrus, prakalbas ir szv. mietčs. Jeigu
broliai norite ogražiai ar Į
o
Amerikos vyskupus pasakyti galima. Juozupo draugystę už vienbalsų nutari loszti teatrą, tai reikia mokėti kiekvie-1
.
_
Nesistenge jis amerikanizuoti neameri- mą prigulėti prie Susivienyjimo; toliau nam ant pomietes.
kiszkus katalikus, kiekviena tauta galė kalbėjo apie visokias tarmes gyvų kal
Dar vienas dalykas: buvo apgali
jo prie jo tverti savas parapijas ir staty bų ir ragino lietuvius laikyties raszto sinta, jogei teatras prasidės ant 6| vak. Į
ti savas bažnyczias, jeigu tik norėjo ir kalbos.
Žmones susirinko visi jau ant 6-tos, bed
įstengė; per tai užsipelne ant meiles ir
4 Kun. J. Kuras kalbėjo apie reika- turėjo laukti iki 8. Taipgi, jeigu negfrl
JKasztuoja ant metu tik $ 1,20.
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ris neiszpildys savo tikėjimo priderys- nos 3 tukstanczius isztraukia, nes tiek padir
tes, t. y. neatliks velykines, turi užmo bėjas už jį reikalauja. —
kėti $15,00 bausmes pirmu sykiu, o an
Medkirtys: Mokytojau, ką tu mislini apie
tru $30,00. Jie turi dvasiszką rodinįką,
blaivystę?
direktorių, kunįgą, kurie tikėjimo rei
Mokytojas: Gerai, ji reikalinga ir nau- •
kalus žiuri ir daboja. Bausmę už neat dingą.
likimą Velykines iszpažinties uždėjo tik
Medkirtys: Ir asz taippat — sutversiva
dėlto, Kad nusikratyti visais bedieviais, ir mudu vieną draugystę, tik tos priverstino
valnamaniais, kurie buvo įsiskverbę ir sios iszpažinties nereikia, ana Prosuose jos vi
sai nėra.
tikojo progos vadeles „Jednotos” į savo
Be iszpažinties nėra iszganyrankas paimti ir savotiszkai važiuoti. mo irMokytojas:
draugystė nesilaikys.
Bet slovakai katalikai netaip kvaili, kad
Medkirtys: Et, tie kvailiai, nieko neiszkeliems valnamaniams duotus! už nosies mano — asz imsiu jobsus, o tu patylėsi, ii’
vadžioti.
Ant galo dar yra ir antra bus gerai!
,,Katolicka Jednota”, taip vadinama
Gydytos silpnam ant krutinės prisako,
, ,Pensylvanska”. Taigi slovakai kata kad paliautu rūkyti. Daugiu daugiau gali po
likai nesirisza su valnamaniais, jų kata- valgiui vieną papierosą surūkyti. Sergantis
likiszkos organizacijos gerai ir tvirtai nuo to laiko deszimts kartu ant dienos valgo,
rūkyti.
laikosi. O mus lietuviszkas Susivienyji- kad po valgiui galėtu
■-Wr----- o------mas, prie kurio veik tik vieni katalikai
Vokietijos statistika parodo, kad tenai,
3 num. ,, Vienybes” ant pusi. 38 ra- priguli, lenke galvą priesz kelis dar tam kur yra katalikiszkos parapijos, randasi men
•szo, jog ,,Slovakų Katolicka Jednota sius valnamanius. Juk vardas ^katali kai socijalistu-demokratu; labai daug pasekė
ju jie randa tarp protestonu. Ir taip Hanburbei lenkų Katolickie Zjednoczenie suny kas” nėra taip suodinas, juodas, kad ge ir apielinkėje ant 100 žmonių pripuola 59
ko dėlto, kad kunigai perdaug buvo su- L. A. Susivienyjimą galėtų iszpaiszyti. socijalistai-demokratai. Alzacijoj ir Lotarin
monopolizavę tas organizacijas ant savo Neužtenka būti lietuviu, reikia būti oęe- gijoj kur katalikai virszina, tenai ant 100 vos
asabiszkos naudos.” — Isz kur p. Vie ru, doru, teisingu lietuviu — tikineziu. tik 13 randama socijalistu, — Poznaniui ant
nybe pasėmė tas žinias? Gal isz pirszto Velycziau ,,Vienybei” vietoje ardyti, 100 vos 2. Matyt isz to. kad katalikiszka bažnyczia karsztai darbuojasi ir nuplėszia pasek
iszlauže? Girdi, Katolicka Jednota ir griauti, katalikiszkas pagelbines draugy- mingai liczyną veidmainystės nuo mokslo solenkų Kat. Zjednoczenie sunyko isz tes ir Susivienyjimą ant bedieviszko cijaldcmokratu, susigiminiavusiu su žydais. —
priežasties kalczios kunigų. Tiesiok sa kurpaliaus be milaszirdystes tempti, už
Turtingas Belgas, norėdamas persitikrin
kau ,, Vienybei”, jog per akis m e 1 u o- siimti organizavojimu naujų liuosų drauj a. Nes lenkų Kat. Zjednoczenie, nei gysezių, juk sziądien tik saujale dar te- ti apie teisingumą žmonių, apėmė tarnystą
strytkario kaipo konduktorius. — Jeigu
O kad ant
slovakų Kat. Jednota nesunyko, bet gy priguli lietuvių į draugystes.
kas už fėrą mokėjo stambesniais pinigais, mai
vuoja, auga ir didinasi. Skaityk p. Vie visada galėtų teisybę raszyti. velycziau nydamas iszduodavo porą centu daugiaus.
nybe jų organus, tada tamsybes ir me jai daugiau skaityti, apsipažįti su kito Nė vienas keleivis nesugrąžino perduotus pi
nigus. Po dvieju vienok sąvaieziu atsirado
lagystes traiszkanos nuo akių atpuls! mis tautomis, iszmesti isz savo szirdies vargszė moteriszkė, kuri paskaieziu; resztą,
Lenkų Kat. Zjednoczenie, tiesą kalbant, kudikiszką piktybę ant kunįgų ir bažny- tuojaus sugrąžino perduotus pinigus. Kon
turėjo daug ergelio, nuo ko juk ir Zwią- czios. Mylėk teisybę ir nemeluok, jei duktorius, radęs pirmą teisingą žmogystą, apS
leido tarnystą ir moteriszkei už jos'teisingumą
.zek nėra liuosas. Vienok, ką,, Vieny nori paguodos nuo žmonių.
užraszė 50,000 franku.
Katalikas.
be” raszo apie slovakų Kat. Jednota,
kad sunyko, tai gryna melagyste; tur
Margumynai.
būt ,, Vienybe” niekados Jos organo ne
matė, neskaitė (o gal nemoka! z.) ir už
— Kūmai ir vėl jau geriate alų!
tai nieko nežino. Jos Organas ,,Jedno
— Teip geriu. Sūrio valgiau, užtat tu
Stein & Markovigz, Pro p r’s
riu
gert.
ta” iszeina Cleveland, rėdoma kun. FurPARDUODA
Žinoma, kad pavalgius sūrio, alus ska
dek’o, tai ,, Vienybe” pirmiau turi jjjį
Drapanas ir visokius vyrą aprėdaius.
persiskaityti. Ten matys, jog isz prie nus.
Kita kartą apie tai užklaustas kūmas taip
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
žasties , ,Narodny Spolok” suktybių ir atsake: Matote prieteliau, turiu gerti alą, nes
gerai ir labai pigiai.
kitokių ergelių, kurį despotiszkai valdo sziądien sūrio nevalgei!. Žinoma, kad alus
Ateik ir persitikrįk pats.
vienas Rovniaczek ir kuris puola, susi sotina — kadagį nėra sūrio, nors alus tegul
Elizabetiiportii, n. .!■
tvėrė priesz jį ,, Katolicka Jednota”, ku palinksmina pilvą.
ri skaito į 12 tukstanezių sąnarių, turi
Isztraukia dantį be jokio
skaudėjimo.
arti $40.000 kasoje, pernai už $20.000
Tūlas Genevos ziegormeisteris padirbo
pirko kares bonds, turi locną savo or taip mažą laikrodėlį, kad teisingai galima paTaiposgi įdeda naujus ar
ganą — žodžiu, auga, klesti ir plėtojasi. vadyti: mažiausiu ant pasaulės jlaikrodeliu. —
ba užlieja skyles labai pigei
Ten kiekvienas sąnarys turi atlikti vely Luksztai laikrodėlio mažesni, negu 20 maskol.
Dhil’a Dental jĮ^ooms
kapeikų. Jis susideda isz 95 dalią ir sveria
kinę iszpažintį ne isz prievartos, bet kai
vieną gramą, užsuktas eina 28 adymas. Tas
po katalikas. Pernai pagalinus ant Sei laikrodėlis dar yra pas ziegormeisterį Berline
100 N. Centre Straet,
mo likos nutarta, kad tas sąnarys, ku ir jeigu kas norėtu nupirkti jį, tegul isz maszPottsville Pa
lite gauti atsakanczios merginos meiliszkoše rolese, galima vyrą perredyri, bet
ne taip kaip dabar, mergina bijo net
prie vyro prieiti, — tai ir koks ežia loszimas? Beto, bueziau ir užmirszęs apie
svarbiausią dalyką. Nežinia, isz kur jie
gavo tą knygą del to teatro, juk negali
ma buvo veik žodžių suprasti.
Verti
mas gal buvo labai augszto mokslincziaus, o gal ir kita kokia priežastis, ne
galiu to iszmanyti. — Kam mums reik,
man rodos, nemokant dar versti; juk
jau mes turime gana dramų gerai iszverstų ir kaip reik apdirbtų, kurias but nesarmata perstatyti, bet ne su tokiais
jau szlamsztais pasirodyti svietui!

Tie Nei Tort Barsi Hm

138 First st.

Parasze Robertas L. Stevenson.
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Vėtringose naktyse, kad vėjas judino visus keturis na
mų kampus, o vilnys kriokė užtakoję ir daužėsi į kalnus, asz
jį matydavau tūkstantyje formų ir su tukstaneziu velniszkų
apsireiszkimų. Czia jam koja nukirsta ties keliu, ežia vėl
ties strėnomis, ir vėl iszrodė jis lyg slibinas, su viena koja ir
tai viduryje savo kūno. Macziau jį szokinėjantį ir bėgantį ir
vejantį manę per kalnus ir griovius, — tai būdavo baisiausiejie mano sapnai. Poteisybei, turėdavau atsilyginti gana bran
giai už mano mėnesinius keturis penus, pavidale tų bjaurių
sapnų.
Bet nors isz vienos pusės labai bijojausi marinįko su
viena koja, isz antros vienog daug mažiau bijojausi kapitono,
negu kiti, ką jį pažinojo. Pasitaikydavo, kad tulus vakarus
jis iszgerdavo daugiaus rūmo, nekaip jo galva galėdavo pa
kelti; ir tada jis atsisėsdavo ir giedodavo tas paleistuvingas,
senas, laukines marinįku dainas, nepaisydamas nieko; bet
kartais jis paszaukdavo po stiklą visiems svecziams ir priver
sdavo visą drebanezią draugystę klausyti jo pasakojimų arba
pritarti jo giedojimui. Tankiai girdėdavau, kaip namai dre
bėdavo nuo ,, Yo-ho-ho, ir rūmo bonka”, — tada visi kaimy
nai vienu balsu giedodavo dėl savo brangios gyvasties, dėl
baimės mirties, o kiekvienas stengėsi perrėkti kitą, bijoda
mas gauti nubarimą nuo kapitono.
Tose orgijose jis buvo
bjauriausiu draugu, kokį svietas kada nors pažino: jis suduo
davo su kumszczia į stalą, kad visi nutiltų; paszokdavo isz
piktumo, kad iszgirsdavo kokį klausymą, arba kartais ir dėl
to, kad niekas neklausė, per ką, kaip jam rodėsi, kompanija
neklausė jo pasakojimo. Nepavelydavo niekam iszeiti isz
viesznamio, kol nepasigerdavo ir apsvaigęs neužrėpliodavo
ant virszaus į savo lovą.
Kas labjausiai gąsdino žmones, tai jo pasakojimai.
Buvo tai baisios pasakos: apie korimą, apie vaikszcziojimą
po lentą*), ir apie audras ant marių ir apie Sausas Tortugas**)
ir apie nuožmius darbus ir vietas Ispanijos valdybose. Spren
džiant isz jo paties pasakojimų, jis turėjo gyventi tarp nedo
riausių žmonių, kokius tikt Dievas kada leido ant marių. Pa
ti kalba, kurioje jis pasakojo tas istorijas, sziurpuliais perim
davo musų prastus žmones, lygiai kaip niekadarystės, apie
kuriais apsakinėjo. Mano tėvas tankiai sakydavo, kadviesznamis subankrutys, nes žmonės pasiliaus lankęsi, nenorėda
mi, kad ant jų vis rėktų ir tildytų ir kad paskui eitų drebėda
mi gulti. Bet poteisybei, kaip man rodosi, kapitono buvi
mas musų viesznamyje atneszė mums naudą.
Žmonės iszsigąsdavo-kartais, bet pamaži pradėjo mėgti kapitoną ir jo pa
sakojimus; buvo tai geras sujudinimas ramiame užkampyje;
negana to, atsirado net būrelis vaikinų, kurie nuduodavo,
kad laiko kapitoną garbėje ir vadindavo jį ,,tikru marių szunim” ir ,,tikru patyrusiu marinįku” arba tam panasziais var
dais, sakydami, kad jis priguli prie tos žmonių veislės, ką
padarė Angliją baisia ant marių.

Isz vieno atžvilgio, jis isztiesų vedė mus prie bankaitijimo: vieszejosi pas mus nedelią po nedeliai, menesį po mė
nesiui, taip kad visi pinįgai. ką buvo davęs isz pradžių, se
niai jau pasibaigė, o mano tėvas nedrįso reikalauti daugiau.
Jeigu kada užsimindavo apie tai, tai kapitonas suszniokszdavo per nosį teip garsiai ir pažiūrėdavo taip asztriai, kad ma
no tėvas kuogreicziausiai bėgdavo laukan.
Asz matydavau,
kaip jis laužydavo savo rankas po tokio prietikio, ir esu ti
kras, kad neramybė ir baimė, tarp kurių jis gyveno, nema
žai prisidėjo prie jo ankstybos ir nelaimingos smerties.
Per
visą laiką, per kurį kapitonas gyveno pas mus, jis niekados
nemainė savo drapanų, tiktai nusipirkdavo sau žekes nuo pakelevingo pirklio. Kad viena plunksna ant jo skrybėlės nu
sviro žemyn, jis jos netaisė, nors jam darė nemažą nesmagu
mą vėjui pucziant. Atsimenu jo žyponą, kurį jis pats lope
ant virszaus savo kambaryje ir kurs, ant galo, nebuvo nieku
kitu, kaip vienais lopais. Jis niekados neraszydavo ir negau
davo laiszkų ir su nieku nesznekėdavo, tik su kaimynais ir su
tais daugiausiai tada, kad būdavo girtas nuo rūmo. Didelės
marinės skrynios niekas isz musų niekados nematė atidary
tos.
Tiktai vieną sykį jisai gavo pasiprieszinimą ir tai priesz
galą, kad mano vargszas tėvas buvo jau giliai įpuolęs į ligą,
kuri jį iszvarė isz szio svieto. D-ras Livesey atjojo vieną
kartą vėlai po piet pas ligonį, pavalgė truputį pietų pas mano
motiną ir nuėjo į svetainę parūkyt pypkės, kol jo arklys ne
bus atvestas isz sodžiaus, nes mes neturėjome arklidės prie
seno ,, Benbow”. Asz įėjau paskui jį ir atsimenu, koks buvo
skirtumas tarp szvaraus, szviesaus daktaro, su iszpudruotais
plaukais teip, kaip sniegas, su žibancziomis, juodomis akimis
ir meiliu apsiėjimu ir — palaidų provincijonaliszkų žmonių, o
ypacz tos neszvarios, sunkios, suniurusios baidyklės pirato,
sėdinczio toli, pasigėrušio nuo rūmo, su rankomis sudėtomis
ant stalo. Staiga jisai — t. y. kapitonas — pradėjo giedoti
savo amžiną dainą:
Penkiolika vyrų ant numirėlio skrynios,
Yo-ho-ho, ir rūmo bonka!

Yo-ho-ho, ir rūmo bonka!
Isz pradžių asz mislydavau, kad ,,numirėlio skrynia”
yra tai jo didele skrynia ant virszaus, kambaryje iszeinancziame į prieszakį, ir mano mislyse bei sapnuose ji buvo susimaiszusi su vienkojų marinįku. Bet tame laike mes visi bu
vome nustoję paisyti ant dainos; ji buvo nauja, ta vakarą, tik
tai d-rui Livesey ir ant jo, kiek asz patemyjau, nepadarė
meilaus įspūdžio, nes jis pažiūrėjęs augsztyn, nusigręžė ir
pradėjo sznekėti su seniu Taylor’iu, sodinįku, apie naujus vai
stus nuo reumatizmo. Tuo tarpu kapitonas, įgavęs pamaži
dvasios nuo savo giedojimo, sudavė su ranka į stalą.
Mes
visi žinojome, jog tai yra ženklas visiems nutilti. Balsai nu
tilo vienu sykiu visi, iszemus balsą d-ro Livesey; jis sznekejo
taip, kaip ir pirmiau, aiszkiai ir meiliai, užsitraukdamas du
rną isz savo pypkes kas vienas arba du žodžiu.
Kapitonas
žvilgterėjo, sudavė su ranka vėl, pažiurėjo dar smarkiau ir
*) Vaikszcziojimas po lentą (walking the plank) buvo tai būdas ant galo suriko su begediszku dusliu keiksmu:
nužudymo, vartojamas pas marių galvažudžius: — padėdavo lentą
— Nusztilt ten, tarp grindžių!
skersai laivą ir liepdavo prasikaltėliui tolaik vaikszczioti po ją, kol len
— Ar man sakai? — atsiliepė daktaras, ir kad kapito
ta nepasvirdavo ir prasikaltėlis neįpuldavo į vandenį. Pr. vert.
**) Sausos Tortugos (Dry Tortugas) krūva salelių netoli Flori nas, su kitu keiksmu pasakė, kad teip. —
dos, kur savame laike buvo pastatytas sunkus kalėjimas. Pr. vert.

-

---------- “

——

(Toliaus bus.)

■i *

■>

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czcverikus
arba kolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant
170 First J Corn. Court str.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverik « už
pigiausia prekg visam mieste. As nelaikau blogo tavoro.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

Turi garu varomą masziną dėl lentų
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
•tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Yardas
Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.

Fabrikai
Žemesnis Ya das
’Elizabethport N. J.
ant
Earl, Ark.
S. Front str.
Batiscan, Quebec. ties Elizai eth River

Fred- Terstegen,
Juvelirius, Dziegornįkas ir Sidabrinykas. Parduoda parasonus, yvairius
■dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broad str. Elizabeth, N.J.

J. GRZESIAK.
Parduoda labai gerą duoną isz czystu
(Kviecziu ar rugiu.

10 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

p. Bfeppep,
VYNAS

S. Muck.

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
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ka. AEUŽMIRSZKIT!

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

laiko
W. A. Front,
Agentūrą siuntimo pinįgų į
visas dalis svieto ir parduoda Elis, vynas ir alus puikiausi.
szipkortes ant visų linijų. 168 Firts street
Taip-gi parduodu lotus ir stuELIZABETH, N. J.
bas ant iszmokesczių ir už cash.
2i2—214 First str. □
□ELIZABETH, N. J.

gyduoles.

Telefonas 576

Parduodame ir siuneziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenėjusių ligų.
Raszydami
gromatas indekit už 2 c. markę
dėl atsakymo.

W. K. Szemborskis

Pirmos kiliuos lietelį

P..LIPAVICZIA.

P. W.BIERSTEIJ & 60,

po No. 1837 N. Main Ave.

Parduoda Wholesale

J. Slivinskas ir

Ar nori geros Trajankoifį Jeigu taip,
tai pirk LEIVIS'O LIETUVISZKA
TliAJA^KA, susidedanczią isz czystų
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prisiųsiu! po apturėji
86 Alabama str.
mui pirma užmokesczio.
Cleveland, Ohio.
UŽLAIKO SCRANTON’E Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tus p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, APuiklasia užeiga dėl gerų žmonių ir
gentų reikalaujam visur, Adresas.
dėl pakelevingų pas
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
avių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
107 S. Main St. Shenandoah, Fa.
ant geriausiu linijų.
194 First str. ELIZABETHPORT, N. J.
Nepamirszklte, jog Kotelis
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

Petro Lipavicziaus,

Cigarus ir visokį Tabaka.
t-

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

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

230 2-nd str. cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Retail

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

O

E. Hummel.

o

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

A. BAVARŠK4

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

K

,

W.
alvaitis
TILSIT, Ostpr. Germany.

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas
šokiu
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir
Lagerį ir tt.

Veik uz puse prekes

Dar tik užsidėjau kriaucziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
TĖVYNĖS SARGAS.
o puikus kriauczius Adomas KiMėnesinis iliustruotaslaikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
tuviu tautos: szviesos, tikybos li ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
kai bos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main 'įve pas Rev. AKaupą už 1
doleri.c
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis iv užpernyszksztis
Minersville, Pa.
po 4 dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saldinus alų,
r. tit. o ret

Mes turine daug tavorų. Bet ypa
tingai dabar turime daugybes tavorų
dėl vaikų, kuriuos parduodam taip pig
iai, kaip niekur kitur.
Czia nėra nieko stebėtino dėl padėjimo
num. ,,13”; tame mes rodome, kad turi
me 13 skyrių visokių vaikų drabužių
nuo 81.50 iki 84.00, kuriuos mes parduo
sime po 81.00 Tie drabužiai yra labai ge
ri ir labai pigus.
Mes turim skyrių puikaus muslino, kurį
užlaiko Livery Stables ir priima parduodam po 25 et.; jis yra labai geras.
į arklius ant syėrimo. Samdo arklius ir
Tavoms, kurių praisas yra 79 et. ir
Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik
; vežimus.
81.00 parduosim už 39 et.
pas
Karieta ant szermonų 8200
Ateikit ir pats pažiūrėkite kaip pig
Karieta vežtinabasznįką S300
iai parduodam.
Karietos dėl voselijų 8200
336 Henderson sir. JESEY CITY, N. J.
Karieta vežti nabasynįką §300
Kievlena gerai paezestavoja savo alųN. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth
ežiu, gardžia arielkelg, o ir rodą kiek
Tel. 140 162 First str. Elizabethport N.
vienam reikale duoda kuogeriausią.

Jeigu norite palikti ,,United
States Citizens” prisiųskite 25 c.
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsimokine galėsite gauti ukėsystes
popieras. Adresas:
Antauas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

,,Anthracite” alų
mutuota tikrai czystas,

Mrs. Lieb

V. Kaczergi

136 FIRST STR

K. u oge ria usiai taiso ir
parduoda visokius dzie-

gorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai*

ktus.
197 First st. Elizabeth,

