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PIRMUTINE LIE'IUVISZKA TRAUKTU
ME FOTOGRAFIJŲ IR MADEVONE
VISOKIU PAVEIKSLU.
NcwYork, 17 bal. Tukstancziai žmo
Pa r y ž i u j e yra pagarsįtas konkursas
Turiu didžiausių ir geriausių traiikluvę
nių su linksniais veidais i rkliksmais priėmė moteri-zkos groži be< i kuri gali stoti lygiai fotografijų. Darbų atlieku pigiai, greitai ir
pribuvusį laivų ,. Kaleigh" isz Manilos. Phili- till tingos kaip ir neturtingos moterys \ i-o gerai, kų ir kožna- atsiėmęs -avo fotografijas
pinų. Laivas pribuvo į New York'ų apie 9 -\ ieto. (I raziau-ia moteri-zke gaus u/. savo pasidžiaugia. Dirbu žvilganczius, malevotus
valanda isz ryt o.
Pirmiausia atlankė laivų gražumų >5000. toliau- eina dovanos -sjiiop. iriuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
miesto majoras Von AA'ick. <> vėliau ekskursi sLOOOir? mažesnes. Slidžios, kuriem- pave- nabasznįkus jūsų namuose.
niai laivai pribuvo prie karii-zko
Tikindami i .-tas nu-prendimas, susideda i-z tepliorių,
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
narsunus, kurie buvo mu.-zą |e.
skulptorių ir žymesnių Prancūzijos ra-zejų. tėvų arba pri-degų, o norėtumei ir palys ant
•Eureka, C a L 1 lumboldo u/.takoj su Tame konkurse gali dalyvauti moterys ir mer jų but. prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
sidaužė mažas garlvis ,.('Iiilkal ”. ant kurio ginos visokių tautų.
rysim, kad i-zrodi- taip, kaip butų buvę visi
buvo 19 žmonių ir isz lų likt 9 i.-zsigclhej<». lo
sykiu
I raukt i.
- Ant Erinio, Pietinėj Ma-kolijoj. neto
gi prigėrė- Ant minėto gai lai\ io, isz 19 bu li pagar-eju-ios gintuves Seva-topoliaus atka
Preke už tokias fotografijas, G -$3.oo, o
vusių žmonių. 13 buvo jiirinįkų ir tarnu.
sė uždumta senovės miestą. kur randa mur- 12 sl.0o. M.dnvoti >5.00 už tnz.; 82.oo rei
pasažieriai. Isz pasažierių iszgelbet i t iki 2. muliiies. isz terrakotos ir i-z kitokių medegų kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus
kiti prigėrė.
statuas. vi-okius naminius rakandus ir tt. ant kaip gausit pirmų prabą.
B ro o k i y n "e ant įdyczių szlavimo prie i 390 m. pirm Kristaus gimimo gyventojų var
Taipgi mokinu daryt fotografijas už >25
mė 500 darbinikų. kuriuos aprėdė į baltus tojamus. Mie-tas tasai buvo grekonų uždė ir duodu lekcijas dėl malevojimo dideliu pa
drabužius Pereito oanedelio
diena i darbu
I
4 v< tas, (taškui pateko rymionims.
Dabar ant veikslų 50 et. už adymų, arba 820 už. visų iszneatėjo 20< >.
Vieni isz jų teisinosi, kad ne to- vietos .stovi staczi.atikiszkas klio-zlorius.
mokinimų. Szitą darbų gali mokįtis vyrai,
moka szl uoli ulvcziii. kili gi atviresni tiesiog)
— Sausi vejai, Koki per ilga laikų siautė vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greipasakė, kad nenori dirbti todėl, nes prie dar
greilai iszmokt.
Szita profesija yra labai
Alpų kainuose, pagimdė diktai mažesnių ir
bo turi neszioli baltas uniformas, kurių dėl
naudinga dėl liu',ęvių, 1-al nesn^u.-kit, bc<’
didesniu
gaisriu
Kantone
Mallis
su
visu
iszjuos iszjuokia vadindami baltais liuzarais.
griebkitės prie mokslo, o iszmokę nesigailė
— Ogden Mills, turtingas amerikonas, degė du kaimai irtai taip, kad neiszliko nė si t.
gyvenantis New Yorke, užsimanė statyti na viena trioba: Atbenried, kur sudegė 50 galDėl traukulio fotografijų vis tiek lyja ar
mus, kuriuose bus parengti gyvenimai bctur- vijų ir 300 žmonių neteko pastogės ir Agaren, gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom
ežiams. Namai, kokius jis ketina pastatyti,
kur sudegė 90 namų ir taiposgi ne mažai na nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
net kelios dešimtys bus ant sze-zių lubų: gy
Su guodone
Visame paskutiniame kaime t
venimuose bus parengti reikalingi Įtaisymai, minių galvijų.
Benson
koki tikt buna didžturczių gy veniniuose. Mills i-zliko tikt maža koplytėlė ir vieni namai.
370 Bedford avė.
pasiganėdina 3 pia c. nuo įdėto kapitolo, taigi
P a r y ž i u j e paczto užveizda darė ban
Brooklyn, N. Y.
gyvenimai jo pastatytuose namuose bus pige dai ones su naujai iszrastu ten garsiai kalban-------- o-------sni negu kur nors kitur, kadangi kitiems ir ez.iu telefonu. Naujas telefonas kalba gar
10 proc. nuo įdėto kapitolo neužtenka.
Musų keliaujancziti agentu yra Sta
sinus ir aiszkiaus negu kalbėtų žmogus tame
Beat i a, Kaus. Per paskutinius mies
nislovas Lukoszeviczius. Jam daleista
to virszinįkų rinkimus buvo ežia du tikintai: kambaryje. Susideda isz sujungtų drauge
ant vieno buvo motcriszki kandidatai, ant ki- telefono ir mikrofono (prietaisa padidinanti rinkti prenumeratas ir visokius apsteliato gi vyriszki; sziuom kartu moterys gavo balsų). Ant kalbėjimo į telefonų nereikia prie vimus. Pas jį taipgi galima gauti ausi
virszų: ant miesto majoro iszrinko moterį'Tot jo artintieji, galima kalbėti ir nuo tolians.
pirkti visokių knįgų.
ten; į miesto rodą pateko moterys: ISliedon,
— Gruzinas, kunįgaiksztis Eristavi pado
"Schlight, Smith, Kirliu ir AVatkins; mergina
vanojo savo dvarų Odzisi, netoli Tifliso, ant
O’Neil pateko ant miesto klerko urėdo. Tikt
tie urėdai pateko vyriszkioms, kokių moterys Kaukazo, turintį 900 desiatinų geros iszdirbtos
Po vardu New Yorko rubsiuvių moferiszpriimti nenorėjo, kaip antai szerifo ir polici žemės ant parengimo žemdarbystės mokslaijos sudžios. Tegul dabar isz ežia kraustosi nės. Mes tokių geradėjų neturėsime, kadan kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų krojauni nenorinti apsivesti vyriszkiai, kadangi gi musų tėvynės dvarponiai yra lenkai, arba I mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
I antras durys nuo aptiekus. Vinie esate szirmoterys miesto virszinįkai pasistengs tokius
lietuviszki renegatai, kuriems nerupi reikalai dingai už praszomi atlankyti szitų didyjį ati
bausti. Kaip girdėt tai ir kitose valstijose
darymų, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
•moterys likosi iszrinktos ant virszinįkų. Bet ir vargai lietuvių.
'Sėdžia: kiek tu reikalauji už savo batus, Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigkas dabar valgį virs ir vaikus bovys?
iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokviePana, III. Atsitiko ežia panaszios kaip kuriuos tau pavogė? .
Blėdį apturėjesis: Tuojaus.... už batus nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
Lattimere, tik mažesnės darbinįkų skerdynės.
Sziuom tarpu szerifas ir jo pagelbinįkai szau- užmokėjau 2 rubl.’ už puspadžių padėjimų 60 steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
dė negrus. 7 darbinįkai likosi užmuszti, o 9 kap., už sulopimų 10 kap., už padus 1 rubl. miršk adresų: 210 Second st. antros duris nuo
paszauti.
30 kap., viso labo 4 rubl.
aptiekus.

Žinios isz Amerikos.
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sekancziu kvietimu.
Isztiesų, gal nė viena apysaka ne
1. ) Tilžėje tapo iszleista 1897 m. sukėlė tiek ginczų, kiek ,,Quo vadis”.
knygele “Statistika lietuviszkų knygų Vieni nerado stacziai žodžių pagyrimo
-------- o-------->
atspaustų Prūsuose nuo 1864 iki pabai jai, kiti tuo tarpu užsipuolė ant jos, kai
— Pavasario paukszcziai szį metą gai 1896 metų”, tai-gi meldžiame taupo pavojingos knįgos.
Faktas vienog
parlėkė į Lietuvą ankszcziaus negu ki tieczių, kad kas nors isz jūsų teiktųsi tą
yra, kad per skaitymą tos apysakos at
tais metais, ir ne tikt sziltuose pajūrių statistiką dapildinti iki sziądieniniam
siliko keletas atsivertimų prie kataliky
krasztuose, bet ir į kitus musų tėvynės laikui, ir patalpinti tuos iszleidimus, stės.
krasztus toliaus nuo jūrių. 12 d. Kovo kurių trūksta knygelėje p. A. J. ZanaSvarbiausi užmetinėjimai, daromi
apie Baltsogę, Grodno gub. pasirodė vikuczio.
Sienkievicziaus apysakai, yra sekantie-.
laukines žąsys, 013 d. Kovo pempes.
2. ) Reikalinga, kad kas teiktųsi jie:
Minsko gub. 14 d. Kovo atsirado vy surinkti lietuviszkus iszleidimus po vie
1) gyvi apraszymai paleistuvingų
turiai, apie Riežica, Vitebsko gub. par ną egzempliorį pagal tos dapildintos
scenų (Sienk. tokiuose rapraszymuose
lėkė jie 13 d. Kovo.
statistikos.
yra meisteriu) sujudina perdaug vaiden
— Pasibaigusi žiema Lietuvoj buvo
3. ) Reikalinga suraszyti statistiką tuvę skaitytojų ir suerzina žvėriszkus
szilta ir szlapia. Jeigu tas isz vienos visų iszleidimų atspaustų Amerikoje ir žmogaus instinktus;
puses iszejo ant gero varguolių neįsten- pagal tą statistiką surinkti po vieną eg
2) plastiszki perstatymai tokių ypa
gianczių malkų nusipirkti, tai vėl isz ki zempliorį tų lietuviszkų iszleidimų.
tų, kaip Petronijns arba Eunice, pa
tos puses vodingai atsiliepė ant žmonių
4. ) Reikalinga iszsiteirauti, ar ne traukia jaunuomenę prie jų sekimo;
sveikatos nuo.drėgno oro ir szlapumo, buvo iszleisti lietuviszki rasztai kur nors
3) krikszczionys perstatyti apskritai
kas traukėsi per visą žiemų, siautė be kitur, o taip-gi ir paslapczia paczioje silpnai: szv. Petras neatsižymi nieku,
paliovos sziltines, nuo kurių ypacz Lietuvoje nuo 1864 m., ir kad juos su szv. Pauliuje nematyti visai ,, atnaujin
Vileikoj ir jos pavietyj daug žmonių rinkti.
tojo žemės”, Lygia — iszblyszkusi, eiszmire.
5. ) Reikalinga idant Lietuvoje ir theriszka ypata, negalinti prie savęs pa
— Isz priežasties sziltos ir szlapios užrubežyje susitvertu komitetai rinkimui traukti, Ursaus kruvini darbai sėją buk
szį metą žiemos, Lietuvoj smarkiai siau- piningų uždengimui kasztų parodos.
net papiktinimą, o Krispaus fanatizmas
czia visokios ligos; tarp suaugusių dau
Komitetas isz savo puses pasirū meta szeszėlį ant pirmųjų krikszczionių;
giausiai iszsiplatino sziltines, tarp vaikų pins apie tai vis, kas bus reikalinga
4) apysakoje duota per daug vietos
gi tymai ir difteritai. Vilniuje tiek yra iszstatymui lietuviszkos literatūros ant motyvams meilės.
r serganczių ligonių, kad z jie netelpa li- Paryžiaus parodos 1900 m.
Nemisliju ežia ginezytis kaslink
gonbucziuose.
Ant patalpinimo ser
Atkreipiame atydą tautieczių ant pirmųjų dviejų užmetinėjimų. Ant jau
ganczių miestas parengė ant priemies- to, kad ta literatūra susidės isz lietuvi nimo ir isztvirkusių senių daro visados
czio Lukiszkių tuomtarpinį ligonbutį ant szkų atspaudimų lotyniszkomis lita- didelį įspūdį apraszymai paleistuvingų
patalpinimo 50 serganczių.
romis nuo 1864 m. iki szio laiko (kaip scenų, bet kitas klausymas yra, ar
— Vilniuje szį metą atsibus arklių svietiszkos taip ir dvasiszkos knygos Sienk. norėjo sujudinti žemus skaityto
paroda, kuri trauksis per 11 dienų, nuo bei visi laikraszcziai).
jo instinktus, apraszydamas puotą pas
1 — 11 Rugsėjo. Dovanos už geriau
Apie savo darbus ir pasekmes ko Neroną ir vandeninį pokylį Tigellino?
sius ant parodos atvestus arklius bus da mitetas talpins žines lietuviszkuose laik- Ne, autoriaus ,,Quo vadis” siekiu buvo
linamos tikt už raitelią arklius; ant to raszcziuose; ir meldžiame, kad ir kiti duoti tikrą paveikslą gyvenimo rymiepaskirta nuo rando 600 rublių pinįgais,
imdami dalyvumą tame veikale darytu czių laikuose cezarių, perstatyti jų do7 bronziniai medaliai ir 7 pagyrimo lairiszką nupuolimą, pagedimą ,, iki kau
tą pat.
szkai. Pinįgines dovanos ypacz ukinįTautiecziai! neužmirszkite, kaip lui” ir argi Sienk. tokiu budu galėjo ap
kams, medaliai-gi ir pagyrimo laiszkai
svarbus yra dėl Lietuvos tas užmany leisti scenas, ant kurių užsipuola apysa
dvarponiams ir arklių augintojams.
Galėjo jas sutrumpįti,
mas! Imkimės kuoveikiausiai visi už kos prieszai?
darbo, nes tikt bendromis ir suvienyto padaryti mažiau reliefiszkomis, tas tie
Atsiszaukimas reikale mis spėkomis galima bus tą didį ir sun sa, bet jeigu paraszė taip, kaip paraszė,
tai sunku jukgi reikalauti nuo meisterio,
atlikti.
lietuviszkos literatūros ant kų veikalą
kad iszsižadėtų parodyti savo talentą,
Su broliszku pasveikinimu
Paryžiaus parodos 1900 m.
Komitetas. progai atsitaikius.
Kadan-gi musų pirmutinis atsi
Žinome, kad negatyviszkus chara
(Meldžiame visų lietuviszkų laikszaukimas liko karsztai priimtas lietuvi- rasuczių atkartoti szį atsiszaukimą. )
kterius lengviau nupieszti, nekaip poziszkoje visuomenėje, kadan-gi drau
tyviszkus; žinoma taipgi, kad pirmiejie
---- o---gyste L. Ivinsko nustojo gyvasties; ko
daugiau prie savęs traukia, nekaip pasApie
„Quo
vadis"
mitetas Zuerich’e priima ant savęs įkutariejie. Dėlto Petronijus daugiau ran
nyjimą to užmanymo.
No. 14 ,,Garso” p. M. • stengiasi da pasekėjų, nekaip Hygia arba My
Kadan-gi lieka visai mažai laiko iki iszrodyti, kad žinoma Sienkievicziaus riam; taippat Vinicijus — stabmeldys,
parodai; kadan-gi mes patis vieni nega apysaka ,,Quo vadis” yra pilna nuodų nemokąs suvaldyti savo pageidimų, da
lime atlikti visų reikalų to užmanymo, ir dėlto dvasiszka valdžia negali leisti ją ro didesnį įspūdį nekaip Vinicijus —
kreipiamės pas jus mieli tautiecziai su skaityti savo pavaldiniams.
krikszczionis, pasidavęs likimui ir szau-

Isz Lietuvos.
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kęs: ,,Stebuklo, Kristau, stebuklo!”
Netiesa yra, kad
poetiszko veikalo, liueso nuo papeiki tvirtinimuose.
Kas yra Petronijus? Yra tai pa mo, tad ir ,,Fabiolą” ir „BenHur’ą” ir krikszczionybė (resp. kunįgai) sulaikė
leistuvis, bet iszsirafinavęs, paleistu nekurias net knįgas Raszto szvento rei Lietuvą nuo protiszko bei medegiszko
vystes net purvus mokąs apdengti gra ktų pastatyti ant indekso. . . .
iszsipletojimo, kitais žodžiais, ją pr^pul
žia forma; yra tai skeptikas, bet ir savo
Sztai saujale palaidų patemyjimų de; netiesa, kad d-ras Szlupas par
skepticizmu pirm visko estetiszkas; ne apie , ,Quo vadis”, toli neiszsemanczių traukė į Ameriką kunigus ir pastate ba
atskiria jis pikto nuo gero, bet už tai medegos.
žnyczias; netiesa, kad visas lietuvigiliai atiauczia, kas yra gražu, o kas ne
szkas judėjimas tapo sukeltas vieno tik
Homo
gražu.
Petronijus prie pozityviszkų
Szlupo.
----- o----darbų netinka, bet užtai moka pasiduo
Pirmas neteisingas p. A. . es
Pavėlintas atsakymas.
ti likimui ir net savo paskutines valan
tvirtinimas nereikalauja platesnio paaidas padaryti dailiomis.
Yra tai tipas
,, Vienybes” ii nr. rusti ponia A. .e szkinimo. Visiems jukgi žinoma, kad
epikurinio gražiausiame apsireiszkime. smarkiai užsipuola ant mano straipsnio: civilizuojasi tiktai krikszczioniszki
Ta ir yra priežastis, del kurios ,, Kokiais esame katalikais.” Nepatiko krasztai ir kad civilizuoti barbarus žen
szeip-jau žmoneliai stengiasi ji pamegž- jai, kad tikroje szvietoje iszstacziau mu klina platinti tarp jų krikszczionybę.
džioti. Bet ar tai jo kalte?
Be ko, Japonija, priėmusi europiszką
sų ,, progresistus” — inde i r a e.
Krikszczionys, pergalėtojai stab
Keistas nuomones turi ponia A. .e. t. y. krikszczioniszką civilizaciją, mislymeldžių. isztiesų, silpniau apipieszti, Jai rodosi, kad visa Lietuva per penkis ja dabar padaryti krikszczioniszką tikė
nekaip Petronijus etc.
Yra tai dori, szimtus metų rėmėsi ant kunigų, o kad jimą vieszpatystes tikėjimu.
Kas link antro tvirtinimo, pripažį
szvelnųs, tylus ir kuklus iszpažintojai atėjo Szlupas ,,ir kiti”, tada pradėjo
Kunigai, stu, kad Szlupas parkviete į New YorAvinėlio, už kuri guldo galva — ir dau remtis ir ant progresistų.
giau nieko. Nerodo jie jokios galybes, girdi, per tą laiką nieko nesirūpino, ką kun. Varnagirį, bet kunigas per jo
negut kentėjimuose; neatsižymi nieku kad pribudinti lietuvių kūną, kurį dar priežastį isz ten turėjo pasitraukti; Szlu
krasztutiniu, taip sakant, demoniszku. . bą, girdi, apsiėmė atlikti ,,tokios szme- pas tvėrė New Yorke lietuviszkų para
Bet tai yra bendra cieme visų dorų žmo klos kaip Szlupas ir jo draugai.” Jeigu piją, bet jos nesutvėrė.
Tai ir visi jo
nių. Dorybe, kaip žinoma, stovi vidu dabar kunigai ką ir daro, tai vis paside- nuopelnai.
ryje— ,, virtus in medio stat” — tai kavojant pakurstymams ,,bedievių”, bet
Niekas, man rodosi, neužgins man
kaipgi galima, klausiu, nupieszti plas- visgi jie yra niekai žmones, sėja neapy tos tiesos, kad ne Szlupas arba kas ki
tiszkai tokias ypatas, kurios nieku eks- kantą, keikia isz sakyklos, nenori civi tas partraukė į Ameriką lietuviszkus ku
traordinarisžku neatsižymi? Jas galima lizacijos, dar ir patys netiki į tai, ką pa nigus ir pastate bažnyczias, bet reikalai
padyvyti, bet paprasto filistro jos prie sakoja žmonėms.
Arsziausiai vienog paežių žmonių-katalikų. Szlupas galė
savęs nepatrauks, o filistrų jukgi dau yra tas, kad kunigus partraukė ir pa jo užmesti pirmą mislį įsteigimo grynai
giausia ant svieto!
state jiems bažnyczias (tvirtynes, isz ku lietuviszkos parapijos, tai jo nuopelnas,
Jeigu ,,Quo vadis” yra apysaka ne- rių szaudo szuviais paniekinimo) pats bet ta mislis vis tiek butų atsiradus vė
moraliszka, tai ji stovi ant vienos lygu Szlupas....
liau ar ankszcziau tarp Amerikos lietu
mos su ,, Madame Bovary”, , ,Nana” ir
Ant to visko man reikia atsakyti. vių. . . .
tukstaneziais kitų apysakų prancuziszkų Taigi atsakau pirm visko, kad asz SzliuKorta atsimaino, jeigu atsiminsime,
rasztinįkų isz epokos Napoleono III. po neniekinau ir neužgyniau tų nuopel jog Szlupas beveik visai buvo nustojęs
Bet kas drįs pasakyti tai?
nų, kuriuos jis padėjo lietuvystei Ame įtekmes, kad kun. Burba atvažiavo į
Žmogus, kurs jieszko apysakoje i- rikoje. Mano užduote buvo parodyti Ameriką, ir jog kun. B. pakele jį vėl
dejos, perstatymo gyvenimo, o ne in kokiais esame katalikais, ir dėlto savo ant kojų. Bet tie dalykai yra per daug
trigos, isz ,,Quo vadis” nepasipiktins, straipsnyje negalėjau užtylėti apie didelį privatiszki, kad apie juos galėtume ežia
taip kaip skulptūros žinovas nesipiktins neprietelį katalikystes, Szlupą-bedievį. raszyti.
isz ,, Mirsztanczio gladijatoriaus” arba Man rodosi, turėjau tiesą iszrodyti, ant
Niekas neužgins, kad Szlupas buvo
,,Veneros isz Milos.”
ko Szlupo bedievyste remiasi, ir ko pirmas, ką šukele tautiszką judėjimą
Isztvirkeliai ir nedabrendeliai ras kiais ,.apszviestunais” yra jo pasėkėjai. tarp Amerikos lietuvių, bet kad platin
scenų, isz kurių gales begediszkai gė Jeigu rasziau netiesą, tai reikėjo tą ne damas meilę tėvynės liepe podraug ne
rėtis, bet toki gali taipgi suprofanuoti tiesą iszrodyti, o ne kolioti kunįgus vie apkęsti katalikystę, tą musų tautiszką
mislia ir Madonną Rafaelio.
toje to. Asz nevadinau Szliupo vagiu tikėjimą, todėl kenke ir paežiai lietuvy
Negalima sakyti, kad Sienk-iaus arba kokiu latru ne nesakiau, kad jis stei. Žmones pradėjo mislyti, kad lie
apysaka yra pilna nuodų, dėlto kad tūli savo bedievystę platina neszczyrai, pri tuvis — patrijotas, tai bedievis. Ir vėl
gali isz jos pasipiktinti; tokiu pat budu pažinau jam net ir keletą gerų pusių, kun. Burba pataisė jo akcijas.
Per jo
reiktų pasakyti, kad ir Vatikano muze- stengiausi būti bepusiszku — kam-gi tai rūpestį ir pasiszventimą Szlupo pa
jus pra pilnas nuodų, nes nevienas pik reikėjo pykti?
sėkėjai pasiekė 1892 m. skaitlių maž
tinasi tenai isz , ,nemoraliszkų” stovylų
Isztiesų nenoroms prisimena man daug dviejų szimtų ypatų. Matome ir
ir paveikslų, kurių N. B. yra taipgi ir lotyniszkas priežodis: tu pyksti, dabar, kad kunįgai geriausiame tikėji
szv. Petro bažnyczioje.
Jeigu jieszko- Jupiteri, taigi tu neturi tie me arba isz netaktiszkumo duoda Szlusime papiktinanezių vietų, tad neatrasi sos.
pui giliuoti net ten, kur nereikia.
me gal ne vienos apysakos, ne vieno
Taigi neturi tiesos p. A.. e savo
Akyvaizdoje szitų faktų, Szlupo
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uždirba sau kasdieninę duoną, jų protas miszkus, griauna namus. Idant surink
neturi laiko pasiekti taip augsztai, įsi ti laukų vaisius, žmogus turi daug var
skverbti į gamtos paslaptis.
Vienok go, daug prakaito pralieja.
Panasziai
The only Lithuanian newspaper in New
York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
tas regiamas svietas paduoda ir del ne darosi gyvenime subrendusio žmogaus;
Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis.
mokytų daug materiolo, kurį skaito kaip iszaugo, susidrutino, protiszkai apsiPUBLISHED EVERY THURSDAY
ant delno zokonac Dievo,
szviete mokslu ir stengiasi būti naudin
— AT —
<2
Isz neiszpasakytai gražios harmoni gu del Dievo, savęs ir žmonijos. Kita
Elizabeth, N. J.
jos ant viso sutvėrimo, o isz tų ir ketu dos dangstėsi po priegloba gimdytojų,
Rev. B. Žindžius, Manager
rios dalys metų, duoda labai gražų pa dabar už viską pats atsako, o czionai
Rates of Advertising
mokinimą pagal moraliszko atžvilgio ant kasdien dauginas jo žemiszki reikalai,
One inch once
—
<—
0,50c.
One inch one month
—
S 1,00
keturių dalių žmogaus gyvenimo.
kuriuos kaip tikt gali nuveikti.
Lyg
g One inch per year
—
— S 10,00
1:
Pavasaris aiszkiai reiszkia jaunystę tol pažino svietą, katras jam gerai velyap
»
žmogaus.
Tame laike viskas auga isz jo, neužvydejo, dabar randa ant kiek
5,WW]1 LIETUVIU”
žemes, žaliuoja, bujoja, žydi, smagiai vieno žingsnio žmones, kurie nori jį
Iszduodamas kun. B. Zindžiaus, kun J. Kaurodos akims, savo gražiu kvapu, balta prigauti. Nuviltas trotija pasitikėjimą
lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
..... ....
nnukloja visą orą, greit iszauga ir druti- kitiems. Dažnai toki nepasisekimai nai
Kaštuoja ant meta tik $ 7,^0.
nas (vyriszkinas). Bet tas viskas dar kina jo visus gražius idealiszkus mierius.
£ yra labai silpnas, iszstatytas ant didelio Jeigu jaunystėje gerą uždėjo pamatą
Plnįgus ir visokius ranyraszczius reikia siąsti
3 ant szio adreso:
paojaus, sužeidimo arba visatine iszni- doros savo szirdyje, niekados nepasi
kimo.
Biskį drūtesne szalna. audra, duos piktam svietui, niekados nepuls
£
ELIZABETH, N. J.
3 perkarszta sziluma, smarkus lytus, gali po naszta sunkaus jungo, bet eis visados
©
IJ
kenkti kukiam augalėliui (sutvėrimui). keliu doros krikszczioniszkos.
Ale jeiTaip yra ir su musų jaunyste. Gra cm iszauginimas jo moraliszkas buvo
nuopelnai, jeigu visiszkai nesusimažina, ži ji, linksma, smagi.
Veidas skaistus tiktai pavirszutinis, greit nupuls ant
tai bent nupuola žemai.
raudonas, akyse linksmas žiūrėjimas, dvasios, nebetikęs pats sau ir nuleidęs
Užmetinėjimai, kad kunigai ken judėjime gyvumas, duszioje ramybe ne rankas, žiūrės į ateitį su nevilczia.
O
kia lietuvystei, yra visai vaikiszki, da sudrumsta, nes szirdyje vieszpatauja vi kadangi gyventi reikia, tada leisis į
rosi staeziai isz piktos valios.
Ir vėl suotina nekaltybe. Del tos tai priežas draugiją piktų žmonių, kuriuos niekina
tvirtinimas, kad kunigų barimaisi isz ties pavasaris žmogaus gyvenimo kiek kiekviena gerai užauginta krikszczioniszsakyklos, trukdo Szlupo propagandą, vienam yra smagus.
Žmogus iszmin- ka duszia. Tada užstoja kova, kurioje
yra taipgi be pamato.
Szlupo plūdi tingas iszpažįsta tuose daiktuose szven- daugiausiai pats liekti nelaiminga auka
mai mažai, galima sakyti nieko neken tą surėdymą Sutvertojaus, o dievobai kaip ant žemes taip ir po smert.
kia katalikystei, tai kaipgi galima tvir mingas guodoja dorą.
Sztildymas, iszmetinejimas sąžines,
Vienok tie gra
tinti, kad kunįgo persergėjimai sulaiko žus daiktai kūno bei duszios nėra dar pradeda sąprotauti, jog nėra doros, nė
žmones nuo , ,szlupystes”?
susidrutinę, neturi dar tikro ir tvirto pa ra Dievo, nėra tiesos, vienu žodžiu sto
Jeigu Szlupas platintų sveiką, tikrą mato.
jasi abejotinas, dar atradęs daugiaus to
mokslą, tad butų meiliai regimas pas
Kenkiantis valgis arba gerymas kių nelaimingų, susibendrauja, veikti
visus lietuvius, szeip jau žmones ir ku greitai gadina sveikatą, asztrus pasiel jau nieko nenori, vaikszczioja po viso
nigus, bet kad taip nėra, argi galima gimas, neatsakanti bausme gimdo sužei kius latriszkus urvus, beje: kazirnįkų,
sakyti, kad jo mokslas yra tikras ir dimą, neatsakanezios žaisdos (zobovos) girtuoklių, paleistuvių ir keikia viską,
sveikas ?
arba draugystes gadina protą, tepa szir- kas yra ant svieto, nėra, girdi, teisybes,
Sziam sykiui užteks.
dį. Pražaido liuosybę dvasios, nekalty visi kalti ir Dievas, ir Bažnyczia, ir ant
J. Svirplys.
bę sąžines, o piktas darbas graužia są galo tie, kurie savo darbsztumu sziek
-------- o--------žinę, kaip erszkecziai bado kožną vieną tiek savo materialiszką būvį pagerino,
KETURI LAIKAI METU PAGAL dasilytejus. Ant smagios jaunystes di rėkia viena gerkle tie musų amžiaus fidelę daro įtekmę moraliszkas iszaukleji- lozofai, arba, kaip jie savę vadina, sociMORALISZKO ATŽVILGIO
mas. Geri tėvai ir globėjai turi supras jalistai, jog reikia svietą sulyginti, nuo
ANT KETURIU DALIU
ti tą szventą priderystę, kaip kas link turtingesnių atimti, o duoti varguoliams
ŽMOGAUS GYVENIMO.
Dievas sutveręs szią pasaulę, atida Dievo taip ir brangios savo tėvynės. t. y. tinginiams, girtuokliams, paleistu
vė žmogui regiamą svietą, idant pared- Gera ar bloga jaunuomenes ateitis pri viams etc. Nesmagu, vienok reikia pri
ke jį isztyrinėdamas, atrastų taippat del guli nuo tėvų ir tų visų, kurie turi pri pažinti, jog panaszių žmonių daugiau
savęs moraliszką naudą.
Mokslincziai derystę jauną gentkartę užauginti. Se siai sutinkam musų broliuose iszeiviuo,,Netoli obuolys se; prie jų to nelaimingo moraliszko
gero noro iszgilino savo protą nesuskai nas priežodis sako:
-nupuolimo daug prisidėjo bedieviszkos
tomuose sutvėrimuose dangaus bei že nuo obelies krinta.”
Vasara ženklina subrendimą žmo bei paleistuvingos knįgos ir laikraszcziai
mes, apraszo analizuoja mažiausią gege
lę žemes, jos grožybę, naudą arba ne gaus. Laikas — tai neiszpasakytų kar- Amerikos.
Ruduo. Rudenyje dienos trumpe
naudą, o tuom paežiu iszpažįsta neisz- szczių, audrų, perkūnų su žaibais. Tie
mieruotą Dievo galybę.
Bet žmones nepaprasti prajovai daro daug bledies, snes, saule dažniausiai debesiais uždenpaprasti, žmones, kurie savo rankomis naikina sunkų darbą žmogaus, degina gta, litus suminksztina žemę, daro pa-

„Garsas Amerikos Lietuviu

i

*

„Garso“ agentai,
pliurusia, nuo medžių krinta nugeltę la taip mes sutverti esam keliauti į tą por
pai. Yra tai gyvenimas žmogaus sen- ta amžinos laimės arba nelaimės. Skai kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
stanezio. Darbas jam sunkus, reika tytojau, ar jieszkai laimės žemiszkos ar ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
lauja daugiaus atsilsio, veidas jo susi- amžinos, paklausk patsai savęs!
K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.
Juozas.
raukszlejęs. Neturi jau naujų projektų
(užmanymų), pasikakina tiktai kalbėji
J. Daukszj'S, 29 N. Welles str. alley,
------o-----W’.kes Barre, Pa.
mu apie praeitį ir ką jis gero nuveikė.
Ant. Jocis 726 S. 2nd str.
Plaukai jo žyla ir nuo galvos slenka,
Lietuviai Amerikoj.
Philadelphia, Pa.
akys aptemsta, kojos susilpnėja ir visas
Brooklyn, N. Y. 16 d. Bal. mene
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
kūnas, rodos susikotavojęs, atsako pa sio buvo keturdeszimtės atlaidai lietuviszkoje
Beading, Pa.
klusnumą. Tokiame padėjime žmogus Brooklyn’o parapijoje. Isz kunigą apart vie
J. Puczkus, 201 Stroud street,
aiszkiai mato, jog baigiasi jo žemiszka tinio kun. A. Miluko buvo sekanti: kun. JakWilmington, Del.
sztys isz Worcester, Mass., kun. B. Malukaikelione, o artinasi amžinastis. Laimin
tis isz Albany, kun. J. Žebris isz New Britain
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
gas yra, jeigu gyvenime sėjo gerą sė kun. Saurusaitis isz Waterbury, kun. B. Žin
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
klą (savo paveikslingu bei moraiiszku džius isz Elizabeth, kun. J. Kaulakis isz PhiBrooklyn, E. D.
gyveniniu), tada gali tikėtis po smert ladelphijos, kun. P. Abromaitis ir kun. V.
W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa
atlyginimo. O jeigu tiktai dirbo dėl Matulaitis isz Szenandoali, kun. S. Pautienius
svieto, del raszkažių turtų vardo, dabar isz Malianoy city, kun. J. Žilinskas isz Ply
mouth, kun. M. Szedvydis isz Pittston, kun.
Isztraukia dantį be jokio
tiktai aiszkiai mato, jog vis tusztybe
A. Kaupas isz Scranton.
skaudėjimo.
buvo, paliekti tiktai jo szirdyje kartus
Jszpažinties laike minėtą atlaidą iszklauTaiposgi įdeda naujus ar
ir nesmagus atminimas, nieko jam ne se apie septynis szimtus, norint tas skaitlius
ba užlieja skyles labai pigei
gelbsti įkalbėti sau, jog nieko po smert ant Brooklyn’o parapijos biski permažas, vie
nėra, ta sąžine nemilaszirdinga jam vi nok reikia tikėtis, kad ateitoje, kada parapija
l^hiba Urentai l^ooms
sados graužia szirdį, priegtam atsiszau- po vado vyste dvasiszko savo tėvo kunigo A.
100 N. Centre Street.
kia koks tai įstabus balsas: žmogau, Miluko, encrgiszko tauticezio, trumpame lai
ke susidrutins, iszsitobulins ir stos drauge
Pottsville Pa
kaip czionais ant žemes pasiklosi, taip
dirbti su kitomis lictuviszkomis kolionijomis
tenai amžinastyje iszmiegosi!
ant tautiszkos dirvos.
Tenbuvys.
---------- O---------Žiema. Pradžioje žiemos persimai
Chicago, Ill. Kaip pranesza angliszno visas gamtos stovis.
Prapuola ža- ki laikraszcziai, ,,Lietuvos” iszduotojas ir re
Manageris ir licžuvnįkas — lietuviszkoj,
lumėliai, žeme nuo szalczio pasidaro daktorius, apskusti per kun. Kraucziuną etc.
kieta, o jos virszus apsidengia baltais likosi per tiesdarystę iszteisintais. Platesnes lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
žinias paduosime sekaneziame numeryje.
patalais — sniegu.
Visas prigimimas
Chicago, Ill. Kaip jau pirmiau TION. Office — 738 Drexel Building.
rodos numirė. Vienok Sutvertojas už
Philadelphia, Pa.
buvau praneszęs ,,Garso” skaitytojams,
laiko viską prie gyvasties.
DalikatTa draugystė teisingjausia už visas ir
kad mus miesto lietuviai rengia teatrą.
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo *5.oo, o
niausia gegelė, mažiausias vabalėlis il
Taigi pereitą nedėlią, t. y. pirmoje ne paskui kas mėnuo po Yl.oo, o laike ligos mosisi budu nežinomu dėl žmogaus proto,
dėlioję po Velykų, teatraliszka szv. kasi, kokioj užraszytas ant „Police”.
Yra
idant atėjus laikui, vėl pradėtų gyventi.
Martino draugystė atloszė teatrą po var nuo $25.oo iki Š5.oo sergant, o vis tik už vie
Tai gyvas paveikslas žmogaus gyveni
du ,, Dviejų Siratų”.
Žmonių prisirin naC doleri ant mėnesio.
mo. Kožną naktį reikalauja žmogus
ko pilna salė; aktoriai savo roles atlo
o
miego dėl atsilsio. Tas trumpas atsilsis
szė neperblogiausiai. Vienas tiktai da
atnaujina žmogaus spėkas, bet nenaiki
Logogriphas.
lykas darkė tą visą teatrą, t. y. kad nie
na jo kūno nė pajiegų proto.
Po ilgų
Iszsckancziu sąjamą sudėti keturioliką
kam netikęs buvo vertimas perstatomos
metų užstoja žila senatvė nupuolimas
žodžiu, taip kad galinės litaros, skaitomos
dramos. Keliose vietose net nebuvo
nuo virszaus Į apaezią sudėtą vardą dailios
sylų trumpas, atsilsiu jau neužsiganėdi
galima suprasti apie ką eina dalykas, tragedijos, o pradinės, skaitomos taipgi nuo
na, reikalingas jau ilgesnis miegas.
arba ką szneka.
virszaus į apaezią, padarytu vardus jos auto
Dvasia iszėina isz kūno visai nusilpnėRaitelis.
riaus ir vertėjo į lietuviszką kalbą.
jusio, stoja ant sūdo Augszcziausio Su
Sajamos:
al-as-ca-cra-ctc-do-do-dom- ei
tvertojaus dėl iszdavimo skaitliams isz
her-i ke-kel le-le-hi-man-me-men-mir-na-pasavo gaspadorystės, o kūnas grįžta į
per-pin-ra-ra-ra-rier-sa-sau-schel-si-sig-sor-tha
to-wall-zon-zor.
žemę isz kurios buvo imtas norint visai
Prasmė žodžią: 1 upė Kalifornijoje, 2 bu
neisznyksta, nes turi vėl kada susivie
vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3
nyti su duszia ant paskutinio sūdo. Su
tein
arkovigz
garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztą
sivienys kūnas su duszia ant gyvenimo
PARDUODA
Homero, 5 upė Siberijoje, 6 viena isz Filipiamžino laimės arba nelaimės.
Dėlto
niszką salą, 7 pasakiszkas krasztas, kur buk
Drapanas ir visokius vyrą aprėdai us.
žmogau, perbėgęs mislia visą savo gy
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius daug turtą randasi, 8 miestas Lenkijoje, 9
miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabivenimą, užsistanavyk, ar eini tuom ke gerai ir labai pigiai.
szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon, 12
liu, ant kokio tavę Sutvertojas sutvė
Ateik ir persitikrįk pats.
vardas lietuviszko laikraszczio, 13 miestas ccnręs pastatė. Kaip laivas ant marių šyla
EuZABETIITORTII, N JĮJ
traliszkoje Amerikoje, 14 kalnas ties Neapolu.
garo varomas yra į portą (priepląuką),

J.. M. Smaįcnslias

MsiWBain. House.
S
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Czebatai ir Czeverykai!
NEW POINT HOTEL
Tuo tarpu jau jis buvo girdėjęs mano pasakojimą.
J. Slivinskas ir
Jei nori pirkti czebatus, czeverlkus
Sugrįžau su juo į ,,Admirolą Benbow”. Negalitesa iba kolloszus, tai eik pas
J. A. Kohlenberger, Prop.
Pigus Forniczių sztoras, GraboM. Rainis.
rius
&
Speciality.
333
339
Trumbull
str.
perstatyt, kokioje netvarkoje buvo viskas.
Galvažudžia
Louis J. Sauer,
343 Henderson st.
Sunbury str. Bow 4th str.
ant
Elizabethport, N. J.
buvo numetę ant žemes net laikrodį savo paszelusiame jiesz
JERSEY CITY, N. J
Minersville, Pa.
;0 First - Corn. Court str.
Telefonas
665.
Užsidėjo
saliuną
ir laiko kuogeriaukojime manęs ir mano motinos, ir ners nieko, po teisybei
ELIZABETH N J.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuvą, sius gėrymus.
nebuvo paėmę, iszemus kapitono pinįgus ir truputį sidabr Czia tu rasi geriausius czeverik s už
gerai,
nes
geri
žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar
igiaosla preke visam mieste. As rie
isz stalinyczios, tuojau pamaeziau, kad esame prapuolę. Po likau
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte
blogo tavoro.
per mane, nes szifkortes parduodu ant
nas Dance negalėjo nieko padaryti tame atsitikime.
230 2-nd str. cor. Pine str.
W. A. Pront,
greicziauslų
ir
druczfausių
Laivų.
Taip
ELIZABETH, N. J.
— Jie paėmė pinįgus, sakai? Gerai, na, tai kogijif, L. & A. Heiclrittei’
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu Elis, vynas ir alus puikiausi.
Užpeczėtyta
ir
Retail
DASTATO
Czia taip jieszkojo? Daugiau pinįgų?
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 168 Firts street
a
]
c
į
au
__
J|j.
Anglis,
Medžius
Lentas.
— Ne, man rodosi, ne pinįgų, —
VYNAS ir LIKIERIAI iygųTari garu varoma masziną dėl lentų
ELIZABETH, N. J.
— labai pigiai —
S- Mack,
slyju, kad to daikto, kurį turiu pas savę.
Sakant teisybę
ir apdalinimo. Gausi viską, ko
Visokiu sznapsu ir Brandies. Czyik reik namu pastatimui.
norecziau padėti jį į saugią vietą.
stas ruginis sznapsas 150 už galoną.
ELIZABETH, N. J.
ELIZABETH, N.
is. — Asi

E- Hummel.

nų.

Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )

Žabalio

paskutine valanda.

JVI. Bj-eppe]-,

Aiszku buvo, kad tai paskutinis ženklas pavojaus, nes
piratai atsigręžę ant vietos ir pasileido tekini, skirstydamiesi
į visas pusias, vieni marių link pakraszcziu užtakos, kiti stacziai, skersai kalną. In pusę minutos ne pėdų jų nepasiliko;
ant kelio stovėjo tik vienas Pew. Jie paliko jį, ar tai isz iszgąsPuiki Brandy 150. Džine, arakas
Ofisas ir Vardas
czio, ar isz kerszto už jo keiksmus ir muczimą — nežinau,
Telefonas 576
Pine
str.
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
bet jis pasiliko užpakalyje, barszkindamas į kelią pasiutime, paimsiu, jeigu nori.
Bet. 4-th & 5-th str.
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.
cziupinedamas ir szaukdamas sėbrus. Ant galo pamėtė ke
Žemesnis Yu d as
Fabrikai
Taipogi pas jį puiki užeiga del
— Labai gerai, — pertrauke jis linksmai — labai ge Jizabethport N. J.
ant
lią ir pralėkė keliais žingsniais pro manę sodžiaus link, szauk
pavieniu ir szeirninu į Entrance nuo Ar nori geros Trajanko^, Jeigu taip,
S. Front str.
Bari, Ark.
rai
—
jis
yra
džentlemanas
ir
valdinįkas.
Man
rodosi,
1d
damas:
Pine str. Rodyjame visiems pirkt tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA
itiscan, Quebec. ties Eliza, eth River
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde TRAJAXKA, susidedanezia isz czystų
— Jonai, Juodas Szunie, Dirkai! — ir kitais vardais, asz pats galeeziau nujoti pas jį ir apsakyti viską jam arba
rius kožnam dastato į namus už dy žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
skvajeriui. Ponas Pew negyvas, o taip daugiau nėra cm
jus nepaliksiteseno Pew!
baksukuose sudėta, 5o c. baksukas. Ne
Terstegen, ka, AEUŽMIRSZKIT!
darbo.
Matyk,
ne
tas,
kad
asz
jo
gaileeziausi,
bet
jis
neg}
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
Toje valandoje arkliai sutrempė ant kalno, ir asz paJnvelirius, Dziegornįkas ir Sidabrijeigu
nelaiko mes prisiųsim po apturėji
maeziau keturis ar penkis raitelius, lekianezius zovada į pa vas, o žmones gali rugoti ant prižiuretojaus karaliszko muito, ijkas. Parduoda parasonus, yvairius
Pirmos kliasos Koteli m ui pirma užmokesezio.
O dabar asz tau pasakysiu, Džimai biegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
matyk,
visaip
atsitinka.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
kalne,v
117 Broad str. Eli znbeth, N..T.
UŽLAIKO
SCRANTON
’
E
tus plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
Dabar Pew pamate savo klaidą, atsigrįžo su riksmu ir jei nori asz paimsiu tave su savim.
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, APadekavojau
jam
isz
szirdies,
ir
mes
sugrįžome
pėsti
nusirito staezia galva į griovį, bet toje paezioje sekundoje bu
gentų reikalaujam visur, Adresas.
sodžių,
kur
stovėjo
arkliai.
Pirm
neg
spėjau
pasakyti
moti
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
vo vėl ant kranto ir visai jau nustojęs proto, mėtėsi į kitą
Parduoda
Wholesale
nai apie mano iszjojimą, jau visi muitinįkai buvo ant arklių
iiviu.
Pirmos kliasos visokį gėrymao P. W.BlERSTEId & 6o.
pusę — staeziai po kojų areziausio arklio.
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 107 S. Main St. Shenandoah, Pa.
— Dogger, — tare ponas Dance — tu turi gerą arklį Cigarus ir visokį Tabaką.
Raitelis bandė iszgelbeti jį, bet veltu. Pew parpuolė
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite,
jog Hotelis
—
paimk
szitą
vaikesą
užpakalyje
savęs.
Kl5 Elizabeth Ave.
su riksmu, kurs pripildė visą orą, o keturios kanopos suKad asz nusitveręs už Dogger’io juostos užlipau an
Petro Lipavicziaus,
Elizabeth, N. J.
Lietu viszkas knįgas parduodu
trempe, sumindė ir perejo per jį. Jis pargriuvo ant szono,
arklio,
supervizorius
liepė
pasijudinti
isz
vietos
ir
visa
partiji
kopigiausa. Užpraszant jų katalioMain Ave.
paskui palengva užsigulė ant veido ir nepasijudino daugiau.
gą reik įdėti į gromatą markę už
Asz paszokau ant kojų ir sulaikiau jojanezius.
Jie
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
stengėsi isz visų spėkų suturėti arklius, iszsigandę to, kas
registravotoj gromatoj. Adresas:
Jeigu norite pa i<ti ,,United
atsitiko. Dabar pamaeziau kas jie per vieni.
Vienas, tas,
States Citizens” prisiųskite 25 c.
lempom, už ką gausite katekizalvaitis
ką jojo užpakalyje, buvo tai vaikinas isz sodžiaus, kurs apsi
iųangliszkoje
kalboje,
kurį
iszsiTILSIT, Ostpr. Germany.
Kapitono popieros.
ėmė duoti žinią d-rui Livesey, kiti — muitinįkai, kuriuos jis
nokinę galėsite gauti ukesystes
lopieras. Adresas:
sutiko pakeleje ir prikalbino pasiskubinti pas mus. Žinia apie
tėvynės" sargas.
Antanas
A.
Joris,
Per visą kelią iki paežių d-ro Livesey namų mes joje*
laivą Kitto Skylėje pasiekė supervizorių Dance’a ir paskatino
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.
312Filbert st- Philadelphia, Pa
jį leistis į musų szalį, — ir ta tai aplinkybe iszgelbejo manę me smarkiai. Namuose nebuvo matyt ne vieno žiburio.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
Ponas
Dance
liepe
man
nuszokti
ir
pabarszkįti
į
durk
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
ir mano motiną nuo mirties.
Mrs. Lieb
kalbos.
Pew buvo negyvas, kaip akmuo, o kas link mano mo o Dogger padavė man kilpą, kad lengviau nulipeziau. At užlaiko Livery Stables ir priima
Gaunamas Scranton e Pa. 1423
įklius ant syėrimo. Samdo arklius ir
tinos, tai, nuneszus ją į sodžių, truputis vandens ir druskos mano barszkinimo durys tuojaus atsidarė.
Main live pas Rev. AKaupą už 1
ūžimus.
sugrąžino jai jausmus. Ji jau nesibijojo nieko, tiktai skun
Karieta ant szermenų 8200
doleri.
Karieta
vežtinabasznįką
8300
Ji pasakė, kad ne, nuėjo į Hall’ą ant pietų pas skvaje
dėsi ant nustojimo pinįgų.
Tuo paežiu laiku supervizorius
Pernykbztis ir užpernyszksztis
Karietos dėl veselijų 8200
Geis
tume
pamatyti
po
| dolerio.
jojo, kiek tik arkliai paneszti galėjo Kitt’o Skyles linkon. rį ir žadėjo perleisti ten visą vakarą.
Karieta vežti nabasynįką 8300
— Tai jojame į tenai, vyrai, — tarė ponas Dance. N. Y. & N. J Tol. 455. Elizabeth daugiau vyru,
Bet jo žmones turėjo nulipti nuo arklių ir apieziupomis paszoGerkit
'll.
140
162
First
str.
Elizabethport
N.
Szitas
musų
sztoras
yra
labai
popui
Asz jau nelipau ant arklio, kadangi skvajeris gyvec
niais kalno, vesdami, o kartais prilaikydami arklius, ir dar
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri PC aierCo’s
bijodamiesi pasalaus užpuolimo. Taigi nėra dyvo, kad kaip netoli, bet laikydamasis už Dogger’io kilpos began iki varti
name. kad jis yra atsakantis ir dėl vyru
li* sakom, kad kiekvienas nusistebės ir
jie atsirado ties Skyle, laivas jau plauke szalin, nors vis dar o paskui per ilgą, belapią, apszviestą mėnesiena alėją iki t
netikės isz leip žemos prekės ir kad bu
„Anthracite” alų.
buvo arti. Supervizorius liepe laivui sustoti. Ant to atsake vietai, kur balta linija Hall’es triobų žiurėjo isz abiejų puš
tu geras lavoras. Mes tikrai žinome,
kad niekur taip pigiai negausite visokiu varantuota tikrai czystas.
balsas isz laivo, patardamas jam pasitraukti isz szviesos, jei į didelį seną sodą. Czia ponas Dance nuszoko nuo arklio!
nenori pamėginti szvino, ir tuo paežiu laiku kulka prabirzge paėmė manę už rankos. Paskui, pasisakęs kas jis do vienai
tokiu apsivilkimu reikalingu daiktu.
124 north 9-th str,
pro jo petį. Neužilgo laivas padvejojo savo greitumą ir isz- tapo įleistas į vidų.
Vyrlszki virszutiniai margi inarszkiniai
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. MarTarnas nuvede mus per didelį koridorių, iszklotą J
nyko. Ponas Dance pastovėjo ant vietos ,,kaip žuvis iszimPhiladelphia, Pa, szkiniai,
ka kasztavo 75ct. dabar par 437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
ta isz vandens” ir pasiuntė žmogų į B. persergeti muitinį lai vonais, ir parode duris į didelį knįgyną, visą užstatytą spt
importavotojai
duodame už 50ct.
Mineraliszkas vanduo ir soda.
vą. Tai buvo viskas, ką jis galėjo padaryti.
tomis knįgoms su biustais ant virszaus, kur skvajeris ir d*r«
Taipgi pilsto i bonkas
šokiu
— O ir tas —*. sake jis — yra vistiek, kaip niekas. Livesey sėdėjo su pypkėmis rankose szalyje szviesios oi
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir
uos daiktus taipgi praktiszkai
Jie nuplaukė sau laimingai — ir galas. Tiktai — pridūrė nies.
ataiso.
136 FIRST SRT. Lagerį ir tt.
paskui — man linksma, kad užminiau ant pono Pew nuotri(Toliaus bus.)

Fred.

P. LIPAVICZIA.

W. K

Garsingos Kalifornijos

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

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.
Cleveland, Ohio.
Puikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir
dėl pakelevingų pas

A. BAVARSKAG

191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

,

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

i.

fl. G. Oestejie
apd Go.

Frank Boiler,

Urnotu ir kiehku.

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į sali linus ahį,
r. tįt.oret

B. Bloch
Kuogeriausiai taiso ir
parduoda visokius dzie-

gorius ir sziaipjau auk

sinius ir sidabrinius dai*

ktus.
210 First st. Elizabeth,

128

Banka Bischolio

W. SLOMINSKA,

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke

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

CHICAGO, ILL.

679 Milwaukee Avenue,

>

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

jDWIEMS MEDALIAIS
/ ant Kosciuszkos Paro' dos už rūpestingą, teisinga ir artistiszką iszdirbimą.

iszauodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
aivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziame SZipkOl’tO
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

1
g
J
1

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
RĖKLŲ, MARSZAL-f|
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

^

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

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijosrublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

8

ckr

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

Ąptapas /L Jocis.
str.

ęgh

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 ik! 12 adynal.

Office 726 S. 2 nd

djip

)
>

W. SLOMINSKA, 079 MILWAUKEE AV.,

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose. Proves už sužeidimų pricsz kompanijas pajima varyti už dykų
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas, at
jieszko parduoda, ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, biokins.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
bas. Laiko visokius Įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniczius į stubas.

CHICAGO, ILL.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigaR
E. MASCOT p rup.
314 Second str.
Elizabethport, NJ
Agentas Californijos vyno. San Fra:
cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan

218 & 220 Second str.

Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.

Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakoi’tCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.

65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Elizabeth, N.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, n
nas ir szvicžias elis.
232 First str. Cor. Pine str.

Central Hotel

Tai vaikine kur smagu užeit! Geriina
327—329 Trumbull itr. Elizabeth^
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai N. J. Palei Central dipa.
A. HOFF propr
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
Parduoda
sznapsą, viną. cigaro!
dieną ir naktį.,
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas duris.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

John C. Mannifl!

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
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.
Klausius lotus Plliladelpllįjoje ir Camdene? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas 6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
kias arbatas, kava ir
2548 Richmond str.PhiIade|phiaJPa( vyną.

B. Brody

Geriausias visam mieste k
beris. Kerpa plaukus, skutai

171 First street
ELIZABETH. N.

