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nyczioje, jeigu protestonų tokia sąžinė butų, PIRMUTINE LIE1UVISZKA TRAUKTU
nerastume visame Washingtone gana didelių
ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
namų, kur galėtų toki pinįgai sutilpti, kiek
VISOKIU PAVEIKSLU.
garsus politikieriai Amerikos valdžiai nuva
Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvę
-jP h i 1 a d e l p h i a, P a. Pcnnsyl va nij os ex' gia.
senatorius Quay iszteisintas. Garsi prova ex— Neseniai tūlas protcstoniszkas kunįgu- fotografijų. Darbą atlieku pigiai, greitai ir
senatoriaus Quay, kuri per visus metus tęsė žis New Yorke ,, Minot Savage” vieszai aisz- gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas
si, galutinai užsibaigė ant naudos senatoriaus. kino, jog didesnė pusė protestoniszkų prieze-J pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus
' Minėta prova kilo isz dviejų politikiszkų re- rių esą niekam netikę. Todėl niekados nesa | ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
< publikoniszkų konfliktų, vienos partijos poli- ko pamokslų apie tikėjimiszkus daiktus, bet nabasznįkus jūsų namuose.
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
otikiszku vadovu buvo senatorius Quay (Bis apie politiką, biznį kares etc. Tas ju klausy
marku Pęnnsilvanijos vadinamas; tarnavo jis tojams žinoma patinka, katrie aĮiie tikėjimą tėvų arba prisiegų, o norėtumėt ir patys ant
20 metų ant politikiszkos dirvos), o antras Jo niekados nieko negirdėjo, o mokslainėse bū jų but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
nas W anamakcr, priežastis to konflikto buvo dami mažais nesimokino, užtai neturi jokio rysim, kad iszrodis taip, kaip butų buvę visi
’ subankrutimas .,Peoples Bank", kur senato supratimo apie tikėjimiszkus daiktus; priežo
1 roke nz tokias lotograrijas, b 8-->-oo, o
rius Qucy buvo įmaiszytas buk naudojęs val- dis sako: „koks pons toks kroms”.
12 -$4.oo. Malavoti $5.oo už tuz.; 82.oo .rei
l stijos pinįgus nelegaliszku budu ant savo prikia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus
-i vatiszko biznio, bet, kadan-gi minėto subankaip gausit pirmą prabą.
krutito banko prezidentas ir kasierius jau ne
'Taipgi mokinu daryt fotografijas už T
gyvena. vienas nusitrucijo. o kitas staiga mi
ir duodu lekcijas d<"l malevojimo dideliu pa
rė, senatoriui buvo labai lengvai iszsi teisinti.
— Popiežius Leonas XIII seniai jau ap veikslų 50 et. už adyną, arba 820 už visą iszPrieszinįkai negalėjo jokių pertikrinanezių
sūdytas per daktarus ant smerties, dar kibą mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai,
darodymų džiuriai paduoti, o senatorius savo |
! ilgai gyvens.
Dvideszimtuosc metuose jo vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir grei“ apgynimo paėmė geriausius advokatus.
amžiaus pranaszavo jam daktarai trumpą am greitai iszmokt.
Szitą profesija yri labai
Advokatai Watson isz Pitsburgo ir
žių. isz priežasties labai silpnų plauczių. Dvi- naudinga del lietuvių, tad nesnauskit, bet
Sharpley su Shields isz l’hi ladelphijos savo
deszimts metų potam, kada Jokimas Pecci griebkitės prie mokslo, o iszmoke nesigailė'neiszpiisakyta iszkalba per dvi nedėli teisino
. _ ilsėjos ant vakacijų miesto Benėvento kaipo
senatorių; tas žinoma ir dideli Įspūdi padarė!
? 1 .i i delegatas apastaliszkas liga ateinant i popiežių
Del fraukhno fotografijų vis tiek lyja ai
ant džiurės (jury) prastu darbiniku ;žmonelių. .7.
.
...
. .
, .
. ..
z
visai buvo isznaikinus taip, jog daktarai jį ap gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom
. Toki iszkalbus advokatai gali teisingai irsveileido ant smertelno patalo be vilties iszgyji- nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
kam ligą įkalbėti; norint senatoriui kasztavo,
mo. Tiktai daktaras Volpis isz Neapolio iszSu guodone
u ale liko iszteisintas. Vienok tas politikiszkas
gelbėjo jį nerviszku budu mirsztantį szaltomis
Benson
. konfliktas dviejų milijonierių nepaliko be pa
maudyklėmis. Lyginai ir paskutinė liga bu
370 Bedford avė.
sekmės; exsenatorius Quay kaip ten nebūtų
vo stebuklingai iszgydyta.
liks nuo politikiszkos dirvos atstumtu, nes jau
— Maskolių valdžia nusloginus gaivalus
per ilgai savo geležine ranka bismarkavo
o
svetinių tautų, beje: lietuvius, lenkus, tautas
Pennsylvanijos valstijoje.
ant Uralo ir Kaukazo, atėjo dabar dalis ant
Musų keliaujancziu agentu yra Sta
— Milžiniszkas kareiviszkas laivas Ame Finnų, buvo tai dar vienatinė tauta po masko
Jam daleista
rikos. Amerikonai entliusiasme pasekmingos lių valdžia, kuri turėjo savo urėdiszką kalbą nislovas Lukoszeviczius.
i karės su Ispanais, nutarė padidinti kariszką finniszką, pinįgus muszė savo eic., bet szįmet
t, laivinę. Tas milžiniszkas laivas vadįsis ,,A- iszėjo cariszkas įstatatas užvesti viską masko- vimus. Pas jį taipgi galima gauti nu si
< merican Boy”. Minėtas laivas turės ilgio 310 liszkai. Finnai pripratę daugiau prie liuosymetrų; iki sziam laikui Amerikos didžiausias bės, matydami tą prispaudimą, apleidžia savo
laivas turėjo tiktai 108 metrus ilgio. Pajicga gimtinę, bėga į platų svietą daugiausiai į ASKKBKj
48,410 tonų, iki sziol didžiausias turėjo 15,000 meriką. Neseniai laivas ,,Baltic” atvežė 500
tonų. Tas kolosas darys ant adynos -10 kilo- omegrantų į Ameriką.
Toks tai likimas
r metrų. Apginkluotas bus su 228 anuotomis. smulkių tautų po despotiszka valdžia MaskoPo vardu New Yorko rubsiuvių moteriszKariumenė susidės isz 170 apicierų ir 2500 ka lijos, ale reikia tikėtis, jog ir didelis kamuolys kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kroj roivių. Tai jau ne laivas, ale plaukianti tvir- pririetės galo, duok Dieve tiktai greieziaus. i mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
tynė (krepastis), katro kasztai isznesz 20,000,
— Ant Kriino, Pietinėj Maskolijoj, neto-1 aQtras durys nuo aptiekos. V isie esate szir000 dolerių.
li pagarsėjusios gintu vės Sevastopolians atka dingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati
SlmlZ
^&nnttl)ę(j
— Sekretorius skarbo Washing!ono val sė uždumta senovės miestą, kur randa mur darymą, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
stijos nesenei apturėjo tris czekius, kožnas po muliuos, isz terrakotos ir isz kitokių medegų Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigtūkstantį dolerių, o laiszke buVo tie žodžiai: statuas, visokius naminius rakandus ir tt. ant iansei, 2 dailius prezentus duosime kiokvieJ ,,Garbingas pone, tie pinįgai priguli valdžios 300 m. pirm Kristaus gimimo gyventojų var nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
tojamus. Miestas tasai buvo grekonų uždė steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
i.įncyvardą bei nusikaltimą Dievas pąts žino, tas, paskui.pateko rymionims.
Dabar ant miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo
apt.jekos.jjy
j
-išYJ8 tai. vaisiai spąviednės katalikiszkojft i baž1 s
i
l

-,J 1 Žinios isz Amerikos.

Žinios isz pasvieezio.
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negali nuo vietos atstatyti.
(Isz ,, Ūkininko

„augsztų protų“. Tokiu budu vieni
pripažįsta Dievą nepabaigtai iszmintingą. getą, teisingą, visogalį, kiti-gi pri
-------- o--------pažįsta aklą, nejauczianczią, be doriszIsz Vasiliszkes, Kauno p.
Grinkiszkes filijoj seniaus giedodavo, Atheizmas ir anarchizmas. kos žymes pajiegą. Katrie geresnę pa
sau dalelę, lengva suprasti, tikt
kaip kam tiko: tai lenkiszkai, tai lietuSekant patarimą mokįtųjų geriau- sirinko
:
viszkai. Paskui vien tik lietuviszkai; šia pradėti iszaiszkinimą tūlo klausymo negalima iszmanyti vardan dividuumų
bet kad seniejie trauke baisiąsias drai iszaiszkinimu vardo ir jo ženklinimo. ant naudos draugijai, tėvynei, jeigu
kytąsias giesmes, apszviestai jaunuome Žodis „atheizmas” paeina nuo dviejų juos visus laukia vienoks galas, prigunei patiko grynįtosios, ir pasidarė nesu graikiszkų žodžių ir tą pat reiszkia, ką lintys nuo aklos, nepergaliamos pajietikimas. Tiesą pasakius, nesutikimai lietuviszkas „bedievyste”.
Bedieviais gos?
nebūtų kilę, kad ne kriauezius Saldunas vadiname žmones be Dievo ir galime
Tarp daugumo priežasczių, gimir tūlas Krienas, velyjęs savę vadinti juosius paskirti į 2 skyrių: 1) į bedie danczių bedievystę trys yra svarbiau
Krienoviczium. Kunįgelis ne szio, ne vius praktikoj’ ir 2) į bedievius teorijoj’. sios: palinkimas proto prie nepapras
to: teisinosi paliepimu vyskupo nega Praktiszkaisiais bedieviais vadinasi tie- tos minties, isztvirkimas valios ir blogi
dinti senovės, bet to mums jau neužten jie, ką pasivedę pageidimams gyvena darbai, nes į Dievą tas tikt netiki, sako
ka. Gerąją senovę lenkiame, bet pras ne kaipo žmonėms tiktų, nepildo parei Bakenas isz Verutamo, kas turi savo
tąją geistume pataisyti su pagelba vadų, gų religijos, peržengia ir niekina Dievo užsiėmimą tame kad Dievo nebūtų.
prisakymus, žodžiu, taip gyvena, lyg Jeigu neretai žmones, ką „nelabai“ ti
būdac meldimosi. Kol kas bus trauksi- ir ne Dievo, ne augsztesnes tiesos ne- ki į Dievą, gyvena geriau už tikinezius,
me kožnas savuotiszkai, kol nesutaikįs butų; tokių bedievių, kaip liūdnas pa tai paeina isz to, kad vieni ir kiti ne
musų. Naujoji Karunka visiems geriau rodo datyrimas, yra gana daug, nors nuosekliai elgiasi: bddieviai pasiduoda
patinka už senąją; lygiai dedas ir su ki ir jiejie neprisipažįsta prie bedievystes, prigimtiems doriszkiems idealams, ku
toms giesmėmis. Tik klapatas su „Pul o net ir pyksta, jeigu kas drįsta (jiems rie nesuprantami be pažinimo Dievo, o
kim antkelių”, kad labai daug yra len- bedievystę prikiszti) juosius bedieviais tikintiejie pasiduoda savo blogiems pri
kiszkų žodžių, kartais visiszkai be rei pavadįti. Bedieviai antrojo skyriaus — gimtiems palinkimams, kurių turėtų
kalo, kaip tai: ,,strioszniausia“: delko- teoretiszkiejie, vadinasi žmones, ką fy- vengti.
O
Pažiūrėkime dabar, koki bus vaigi ne baisiausia? Suplikacijoje reiktų ziszkai ir protiszkai subrendę užgina
Dievo būvį, arba stengiasi darodyti šiai atheizmo nuosekliai
akis metasi.
(Isz Tėvynės Sargo.) Dievo n’esą. Ar yra ant svieto toki tikoj. Pastaczius vieton Dievo „gam
Vilniuje, ant maskolinimo vie bedieviai? Istorija ir datyrimas vėl at tos pajiegas“ negali žmogus įgyti du
tinių gyventojų, maskoliai parengė an sako tvirtinaneziai, jog yra žmonės, ką szios ramumo, nes turi pasiduoti augsztrą skaitinyczią ant Botaniszkos ulyczios. užgina Dievo būvį, arba stengiasi da tesniai, nepermaldaujamai o aklai ir neGyvenime žmo
Žinoma, skaitinyczioj bus vien maskoli- rodyti Dievo n‘esą, nors ir nėra tokių, guodojamai pajiegai.
szkos knįgos garbinanczios carą, jo tar ką suaugę ir turėdami sveiką protą ne gaus ant szio svieto nėra rožes, ką butų
nus, stacziatikystę ir maskolystę. Knį- turėtų supratimo apie Dievą. Žmonių be dygių, nėra megumų, ką apsieitų be
gas isz skaitinyczios be jokio užmokes- religijiszkumas aisžkiai tą liudyja. Ne sunkių aukų ir pakakįtų geidimus. Konio duoda ir į namus norintiems pasi žiūrint ant skirtumo persitikrinimų iszskaityti. Mieriai rodosi geri, tikt mas sidirbusių saviszkai prote ir szirdyje, žmogus, ar visa tauta, ar net visa žmokolių rankose jie bus į iszvirkszcziąją visi pripažįsta ir atjauezia savo prigulė gija tokiuose surrogatuose, kaip ,,aklas
pusę iszversti.
jimą nuo augsztesnių tiesų, su kuriomis likimas“, griaujaneziuose isz pamatų
szeip ar teip reikia apsirokuoti.
Tas kaip žmogaus tikėjimą į jo augsztesnį
rasztinyczia Krasnavo gminos. Raszti- žmogaus jautimas augsztesnes tvarkos paskyrimą, taip ir viltį į iszpildymą to
nįku ten yra Blaževyczius didis judoszius ir pripažinimas savo nuo jos prigulėji paskyrimo, net meilę artymo ir Dievo?
iszdavikas, sznipukas, musų žandaras. mo yra szirdžia religijos. Ir taip vadi Nes koks gali būti augsztesnis žmogaus
Blažys jau net patsai daro pas žmones nami bedieviai, nors teorijoje užgina siekis, jei viiukuom valdo aklas liki
kratas, jieszkodamas lietuviszkų laikra- Dieva, negali iszsiliuosuoti nuo religi- mas, neturintys nieko abelno su žmo
szczių ir kuyguczių. Užpernai pas Mi- jos ir nesirupįti apie duszios spakajų ir gaus norais, troszkimais, idealais? Kam
lanczį į Navinykelius pats iszsižiojęs su sąžines grynumą. Nuo theistų skiriasi jieszkoti, siekti tų siekių, žinant, kad
žandarais jieszkojo „Ūkininko”, ale nie tuomi, kad szitie pripažįsta ir tiki į ant galų galo tos aklos pajiegos viskį
ko nepesze. Berežninkuose pas Stas- Augszcziausią Esybę, nepabaigtai to sunaikįs, apvers į niekus visus žmonių
keviezių taipos-gi užvede žandarus ir bulą, vadinamą Dievu, tuom tarpu kaip darbus, iszmislus, atradimus? Meile
pats jieszkojo lietuviszkų knįgų.
Mat atheistai vieton Dievo iszranda' sau vi artymo, sąjausmas, pasiszventimas (dėl)
tasai rasztinįkas turi gerą sau draugą sokius surrogatus, kaip antai „gamtos kitų labui ir neturi prasmes, kaip virvaitą Szesztakauską, kurį kaip neregį'tiesos“, priesz kurias kalbina visus len szui minėjau, atmetus supratimą apie
už nosies vadžioja ir abudu visur laksto kti galvas, „iszganymą per numarinimą Dievą. Viskas nuo ko priguli progre
ir daro Kratas.
noro gyvasties“, o Comte, pozitizmo sas žmonijos, viskas, kas yra siekiu
Ar-gi Krasnavo gmino žmones toki tėvas, iszkombinavojo net visą žmoni- sunkiausių darbų, pasiszventimų, sąžikarszcziausių
yra dideli mulkiai, jogei tuodu judosziu jos religiją“ be Dievo, užtai su kultu niszkiausių tyrinėjimų,

Isz Lietuvos
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dūsavimų, viskas tas, priėmus teoriją koki ateina į galvą: valdytojai, reika
atheistų, nustoja pamato, pavirsta į per- laudami paklusnumo tiesoms, o pats tas
einanczias šmėklas, del kurių ne dirbti tiesas mindžiodami po kojų, ar laužy
nė gyventi neužsimoka; lieka nebviltis, dami prigimtas padonų tiesas skatina
nuo kurios gali iszgelbėti vien tikėji savuoju paveizdu padonus prie anarchi
mas.
zmo; mokyklos, kuriose mokslas tikėji
Užgynus Dievą, žmogus iszsiliuo- mo suvis neturi vietos arba iszguldomas
suoja nuo atsakymo už intencijas savo neprigimtoj, nepermanomoj kalboj, ne
darbų, už ketinimus, o paskui už pa gali užkirsti anarchizmui kelią; viduti
ežius darbus ir tuomi pat patsai savę nes ir augsztesnes mokyklos, sumažinę
pripažįsta ,,dievuku“ viduriniai nuo nie ad minimum filozofijos mokslą, neįsten
ko neprigulineziu, o virszutiniai nuo gia kovoti su teorijomis materializmo,
gamtos ir draugijos tiesų, kurioms pri- nuosekliai su bedievyste ir bavaldyste.
perstas pasienoti.
Žinoma, ant kiek Ir Gudijoj, nors szimtai, tukstaneziai
galima sziokiu ar tokiu budu nuo tų tie milijonų rublių iszeina ant pasamdymo
sų iszsisukti, ant tiek žmogus stojasi apgynėjų tiesos, anarchizmas vis plati
didesniu ,,dievuku“, ant tiek locna va nasi, nes tie pats apgynėjai galutinai el
lia, t. y. sauvale yra pamatu jo darbų. giasi ne geriau už paežius anarchistus.
Greicziau ar paskiau tokia pavienių y- Ar nepanaszi czionai valdžia į tą kukę
patų sauvale turi pagimdyti draugijisz- po aržuolu baikoj Krilovo?
ką dizorganizaciją, apsireiszkianczią iszVirszaitis.
pradžių kovoj su valdžia, t. y. anaresizme, o paskui b^rbariszkoj kovoj visų
Patemyjimai.
šu visais.
No, 14 ,, Vilties” perskaieziau aky
Isz szito aiszkiai matome, jog be
dievyste yra tiktai metafiziszka teorija, vą korespondenciją isz Gilberton, Pa.
paeinanezia isz materializmo ir natūra Koks tai ..socijalistas”, kurs apie socilizmo visuose savo apsireiszkimuo.se, jalizmą tiek tik težino, kas jis (socijalizpraktikoj persikeiezianezia į anarchiją, nias) įvyks neužilgo (to įvykimo laukia
ką patvirtina ir istorija. Neronas turint jau 16 metų) ir kad visi turės pasidalinti
savę dievu, atsižymėjo taip nuožmiais turtais, sznekėjo ant susirinkimo, bet
darbais, jog be pasidrovejimo negalima tik paezias pliovones ir dar iszdergė prie
ne pamislyti. Bedieviszkos teorijos en- tos progos Amerikos vėliavą. Kores
ciklopedistų XVIH-jo amžiaus iszsipla- pondentas taip pasipiktino isz kalbėtojo,
tinę platesniuose draugijos sluogsniuose kad net vardan geroves socijalizmo pa
(luomose) pagimdė prancūzų revoliucį taria shenandoriecziams neleisti to ,,soją su paveikslais tokio nežmoniszko nuo cijalisto” daugiau su prakalbomis.
žmumo, gyvuliszko pasielgimo, kad
Tokių mokytų ,,socijalistų” ba! ir
gėdą daro visai žmonijai. Dabartinis ,,apszviestunų” yra pas mus — eibis.
anarchizmas-kudikis to pat atheizmo
Bet jų yra netiktai pas mus, yra ir
paeinanezio isz materialiszkų teorijų, Europoje. Neseniai skaieziau apie sotaip iszsiplatinusių mus gadynėse, įve cijalistą Galicijoje. Vargszas kalbėjo
dusių vieton tiesos fiziszką pajiegą, ku- ilgai, bet turbūt taip, kaip ans ,,socija
riaja naudojasi valdytiniai lygiai su vai listas” isz Shenandoah, nes nieko ne
dytojais. Ir nekeista. Kartos iszau- pertikrino. Ant galo puolė jam lai
klėtos mokyklose, isz kurių ir vardą minga mislis į galvą užgauti -religiszkus
Dievo iszvarė, be supratimo apie augsz- žmonių jausmus.
— Ar žinote dėlko Kristų nukrytesnią svieto tvarką, nustoja patogumo
kokių nors gerų darbų, o nuosekliai žiavojo?
Žmonės tyli ausis suglaudę.
nuo teoretiszkos negacijos pereina iki
— Dėlto kad nebuvo organizacijos!
praktiszkam naikinimui visko, kas tik
prieszinasi jų norui, arba tiesiog, kas — apreiszkia patetiszku balu kalbėto
tik joms naikįti patinka.
jas.
Tuo argumentu pertikrino visus.
Aiszku, jog iszvaduoti tautas nuo
Pasitaikė man kartą būti ant pra
anarchizmo negali nė policija, nė kali
niai, nė įtatai; vien religija, tikėjimas į kalbų viename miestelyje. Tarp kitų
vieną Dievą gali sugrąžįti ir užlaikyti kalbėjo ir ,,socijalistas”. Aiszkino jis'
reikalingą tvarką. Praktiszki pritaiky tą, kad su pinįgais žmogus viską reiszmai isz visko, apie ką kalbėjome, sztai kia, o be pinįgų tai nieko neženklina —

net ir pats Dievas buk neįleidžiąs be pi
nįgų į dangų.
— Bukime visi socijalistais — szaukė jis, — taaa turėsime visi pinįgų; ga
lėsime ir kunįgui užmokėti ir antbažnyczios duoti....
Žmonelės tik rankomis ploja.
— Pasakyk man tamista, kokį
szventąjį Dievas įleido į dangų už pinįgus? — paklausiau kalbėtojo.
,, Socijalistas” pradėjo rangytis ir
— myk! myk!
Salėje plojimas rankų, bet jau man.
Ateinu kartą pas savo pažįstamą,
jau ne socijalistą, tik ,,mokslinįką”.
Žiūru, mano Juozelis (toks mano drau
go vardas) sėdi susilenkęs, alkūnes į
kelius atrėmęs, galvą delnais suspaudęs
ir — mislyja, mislyja.........
— Ką mislyji? — klausiu.
— Brolau! — sako man su tokia
mina, lyg jo rankose butų likimai viso
svieto — misliju apie tai, kad jeigu turėcziau gerą ranką, tai paraszycziau knįgą — vat szitokią (ežia rankas praskėtė,
rodydamas ant storio knįgos, kurs iszneszė netoli sieksnio) — taip, paraszy
cziau ir duoeziau vardą jai: ,, Mokslas”.
— Kągi tuteuai parašytumei ?
— Nieko daugiau, tik apie mok
slą: mokslas, mokslas — ir daugiau
nieko.
Bandžiau isztirti, ką jis ypatingai
apie mokslą paraszytų, bet, galite su
prasti, nieko neisztyriau... . Vargszas
Juozelis taurai netik raszyti, bet ir skai
tyt nemoka.
Kągi apie tokius ,, socijalEtus” ir
tokius , .apszviestunus” galime pasakyti?
Tiktai tiek:
Dievas Tėvas juos sutvėrė, Dievas
Simus atpirko, bet Dvasia szventa užmirszo apszviesti.
x—s.
Scranton, Pa.
1 c dieną szio
mėnesio atsiliko czionykszczios socija
listų draugystes balius.
Žadėjo ant to
baliaus pribūti ir Mildos giesminįkai isz
New Yorko, bet nepribuvo. Del tų
giesminįkų suvažiavo ant baliaus žmo
nes ir isz kitų miestų, ypatingai isz Pitston’o, bet pamatę, kad dainavimo, dėl
kurio atvažiavo, nėra, pasiskubino na
mo. Žmonių ant baliaus buvo mažai.
Czionykszczia lietuviszka parapija
ketina vasarą varyti bažnyczią augszcziau, nes dabar yra tik skiepas.
Z. R.
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„Garsas Amerikos lietuviu-

dant apsisaugotumet nuo tokio latro.
damas ant daugybės autoritetų iszrodo, kad
|Į
Seatonville, III. Mainos dir- p. D. neturi tiesos.
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Ant galo ,,Dirvoje” yra paminėta apie
re ežia taipgi unija po pardu ,, United musų brolius Lietuvoje, nukentėjusius už lie
tuvystę. Randame ežia paveikslus d-ro Mamines workers of America”,
Naujas tulaiczio ir jo žmonos, taipgi studento Dani
sąnarys įstojimo tur mokėti §5 .00.
liausko; pridėtas taipgi yra paveiksi as deganJ. Vinslovas.
czios lietuviszkos bažnyczios Forest Cityje.
Wilmington, Del. Oras gra Pa.

žus ir sziltas.

Lietuviai pusėtinam suti-

o

JMauji iszpadijnai

sytų skvajeriui czeverykus. Darbai ge
rai eina, ale jau stoka darbinįkų, ką
—(Daktarai Paryžiaus Pasteuro institu| pirm kelių sąvaiczių buvo, biskį suma tutos, užsiėmanti tirinėjimų visokių pavojin
fejg žėjo, nes pagarsėjus, kad Wilmington’e
gų Jinpanczių ligų iszrabo serum arba vaistą,
gal kas nor kokį darbą iszsimokinti, kurisai įskepytas didžiausiems girtokliams,

dE

jg

gydo juos nuo palinkimo prie gerymo suaigNors mažas užmokestis už darbo valan inanezių gėrimų: girtuoklis kuriam bus įczjr§
dą, tacziaus tur dirbti norėdami iszmok-. kszta po od a to naujai iszrasto serum ne tikt,
Plnįgus ir visokius ran<<raszczins reikia siųsti
nejauezia dauginus traukimo prie svaigynancant szio adreso:
fe ti darbą.
zių gorimų, bet teip jų nekenezia kad negali
RE V. B. ZINB7AUS.
|
Musų
Port
Chester,
i gerti Jeigu visai teisybė, ką apie tą naują vELIZABETH, N. J.
i
L
® miestelio lietuviai taipgi pradėjo krutėti. aistą raszo Jaikraszcziuose, tai isz tikro Pary
19 dieną pereito mėnesio užsidėjo drau žiaus Pastenro instituto daktarus galima bus
gystė broliszkos pagelbos po vardu szv. laikyti už didžiausius žmonijos geradėjus;
Lietuviai Amerikoj.
Juozupo, tiktai geistina butų, kad prie patarnaus jie gal ir musu lietuviszkiems gir
tuokliams. Tąsyk mes galėsime pasekmingai
Elizabeth, N.J. Szitą nedėlią tos draugystės lietuviai prisiraszinėtų
• daabuotiesi ant pakėlimo musu tautos, kada
atsiliko czionykszczioje lietuviszkoje ba- konoskaitlingiausiai. Apart to lietuviai terp lietuviu isznyks girtuokliavimai.
žnyczioje keturesdeszimts adynų atlai visi gražioj sutikmėj gyvena. Podraug
— Preparatorius Paryžiaus Politechniszdai. Suvažiavo szie kunįgai: kun. A. mus szv. Juozupo draugystė sudeda ko- kos mokslainės Jaupert iszrado būdą kaip pa
Milukas isz Brooklyn’o, P. Saurusaitis noszirdingiausią padėkavonę guodoti- taisyti dagedusį orą uždarytuose ruimuose be
isz Waterbury, Conn., M. Szedvydis nam kun. J. Žebriui už szszelpimą mus; jokio pravėdinimo, atibarymo langu arba du
riu. Ja n bert persitikrino, kad musu orenuoisz Pittston, Pa., J. Kaulakis isz Phila- dvasiszkai. Su guodone
szimtis azoto visada yra tas pats taigi 79 proc.
Jonas Zubas, dr sekr. mažinasi tikt nuoszimtis oxy geno, kurį visoki
gyvuliai, kaip antai žvėrys, net augmenys su
-----o
-----isz Newarko ir V. Chlebovski isz Pa
naudoja bekvėpuojant.
Sumažėjus nuszimNaujos knygosezio oxy geno oras taip pagedo, kad jame žmo
ssaic N. J.
Atlaidai atsiliko dailiai; į du szimD i ų v a No. 2.
P o p u 1 a r i s z k a s gus be pavojaus negali iszbuti per ilgesnį lai
ran kvedis F y z i k o s.
Parasze P. ką. Janbet todėl iszrado atsakanezią inedegą
tu žmonių atliko velykinę iszpažintį.
kuri įgabęta į vietą su pagedusiu oru, tuojaus
Prieg tam atėjo trys draugystes in Nėris, S h e n a n d o a h, 1899.
Ir vėl svarbia knįgą pagamino mums kn. jam tiek oxygeno, kiek jo oras turi turėti. Isz
corpore: Szv. Kazimiero, Juozapo ir
A. Milukas. Turėjome po laikraszczius ir ko yra ta medega, tą tuom tarpu iszradėjas
Jurgio ant miszparų ir tokiu budu prisi szeip knįge'les apraszymus keleto fiziszkų ap- laiko paslaptyje: kadangi jį nori savo tėvynes
dėjo prie iszkilmingesnio užbaigimo at sireiszkimų, bet tikru fyziaos vadovėliu pasi pavesti reikaluose atsigynimo, ant atnaujini
laidų 40 valandų. — Labai gražu, kad girti ligsziol negalėjome, Girdėjome jau se- mo oro pavandeniuose karisžkuose laivuose ir
katalikiszkos draugystes neužmirszta niai nuo tūlo tautieczio, jog; rasząs „Kvyzi- narams. Ant prisakymo laivinės ministerijos
su Jnuberto iszradimu darė bandavones ir jos
atlankyti savo Iszganytoją in corpore.— ką”, bet tas tautietis, rodosi , nė vieno užma- buvo pasekmingesnės negu galėjo laukti, 4
nyto savo darbo nepabaigė. Išzvadavo jį se
nyvas musų rasztinįkas p. P. Nerys. Paties svaru tos medegos užtenka ant to, kad suau
joms užmoka savo malone.
vardo užtenka pasakymui, jog ,,rankvedis” gęs žmogus galėtu liuosai kvėpuoti hermetisz— Neseniai perėjęs į katalikiszką yra darbu sąžiniszku ir geru.
( kai uždarytoj vietoj po vandeniu per 24 va
(Isz „Lietuvos”.
Už ydą vienok veikalui priskaitome, kad landas.
— Vokiszki daktarai iszrado naują
nislovas Fedarczenko, metų 25 amžiaus, gerbtinas autorius nepadarė jokios įžangos,
vidutinio ūgio, baltplaukis, neszvankiai nepaaiszkino, kas tai yra ta fyzika, ir nepa vaistą ant apstabdymo visokių skaudejidavė jokių abelnų patėmyjimų apie tą mokslo mų, kurį praminė orthoformu. Naujas
pradėjo pirmas dienas savo katalikys
szaką. Beto, abejojame, ar tinka vartoti žodį
tės, kadangi didei nuskriaudęs savo ga- e l e k t r a vietoje priimto žodžio elektri- vaistas geriausiai tinka ant apstabdymo
spadinę (kaip girdėt paėmęs suvi^szum k a. Ant p. 44 regimai per paprastą lapsus dantų gėlimo, taiposgi prie dantų trau
szimtą dolerių isz kavonės), iszdumė ne calami vandendaris (vandgimdis) pavadin kimo, vieton dabar vartojamų kokainos
arba naikinanezių skaudėjimų gazų, ku
palikęs nė pėdsako. Matyt, patiko jam tas o x y g e n u vietoje h y d r o g e n o.
Apart to szitam ,,Dirvos” numeryje tal- rie, nors teisybe, naikina skaudėjimą,
kriksztynos, kokias gerbtini Elizabeth’o
tautiecziai lietuviai iszkėlė, tad pasivo pinasi atsakymas p. D., kurs pernykszczių bet užtai jie vodingi žmogaus sveikatai.
metų ,,Varpe” buvo iszjuokęs kun. Miluko
■
.
* gęs pinįgų gal kur kitur nusidangino ,, Rank ved į Senoviszkos Istorijos”. Kun. M.
— Gyvenantis New Yorke lenkas
Taigi praneszu visiems, i- duoda savo kritikui asztrią repliką ir pasirem Kulamikovski iszrado kokį ten skystiKas/iuoja ant metu tik $ 7,x?O.
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mą, kuriame sykį iszmirkyti visoki de
ganti daiktai, kaip antai medis, audimai
popiera ir tt., paskui ir iszdžiuvę visai
nedega. Isz ko padarytas tasai skysti
mas, tikrai nežinia. Jeigu isztikro mi
nėtas lenkas iszrado tokį skystimą, tai
nėra abejones, kad už jį gaus gerą užmokesnį. Lenkai vienok paprastai dar
labiaus už amerikonus meusta cdrtiesi,
jų laikraszcziai nesidrovi garsinti apie
neesanczius savo vientaucziu iszradimus,
...
...
todėl ir szitam jų pagarsinimui neverta
perdaug tikėti.
.dar:: č
-7/eH
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, . UŽSILIKĘS SENU GADYNIŲ
GYVUOLYS.

ugb( Žinote, kad senose gadynėse gyno kitoki sutvėrimai ant žemes, isz jų
persikeitimo atsirado sziądienines vei
sles, tikt tos sziądienines veisles, persi• keitusios isz senų, pagal didumą, negal
lygintiesi su savo isznykusiais prabo
čiais (ir medžiai senų gadynių buvo
. kur kas didesni): neiszpasakyto didu
mo, turinti 10.0 pėdų ilgio senų gadynių
plesiosaurai persikeite į per puse maže
snius krokodilius, megiosaurai daug
mažesnius hipopotamus (upių arklius),
mastodontai į sziądieninius slonius. Yra
dar vienok ant musų žemes krasztai,
kur užsiliko nors sumažėję, bet nepersikeitę, nuo anų semi gadynių gyvi sutvė
rimai, kuriems panaszių niekur jau ki
tur nėra ant žemes.
Sztai Austrijos
konsulini Pereinu, ant Javos, Pietinėj
Azijoj, pasisekė sumedžioti vieną isz to
kių žingeidžių sutvėrimų, panaszų į se
niai ant žemes gyvenusias, bet isznykusias baisybes; mokslinczių jis dar neisztirtas, bet Javos malajonys jį gerai pa
žįsta ir vadina ,,liugwinu”.
Pereiros
( sumedžiotas -lingvinas turėjo 10 pėdų
ilgio, ant pakėlimo nuo žemes vos už(tpko 5 žmonių. Isz pasturgalio jis panaszus į krokodilių, isz kaklo ir galvos
panaszus į žaltį, su asztrioms iltims ir
ilgais dantimis, taigi iszrodo lyg kad
. butų žaltys ir neiszpasakyto didumo
driežas. Mėsa jo balta, kaip žuvies, žais
luose nebuvo matyt nė laszo kraujo.
Kadangi ant prisigriebimo į miestą rei
kėjo atlikti ilgą kelionę sausu keliu, tai
-beneszant nuo karszczio saulės spindu
lių neszamo žvėries kūnas sutruko ir pa
gedo taip, kad noroms nenoroms, .Pe
reirai atsėjo jį pamesti. Taigi ir pasi
liko jis neisztirtas; Europos muzejose
■dar taiposgi jo niekur neturi. Ir Perei

rai ant Jovos taiposgi nepasitaikė antru
Iszriszimas logogripho.
kartu kur nors lingviną patikti, melaKadangi niekas ar nenorėjo ar negalėjo
jiecziai vienok pasakoja, kad Javos iszriszti musų logogripho, užtai paduodame
klampynė se dar jų nemažai yra.
iszriszimą patys.
Žodžiai, kurių pradinės litaros, skaito
----- o-----

mos nuo virszaus į apaezią, sudeda vardus
poeto ir jo vertėjo, o galinės, skaitomos toje
paezioje tvarkoje, sudaro vardą tragedijos,
yra sekantiejie:
: •
S-acrament o
C-asimir-Perrie-r
< • •
H-ersche-1
I-thak-e
L-en-a
j / ‘ r - ■•
L-uzo-n
E-ldorad-o
R-ado-m
K-elm-e
A-lmazo-r
P-asi g
S-aul-e
A-spinwal-l
S-oract e
Orleano Mergelė —Schiller-Kapsas.
--------- o---------

Margumynai.

— Nelaimingas žiedas.
Tauta
Isdanų pripažįsta kaltę visų nelaimių vieszpatystes žiedui katras dabar yra savasczia vieszpataujanczios dinastijos- Minėtas žiedas turi
labai keistą praeitį. Laikuose karaliaus Al
fonso XII, tėvo dabartinio karaliaus, gyveno
Ispanijos dvare garsi savo gražumu grovienė
Castiglione. Savo laike minėta grovienė bu
vo apsiausta pulkais adoratorių t. y. kavalie
rių, tarp kurių buvo ir karalius. Puiki gro
vienė buvo persitikrinusi, jog karalius ją paszliubavos.
Bet kada karalius apsivedė su
kunįgaikszcziute Mercedes, prisiegė jam pagiefą, prisiųsdama jam vieną gražią dieną la
bai puikų žiedą. Karalius parodė savo pa
ežiai. katrai labai patiko ir meldė, idant dova
notų jai: karalius ilgai nemislydamas padova
nojo jai. Nuo tos dienos karalienė Mercedes
pradėjo sirgti ir po kelių mėnesių numirė.
„Garso“ agentai,
Karalius tą pat žiedą padovanojo savo bobutei kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
karai. Krystinai, katra po kelių mėnesių tai merą tą nuo skaitytojų, priiminėti orderius'
posgi numirė. Tas žiedas paskui pateko į ant visokių drukoriszkų darbų etc. yra szie:
rankas karaliaus Alfonso sesers, kuri staiga
K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.
numirė kokia nežinoma liga. Po tų nelaimių
karalius pats ėmė neszioti tą žiedą, bet ant J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
nelaimes, laike 24 valandų numirė. Karalie
W kės Barre, Pa.
nė Krystyna, dabartinė regentka, nenorėdama
Fr. BlažeVicz, 1120 Moyamcnsing avė.
tikėti į zababonus, norint ją giminės perkalbi
Philadelphia, Pa.
nėjo nedasilytėti to žiedo, ji vienok nuėmė K. Muzikcviczius, 622 Spruce str.
nuo pirszto nabasztnįko, vienok, perkalbėta
Reading, Pa.
nenesziojo pati, ale užkabino ant kaklo Ispa
J. Puczkus, 201 Stroud street,
nijos patrono szv. Jurgio, kur ir sziądien teWilmington, Del.
b'yra. Ispanu tauta vienok persitikrinusi yra,
Grand Rapids, Mich.
jog tas prakeiktas žiedas užtraukė ant viesz- T. J. Staven,
patystės visas nelaimes, o ypatingai paskuti
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
nių kare pralosztą su Amerikonais.
Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 25S Botle ave. Pittston. Pa

DIDELIS BALIUS!
Ant naudos Lietu viszkos Katalikiszkos
szv. Antano Bažnyczios bus laikomas panedėlio vakare 1 d. Gegužio (May) 99 m. salėje
Pennsylvauijos po numeriu 733 Christian st.
Prasidės ant 8 vai. vakare, įženga dykai. Užpraszomi yra visi lietuviai isz miesto Philadelphijos ir isz apielinkės.

Tie New York Barsi Hdksb.

Isztraukia dantį be
skaudėjimo.

jokio

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
PhiPa IDental l-£ooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa

J.. M. Smalenskas

Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj,
lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
STEIN & MARK0VI6Z, Propr’s.
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.
PARDUODA
Philadelphia, Pa.
Ta draugystė teisingjausia už visas ir
Drapanas ir visokius vyrų aprėdaius.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius diabužius pigiausia. Imokėt reikia įstojimo $5.oo, o
paskui kas mėnuo po-Sl.oo, o laike ligos mogerai ir labai pigiai.
kasi, kokioj užraszytas ant „Police”. Yra
Ateik ir persitikrįk pats.
nuo $25.oo iki 85.oo sergant, o vis tik už vie
138 First st. Elizabethpobth, N
ną dolerį ant mėnesio.

j;

du, ir baigsztus kapitonas laivo, ant kurio važiavau, sugrįžo
— sugrįžo, girdi, į ispaniszką portą.
— Ir asz girdėjau apie jį Anglijoje — tarė daktaras.
Parasze Robertas L. Stevenson.
— Bet apie tai einasi, ar jis turėjo pinįgų?
(Tąsa. )
— Pinįgų! — suriko skvajeris. — Ar girdėjai pasako
jimą? Ko jie jieszkojo, tie galvažudžiai, kad ne pinįgų? Kas
Niekados pirm to nebuvau matęs skvajerio arti.
Jis
jiems daugiau rupi, kaip ne pinįgai? Dėlko jie butų rizikabuvo didelis vyras, daugiau nekaip szeszių pėdų augszczio, ir
voję savo latriszkas maitas, jei ne dėl pinįgų?
platus pecziuose. Jo veidas buvo iszsiputęs, susziurksztėjęs,
— Mes apie tai veikei dasižinosime — atsakė dakta
paraudonavęs ir susiraųkszlėjęs nuo ilgų kelionių. Jo juodos
ras. — Bet tamista turi tekią Karsztą galvą ir taip rėki, kad
bruvys tankiai jupėjo, kas priduodavo jam iszreiszkimą ne pi
asz negaliu dasigauti prie žodžio. Ką asz noriu žinoti, tai szikto, bet karszto ir pokylaus žmogaus.
tą: padėkime, kad turiu kiszeninje nurodymus, kur Flintas
— Eik ežia, pons Dance, — tare daktaras, linktelėjęs
sudėjo savo iždus, ar tie iždai bus dideli?
galvą. — Labą vakarą ir tau, Džimai. Koks geras vejas at— Dideli, pone! - - suriko skvajeris. — Jie bus dide
nesze jus sziezion?
Supervizorius iszsitiesė kaip styga ir apsakė visą isto li taip: jeigu mes rasime nurodymus, apie kuriuos szneki,
riją, lyg iszduodamas lekciją. Reikėjo matyt kaip du džen- asz rengiu laivą Bristolio prieplaukoje ir imu tave ir Hawtlemu pasilenkė ir žiurėjo viens į kitą, užmirszę net rūkyti isz kins’ą su savim, ir turiu atrasti tuos iždus, kad man prisieitų
žingeidumo. Iszgirdęs kaip mano motina nuėjo atgal į viesz- jieszkoti jų ir visus metus.
— Labai gerai — tarė daktaras. — O dabar, jeigu
namį, d-ras Livesey sudavė sau per strėną, o skvajeris suri
ko: ,,bravo” ir nulaužė savo ilgą pypkę, užgavęs ja į peczių. Džimas pristoja, mes atidarysime paką.
Ir jis padėjo ryszį priesz savę ant stalo.
Toli priesz pabaigą p. Trelawney (toks, reikia atsiminti, bu
Ryszis buvo susietas, ir daktaras turėjo iszsiimti savo
vo skvajerio vardas) pasikėlė nuo kresės ir pradėjo vaikszczioti po kambarį, o daktaras, kad geriau girdėti, nusiėmė dėžę su įrankiais ir perkirpti siulus savo daktariszkomis žir
iszpudruotą peruką ir taip sėdėjo, iszrodydamas isztiesų keis klėmis. Viduryje buvo daiktai — knįga ir užpeczėtyta popierą.
tai su savo locna trumpai nukirpta cziupryna.
— Pirm visko peržiūrėsime knįgą — patėmyjo daktaras.
, Ant galo p. Dance pabaigė pasakojimą.
Skvajeris ir asz žiūrėjome per jo peczius, kaip jis ati
— Ponas Dance, — tare skvajeris — tamsta esi labai
doras žmogus. Kas link sumindymo ano neszvaraus, nuož dengė paką, nes d-ras Livesey maloniai mostelėjo man, kad
maus latro, asz pripažįstu už dorybes darbą, kaip sutriuszki- eieziau nuo szalinio stalo, kur valgiau, drauge vesti tardy
nimų trindes. Szitas vaikas Flawkins yra mitrus kaip temy- mus.
Ant pirmo puslayio buvo paraszyti sakiniai, be susiriju. : Hawkins, suskambįk! Ponas Dance turi gauti eliaus.
— Ir taip, Džimai, — tarė daktaras -- tu turi tą daik szimo ir tvarkos, kokius tik žmogus su plunksna rankoje ga
li raszyti isz nuobodumo arba kad prasilavinti. Vienas buvo
tą, kurio jie jieszkojo, turi?
,,Billo Boneso vaidentuve’,
• — Czia yra, pone, — tariau, paduodamas jam ceratinį toks, kaip ir tatuotas ženklas:
paskui,,Mr. W. Bones, pagelbinįkas”.
,,Nebėra rūmo”.
paką.
Daktaras apžiurėjo jį isz visų pusių, lyg jam pirsztai ,,Nuo Palm Key jis gavo tai” — ir keletas kitų plunksnos
butų nięžtėję atidaryti, bet vietoje padaryti taip, jis įdėjo jį patraukimų, daugiausiai pavienių, nesuprantamų žodžių. Asz
negalėjau susilaikyti nuo akyvumo, kas buvo tas, ką ,,gavo
romiai į kiszenių savo žipono.
Peiliu į nždakalį, ar
— Skvajeri, — tarė jis — kad Dance iszgers elių, jis, tai”, ir kas buvo ..tai”, kurį jis gavo.
žinoma, turi eiti aut savo tarnystes, bet asz noriu užlaikyti ką?
— Nekiek pamokinimo czia — tarė daktaras, peržiū
Džimą Hawkins ant nakvynės pas savę ir, su susų pavelyjirėjęs.
mu, noriu, kad jam atnesztu pyrago ant vakarienės.
Sekantiejie deszimts ar dvylika puslapių buvo pripil
— Kaip nori, Livesey, —tarė skvajeris. — Hawkins
dyti eilėmis akyvų užraszymų. Viename gale' linijos stovėjo
užsipelnė ant geresnio daikto, kaip pyragas.
Man atneszė didelį pajų ir padėjo ant szalinio stalo, diena ir metai, o kitame atima pinįgų, kaip paprastai atskai
kur asz nuo szirdies pavalgiau vakarienę, nes buvau alkanas, tų knįgose; bet vietoje paaiszkinimų buvo padėti kryžiai ne
kaip peslis. Tuo tarpu ponas Dance buvo toliau giriamas ir vienodame skaitliuie. Birželio 12 b. 1745 m. pavyzdyn, su
ma septinių deszimczių svarų buvo užraszyta aiszkiai, kaipo
ant galo paleistas.
skola kažin kam, ir nebuvo nieko, kaip tik szeszi kryželiai
— O dabar, skvajeri, — tarė daktaras.
— O dabar, Livesey, — tarė skvajeris toje paezioje paaiszkinimui kam. Keliuose atsitikimuose, tiesa, buvo pri
durtas vardas, kaip „Ties Caracass” arba paženklinimas il
valandoje.
— Kalbėkime vienas, o paskui kitas — nusijuokė dak gumo bei plalumo, kaip ,,62 gr. 17’ 2o” ,19 gr. 2’ 40”“.
Atskaitos tęsėsi beveik per 20 metų, skaitlius įėjimų
taras Livesey. — Tamista girdėjai apie Flintą, asz mislyjų?
— Ar asz girdėjau apie jį! — suriko skvajeris. — Ar augo didyn kasmet, laikui slenkant, ir ant galo viskas būvo
asz girdėjau apie jį, sakai! Jis buvo nuožmiausias galvažu sutraukta į vieuą krūvą po penkių ar szeszių klaidingų sudė
dys, koks tik važinėjo kada po mares.
Blackbeardias buvo jimų, ir tie žodžiai pridurti: „Bones’o iždas”.
vaiku priesz Flintą. Ispanai taip paszė lūšiai bijojosi jo, kad,
— Asz czia negaliu surasti nė prapžios, nė pabaigossakau tau, asz kartais didžiuodavausi, kad jis buvo anglas. tarė d-ras Livesey.
(Tolinus busk) •
Macziau j,o virszutines buris su szitomis akimis, ties Trinida
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Czebatai ir Czeverykai!

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
arba kolioszus, tai eik pas
333 - 339 Trumbull str.
Louis J. Sauer.
Elizabeth port, N. J.
ant
170 First
Corn. Court str.
Telefonas 665.
ELIZABETH N J.
Czia tu rasi geriausius czeverik « už
Pirmos k litu os Kotelį
pigiausią prekg visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.
UŽLAIKO SCRANTON’E

E. Hummel.
Pigus Forniczią sztoras, Graborius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY NJ
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius gėrymus.
Sveozius savo vaiszina
Gal nori nusiąsti pinigą į Lietuvą,
gerai, nes geri žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergclg, ar
teip kokį giminaitį, tai siąsk szifkortg
per mang, nes szifkortes parduodu ant
greieziausią ir drueziausią Laivą. Taip
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu Elis, vynas ir alus puikiausi.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie ndą LOTUS ir STUBAS ant lengvą isz- 168 Firts street
iivlų.
Pirmos kllasos visokį gėrymao lygąELIZABETH, N. J.
DASTATO
cigarai. Laivakortes taiposgl pardu
S. Mack,
ant geriausią liniją.
Anglis, Medžius Lentas.
212—214 First str.
Nepamirszkite,
jog Hotelfs
Turi garu varomą masziną dėl ler.tu
ELIZABETH, N. J.
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
tik reik namu pastatimui.
Telefonas 576
po No. 1837 N. Main Ave.
ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas
Parduodame ir siuneziame į vi
Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.
Ar nori geros Trajanko’fį Jeigu taip, sas dalis Amerikos nuo visokiu
Fabrikai
Žemesnis Y a d&s
ligą.
Raszydami
tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA užsisenėjusią
Slizabethport N. J.
ant
TJiA>TASKA, susidedanczlą isz czystą gromatas indėkit už 2 c. markę
Earl, Ark.
S. Front sir.
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose dėl atsakymo.
.,
Batiscan, Quebec, ties Eliza, eth Inver
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne
kurio lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėjl
86 Alabama str.
mui pirma užmokesezio.
Fred- Teršt egen,
Cleveland, Ohio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
JuTClirins, Dziegoriųkas ii Sidabritus p’ankus turėt? Jei taip, tai raszyk
nykas. Parduoda parasonus, yvairius
pas mus. o gausi rodą, kaip įgyti, APuikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
gentą reikalaujam visur, Adresas.
dėl pakelevlngą pas

W. A. Pront,

P. LIPAVICZIA.

F. L. & A. Heidritter

Garsiu® Kfiniios
Binte. •

Petro Lipavicziaus,

T r a j anka.

W. K. Szemborskis

117 Broad str. Elizabeth, N.J.

F. A Bergen
Parduoda Wholesale
Cigarus ir visokį Tabaką.

P. W.BlERSTEia & 00.

G eistume pamatyti
daugiau vyru,

Szitas musą sztoras yra labai popui
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru,
305 Elizabeth A ve.
j Ir sakom, kad kiekvienas nusistebės ir
Elizabeth, N. J. ! netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
tu geras lavoras. Mes tikrai žinome,
i kad niekur taip pigiai negausite visokiu
1 virszutiniu ir apatiniu inarszkiniu ir kit!tokiu apsivilkimu reikalingu daiktu.
Jeigu norite p.t Kti ,,United Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
States Citizens” prisiąskite 25 e. 35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
stempom, už ką gausite katekiz szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
mą angliszkoje kalboje, kutą iszsi- duodame už 5Oct.

mokinę galėsite gauti ukėsystės
popieras. Adresas:
Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

136 FIRST SRT-

PJPNUJTJjqS DIDELIS
Lietuviszkas Koncertas ir Balius!!

107 S. Main St.

191 Firststr. ELIZABETIIPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
H! K N Y G U !!!
Žmonės geri sanžiniszki.
Lietuviszkas knįgas parduodu
kopigiausa. Užpraszant ją kataliogą reik įdėti i gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinigai siuncziasi
registravotoj gromatoj. Adresas:

CW 3
ra ftsaiicziiis!

K

,

W.
alvaitis
TILSIT, Ostpr. Germany.

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
TĖVYNĖS SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas KiMėnesinis iliustruotaslaikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie- tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
tuvią tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
ka1 bos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main h.ve pas Rev. AKaupą už 1
doleri.
Tuojaus prie People Depot,
Pernykbztis iv uipernyszksztis
Minersville, Pa.
po A dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
G o rki t
Store ir dastatau Į saliunus alą,
Y. fįt. oret

I. RICE,

Atsibus subatoje dieną 29 Balandžio 1899 saleje Palace pę
Hall, 93 Grand st. Brooklyn, E. D. Pradžias adyną vakare.
P R O G R A M A S:
Saldžios ir graud'ngos dainelės, ,0 paskui bus labai svarbus pa
rodymas visokią miestą, paveikslą, kaipo tai: Amerikoniszka-Ispaniszka vaina, visos musztynės ant vandenio ir ant žemės.
Bus parody
ta ir iszreikszta tikrai lictuviszkai, viskas iszrodys kaip gyvi. Paskui
bus parodyti Lietuvos kunįgaikszcziai, Siberijos aresztantai kaip ir
kokias kanezias kenezia. Dėlto meilingai yra užpraszomi Guodotini
Broliai ir seserys pribūti ant to taip puikaus perstatymo, kuris atsi
bus tą vakarą, ką dar amerikoje nebuvo tokio. Inženga tiktai 25 et.
asaba su padėjimu drapaną. Su guodone užpraszo
Benson.

Shenandoah, Pa.

A. BAVAESK4

aierCo’s

„Anthracite” alų.
varantuota tikrai czystas.

JI. G. Gestepte
apd Co.

Frank Boiler,

224 north 9-th str.
Philadelphia, Pa,

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

importavotojai

Arnotu ir kiefiku.
tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.

Banka Biscnoiio

ixsraKxizraiziNsratexurauMsra

- W. SLORKKA,

b t v

' i
uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke

679 Milwaukee Avenue,
CHICAGO. ILL,
Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

Shliiczj&me pinįgus visas dal N svieto pigei, sauge! Ir greitai

powsiEcmifsrm
f

Im.

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Bankin

House

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

str.

ant Kosciuszkos Parodos už rūpestingą, teisinga ir artistiszką iszdirbimą.

3
|

W. SLO3HNSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL

Ąptapas /L Jocis.
Office 726 S. 2 nd

i
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DWIEMS MEDALIAIS

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

Bankoje savo visados laikome daugybe piningu del iszmainymo, kaip tai:
2 Centre str.

KRAJOWA

KARŪNŲ, SZARPŲ, a
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, ||
BERLŲ, MARSZAL-0
KINIŲ LAZDŲ ir tt. f

AdUlOdame Szipkortcs (laivakortes) ant greiez
ių į krajų važiuojantiems ir is’zsiuilCZiame SZipkOl’te
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

:

aurai

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

,
Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
guduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters” del draugyscziu ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fireand
life insurance.)

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsa ir cigarus
E. AI A SCOT prop.
Užlaiko visokius geležinius iszdar314 Second str.
Elizabetliport. N. J.
bins, Garinius paežius, blokias.
Agentas Californijos vyno. San Fran
Taiso visokių kainu peczius ir gro cisco — New York.
A. MARSCHALL & Co.
tas. Laiko visokius įrankius delei

budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniczius i šlubas.
218 & 220 Second str.

Gyvena: 330 Franklin str
Elizabeth, N. J
Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

few?
iszsiunczia

Taipogi parduoda lai va kortes ant geriausų
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

65 Broadway

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

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

Elizabeth, N. J.

Tikrai gryna

iltoriais Vyną

John C. Manning

- ----- GAUSITE PAS------

2-nd & Bond str,
■ ■ ELIZABETH, N. J-l

BARNSTON

nus
Tea
U gal nori
6 BARCLEY STR.
Tai eik pas 7I)()
th(į aną
;&& uos jiib n o
Irifn'1
^New
•

u 1 H'i •

lyl J?; V'jy'lOb .ei Hd-

1 j/3

Kichm ond st r .Ph i kid e Į phia, Pa
.oaiidsqi

jf ii fiogjxl

Puikiausias alus, sznapsas, i
nas ir sz vieži as clis.
232 First str. Cor. Pine str.
Elizabeth. N. J.

Central Hotel
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
327—329 Trumbull itr. Ellzabethport,
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžmiszki stiklai N. J. Palei Central dipą.
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch
A. HOFF propr
dieną ir naktį.
Parduoda sznapsa vina, cigarus
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas dūri

Tingiausiai

gerai pasidžiaugsi, jog suradai geng^įr, iszmintingą,,žmo
guj btn,(i ,
j b T

John Clark

Co
■ i

T,/h CAFE.
WUJQ .J<J UITE :

"jc

piliM

B. Brody H

.
York’e.
visam mieste
>| ij;yGeriausias
į n t1 >| į-ofilbl
O’ifiiĮ i1"1
ba#
Importuoja ie viso beris. Kerpa plaukus, > skuta
kias arbatas, kava ir '^^uopuikiausiai.
■1 oįoJi Vt. First Street
,,t8ūlt

ijjj/H r.vnošiil .oizlot ovnda
VyH3,.
oxar.iq.w onoborn j
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