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Tikėjimas su tautų
dvasiszkais arba medcgiszkais turtais neturi
Balandžio 5 d. susirinku Ryme tarptauti- nieko bendro.
szkas kongresas literatų. Atvažiavę lenkisz----- o-----ki literatai pasinaudojo isz tos progos, kad už
— Keturiose myliose nuo Wateloo, la., dėti ant biusto Mickevicziaus, kurs stovi kon
Szįmct Maskoliai drauge su szvedais iszties Sink Creek, vėl atsitiko baisinga nelaime servatorijoje ant Kapiteliams, vainikų. Ant
siuntė ekspediciją ant salų Szpicbergen, kad
ant geležinkelio Rock Island & Nothern ir iszkilmės susirinko daugybė žmonių. Kalbė
Cedar Rapids & Northern, Greitasis trūkis jo lenkiszkai K Skrzynski, italiszkai A. Da jus iszmieruoti■ Pernai, kad Szvedijos vai
(tremas), einantis isz Chicagos į Minneapolis rovski, o atsakė italiszkai Lazzaro. Ant vai zdžia davė Rusijai propozicijų surengti tų ek
vienas maskoliszkas laikrasztis
užvažiavo ant tokios vietos, kur smarkus lie niko buvo szitoks paraszas, lenkiszkojc ir ita- spedicijų,
(Svict) pradėjo balsiai szaukti, buk Szvedija
tus buvo iszplovęs smiltis isz po relių. Kad liszkoje kalbose: ,,Adomui Mickevicziui lennori užimti tas salas ir ragino maskolius jų
butų relės ir drauge nupuolę, gal nebūtų to kiszki literatai VI kongreso spaudos. Rymas,
neduoti. Ant straiąsnių „Sviet’o” atsiliepė
kios nelaimės, bet reles kabojo ant oro, dėl 7 d. Balandžio, 189!) m.
szvediszki laikraszcziai, sakydami, kad nors
to maszinistas nematė pavojaus ir su visu
Italiszki laikraszcziai paszventė i’gus Szvedija turi tiesas prie salų Szpicbergen’o,
smarkumu užvažiavo ant pavojingos vietos sCaipsnius szitai iszkilmei.
vienok szitame atsitikime neturi intencijos
Lokomotyvą nukrito i rėvų, pacztinis vago
jas užimti.
------ o-------nas parvirto, puldamas ant jo bagažinis vago
Laike polemikos tarp maskoliszkų ir
nas sutnuszė jį, o bagažinis vagonas dėl ruParyžiuje numirė vienas isz ^nemirtinų
szvediszkų laikraszczių vienas vokietys, var
kaoeziųjų. Stogų mieg-vagonas. Prie to at jų”, sąnarys Prancnziszkos Akademijos. Ed
du Lerner, nuvažiavo ant Szpicbergen’o ir,
sitikimo 8 pasažieriai lapo uzmusztai ir kelio vardas Pailloron. Raszydavo jis labai dailias
vardan Vokietijos, užėmė Meszkų salą. Szįlika sunkiai sužeistų. Maszinistas su peczku dramas, kuriose nesistengė sekti naujas ,,reainet, dar pirm iszkeliavimo maskoliszkai-szveriu szoko nuo truko ir tik menkai susikūlė. listiszkas” sroves dramaturgijos. Kalba jo
—Pereitos suimtos vakarą perėjo viesulą rasztuose buvo prasta, pertai ir graži. Gimė diszkos ekspedicijos. Vokietija iszsiuntė du
laivu ant Szpitsbergen’o, norėdama regimai
(ciklokas) per sziaurinę dali llamlin'o pavieto, jis Paryžiuje 1834 m., bet pasidarė literatu
tas salas paimti po savo globa.
Nebraskoj. Plotis viešnios bu*o apie 100 tik 1860 m., kad teatras „Odeon” isztatė jo
jardų, o ilgis apie 16 mylių. Blėdios padarė pirma komedijų: ,.La Parasite”. Komedija
----- o----apie už $ 100,000, nes sugriovė bažnyczių, patiko publikai ir nuo to laiko Pailleron pasiStanislovas Kerbedys. Varszamokslaine, du geležinkelių tiltu, 15 namų ii szventė literatūrai.
voje pasimirė vienas isz gerinusių Europos in
daug kitokių triobėsių. Perėjus viesulai smar
žinierių, Stanislovas Kerbedys (Kierbedz).
------ o-----kiai lijo T krito stambus ledai. Žmonėms
Buvo jis lietuvys; taigi perbėgkime jo gyve
Vengrijoje užėjo manija madiarizuoti nimų.
nieko neužkenkė, nes laiku pamatė viesulų
vardus. Isz pradžių tam buvo prieszingi tik
prisiartinant ir pasislėpė į skiepus.
Gimė Kerbedys K) d. kovo 1810 m. Nau
— Isz Chamberlain, S. D., pranesza, kad tai nemadiariszki laikraszcziai, bet dabar at jai! varyje, Panevėžio pa v., Kauno red. In
viesulu praėjo netoli nuo Bijou Hill, kur už siliepė priesz tai ir madiariszkas ,,Hazank”: mokslainę ėjo isz pradžių į Panevėžį, o pas
muszė 7 žmogystas ir sužeidė 2 vaiku. Drauge ,,kartais neverti žmonės priima tokius bran kui į Kauna, kur ir pabaigė gimnazijų. 1826
gius kiekvienam madiarui vardus, kaip Kos m., turėdamas vostik 16 metų, įstojo'į Vil
krito ledai žąsies kiauszinių didumo.
Pereitos subatos naktį buo baisi audra lo suth, Rakoczy ir tt.” — raszo jis.
niaus universitetų ant matematiszko skyriaus;
vos valstijoj. Ties Keswick pavojingai sužei
---- o----taigi buvo jis moksladraugiu Si mano Daukan
dė5ypatas, sugriovė daug namų ir sutraukė
Kaip augsztai stovi Belgijoje pramonės to, kurs tada lankė filozofiszKų skyrių. Su
telegrafų dratus.
ir pirklystė, gali parodyti szitos skaitlinės: sitikdavo taipgi Karbedys su Mickcviczium,
Nak tį isz petnyczios Į su batų ir su baloj j 1831 m. tas krasztas turėjo 4 milijonus gyven Žanu ir kitais.
iki pietų baisi audra su smarkom lietum siau tojų, o prekiavo ant 186 mil. frankų; 1991 m.
1828 m. pabaigęs universitetų K—ys per
tė ties Chippewa Kalis, Wis.,
sudarkė Wis gyventojų jau buvo 6 su virsz milijonai, o pre sikėlė į Petrapile į akademiją kelių ir komuni
consin Central geležinkelį ant 2 mylių ilgio kystė siekė didelės sumos— trijų milijardų; kacijų. Czia tris metus su didele garbe pa
teipgi keliose vietose sugadino geležinkelį pernai gyventojų skaitė 6.650.000, o iszvėžė baigė akademijų ir pasiliko joje, kaipo pagclOmaha — blėdies yra suvirs z 8 50,000
ir pirko visokių tavorų už 3.580’200.000 fran binįkas profesoriaus statymo ir mechanikos.
Kerbedys pasiliko netiktai teoretiszku ži
kų. t. y. per 70 metų Belgijoje skaitlius gy
----- o----ventojų nepasidvejojo, bet prekystė pasididi novu inžinerijos, bet taipgi ir praktiszku.
Tame siekyje važinėje jis nesykį į užrubežį: į
no beveik 20 sykių.
Reikia neužmirszti, kad Belgija yra ka- Vokietijų, Austriją, Ilolandijų, Belgiją SzveiIsz Zanzibaro (sala rytinėje Afrikoje) pa
reina žinios, kad vienas prancuziszaas laivas talikiszkas krasztas. Pabrėžiame tų aplinky carijų ir kitur. Ypatingai naudingi buvo jam
atvežė czion į 20 vergų.
Kadangi prekystė bę dėlto, kad neretai galima susitikti su nuo važinėjimai į Prancūziją, kur lankė ,,Ecolc
▼ergais yra smarkiai uždrausta, užtatai vieti mone, buk katalikystė kenkia ekonomiszkam dės ponts et chanesees” ir į Anglija, kur
nis prancuziszki s konsulis, kuriam apie tai pasikėlimui tautų. Vienas isz musų radikali- (Newcastlo’yje) vaiksztinėjo ant lekcijų į „Bri
buvo pirmiau praneszta, padarė kratų ant lai- szkų laikraszczių kartų net iszsitarė, buk Ispa tish association of science”.
Neužilgo K—ys pagarsėjo, kaipo geras
•vo. Atrasti 20 suriszti vergai likosi paleisti, nija dėlto nusilpo medegiszkai ir protiszkai,
kapitonas laivo ir užgulmė tapo atiduoti po kad atkakliai laikėsi katalikiszko’ tikėjimo. žinovas savo profesijos ir likosi profesorium
Virszprivestos skaitlinės parodo, kad tokia netiktai institute komunikacijų, bet taipgi u-

Žinios isz Amerikos.
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niversitete, kalninįkystės akademijoje, mok- atlyginimo ramina ir gaivina duszią
slaineje marinįkij korpuso ir k.
žmogaus. Pradžia visados sunki. Ka
Nuo 1841 m. pradeda jis rodyti praktiszkai savo inžinieriszkas žinias.
Mikalojus 1 tras namus stato, privargsta drueziai,
užsimanė tada pervesti per Nevą geležinį til kasti fundamentą, taisyti medegą (matą ir atlikimą to darbo pavedė Kerbedžiui. terijolą); lyginai yra su statymu namų
1850 m. tiltas buvo jau pabaigtas, ir Kerbe- dvasiszkų, reikia apsiezystyti nuo griedys gavo ranga
Paskui,
1859 m.,
“ c. ~ generolo.
j
'
kų, piktų papratimų, uždėti gilų pama
buvo jam pavestas pastatymas tilto per Vislą
tu nusižeminimo,
Varszavoje, ir ežia jis atliko savo užduoti ko- u
Vienu žodžiu, gyvenimas dvasisznopuikiausiai.
Tada (1863 m ) paszauke jį į ministeriją kas yra panaszus gyvenimui gamtos.
komunikaciją, kur jo balsas- turėjo didelę Pradžia žiemoje.
Tada audros piktų
svarbą, o 1886 1887 m. užimdavo nekartą vie pageidimų mietą duszią,
szaltis baimes
ta m'misterio.
svieto szaldo jį it ledu, o migla nežino
1891 m. pasidavęs į dimisiją, apsigyveno
jimo apdengia jį isz visur į rinkę, ale
Varszavoje, kur ir mirė 19 d. Bal. szią metųVelionis buvo žmogus labai geros szir- laiks nuo laiko pasirodo isz po storų dedies, jaunuomenę mylėjo ir, kur galėjo, pro l esių spindulėlis saules Dievo, tai yra
tegavo savo tautieczius. Lietuviu vienok ne- mylistos ir suraminimo Dievo ir žadina
sijautė ir mirdamas savo turtingą techniszką jame drąsumą.
knygyną paliko Lvovo politechnikai.
Prisiartino pavasaris.
Po įtekme
— Isz Helsingborg, Szvedijoj, iszvažiuos saules nyksta audros, tirpsta ledai, duekspedicija po vadovyste profesoriaus G. Naszia pergali piktus pageidimus, niekina
thorst į rytinius pakraszczius Greenlandijos
Greit pradeda žaliuoti
jieszkoti Andree, kursai keli metai atgal isz- baimę svieto.
puosztis į kvietlėkėant baliono (orlaivio) link sziaurinio polio. szventais troszkimais,
Buvo pasklidę visoki paskalai apie Andaee: kelius dorybes; ale sykiais dar atsitaiko
▼ieui garsino, kad rado banką su jo rasztu, diena miglota ir lytinga,
tai yra mažas
kiti kad rado sumusztą jo balioną ir t. t., bet atszalimas ar baiminga neviltis (despera
visi tie gandai buvo melagingi.
cija); ale kad duszią yra teisi, eina vis
— Ant susirinkimo Berlj ne akcijonoriju- j
pirmyn ir žengia į vasarą.
szų jūrinės kompanijos Norddeu’chcr Lloyd
Tada saule mylistos Dievo szildo
prezidentas Plate pasakė, kad nuo ld. liepos
m. toji kompanija pakelia mokestį: teip, pas ją stipriaus savo sziluma, taip jog visi
kutinė klesa isz Bremos į New Yorką ant grei javai, augmenėliai ir vaisiai, tai yra ge
tųjų laivų bus 160 markių, o ant paprastų pa- ri darbai tuojau pribręsta.
Dienos il
cztinių 150 m.; isz Bremo į Baltimore teipgi gos, darganos retos, nupuolimai ne
150 markių.
J

VI.

AR TOBULAS GYVENIMAS YRA
LABAI SUNKUS?
Kada Izraelitai atėjo prie rubežių
žemes pažadėtos,
iszsiunte sznipukus
(szpiegus)
apžiūrėti nežinomą žemę.
Ale tie greit pargrįžę apskelbė iszsigandusiems žydams, jog „ta žeme, katrą
apžiurėjo, ėda savo gyventojus.”
Tie melagingi žodžiai pergąsdino
žydus, kurie norėjo tuojaus grįžti atgal
1 Egyptą. Lyginai sziądien daug duszių perstato tą tobulystę pilną pavojaus
ir vargų, iszsgandę nenori eiti isz Egypto, tai yra pikto svieto. Teisybe, gyvenimas’krikszczioniszkas, tuom daugiau
tobulas, nėra lengvas, nes yra gyveni
mas kryžiaus, gyvenimas neperstojanczios kovos su savim, kas be darbo ir
vargų negali stotis, ale isz kitos puses
nėra jis taip sunkus, nes mylista Dievo
drutina duszią, paveikslas Kristaus ir
szventųjų uždega meilę szirdyje, viltis

skaitlingi, ale užeina sykiais juodi de
besiai, uždengia dangų, prasideda griau
smai, perkūnai, nes isztyrimai tų duszių
buna sykiais baisus; ale jie praeina ir
vėl saulė mielai szvieczia. Toks tai yra
gyvenimas dvasiszkas, argi verta yra
bijotis arba nupulti ant dvasios? O jei
gu vargai yra dideli, tai ir atlyginimas
bus nemažas.
VII.

ATLYGINIMAS GYVENIMO
TABULAUS.
Tobulystė daro žmogų turtingu,
nes duoda dusziai Dievą, tai yra gėrybią didžiausią ir vienatinių, turtą bran
giausi, katro nieks negali užvaduoti.
Duodama dusziai Dievą duoda viską
arba iszaugsztina žmogų ant visų sutvė
rimų.
Dėl žmonių yra didele garbe būti
tarnais karaliaus žemiszko, didesnė kad
gali su juo už stalo sėsti ir su juo kal
bėti, o dar didesnė kad gali jį užvaduo
ti (užstoti), o didžiausia garbe kada pa

tys yra karaliais.
O krikszczionis gy
vendamas pagal mokslo Kristaus, yra
tarnu Dievo, nes turi liuosą priėjimą
prie Jo sosto, jis su Dievu kalba mal
doje, jis sėda į stalą karaliszką valgy
damas Jo Kūną ir Kraują Szvencziausiame Sakramente, jis užstoja Dievą
ant žemės, nes yra tarpinįku Jo mylistų, žmogus pats yra karalium, nes vieszpatauja ant savo duszios ir kūno,
kuom daugiaus jis yra Dievu, kaip szv.
Dvasia sako: „Dievai esat ir Sunai Augszcziausiojo visi.”
Todėl teisingai jau
nikaitis szventas Stanislovas Kostka sa
kydavo:
,,O kaip menku daiktu yra
būti dideliu žmogum to svieto, kur vis
kas yra mažas.”
Su kokiu nusiminimu turime žiūrėti
ant tiek duszių voliojaneziųsi purvyne
piktų darbų. Lyginai kaip žydai kitą
kartą Egypte, taip žmonės musų dienų
stato Faraonui miestą, tai yra svietui ir
savo kunui, nelaimingos duszios jieszko
patiekų ir gėrybių svieto, katras vejas
laiko nunesza jiems isz po nosies.
Prieszingai, tarnai Dievo linksmai
skubinas į Kanaan, žemę liuosybės, tei
sybė, eina jie per pustynę, ale užtai
turi stulpą szviesos t. y. tikėjimą.
Maižieszius tai yra vadovas sąžines,
szaltinis gyvas tai yra mokslą®, manna
dangiszka tai yra Kūnas Vieszpaties.
kalba su Dievu tai yra malda, toblyczia
tiesos tai yra zokonas Dievo.
Jie nęnesza kitos nasztos, tiktai Dievo, o naszta ta yra lengva ir saldi. Apart Die
vo nerasi ramybės nė laimės, kaip ne
rado tie, katrie priesz tavę kur-kitur
jieszkojo.
Prisižiūrėk adatai magnetiszkai, tai
paveikslas duszios.
Adata taip ilgai
virpa, pakol neatsisuka į sziaurę ir tik
tai tada nukrinta. Ir musų dusziai pa
skiria Dievas szalį (kelią) prie^ Savęs.
Kaip ilgai duszią nesikreipia prie Die
vo yra beperstojamame judėjime ir nepakajuje; kur tiktai nesikreiptų niekur
neatsilsės, tiktai pametusi sutvėrimus,
atsiduos Dievui, atras Jame ramybę,
katros ant tuszczio pirm tai jieszkojo.
Kada Prancūzų karalius Karolius
IX paklausė didelio philosopho Tarquata Tasso, kas yra laimingiausias, atsa
kė philosophas: „Dievas”.
O kas po
Dievo? klausė karalius, „tas, katras į
Dievą yra panasziausias”, o toks žmo
gus tiktai gali būti „krikszczionis tobu
las”.
Jeigu gyvenimas szventųjų yra
panaszus į dieną pavasario, katram ve-
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jas perstoją, debesys isznyksta ir saule la drąsiai į ugnį karės, kur dažniausiai ant senatvės atjauezia žmogųAtsilsis to
dėl nakties yra tai neiszpasakytas skarbas dėl
meiliai szvieczia, tada smertis jų prime lieka arba sužeistas arba visai užmusz- žmogaus sveikatos.
na vakarų vasaros pilną smagaus tiku tns, kokia auka gali būti perdidelė, jei
----- o-----mo, po katro turi greit užteket saule gu kalbasi apie įgyjimą dvasiszko skarSkaitom, PIRMUTINE LIE1UVISZKA TRAUKTU
niekados neužsi leidžianti. Szventas Mi bo (turto), garbės amžinos.
ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
kalojus girdėjo muziką dangiszkų aniolų jog grekiszkas kalbėtojas Demostenes,
VISOKIU PAVEIKSLU.
per szeszis menesius priesz smertį, o norėdamas iszdirbti savo iszkalbą, įdė
Turiu didžiausia ir geriausią trauktuvę
mirszta su džiaugsmu szirdies su tais žo- davo akmenėlic ci savo burnat. ir vaiksz- fotografiją. Darbą atlieku pigiai, greitai ir
džiais lupose: ,, Vieszpatie, iszriszai ry- cziodamas ant marių kranto, kalbėjo gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas
Ir ką užtai ap pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus
szius mano, garbinsiu dabar tave ant balsiai į marių vilnis.
amžių”. Tą pat datyre daugybe kitų turėjo, tiktai vardą garsaus kalbėtojo. ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
szventų. Ar nori ir tu, duszią, atrasti Ką tada mes neturim daryti, idant pa nabasznįkus jusą namuose.
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
laimę ant žemes, ant kiek tas galima, taisyti ir apszystyti savo duszią ypatin tėvą arba prisiegą, o norėtumėt ir patys ant
gai, jog užtai laukia mus didelis vardas
tarnauk Dievui tobulai.
ją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
danguje,
ir
vainikas
garbės
nemirtinos.
Gyvenimas tobulas krikszczioniszrysim, kad iszrodis taip, kaip butu buvę visi
— o---sykiu traukti.
kas patraukia didės daugybes kitų prie
Prekė už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o
Pajieszkojimai.
dievobaimingo gyvenimo. Nori paveiReikalingas yra geras vargamistra. Atsi- 12 64.00. Malavoti 65.oo užtuz.; $2.oo'rei
veikslų, szitai: szv. Bernardas stoja į
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus
kliosztorių, o po jo eina szeszi jo broliai, szaukit tuojaus pas: Rev. A. Milukas. 213 kaip gausit pirmą prabą.
South 4 tli str., Brooklyn, N. Y.
sesuo, tėvas ir daugybe draugą jauny
Taipgi mokinu daryt fotografijas už 625
---- o---stes. Szventas Serafinas, kuklus brolis
ir duodu lekcijas dėl -malevojimo dideliu pa
Margumynai.
veikslą 50 et. už adyną, arba $20 už visą iszKapucinų, kvestorius mieste Askoll,
70 užgema vienoje minutoje ant viso svie mokinimą.
Szitą darbą gali mokįtis vyrai,
visą tą miestelį prie dievobaimingo gy
to. o 64 mirszta toje pat minutoje ant viso vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greivenimo atverczia, gana buvo tų žodžių, svieto. Tas rodos mažas skyrius pavirszuti- greitai iszmokt. Szita profesija yra labai
brolis Serafinas eina, tuojaus visos kar- niai žiūrint, vienok vienuose metuose padau naudinga dėl lietuviu, tad nesnauskit, bet
cziamos iszsitusztina. Toks szv. Vin gina gyventoju ant visos žemes ant 1,2200,000 griebkitės prie mokslo, o iszmoke nesigailė
si!.
centas a Paulo cielas provincijas maitino duszią.
— Noras moterių rėdytis vyriszkai. Pa
Dėl traukulio fotografiją vis tiek lyja ai
laike bado, o darbais milaszirdingais
gal vokiszkus laikraszczius viena jauna vokie gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom
apsiautė visą pasaulę (svietą) katalikisz- taitė, duktė žvejoko Karaliaucziaus paviete,
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
ką. Kuom dauginus vienas karalius padavė praszymą ciesoriui ^Vilhelmui, idant
Su guodone
Ungarų Staponas atvertė į katalikystę pavelytą neszioti kelinias, kadangi nori pasi
Benson
visą karalystę.
Viena nužeminta tar szvęsti tam paežiam amatui, ką ir jos tėvas.
370 Bedford avė.
Ciesorius
atsakė
neturįs
nieko
prieszingo
ir
Brooklyn, N. Y.
naite szv. Kotrina Senenska iszprasze
pavelyjo ant tą iszlygą, jeigu ir vietinis gu
,,Garso“ agentai,
spakajų (ramybę) czielai Bažnycziai kabernatorius nepasiprieszins: bet, ant nelaimės,
talikiszkai.
gubernatorius nepavelyjo, bijodamasis gal, kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
'■
VIII.
tad ir daugiau tokią kandidatką neatsirastą. nieratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
Ar minėta vokietaitė paklausė užgynimo vie
KĄ REIKIA DARYTI, IDANT tinės valdžios, nežinia.
— Miegas bei Hygiena nakties. Ilgumas
DASIEKTI TOBULYSTE?
miego priguli nuo amžiaus, lyties, pajiegą ir
Visu pirmu reikia pažinti jos vertę. sveikatos, laipsnio nuvargimo, metą laiko,
Nes ką musų protas pripažįs už vertą ir dimato etc. Abelnai, kuom žmogus jaune
naudingą, to taipogi ir valia musų trok- snis, tuom daugiaus reikalauja miego, senas
szta, o kadangi valia musų yra vieszpa- mažiaus. Kūdikis vistikluose miega beveik
taujanczia karaliene ant duszios valdžių, beperstojimo, atsibunda tada, kada alki pa
junta. Užaugęs miega treczią dalį, o mažas
todėl, jeigu ji kokio daikto trokszta, vaikas daugiaus negut pusę amžiaus. Mote
jieszko taipogi mierius, kokiais ją da- ris reikalauja daugiaus miego negu vyrai, ysiekti. Dangaus karalystę arba tobuly- patos silpnos, serganezios daugiaus miega, ne
stę prilygina prie szienpjutes dvasiszkos, gu sveikos ir drūtos. Dirbanti protiszkai ilreikia nukęsti daug dienos karszczio, giaus miega, nes ją smegenys nuvargę nuo
dirbti nuo iszauszimo iki sutemų, jeigu dvasiszko darbo reikalauja daugiaus atsilsio,
negu tą, katrie fiziszkai dirba. Netiktai nenori, idant rinkimas butų gausus. Ale damiegojimas, ale taipgi ne laiku ėjimas gui
kas tam dyvysis, jeigu samdinįkas dėl ti kenkia sveikatai. Geriausias ir sveikiau
uždirbimo kelių skatikų iszlieja tiek pra sias laikas dėl miegojimo yra naktis. Laike
kaito, jeigu vertelgos (kupcziai) de nakties mažiaus yra daiktą, katrie atkreipia
pralobimo leidžiasi į tolymas keliones, atidą ant proto ir jausmą žmogaus negu die
plaukia per jūres mares, kenczia daug ną. Todėl miegas dieną niekados nėra taip
sudrutinantis, kaip nakties, nedatiria to atsil
vargo ilgoje kelionėje, o sykiais iszsta- sio, nesurenka tą šylą, kaipnakezia. Geriau
to ant pavojaus savo gyvastį, jeigu ka siai yra anksti gulti ir anksti kelti. Miegas
reivis dėl įgyjimo laikinės garbės, puo nereguliariszkas gimdo yvairias ligas, katras

ant visokiu drukoriszką darbą etc. yra szie:
K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
W kės Barre, Pa.
Fr. Blaževicz, 1120 Moyamensing avė.
Philadelphia, Pa.

K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa

J. M.S malcnskas
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj,
lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.
Philadelphia, Pa.
Ta draugystė teisingiausia už visas ir
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 65.oo, o
paskui kas mėnuo po 61.oo, o laike ligos mokasi, kokioj užraszytas ant ,,Police”.
Yra
nuo $25.oo iki $5.oo sergant, o vis tik už vie
na doleri ant mėnesio.
o

c
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-----o----Keistai kartais argumentuoja musų
, ,pirmuoliai”.
Organas Lietuviszkos
g
The only Lithuanian newspaper in New
8 York & New Jersey states, issued by Rev's B.
Socijal-demokratiszkos partijos',, RoboŽindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydi*.
tnik Litewski” pajudino j-me numeryje
|
PUBLISHED EVERY THURSDAY
klausymą tautystės ir p e r 1 o n g u m e t
g
— AT —
latum iszrodinėja tą tiesą, kurios nė
3
Elizabeth, N. J.
vienas iszmintingas žmogus negina, bū
Rev. B. Žindžius, Manager
tent, kad lietuviai turi pasilikti lietu
g
Rates of Advertising
viais, bet ,,yra toki lietuviai (žodžiai to
e One Inch once
—
r—
0,50c.
Patemyjimai.
laikraszczio), ką iszsitaria nekartą su
» One inch one month
—
$ 1,00
jg
P. Biznierius vėl pradeda per ,.Lie nuomone, kad sziądien tautystės klau
[g One inch per year
— S 10,00
tuvą” bartis ant lietuviszkų kunigų, ku
I „6HW3H]a. LIETUVIU” I rie, pagal jį, kalti visoms musų bėdoms; symas neprivalo mums rūpėti, kad rū
pintis apie savo kalbą gali tiktai patriI® lazduodamas kun. B. Žindžiaus, kun J. Kau- g ne kas kitas, tiktai dvasiszki vadovai
jotai, litvomanai, o ne darbinįkai ir solg lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
I Is
Sp nenori žmonių apszvietimo, ardo vieny
cijalistai. Kiti vėl iszrodinėja, kad tauKasotuoju an t__ metu tik $ 1,20.
g bę, platina girtuoklystę (ana, viens kuI*>
s nįgas per fair’ą netiktai pardavinėjo alų, tiszkos liuosybės neįgysime priesz įve
’sy-wdimą pas save socijalistiszkos tvarkos,
g Plnį"us 'r visokius rauicraszezius reikia siųsti 3 bet dar pats ,,pundyjo”), —žodžiu, tam
isz ko iszeina, kad sziądien, kol pas
p ant szio adreso:
sumas, vaidai ir girtuokliavimas tos mus vieszpatauja kapitalistiszkas surė
i
REV. B. ŽINDŽIUS.
fe
ELIZA BETH, N. J.
§ trys ydos musų tautos, paeina isz kaltės
dymas, galima visai nesirūpinti apie įD
®
kunigų.
gyjimą kalbiszkų ir tautiszkų tiesų.”.
Asz pasakysiu p. B. szitą. InsikuProtavimai tų lietuvių, ką vadina
ria kunigai laikrasztį, ne savo labui, nes save socijalistais, bet nenori būti patriV ienybei bei Lietuvai,
isz laikraszczio jokio pelno neturi, bet jotais ir ,,litvomanais”, įvaro raszytoją
S i m i 1 i s s i m i 1 e g a u d e t. Vie labui tamsesnių savo brolių, o tuojau į tokį klapatą, kad nuo savęs nieko ne
nybe patėmyjus Garse atsakymą. Lietu atsiranda balsai, kąszaukia: kam kunį- gali atsakyti. Taigi jieszko iszgelbėjivai už neiszmintingą užsipuldinėjimą, gams laikrasztis ?... . neskaitykite jo, mo pas Kautski.
tuojau szoko užtarti savo bendrą. Na- nes jį kunigai iszleidžia. . . . Sujudo žmo
,, Kad iszrodyti (raszo ,, Robotnik
nės
tverti
blaivystės
draugystes,
kunįvatna darosi skaitant Vienybės užtary
Litewski”), ant kiek klaidingi ir blėdingai
ragino
prie
jų,
jas
per
savo
įtekmę
mą už Lietuvą; kibą raszytojas pasvaigo
gi yra panaszųs protavimai (nekuriu lie
nuo tirszto mainų solferio norėdams padidino, o nabasznįkas ,.Kardas” ar tuviszkų socijalistų), privesime ežia ke
Garsui Įkalbėti tą, ko Garse nebuvo. nabasznįkė ,, Nauja Draugija” (vis tas letą isztraukųisz straipsnio žinomo sociMat, Garsas, turėdamas sveikesni orą pats) iszlindo su persergėjimu: nesira- jalisto Kautskio. ...” (Czia eina isztrauprie Atlantiko, sveikiau ant tų daiktų szykite, broliai, prie blaivystės draugy- kos).
žiuri. Neatbūtinai norėtų Vienybė Įkal sczių, nes apie jas rūpinasi kunigai, o
lai man argumentacija! Lietuviai,
kur
kunįgai
pridėjo
ranką,
ten
niekados
bėti Garsui ligą, .ant kurios pati sergaką prieszinasi lietuvystei, neturi tiesos
Ir vėl, niekas man ne dėlto, kad Kautski pasakė, jog ,, tautiGarsas atsakyme Lietuvai už Jocį nei gero nebuvo.
nemislino ginti Chicagos lietuviszkos užgins, kad Susivienyjimas pakilo dau szka neprigulmybė yra būtimi ir prigim
parapijos arba kun. Krauczuno (iszėmus giausiai per paraginimus ir prikalbinėji tu pamatu dabartinės kovos luomų. ...”
korespondenciją Raitelio, kur tiktai pa mus kunigų, o ar negirdžiame ligsziol Ar girdite, Kautski taip pasakė! ir —
duota kaipo žinia antros pusės, už ka balsų: kam kunįgai kiszasi į Susivieny- stat pro ration e.... a u c t o r itrą Garsas neatsako, ale suprask, jog jimo reikalus, ar negali daboti altoriaus? t a s. Argumentas tai nepaprastai smar
tas dar nereiszkia Garso nuomonės apie ,,Tėvynę” skaito daugelis žmonių; dide kus, ir, tikiuosi, kad ne vienas studen
Chicagos parapijos armiderius). Tegul snę pusę straipsnių į ją raszo kunįgai; tėlis muszis į krutinę isz gėdos, kad drį
Vienybė atsimena, kas pirmu užprote- koki tie straipsniai nebūtų, vienok nie so kalbėti kitaip, nekaip kalba Kaut
stavoįo, jeigu ne Garsas, idant Chica ko nežinantis žmogus gali szio-to isz jų ski.
gos klebonas iszsiteisintų vieszai isz ne- pasimokinti; ant nelaimės, vietoje para
Bet pripažįkite, kad tas argumen
szvankių užmetinėjimų. Tiek tiktai Vie ginimų skaityti Susiv. organą, girdime tas yra vienok labai — keistas.
paniekinimus: et! kunįgų laikrasztis!
nybei; sapienti sat.
Kautskio žodžiuose, ypatingai kur
Lietuva, norint ir prisipažįsta isz bene kas gero jame yra paraszyta.... jis kalba, kad draugijos surėdyme vietą
Trumpai sakant, pas mus yra taip: sujungimo „krasztų ir karalysezių” turi
dalies prie kaltės už neiszmintingą užsi
puldinėjimą ant Garso, vienok nedrįsta kad kunįgai nieko nedaro, tad ponai a užimti federacija tautų, yra daug tiesos,
isztarti „mea culpa”, vis dar suka kokį la p. Biznierius rėkia, kad kunįgai nie bet ji yra tiesa dėlto, kad yra tiesa, o
ten circulum vitiosum, vis tai nelaimin ko neveikia, bet kad pasiima už darbo, ne dėlto, kad ją iszreiszke Kautski.
ga puikybė, ant popieros tulžį savo pik tada vėl rėkia, kad dirba. Žodžiu, ne
------o-----tumo ant neapkencziamų ypatų labai daryk nieko, busi negeras; pradėk dar
Aukos plaukia reikalams Paryžiaus
lengva iszlieti, bet, pamaczius savo klai buotis, vėl busi negeras. Dabar klau
,, Viltis“
siu p. B., kaip kunįgas turi elgtis, kad parodos, tai dėkui Dievui.
dą, ją atszaukti, tai labai sunku.
reikalauja, kad butų iszrinktas tam tiYpatingai tiek trukszmo daryti už galėtų visiems patikti ?

į

kokį ten atspaudinimą straipsnelio, kur
buvo tiktai zecerio kaltė, jog pamirszo paženklinti isz kur semta žinia,
todėl visai tuszcziąs ginczas užsipuldinė
<<i
ti ant klaidos zecerio.
Garsas, kaip
|
honorarium, pavelyja Lietuvai kiek no
p ri semti žinių jo (Garso), už ką neturės
mažiausio piktumo.
------- 0-------■*

„Garsas Amerikos Lietuviu- |
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Taipogi labai ge draugystė szv. Jurgio arba Gedimino
kras komitetas (isz amerikieczių ir euro- nyczias Amerikoje.
pieczių), kurs užsiimtų parengimu lietu roje vietoje stovi bažnyczia, ant kampo klubas nuveikti. Jau tiktai galop susiviszkos spaudos dalies.
Nėra nieko Roebling str. ir South 4-tos, nes naujai praskit lietuviai ir neduokit savę skriau
teisingesnio už szitą reikalavimą. Mes statomas tiltas isz New York’o į Broo- sti svetimtaueziams!
Tą pat galima pasakyti ir apie kitą
negalime siųsti aukų nė knygų ant ran klyn’ą pasibaigs ežia jau priesz mus bakų ahcnymiszko Komiteto, apie kurį žnyczią, priesz kurią bus daugelis namų dalį miesto, kur ir gerokas būrelis lie
Te
nėra tikros žinios, ar yra. Jeigu au iszgriauta ir pasiliks skveras. Už ko tuvių gyvena, beje Point Breese.
kaujame, tai turime tiesa reikalauti, kad kių keturių metų, kaip bus užbaigtas nai yra apie deszimts szeimynų ir keli
Vienas be abejo
musų aukos butų sunaudotos tiems rei tiltas, muš bažnyczia ir vietą, kur ji desėtkai vienstipių.
kalams^ kuriems aukaujame, kitais žo stovi bus verti trigubosczienios. Linkiu nės padarytų gražų gyvenimą; nereika
•džiais, reikalaujame aiszkaus, atsakan kuogeriausios kloties lietuviszkai para lauja vyras uždėjęs biznį pamesti dar
čio komiteto, kurs mus užtikrintų, kad pijai Brooklyn’e. Gaila tiktai, jog mu bą, tą gali jo pati atlikti, vietoje ką oer
musų aukas apvers reikalams Paryžiaus sų klebonui, kun. Milukui, kurs eina czielas dienas kedėje supuojasi, arba su
parodos. Kol tokios gvarancijos netu per žmones kalektavodamas ant bažny kokia kūmule dinerkes alaus tusztina.
rėsime, tol galėsime mislyti, kad su czios, reikia kaip kada iszgirsti kvailus Juk laikas, Broliai Lietuviai, pamesti
musų dabartinėmis aukomis atsitiks žodžius tūlų neiszmanėlių ir naujalenkių, tuos kersztus, girtuoklystę, atsibusti isz
taip pat, kaip atsitiko su pinigais, sudė kurių ežia nemažas skaitlius ir kurie la miego ir stoti prie darbo.
1 dėtu vys.
bai yra karsztais garbintojais ,,Ojcziztais emigrantų namams.
------- o---------------- o--------nos” ir vienybes su , ,rodakais”.
* i.
Vietinis.
,,Nauja Draugija“ perstojo iszeidiAukos Paryžiaus parodos
nėti. Tokiu budu Liet. Socijal-demokasztams.
kratiszka partija pasiliko be organo.
Philadelphia, Pa.
Alex. Jocis Philadelphia 81.0’6
Buvo tai netik soči jai istiszkas, bet ir aiPhiladelphijos lietuviszka kolonija
R. Gaubas, Tsaverse City, Mieli.
szkiai antireliofiszkas laikrasztis. Dėlko
dar toli užpakalyje stovi dalyke vertel6ct.
jis nupuolė, tai man nerupi, bet prie tos gystės. Visus vertelgas galima ant pirprogos galiu patėmyti, kad abelnai mu sztų suskaityti ir tai visi beveik toje pa- Buvo 8136.75, tad ,.Garso“ redakcijoj
sų antireligijiszkiems laikraszcziams ne
$137.81
czioje szakoje vertelgystės, tai yra be viso labo
siseka. Bene bus tai devintas isz eiles
P. S. Aplinkiniai gali sjųsti aukas
veik visi buczėriai, vienok tiems buezėnupuolęs organas taip vadinamų szhipi- riams neperpraseziausiai einasi. Jeigu į musų redakciją po antraszu:
nių. Record’as, kaip matome, nepavy
Rev. B. Žindžius
kas bandytų uždėti kitą kokią szaką biz
dėtinas.
Elizabeth. N. J.
niaus, be abejones butų pasekmingas,
X — s.
ale vargas, kad musų žmones dar ligAukos kankintiniams,
--------- o--------sziol nenori suprasti, velyja geriau rem
Al. Jocis
Si.os
ti svetimus gaivalus, o ypatingai paJuokai,
smirdelius žydus. Mat, kibą jau lietu
Advokatas: — Papildei didžiausią
Brooklyn, X. Y. vio gamtoje yra, jog be žydo jokiu bu
Teisybe, sunkiaus žmogžudystę; užniusziai tėvą ir motiną
4 d. Birželio, . nedėlioję, buvo ežia du negal apsieiti.
parapijos susirinkimas, ant kurio iszrin yra uždėti kokį biznį viduryje miesto, savo, kągi jau asz bepasakysiu ant tavo
kta komitetas dėl vedimo pikniko rei kur bagoeziai slogina savo monopoliu apgynimo ?
Kaltinįkas: — Poneli, gali paprakalų, kurs bus 25 Birželio, nedėlioję, biednesnius žmones, ale kalbu czionai
Waszington Parke.
Prieg tam buvo daugiaus apie lietuvius, katrie gyvena szyti sudžios, idant teiktųsi susimylėti
v biedno siratos.
perskaityta rokunda parapijos įeigos ir priemieseziuose kur tarp savųjų galėtų ant manės
------- o-----Beje Rich
iszeigos. Pasirodė, jog į du mėnesiu labai gražų biznį padaryti.
Simus: — Meldžiu mamos pasa
nuo atėjimo kunigo Miluko į parapijos mond ant Thompson ir Edgemont ulykasų įplaukė suvirszum 4.700 dol., o czių gyvena kokia 20 mažiausiai szei- kyk, dėlko tėtės taip galva nupliko?
Motina: — Mat, tėtė daug misti
iszmokejus visus expensus ir bilas, atli mynų neskaitant vienstipių apie kokius
ko gryno pinįgo per tuos du menesiu 50, o neturi jokio vertelgos lietuvio; ki ną.
Simus: — O dėlko mama taip daug
per4200 dol. Nuo pirmiaus buvo ban- bą laukia kokio žydelio, katras uždėtų
koje parapijos pinigų 2. 200, taigi dabar tarp jų biznį, o tuom tarpu eina pas ko plaukų turi ant galvos?
Motina: — Dėlko?. . . . nebūk taip
yra isz viso per 6.400 dol.
l ie pinigai kį tenai lenką buczėrį, katras isz lietu
bus sunaudoti ant pataisymo naujos mu vių labai gražų biznį daro, o dar kada žingeidus.
rinės Bažnyczios, kurią nupirkta nese užpykęs ant lietuvių, pavadina juos
— Ar tamista esi muzikaliszkas
Argi czionai negera
niai del mus parapijos.
Užmokėta pi ,,glupi litvin”.
nigais už tą vietą su musu 8250 dol., o proga pradėti biznį? Vienas, žinoma, (ar moki grajįti)?
— Ne. Tiktai vieną sykį savo gy
lot 17.000 dol. paimta morgiezius. Isz- bijosi, o ir kiti pavydi, ale galėtų susi
tisymas bažnyczios ir klebonijos kasz- tarę keli, o ypatingai ženoti, prilaikan venime grajinau ant fortepiono.
— Kaip tai vieną syk?
tuosapie 10.000 dol. ir kaip bus isztai- ti burdingierius, uždėti gražią buezernią,
— Taip yra; isz stokos staluko dėl
syta, tai Brooklyn’o lietuvių bažnyczia o apie pasekmingumą nė abejonės nėra.
bus gražiausia už visas lietuviszkas baž- O jeigu jau pavieniai bijosi, tai tą galijkazirų (kortų) grajijom ant fortepijono.

Korespondencijos.

Parasze Robertas L. Stevenson.

— Jis yra geras žmogus, kapitone, —tarė daktaras.
— Gali būti, — atsakė kapitonas. — Pamaži su tuo,
pamaži, — ir pribėgo prie žmonių, ką kraustė paraką.
Paskui pamatęs manę, žiūrintį ant kablio, kybanezio

— Ei, tu laivo vaike, szalin isz ežia.
Marsz pas virė
— Pone, — tarė kapitonas Smollet, — nenoriu tamistos užgauti, bet uždraudžiu tamistai dėti tokius žodžius į ma- ją prie darbo! .
Bėgdamas szalyn iszgirdau, kaip jis sake balsiai dakpo burną. Nė vienas kapitonas ant svieto negali laukti iszsiteisinimo, jeigu važiuotų ant* marių, turėdamas pamatą pasa tanu:
—- Nenoriu turėti nei vieno numiletinio ant laivo.
kyti tokius dalykus. Kas link pasziperio Arrow, pripažįstu
Nuo tos valandos ir asz pradėjau neapkęsti kapitono.
jį už dorą žmogų, keli kiti taipgi geri; tokiais yra gal ir visi,
kiek žinau. Bet atsakau už saugumą laivo ir visų žmonių,
plaukianczių ant jo. Matau tiktai, kad dalykai ant laivo ne’ina taip, kaip reikia. Už tatai meldžiu truputį apsisergėti ar
Kelione.
ba pavelyti man atsisakyti nuo vietos.
Tai viskas.
, .
— Kapitone, — pradėjo daktaras, szypsodamasis, —|
ar tamista girdėjai pasaką apie kalną ir pelę.
Atleisk man, į
Per visą naktį kraustėme daiktus ir per visą tą laiką
bet tamista primeni man tą pasaką.
Atėjęs ežia tamista no-j turėjome sveczių, kurie atvažiavo atsisveikinti su skvajeriu.
rėjai pasakyti daugiau, nekaip pasakini — prisiekiu ant savo| Ligsziol niekados nebuvau tiek dirbęs, kiek tą naktį, ir nu-
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E. Hummel.

Po vardu New Yorko rubsiuvių moteriszkų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų krornas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
antras durys nuo aptiekos. Visie esate szirdingai už praszomi atlankyti szita didyjį ati
darymą, prasidedantį panedelyje 20 Kovo.
Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigiausei, 2 dailius prezentus duosime kiekvie
nam pirkikui.
Visokios kleidos ir skrybėlės
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresu: 210 Second st. antros duris nuo

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

M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY >J
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius gėrynius.
Sve.izius savo vaiszina
Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuvą,
gerai, nes geri žmonės.
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte
per manę, nes szifkortes parduodu ant
greieziausių ir drueziausių Laivų. Taip
Elis, vynas ir alus puikiausi.
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 168 Eirts street

W. A. Front,

ELIZABETH, N. J.
2 12—214 First str.
ELIZABETH, N. J.

Szviezias pienas randasi pn.
2?o I-st st. stotis po nr. Garso.

Czebatai ir Czeverykai!

I

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
irbakolioszus, tai eik pas

i

J. Slivinskas ir

Didelis iszpardavimas.

Louis J . Sauer,

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.
3 - 33'J Trumbull str.

Telefonas 576

Ar nori geros Trajanko/į Jeigu taip,
tai pirk LEWWO LIETWISZKA
TRAJAXKA, susldedanczią isz czystų
.žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
baksukuose sudėta. 5o c. baksukas. Ne

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

Priesz auszrą bosmanas davė ženklą ir užgulmė prade- '
ant
i— Daktare, — tarė kapitonas, -- tamista esi miklus.
'Telefonas 665.
Corn.
Court str.
’
.
io
First
Atėjęs czionai mislyįau, kad manę pavarys nuo vietos.
Ne jo kelti inkarą. Jeigu bueziau dar labjau nuvargęs, visgi neELIZABETH N
bueziau ėjęs gulti, nes viskas — ir trumpi paliepimai, ir szvilsitikėjau, kad ponas Trelawney iszklausys nors vieną žodį.
Ciiaturasi geriausius czeverlk Pinuos kliilSOS JIOtdĮ jeigu nelaiko mes prisiųsim poapturėjij
■S6 Alabama str.
, — Daugiau klausyti ir nenoriu, — riktelėjo skvajeris. pavimai, ir lakstymai žmonių geltonoje Hktarnų szviesoje— Iriausia prekę visam mieste. A>
mui
pirma
užraokesezio.
įtikau blogo tavoro.
Cleveland, Ohio.
1 UŽLAIKO SCRANTON’E
— Kad Livesey nebūtų buvęs ežia, bueziau jau seniai nu-ibuvo man dalykais akyvais ir naujais,
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
— Basbecue, užtraukk mums giesmę! — atsiliepė viesiuntęs tamista po velnių. Bet dabar iszklausiau viską. Pa
Puikiasia
1?.
L.
&
A.
Heidritter
darysiu, kaip nori, bet, man rodosi, tamista esi niekiausias į nas.
riausia užeiga ir rodos vieta dėl lie į &,!Utų reikalaujam visur. Adresas.
I
I
PASTATO
—
Tiktai
seną
—
suszuko
kitas.
žmogus.
į
Anglis. Medžius Lentas.
& 60.1
—
Tuojau,
tuojau,
broliai,
—
atsake
Ilgas
Džonas
— Mislyk, kaip nori, — tarė kapitonas. — Bet tamis
I Tari garu varoma maszina dėl Įei tu !
ut geriausių linini.
1107 S. Main St.
kurs stovėjo prie jų, pasiremdamas ant lazdos, ir tuojau UŽ- ■likimo Ir apdalinimo. Gausi viską, ko
ta matai — asz atlieku savo priderystę.
■ tkreik namu pastatimui.
Su tais žodžiais jis iszėjo.
I traukė dainą, kurią asz tiek sykių girdėjau:
I
ELIZABETH, N. .1.
' Petro Lipavicziaus,
— Trelawney — tarė daktaras — turiu pripažinti, kadi
,,Penkiolika vyrų ant numirėlio skrynios,
■
Ofisas ir
Lietuviszkas knigas parduodu
Pine
kopigiausa. Užprasžant jų kataliopaėmei su savim du dorus žmones — szita vyrą ir Džoną Sil i
Visa užgulmė vienu balsu pritarė:
Bet. 4-th A
gą reik įdėti į gromatą markę už
vera.
,, Yo-ho-ho, ir rūmo bonka!
Fabrikai
5 c. ;popieriniai pinigai siuncziasi
Prie treczio},,ho”*visi smarkiai pasuko ratą.
■Liiabethport N. J.
regisi ra votoj gromatoj. Adresas:
Iszgirdęs szita dainą atsiminiau seną ,, Admirolą Ben .1 Earl, Ark.
kas link szito pasiutėlio, apskelbiu jo pasielgimą nežmoniszIhiiscan, Quebec. ties Elizai < th Liver
Dar tik užsidėjau kriauezin szapą
ku, ne marinįkiszku ir — pjauk man galvą! — ne angliszku. bow” ir kapitoną, giedantį ją drebaneziu balsu su musų sveW- alvaitis
ir dirbu visokius drabužius; tavo
cziais.
TILSIT, Ostpr. Germany.
— Na — tarė daktaras, — matysime.
mis pargabenu net isz seno kontro
Neužilgo inkaras tapo isztrauktas, būrys pasipūtė, iri
Neužilgo viskas ant laivo tapo permainyta.
Užpaka ,
TĖVYNĖS SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas Kilyįe likosi pastatytos szeszios lovos, isz kurių dvi turėjome pamaeziau, kad žemė ir aplinkiniai laivai ėmė judintis....] Į Juvelirius, Dziegornįkas ir Sidabri
Mėnesinis iliustruotos laikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
pikas. Parduoda parasonus, yvairius
užimti asz ir Redruth. Kapitonas su pasziperiu gavo vietą ,,Hispaniola pradėjo savo kelionę pas Iždų salą.
į Treti metai stovi ant sargybos Lie- tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
lUegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
Nesikėsindamas apraszineti kelionę su visais iszgaliaisl I 117 Broad str. Elizabeth, A*. .J.
ant virszaus, kompanione, kur likosi padidintas. Tiesa, bu
I tuvių tautos: szviesos. tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
j klibos.
vo žemas, bet visgi jame galima buvo pakabyti du hamokus, pasakysiu ti^Į, kad ji buvo laiminga. Laivas pasirodė geru,!
į Gaunamas Scrantone Pa. 1423
ant kurių paskui gulėdavo Smolet ir Arrow.
Szis pastarasis užgulmė gabiais marinįkais, o kapitonas pilnai žinaneziu savoj
j Main are pas Rev. AKaupą už 1
buvo irgi abejutinas užgulmėje, kaip spėjo kapitonas, bet nuo priderystę. Bet pirm neg pasiekėme salą, atsitiko keletas
I doleri.
Tuojaus prie People Depot,
Parduoda Wholesale
jo neužilgo atsikratėme.
Leistume
i Pernyksztis iv užpernyszksztis
Minersville. Pa.
Pirmncziausiai, pasziperis pasirodė visai netikusiu, dari Cigarus ir visokį Tabaką.
! po 4 dolerio.
Beneszant mums isz vienos vietos į kitą lovas ir para
Laikau taipgi Wholesale Liquor
daugiau vyru.
ką, atėjo vienas ar du isz paskutiniųjų laivo tarnų, o su jais prastesniu, nekaip kapitonas mislyjo. Neturėjo jisai ne ko ] L Elizabeth Ave.
Store ir dastata
Szitas musų sztoras yra labai popui
kios paguodonės tarp marinįkų, kurie darė su juo, ką norėjo.j
arisz.kas del moterių. Bet mes nžtikri
Ilgas Džonas.
r. tit. o ret
Elizabeth, N. J.
Virėjas užlipo ant laivo su vikrumu beždžiones ir pa-1 Butų tas buvę dar niekis, bet po kelių dienų pradėjo jis rodyI Ir sakom, kad kiekvienas nusistebės ir
matęs musų darbą, suriko:
tis ant virszaus su užpiltomis akimis, raudonais veidais, szve-j
netikės isz teip žemos prekės ir kad Im
tu geras tavoms. Mes tikrai žinome,
— Ką darote, vyrai?
pliojaneziu liežuviu ir kitais ženklais girtumo.
Nesykį parj
i kad niekur taip pigiai negausite visokiu
— Kraustome paraką į kitą vietą, — atsakė vienas.
puldavo ir susikruvindavo ir tankiai visą dieną gulėdavo savo
Knogeriausiai taiso ir i virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit— Po knypelių! — suriko Džonas. —Jeigu tą darysi- lovoje, bet ateidavo laikai, kad būdavo blaivus ir szeip teif
tokiu apsivilkint ii reikalingu daiktu.
parduoda
visokius
dzieI
Vyriszki virszutiniai margi inarszkiniai Į
224 north 9-th str.
atlikdavo savo darbą.
Isz kur jis imdavo gėrymą nekokii
me, sugaiszinsime rytmetinį priplaukimą!
Į 35 coliu ilgiu po 25ct. kiekvienas. Mar.
— Mano paliepimas! — tarė kapitonas trumpai. — budu negalėjome susekti. Buvo tai laivo paslaptis, UžklaU'
Philadelfhia, Pa,
Įorius ir sziaipjau auk- szkiniai, ka kasztavo 75et. dabar par
stas staeziai į akis, jis tik nusiszypsodavo, ar buvo girtas ai
Gali eiti žemyn. Žmonės norės valgyti.
duodame už 50et.
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
importavotojai
sinius
ir
sidabrinius
dai
kaip
til
Mineraliszkas vanduo ir soda,
— Gerai, gerai, pone! — atsakė virėjas ir viename ne, ir iszkilmingai tvirtino, kad nieko kito negeria,
tus.
vieną vandenį.
akimirksnyje nusileido į viriamąją.
Taipįgi pilsto į bonkas šokiu
___ j
1
210 First st. Elizabeth, j
*^_
alus: Ballantinų, Feigenspausą ir tuos daiktus taipgi praktiszkai
N.jl 136 FIRST SRT. Lagerį ir tt.
I pataiso.

P. LIPAVICZIA. ’

K

,

Fred- Terstegen

pęaierCo’s

B. Bloch

„Anthracite” alų.
garantuota tikrai czjstas,

apd €o.

Frank Boiler,

J. Vogel,

Arnotu ir IdeHku.

128

Banka Bischoiio
uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CitaHll te
New-Y orke

-------- o--------

,’ 679 Milwaukee
W. SLOMINSKA,
Avenue,
CHICAGO., ILL,

Siuncziame pinįgiis visas dali< svieto pigel, sauge! Ir greitai

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

i

i
i
!SI

B

KRAJOWA

189*

DWIEMS MEDALIAISM
ant Kosciuszkos Paro
dos nž rūpestingą, tei
singa ir artistiszka iszdirbinią.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
H BERLŲ, MARSZAL-

S
• • juodame Szipkortes (laivakortes) antgreicz

į krajų važiuojantiems ir isZSlUllCZiame SZipkorte

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

M aškolijos rublių, Vokietijos markiu, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zcitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

W. K taborskis ir J. S. Conneras,
valdytojai.
Daneszam lietuviams, kad apemem ahtieką po numeriu

1801 Penn Avenue

S KINIU LAZDŲ ir tt.

i
i
i

Turju už garbe apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wi. sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
i
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriause praktika ir dėl to galiu
t wiska padirbi pigiau ir geriau ne
> gu kiti fabrikai.
)
Su guodone
)

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

W. A Walsh Jr.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus.
E. .MASCOT prop.
314 Second str.
Ellzabethport, N. J.
Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.
A. MARSCHALL A Co.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peezius, blckias.
Taiso visokią kainu peezius ir gro
Turime iszpandytas ir geriausias gįeduoles, taip isz Europos, tas. Laiko visokius įrankius dūlei
kaip ir amerikiszkas, po pigiausias prekes. Del pagelbės bus visada budavojimo. vinis, spynas etc., ir I
forniezius į stubas.
aptiekoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.
Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie 218 & 220 Second str.
caff:
i
ka atidaryta dieną ir naktį.
Gyvena: 330 Franklin str.
Kas isz toliaus ateis su receptu, užmokant kėlę 10 et. ant strit
186 First str.
Elizabeth. N. J.
Elizabeth, N. J.
kario
______
ir 18 ULYCZIA.

PITSBURG, PA.

Neil Cavan

Vietinis Telef 217 B.

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas

JVI. Wicleikos,

turi geriausią agentūrą, pardavinėja IvakortCS, apsau 65 Broadway
Elizabeth, N. J.
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynė Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
perka ir parduoda uaiUU ir visokius reikalus atlieka kuotei visi kopuikiausi. o žmogus geras, meilus
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai
Tingiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Plliladclpllijoje ir Camdeiie? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

Domansi
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKŽ :

2548 Richmond str.Philade|pliia,Pa.
John Clark
John C. Manning
Puikiausias alus, sznapsas, vy
CAFE.
nas ir szviežias olis.
Cor. 2-nd & Bond str.
232 First str. Cor: Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, N. J. □

Lagerio Alio ir Porterio.
dieną ir naktį.

Free Lunch

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
----- GAUSITE PAS-----

BABNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Ellzabethport,
N, J. Palei Central (lipą.
A. HOFF propr
Parduodu sznapsą. vi na. cigarus ir
ir puikinusią alą.
Stritkariai sustoja pas duris.

B. Brody
Geriausias visam mieste barberis. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH. N. J.
VISI VYRAI PAS

Joną Sinaidziu ną!
Rasite szaltą alų, seniausia^
arielkas, vyną net isz Europos,
o cigarus net isz Turkijos.
Atsilankyki! po numeriu:
246 1-stst. cor. Port Avenue
ELIZABETH, N. J
Kiekviena suimtos vakarą inuz.ik*
ir szokiai.

