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jaunina žmogų. Vaistas tas susideda isz sekaneziu ingredienciju: G0 gramu kamparinio
spirulo pusantro kavinio puoduko mariu drus
kos ir du puodeliu vyninio spirulo. Viską tą
reik įdėt į bonką su verdaneziu vhndcniii, taip
jog isz vi-o butu vienas tikras. Pricsz nau
dojimą reikia gerai viską sudrumst i, o polo
isztepti laja ,,mikstūra“ kūną ir nuszluoslyt
minkszln rankszluoscziu.
' Kas netiki, tciszmėgina.

W a s h i n g t o n. Vos tik susirinko
P a r y ž i u s. Ispanija sutinka ant rei
nau ja kongreso sesi ja, jau immigracijos prie- kalavimu Amerikos komisijos, kadangi visos
szai sukinusi, kad butu vėla priimtas anas gar Europos vieszpatystės netik atsisakė duot jai
sus Lodge'o bilius. Neiszk>sza dar jo, norė pageibą, bet dar neapsiėmė suvis kisztis j jos
dami pirmiau* užbaigti su deficitais, kuriuos su Suvienytomis Valstijomis reikalus.
pridirbo karė su ispanais. Lodge’o szalinįIspanija atsižada visu Philipiniszku salų,
kai szį kart neabejoja, kad ju įneszimas bus salos Zulu ir Guam, taip-gi vieną salą isz Kapriimtas ir užtvirtįtas. Tikisi taip-gi, kad roliniszku, kurią gal iszsirinkti Amerikiecziai
V o k i e t i j a. Visi kalba apie nerei
prezidentas McKinley ant diliaus pasiraszys, ir salą Porto Rico. O Ispanija pripažįsta
kalingumą kariumenės ir apie sudėjimą gink
nes republikonu platformė reikalauja aprūko Kubą neprigulminga ir priima nuo Suvienytu lu, o tuoni tarpu kiekviena vieszpalystė ne
žiavimo immigracijos.nepriimant nemoka ncziu Valstijų 20 milijonu doleriu, kaipo kaszlus tiktai nemeta ginklu, bet dar daugina savo
skait yti ir raszyti. Pricszai immigraci jos yra karės. Angliszki laikraszcziai raszo labai karei vi ja. Sztai ir vokiecziai midija padaukarsztai užsiėmę bilium ir dabar patyka dir prielankiai Suvienytoms Valstijoms. Philigiti savo kariumene ant 40.000 kareiviu, ant
ba, kad atėjus laikui viską jau surengtą pa pinai, esą verti į 100 milijonu doleriu, apart ko rei>k iszduot 133 milijonus markiu.
duot kongresui ir kuoveikiausiai nžtvirtįti. to dar ten yra į 12 milijonu gyventoju. Bū
T u r k i j a. Labai mažai gal but viesz
Nenori jie mat kas dien skaityti Washingtone nant po Suv. Valstijų valdžių Philipinai trum
isz visu szaliu pr testus. Taigi ir mums ne pam laike bus dusyk tiek verti, kaip dabar patyscziu, kurios galėtu sziandien džiaugus
ramybe. Vieni užsipuola ant kilu, kili gina
reikia laukt, kada dar apgarsis labiliu, bet yra.
si nuo užpuolim'.i ir taip slenka diena po die
verta turėt sudarytus protestus ir priimti re
V o k i e t i j a. Pulkaunykas Schwartz- nos. Sztai Arabijos maisztai kas dien vis
zoliucijas. kurias tuoj po apgarsinimo galėsi
koppcn pietujant Poczdame pas ciecoriu auga, priesz turku valdžią. Netoli Sana revome nusiusti i Washingtona.
Wilhelmą prie progos apsakė anam visą liucijonicriai sumusze turku kariumenę ir
— Utarnyke buvo laidotuvės generolo Dreyfu.-so istoriją.
Schwa rtzkpppen pats luom pritraukė prie savęs dauginus savo tauGarcia, prezidento kubiecziu komisijos Wa papirkinėjo prancuzisgkus aficicrus. ir Drey- tiecziu prie iszgiijimo turku. Nekuriose vie
shington©. Apsirgo jis ant uždegimo plan- fussą, kad iszvogtu Prancūzijos plianus. tose maisztinįkai i-zkelia angli.-zkas vėliavas.
ežiu ir nepoilgos ligos pasimirė apgailistauja Cciecorics paszaukė kanclerį kunįgaiksztį HoN. o r v c g i ja. Norvegai nori k nevei
mas visu paskutines kares savo sądraugu ir henlohe, ministrą užrubežiniu dalyku Buelovą
visu kubiecziu.
ir gener. Ilankc, kad absvarsezius visa reika- kiausiai atsidurt i nuo szvedu. Ant paskuti
nio seimo buvo jau tik 9 paduhtiniai, kurie
II a v a n a. Daugybes Suvienytu Val lą i.szaiszkįtu Dreyfusso istoriją. — Pereitam
dar pric>zinosi peraukimui ryszio su Szvestijų ukėsu traukia j Kuba del uždėmimo numeryje raszėme kad vokiecziai veja isz sa
dija.
busdnness’u. Negąsdiną ju ne geltonasis vo vieszpatystės danieczius ir liolandicczius.
AI a s k o 1 i j a. Daugelij gubernijų sodrugvs. Havanoje jau ant kiekvienos gatves Dabargi j'e kuoveikiausiai nori iszvaryti isz
gali užtkti Amerikiszką biznierių. Daugiau savo vieszpatystės Austrijos ukesus. Austri diecziams grasina smertis isz bado. Daugy
sia uždeda saliunu. Kubiėcziai nelabai nori ja protestuoja tame dalyke ir jaigu vokiecziai bes svieto szaukiasi pagelbės. Caras pavelijo
ncdaleis gyventi Vokietijoj austrijokams, tai grafui L. Tolstojui tverti pagelbinius komite
tokio amerikanizavojimo ju sostepiles.
tus ir paskyrė isz savo kasos milioną rubliu
Colorado. Czia susitvėrė kuopa isz ir Austri ja iszguis isz savo vieszpatystės visus
del Raudono Kryžiaus Dr., kuri szelpia ba
150 medėju. Isžejo jie medžioti kalnuose vokieczius.
il u o jai i c z i u s v a I >cz i o n i s.
levus, meszkas ir kitokius laukinius žvėris,
V i d u r i n ė A m e r i k a. Paskuti
B u I c_JgJ a r i j a. Raszo, buk buvo sukurie draskė kaimenes galviju.
niuose laikuose daug buvo dirbta, o dar dau
rengtas anarchistu užpuolimas ant kunį—
W i 1 m i n g t o n, Del. Czia iszncszė giau raszyta, apie susiriszimą 3 Vidurinės gaikszczio Eerdinando. Suaresztavota dau
Amerikos vieszpatyscziu ir sudarymą isz ju
į padanges 5 sklodus parako.
gybės pažvelgi imi ypatų.
Vieszpatystės
W. S u p c r i o r, Wiss.
Užside vienos didelės respublikos.
P r u s a i. Per rubežiu isz Vokietijos į
gė dokai Lehigh Coal & Co. Ugnis buvo Honduras, Nicaraugua ir San Salvador butu Maskoliją dabar eina transportai bombų, pas
baisi.
Begesinant ugnį deganezios anglys turėję vieną prezidentą ir vieną rėdą, vienok kirtu ant caro galvos.
užgriuvo ant G darbiniku. Penki isz ju žari- dabar tą sumaii.ze generolas Regelando isz
B r o k s e 1 a. Tūlas chemikas pradėjo
jose rado grabu, o viena nors dar gyvą hz San Salvador. Iszvažiavus Honduras1© pre-1
dirbti mcsiszką valgį, nenaudodamas suvisai
įraukė, bet gydytojai neapsiimu jį iszgydyli. zidentui su vizitą į Suvienytas Valstijas, gen.
Regelando sukėleSanSalvador o gyventojus li mėsos. Geras iszradimas.
New Y o r k. Pereitą sudalą ant
all
pais apėmė valdžią. Galima tikėlis, kad pre
Monul togas.
River Line“ doku szeszi darbi nikai beveždazidentas Guiterrez'as nenorės atsisakyti nuo
.... Kasdien atsimusza man į ausis, jog tu
mi akmenis suluže ir nupuolė į vandenį. Du
sosto ir tokiu bildu gal ten sukilt dideli rime nuolat vesti kovą už būvį, o sykį, kada
isz ju liko sužeistais.
maisztai.
po neilgos kovos atėmiau nuo kito pinįgus,
Jersey City, N. J. Jersey’s stei
P r a n c u z i j a. Ko žmonės neiszmis- tuojaus manę uždarė į cypę. Alatyt, kad ir
giama lietuviszka parapija povaliai eina.
kova už būvį yra tik amerikiszkas humbuYpacz tingi rinktis ant mitingu. Gėda tin lija ant svieto? Sztai tūla Prancūzijos ,,madame“ Sara Bernard mėgįs vaistą, kuris pa gas!....
7
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ka kalba be jokio statraszo (orthographijos), reikalingų arba net blėdingų draugijos dalį.
tartum komiteto sekretoriai niekad neskaitė Užpuldinėti ant kunįgu užtai, kad jie nevisai
Isz Petrapiles. Atskaita Petra- okios lietuviszkos knygos, jiokio laikraszczio, gerai atlieka savo priderystes vargiai da turė
1
v
.
pilės Labdaringos Lietuvių ir Zemaiczių Drau Paskutinis-gi užkvietimas ant vakaro 24 Spa tu tiesų tie, kurie visas savo priderystes iszlinio (s. st.) Yra netikęs ir savo formoje. pildo visiszkai gerai, nes jie butu visai nepap
gystes už 1897 metus yra tokia.
Prasideda jis taip: „kveczemi yra lietuvei ir rasti žmonės; bet kas gali tvirtinti, kad jis vi
Nuo 1896 metų Draugystės kasoje buvo
žemaiczei.. .. “: forma ta pati, kurių vartoja siszkai gerai iszpildo savo priderystes1? Mes
like 1870 rub. 79 kap.
Rusijos policija, sūdąs ir tt. „priglaszajut- da suprantame užpuldinėti ant kunįgo už jo
sia.. ..
kų darysi, kad nekurie czianbuviai klaidas ir susidėjimus vieszuose darbuose: bet
Metuose-gi 1897 įplaukė:
lietuviai norėtų, kad užpraszymas ant vakarų kas gali būti per reikalas sznipinėti jo priva339 rub.
Sąnarių mokesezio
230 ,, 93 kap. butu nors sziek-tiek formoje szvelnesnis, kaip tiszkų gyvenimų, ir nusidėjimus jo privatiszko
aukų
užpraszymas į sūdą, į policijų ir tt. Man isz- gyvenimo apgarsinti laikraszcziosc? To jau
29 ,,
sugrąžinta paszalpų
1163 ,, 20 „ tikro rodos, kad nuo galvos draugystės sek mes visai negalime suprasti. Tuo tarpu ne
pelno už vakarus
procentų nuo D-tės kapitalų 82 „ 671 „ retoriaus karūna nenupultų, jei jis apsipažin kurie lietuviszki Amerikos laikraszcziai tal
tų su szvelnesnėmis užpraszymo formomis... pina nemažai tokiu žinių. Da ir sziandien
per rankas musu petrapiliecziu lietuviu
1844 „ 80£
Isz viso
24 Spalinio (s. st.) salėje Milbreto atsili vaikszczioja laiszkelis, raszytas sziandieninio
Drauge su rcmanentu nuo 1896 metų
ko vakaras Labdaringos Draugystės Lietuvių „Vienybes“ redaktoriaus, kuriame jis iszro3715 rub. 59| kap.
ir Zemaiczių. Lijo visų vakarų, pertai žmo- do. su kokia moteriszke gyvenas kiekvienas
nių buvo neperdaug. Pelno arti 100 rub.
lietuvis-kunįgas Amerikoje, ir tarp ko kito
Iszleista per isztisus 1897 metus:
20 Lapkriczio (s. st-) atsiliks salėje ,,Bla- pranesza, kad ir a. a. kun. Burba taip-gi susi176 rub.
Paszalpų neturtėliams
gorodnavo sobranija“ vakaras su szokiais ir riszęs yra su kokia tai merga. Ne musu
Paszalpų mokinantiemsiems 236 „
dalykas yra isztirti, ar tai teisybė, bet mums
755 ,, 13 kp. perstatymu iszverstos isz lenkiszkos kalbos
Ant įtaisymo vakarų
nesmagu, kad rinkiniu ir apskelbimu panasziu
57 „ 90 „ komedijos „Majster i czeladnik“ KorzcniowsAnt smulkiu D-tės reikalų
žinių užsiima redaktorius vieno isz neva-gekio. Pelnas paskirtas ant studentų naudos.
resniu Amerikos lietuviszkų laikraszcziu.. ..
3 „
Isz viso 1225 „
Mes netvirtiname, kad ir kun. Burba vi
Petrapilės lietuviai renka pinįgus ant kun.
Ant 1898 metų liko 2490 rub. 56.1 „ Burbos paminklo. Ikiszioliai surinkta į 9 sas savo priderystes iszpildė szventai, kad jis
niekad nepadarė jokio nusidėjimo ir jokios
Sųnarių iszviso 70; isz jų 4 garbės sąna rub. Surinkti pinįgai bus atsiųsti į „Garso“
klaidos: bet ne musu yra dalykas sznypinėti
riai. In garbės sąnarius iszrinktas tapo Ze redakcijų. Mums, prastiems lietuviams, gy
jo privatiszkų gyvenymų: mums labai nesma
maiczių vyskupas M. Paliulionis, kuris netik venantiems toli nuo Amerikos, skaitant gau
gu ir tai jau, kad isz lietuviu tarpo atsiranda
meiliai priėmė persistacziusius Draugystės namus ežia Amerikos laikraszczius, atmintis
toki sznipukai, kurie, nemokėdami turbut
komiteto sąnarius, bet ir su dideliu prijauti kun. Burbos liks ant visados guodojama.
atrasti svarbesnio užsiėmimo, taikosi nemielas
mu atsiszaukė apie Draugystę ir paaukavo Pirm jo atvykimo į Ameriką ten nebuvo jo
sau yratas įkasti, paleisdami apie jas visokias
ant jos naudos 50 rub. Kitu garbės sąnariu kios lietuviszkos parapijos, nebuvo net nieko
pliauszkynes. Geras žmogus tokiu įrankiu
tapo prof. Dvasiszkos Seminarijos, kun. Bal- girdėt apie patį lietuvių vardų: net statomas
nevartoja nė priesz savo prieszinįkų. Mes
truszaitis, paaukavęs ant Draugystės naudos bažnyczias užraszydavo ne lithuanian, be po
pertai nežiūrime, ką apie kun. Burbų garsina
100 rub. Tarp Draugystės sųnarių yra 4 mo- lish. Jis padarė pradžią statymui lietuviszkų
toki sznipukai: musu akise kun. Burba buvo
teriszkes, 1 vyskupas, 14 kunįgų, 5 inžinieriai, bažnyczių, įsteigimui lietuviszkų parapijų.
ir bus dideliai užsipelniusiu, daug gero pada
2 gimnaz. mokintojai ir 4gydytojai; kiti įvai Lietuviai pradėjo labjauš suprasti savo skir
riusiu tėvynei darbininku. Mes dideliai guorių užsiėmimų. Ant 1898 metų iszrinkta da tumą nuo lenkų ir airiszių, vienodumą savo
reikalų, reikalingumą susiriszimo; kilo daug dojame jo atmintį, ir kiek isztekdami, deda
10 sųnarių, tarp jų 2 kunįgai.
draugysezių, kilo milžiniszkas „Susivienyji- me pinigus ant jo paminklo. Lai atsiranda
Paaukauta ant Draugystės naudos, apart
mas Lietuvių Amerikoje“; kilo mokyklos prie daugiaus tokiu tėvynės sunu! Lai toliaus va
100 rub. kun. Baltruszaiczio ir 50 rub. Vys bažnyczių, ir tt Žinome, kad Amerikoje ro pradėtą kun. Burbos darbų.
kupo Paliulionio, iszviso 80 rub. 93 kap. Isz
yra lietuviai, kurie lietu viszkus kunigus, lieToliaus bus.
tų paaukavo 25 rub. garbės sąnaris kun. Maluviszkas bažnyczias, katalikiszkas draugystes
ciulevyczius, prof. Dv. Akademijos; 20 rub.
ir tt. laiko už bereikalingas, net blėdingas
kunįgaiksztis Viliumas Radivilas. Kiti paau
lietuvių apszvietimui; mums vienok, gyve
kavo nedaugiaus, kaip po 4 rub.
nantiems toli nuo ypatiszkų (asabiszkų) ginPiimsėdžiu tapo Vincas Matulaitis, Vice- czu tas viskas, kitaip iszrodo: mums
Dr. D. L, K. Algirdo isz Jerey City, N.
pirmsėdis Silv. Baltramaitis, sekretorium; iszrodo, kad naudingumą tų dalyku gali už
J. bus laikomas 14 d. Sausio 1899 m. ant 214Ant. Pavai kis kasierium J. Venckavycziu s, ko ginti tiktai žmonės, kurie karsztyje partijiniu
220 Broome str. New York. Muzykė bus
miteto sąnariais: Liudv. Antanevy ežius, kun. ginezu daėjo iki apjakimui. Ales tuo nenori kuopuikiausia. Svecziai dailiai sau pasibovįs.
Jonas Maciulevyczius, J. Paszkevyczius, An me pasakyti, kad lietuviszkos bažnyczios,
Kaip vietinius taip ir aplinkinius lietuvius ir
tanas Ruplis ir Ad. Spurga.
lietuviszkos mokyklos ir katalikiszkos drau lietuves, jaunikaiezius ir mergeles szirdingai
Draugystės kapitolas kas metas didinasi. gystės butu įsteigtos ir rėdomos geriausiu bu- užpraszo
- KOMITETAS.
Gaila tiktai, kad komitetas neprideda visų sa du: žmonės — visur žmonės, ne aniuclai;
vo spėkų, idant jį padidintų. Vakarus taiso pertai pilnos tobulybės nuo j u negalima nė
brangiose salėse, bijodami, kad į pigesnes ne reikalauti, ypacz pradžioje juju vieszo tau
Pajieszkojimas.
ateitų prascziokai-lietuviai; pertai žmonių su tiško triūso. Nenorime taip-gi tvirtinti, kad
Pajieszkau savo brolio Jono rizmitaiezio, paeisirenka nedaug ir komitetas su uždarbiu iszei- lietuviai kunįgai Amerikoje gyvena, kaip nanezio isz Suvalkų gub. Marijampolės pav., devinti
na lygiai arba da kiek ir prideda, kaip tai at szventiejie: gyventi visiszkai szventai gali tik metai Amcrike. Girdėjau, kad dirbo anglekasyklose.
sitikdavo ypacz užpernai. Priegtam negalima tai nepaprasti žmonės, o to apie visus kunįgus, Jis yra szvogeris Jono Kubiliaus. Asz atvykau isz
neužtėmyti, kad draugystės sekretorius per žinoma, pasakyti negalima, ypacz, kad gerai Anglijos ir turiu svarbų reikalą. Taigi jis pats ar
tingėjimą ar isz kokios kitos priežasties dau iszpildyti visas kunigo priderystes yra neap kitas duokit žinią ant szio adreso:
Mr, Aug. Szmitaitis,
gybei czion gyvenaneziq ir žinomų komitetui sakomai sunku. Bet kas kita yra laikyti ku
768 Bank str.
lietuvių neiszsiunczia užkvietimų; neskaitlin- nįgus už neiszpildanczius visame-kame savo
Waterbury, Conn,
gi-gi užkvietimai paraszyti visados barbarisz- prideryseziu, o kas kita pripažinti juos už ne-
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pi moliniai gaideliai, kad juokinga sau linguodamas — taip, asz pažinau, kad
jele tuszcziagalvių vaikų jai nekenkia ir jis tai buvo. Ėjo pamaži keliu pagal
kad jos paiki paukszteliai buvo taippat upelį, ant kurio kranto mes sėdėjome.
Paraszė angliszkai Frank Norris,
geri, kaip musų. Ant galo ji bailiai, Ėjo taip, kaip ir kitas koks keleivis bu
Tąsą.
pusbalsiai atsiliepė:
tu galėjęs eiti, ne neužsimąstęs, ne neKūdra gulėjo pagal upelį ir buvo
,,Man rodosi, kad mano paukszte- atbolnus,
bet temydamas ant savo
savastimi drobės baltintojo. Visus sa
lai
žingsnių ir dairydamasis po apielinkę.
vo audeklus moterys neszdavo pas jį
Och!“ nusijuokė Septimus, ,,žiū Gražesni daiktai, kaip maeziau, jį pa
iszbaltinti.
Kartais kūdra taip būdavo
rėkite ant Joannos puntagalvių! Och! traukdavo. * Ypatingai atsimenu, kaip
apklota drobėmis, kad iszrodė lyg butų
Tu esi mergaitė ir ką tu žinai? Tu is sustojo kad pasižiūrėti ant vysznios,
prisnigę.
nieko nežinai. Geriau butu, jeigu apkrautos žiedais ir pilnos kvapo. Pas
Vieną szventą dieną mes penkiese
eitumei namo. Mes nenorime bovytis kui vėl sustojo ir numėtė nuo kelio žabų.
bovyjomės ant kranto upelio. Už jo
su mergaitėmis. ‘‘
Atėjęs prieszais mus ir pamatęs, kad
ėjo kelias, ką vedė į miestą, o kūdra -vi
Ji buvo per didi, kad apsiverkti žiūrime ant jo žingeidžiai, jis prisiartino
sa buvo surėžyta baltomis juostomis
prie musų, ir pasikėlusi ėjo namo per prie upelio ir paprasze atsigerti. Asz
drobės, kuri putėsi ir bangavo, kaip
kūdrą tarpe isztiestų drobių.
Staiga atsiminiau, kad statinėje netoli nuo mu
pieninis ežerėlis prie kiekvieno vėjo
Simonas suszuko:
sų buvo puodelis, isz kurio gerdavo
paputimo.
Niekados neužmirsziu tos
„Žiūrėkite, eina žmogus, apie kurį darbinįkai prie baltinimo drobių, ir szokūdros.
tėvas mums kalbėjo, dailydes sūnūs, ką kau jį atneszti. Sugrįžęs pamaeziau,
Atsimenu, kad tą dieną mes atra
pridarė tiek triukszmo. “
kad jis, dailydes sunūs, jau perėjo per
dome pakrantėje molio ir kad puodžiaus
Ir jis parodė su pirsztu už upelio upelį ir sėdėjo ant kranto, o visi vaikai
sūnūs, Septimus, pradėjo mums rodyti,
ant kelio, kurs eina isz miesto ežero aplink jį. Joanna sėdėjo jam ant kelių,
kaip reikia lipyti puodus ir kitus indus,
link, to paties ežero, kuriame, kaip sa linksma, užmirszusi aszaras. Iszgėręs
pamaži pradėjome daryti isz molio szukei, Petras žuvaudavo. Joanna susto isz puodelio, kurį jam padaviau, jis pa
nis, žuvis ir net szlubą karvę, kuri pri
jo ir pažiurėjo ant to daikto, ant kurio klausė, ką mes veikėme. Tada pradė
gulėjo naszlei gale sodžiaus. Simonas
nulypino keistą žvėrį, kurį pavadino liū nurodė Simonas; tą patį padarėme ir jome szaukti vienas per kitą, nurodyda
tu, su szakaleliais vietoje kojų, o asz .su mes visi. Tada pamaeziau žmogų, dai mi ant savo molinių gaidelių.
— Ir jus buvote taip susiartinę su
Septimų buvome užsiėmę spaudymu lydes sūnų, kurį Simonas turėjo mislyjuo? — paklausė Jeromas.
didelio grumsto, kuriam norėjome pri je, ir tuojau pažinau, kad tai jis buvo.
Senis Jeromas pertraukė:
— Jis iszrodė ant vaiko musų tarpe
duoti formą didelio meitėlio, kurs pe
— Sakaisi, kad niekados pirm tai — atsake Mervius. — Mes kabinėjomės
reitą nedėlią suėdė gurbą szunukų—
nematei jo; tai kaipgi jį galėjai pažinti? jam už kaklo, sėdomės ant kelių, žodžiu
Mervius papurtė galvą.
buvome kuo areziausiai prie jo, o Joansas sodžius.
—
Jis
tai
buvo.
Negaliu
pasakyti,
na visą laiką sėdėjo jam ant kelių ir —
Joanna — ji buvo jauniausia isz mu
sų visų — lipdė mažus pauksztelius, ne kaip jį pažinau, bet pažinau, kad Lai jis. užmirszo visai verkti.
— Kaip jis iszrodė? — paklausė
„Žiūrėk ant mano paukszczių —
dali ius, szleivus szmotelius drėgno moJeromas.
kalbėjo ji apsikabinusi jį. Žiūrėk, jie
O
iio be jokios formos. Ji vienog isz jų žingeidžiai
Mervius ant valandos nustojo szne- sako, kad negražus. Argi jie negra
didžiavosi ir sustaeziusi į vieną eilę paszaukė mus, kad pažiurėtumime. Kai kėti. Jcromo varna perkreipė ant szo- žus? Jie tokie pat, kaip jų.
„Gražesni, gražesni“, sake jis.
po berniukai, mes pradėjome juoktis isz no galvą ir žiurėjo ant raudonų žarijų
,, Pažiūrėk dabar1 ‘.
jos molinių pauksztclių, dėlto kad ji bu pakuroje.
— Nieko ypatingo jame nebuvo —
Sustatęs paeiliui visus musų moli
vo mergaitė. Simonas, mano brolis, attarė Men ius ant galo. — Turėjo sodie- nius pauksztelius, pirmueziausiai mano,
siliepė:
„Pfe! ežia visai ne paukszcziai, czio veidą, įdegusį saulėje, pažimintą paskui Simono, paskui Juozapo ir Sepdaugiau panaszųs į puntagalvius. Asz gal tiktai nepaprasta romybe. Tai vis timaus ir ant galo Joannos negražius gokas. Veidas nebuvo nū nulindęs, nė mulėlius, jis pažiurėjo ant jų ir prisielietau parodysiu. ‘ ‘
Mes visi pradėjome daryti visokios linksmas, tiktai staeziai romus. Jis bu tė su pirsztu Joannos pauksztelio. Ta
veislės paukszczius — karvelius, vana vo apsivilkęs kaip tu ir kaip asz — žo dą. ... Ar matei, kaip kukurūzą dygsta,
gus, visztas ir taip toliau. Septimus, džiu kaip sodietis, — o rankas turėjo kaip grūdas pucziasi, pucziasi, pucziasi
puodžiaus sūnus, nulipė labai dailų gai kaip ir kiekvienas darbinįkas. liktai ir ant galo plyszta baltumu? Tas pats
džiuką su iszpusta uodega ir pradėjo buvo vienplaukis.
atsitiko tada.
Kaip tik tas Joannos
— Ar jis nesziojo barzdą?
girtis, neszęs į savo tėvo dirbtuvę kad
pauksztelis, tas szmotelis dulkių, tas
— Ne, tik paskiau. Jis buvo dar kąsnelis paprasto molio, pajuto prisilie
iszdžiovinti. Mes visi nusistebėjome isz
tokio mitrumo Septimaus ir girdami jo jaunas, kad jį maeziau, apie dvideszimt timą jo pirszto, įsigaivino ir tapo gyvu
Nieko paukszcziu — ir baltas, baltas, kaip sau
darbą pradėjome visi lipyti gaidžius. metų amžiaus, plyno veido.
lės szviesa, gražus baltas pauksztelis
Joanna, žinoma, ir jos nenutikę pauksz ypatingo savyje neturėjo.
___ Ir tu vienog pažinai, kad tai jis nuskrido augsztyn, giedodamas plonu,
teliai buvo užmirszti. Ji sėdėjo atskylinksmu balseliu. Mes vaikai pradėjorium, žiūrėdama ant musų per aszaras ir buvo?
Toliaus bus.
— Taip, — atsakė Mervius, galvą
mėgindama nuduoti, kad jei nieko neru-

Vienatinis nnsiszypsojimas.
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Atsakymas redakcijos.

T. t a i V. R u d z i n s k i u i, isz Wil
keson. Už siuntinį aczin. Rasztelis tilps ki
Lietuvai. — Už straipsnius patilpu
tam numerij.
sius ,,Garse“ prie senos redakcijos, mes neat
;
The only Lithuanian newspaper in New
T-1 a i Lietuviui isz New Yorko.
' York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
sakome. Jums bedievystes neiszmėtinėjame.
T.tos straipsnis tilps ateinaneziam numerij.
’ Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis.
Iszteisinimui Lietuvio-kataliko, kurs jums
kadaisiai prikaisziojo bedievystę, galime pa
PUBLISHED EVERY THURSDAY
— AT —
sakyti, kad paprastai tiems, kurie jiesz
Elizabeth* N. J.
ko priekabių prie kunigų, nereikia ne Dievo,
Rev. B. Žindžius, Manager
nė tikėjimo, nė bažnyczios. Ales vienog, ma
I<*
Duryea, Pa. 2 dieną szio mė
tydami jūsų tokį rūpestingumą apie Chicagos
Rates of Advertising •
lietuviszką bažnyczią, jūsų ir prie tų p a p- nesio razbainįkai užszovė M. Corcoran,
One inch once
—
r~
0,50c.
ra s t u j ų kategorijos priskaityti negalime. saliunįką. Tai atsitiko ant 2 130 valandos
» One inch one month
—
S 1,00
g One inch per year
—
— S 10,00
„ Amerika yra free country, ežia gali kas nakezia. Duryea’joje tuokart buvo pėdė)
a
nori ir kaip nori platinti apszvielimą, bet ta todėl ir razbainįkai prijautė, jog Corco
I
LIETUVIU”
nelaimė, kad tokių, ką į s t e n g t u tai pa
ran turėjo pinįgų. Keturi vyrai įsilaužė
daryti, nesiranda, per ką apszvietimas terp
» Iszduodamas kun. B. Zindžiaus, kun. J. Kau£ lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
musų eina pirmyn želvės žingsniu, o kaltinį per kuknę ir atėję pas Carcoran’o mieg-------------———vvxxxxxvWXW
kais to liūdno apsireiszkimo esti tankiai isz- stubę pradėjo laužti duris. Carcoran
Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
randami — kunigai (sulyg. straipsnį p. Biz buvo stiprus ir stambus vyras ir todėl
nieriaus). Tas netiesa. Kunigo priderystė galėjosi su razbainįkais prie durų. Insig Plnįgus ir visokius ranrfraszczius reikia siųsti
yra mokinti žmones bažnyczioje ir aprūpinti gavę vienok razbainįkai į tarpdurį szove
ant szio adreso:
jų dvasiszkus reikalus — daugiau nieko. Jei
HE V, B. ŽINDŽIUS.
gu kunigas rūpinasi dar ir apie intelektnalisz- Carcoranui į kaklą, taip jog kulką įėjo
f
ELIZABETH, N. J.
|
ir nelaimingasis
krito ant
o
o
ką arba ekonomiszką žmonių pakėlimą, tai ci smegenis
jam tiktai padėkavoti turime, bet reikalauti grindų. Tai atsitiko ant pirmojo gyve
nuo jo tokio darbo negalime. Galu vale ne nimo, nes Carcorano miegstubė, taipgi
Sziame numeryje talpiname ilgą visi tokiam darbui yra tikę: vienam stoka isz- ir safas (banka) su pinigais ten buvo.
korespondenciją isz Petrapilės, kurioje silavinimo; antram spėkų, trecziam talento ir Bildesis žemai pabudino jo gaspadinę,
skaitytojas tarp kitų akyvų žinių, patirs energijos— nevisi jukgi gimė Valanczaiiskais, kuri gulėjo virszuje ant antro gyveni
Ivinskais ir Daukantais — dėlto pas mus,
nuomonę Europos inteligencijos apie Amerikoje, kaip tarp kunįgų, taip ir tarp mo.
Gaspadinę neapsirengusi bėgo
kun. Burbą ir jo nuopelnus lietuvystei. svietiszkų inteligentų, viskas baigiasi ant ge trepais žemyn žiūrėti kas ten dedasi, o
Pasirodo isz jos, kad ne dergimai ,, Vie rų norų arlia ant nieko neženklinanczių kari- vienas isz razbainįku ją sugriebė ir atsi
nybės“ ne privatiszki laiszkai, pilni pur katuriszkų bandymų, o tankiausiai ant riks vedė į Carcoran’o miegstubę, kur bai
vų ant veliono, kun. Burbos reputacijos mų. Priežasczia musų neiszsilavinimo neyra sioji scena atsibuvo. Užriszo jai akis,
nesugadino. Taip tatai grynumas cha- kunįgai nė inteligentai, bet silpnumas, nejie- suriszo rankas ir kojas ir įdėjo su Cargumas tautos. Esame jukgi,- kaipo ką tik
rakteriaus, tikri nuopelnai esti visados atbudusi tauta, kūdikiais, ir jeigu kūdikiams coranu į vieną lovą, nors kiti trys raz
priderancziai, apibranginami bepusiszkų daug dovanojame, dovanokime taipgi ir vie bainįkai norėjo ir ją nuszauti. Jije ma
žmonių.
Ypatiszki užpuldinėjimai ir nas kitam klaidas ir silpnumus, bet Besibar tė kaip razbainįkai suriszę Carcoranu’i
apjuodinimai yra begalingi priesz juos. kime ir nemeskime bėdos vienas ant kito, kaip kojas įdėjo jįjį į lovą, o paskui ir ją prie
Liūdna, neiszsakomai liūdna, kad daro — vaikai.
jo paguldė ir liepė tylėti. Razbainįkai
Tokia tai buvo mislis musų atsakymo ant
, .Vienybės“ redaktorius už tatai, kad
paskui, turbut, su nitroglycerinu su
per keletą atsilankymų pas kun. Burbą p. Bizn. straipsnio.
Kas link denucijacijos ant ,,Saulės“ mes
isztusztino ne vieną deszimtį bonkų turbūt niekados nesutiksime. Musų akise draskę banką iszėmė pinigus ir dar isz
alaus, netiktai apgarsino vieszai savo ,,Taradaika“ buvo paleistuvė, kuri vieszai, saliuno atsineszė registėrį ir tokiu budu
svetingą vaiszintoją girtuokliu, bet nesi ant ulyczios, sėjo papiktinimą, o kas norėda sugriebę viską, apsiavę czebatais, liepė
drovėjo privatiszkame laiszke parodyti mas sustabdyti papiktinimą, atkreipia atydą gaspadinei tylėti ir jų nesivyti, o už pu
jį paleistuviu, be priežasties, be pama policijos ant paleistuvės, atlieka, musų akise, sės adynos paszaukti daktarą dėl Carco
Gaspadinę
to, stacziai dėl to, kad p. redaktoriui gera darbą. Tarp denucijacijos žandarmams ran’o, o patys pasmuko.
žmogaus, kurs prilaiko betuviszkas knygas, paskui atsiriszo rankas, nes tik su pa
norėjosi jį tokiu padaryti.
ir įskundimo megeros, ką platina demoraliza lom isz supjaustytų paklodžių buvo suTeprasmenga tarp musų begėdisz- ciją, yra jukgi didelis skirtumas!.. ..
ka melagyste! Težūna jos platintojai!
Mums rodosi, kad musų pozicijos iszaisz- risztos, ir užbėgus ant virszaus pasižakino. Raszykite toliau sreograpbijas, isto- dino tarnaitę, kuri visai nieko nejuto,
,,Tėvynės Sargas“ paaukavo $ 5 riszkus tardymus, moksliszkus straipsnius ir kas apaezioje dėjosi.
Padarė abiddi
ant paminklo kun. Burbai, Petrapilie- kitaip platinkite apszvielimą — mes visados riksmą, subėgo žmonių, paszaukė du
cziai renka aukas tam paežiam reikalui, mokėsime jūsų darbą apibranginti; bet pric- daktarus, kurie pripažino, jog Carcoran
delko gi mes, amerikiecziai, tarp kurių žaseziu musu užsilikimo užpakalyje civilizaci liko ant daikto nuszautas.
Susiedai
jos nejieszkokite tenai, kur ju nėra. Mes isz
velionis darbavosi, esame taip neran savo pusės, nors musu spėkos daug silpnesnės taipgi nieko negirdėjo, nei szuvio, nei
gus?
už justi, taipgi sudėsime ant tėvynės aukuro ekspliozijos bankos, nors cziapat už sie
Delko?....
Sako, kad Carcoran’as
tą, ką sudėti įstengsime, Tuomet dirbsime nos gyveno.
Meskime, kiek kas isztenkame, ant isz vieno.
butų nesiėmęs su razbainįkais prie durų,
paminklo užsitarnavusiam lietuviui, nes
T-1 a i J. G. isz Traverse City. Norė tai gal butu likęs gyvas, arba kad safas
europiecziai bado mums akis.
dami užbaigti bevaisingas polemikas, nors su
Aukas priima teipgi redakcija tinkame su T-tos pažvalgomis, vienog straips su pinįgais butu buvęs kitoje, o ne jo
gulemojoje stancijoje, tai razbainįkai
nio netal piname.
*, Garso. ‘ ‘
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ežius ir j republikoniszką ,,headquar Aleksandras Yersin.
Gimė jis mieste Morges, ant kran
ters“. Ant ryto angliszkuose laikraszcziuose lietuvių vardas gražiai skam- to Genevos ežero gulineziame, 1863 m.,
taigi dabar skaito 35 metus amžiaus.
Lietuviszka mokslaine teipgi eina Gimė nesveikas, silpnas ir menkas, ir
labai gerai, ir dabar jau užsiraszė ir mo motina naszlė turėjo su juo daug vargo,
kinasi 107 ypatos. Kiekvienas moki- bet per jos rūpestį vaikas kasmet ėjo
naši kuogeriausiai ir troksžta to didžio sveikyj jr stipryn.
TA _ » ' skarbo mokslo. kaipgi
devintuose metuose Aleksandras
L O malonu isztarti,
apsirė- įstojo į kolegiją Morgese,
i daisiai jo tėvas buvo mokytojum. Neps, prižiūrėti juos, nes Duryca’jojc laikraszcziuose žodis ,, Lirhuanian“ su1 buvo jis gabus, bet labai darbsztus ir to,
bnstabelis žmogžudžio neim?., pakol j papuoszimu. Bet atsiranda tam daly ką įsidėjo į galvą, niekados neužmirsziiszenių ,,money“ negauna, ir vėl isz- kui užvidėtojų, lietuvystes prieszų, ku• davo. Nuo mažų dienų jautė patraukirie nori suerzinti lietuvius vienų su kitui mą prie gamtos mokslo; labiau jį užim
bnkiausias bausmes. — Garsinga yia ir tokiu budu lietuvystes varda nužemin davo sudėjimas kvietkos ir leidiszkos
ta szventa Duryea“ savo darbais: ti. Neperseniai Vincas Ambrozevy- bonkos, nekaip vertimai isz graikiszkos
uogžudystemis, dinamitais, padegi czius, sziauczius, susitaręs su sau pana- arba lotyniszkos kalbos. Visas liuosas
kais, pleszimais, pesztynėmis etc. Bai- sziais sulenkėjusiais lietuviais, keliais valandas paszvęsdavo phyzikai ir bota
nikai; statė elektriszkas maszinas ir ren
szymą i ,,Board of Education“, kad asz gė telephoną namuose. Rado karta se
Pittston, Pa. Rafolas Alek nėgalėcziau mokinti, apjuodindamas ma nas britvas seno tėvo ir nuo to laiko
nas, sužeistas ant West Pittstono mai- nę yvairiais žodžiais, bet vargszui nenu svajojo tiktai apie sekcijas. Už kelių
Ise pasimirė jau; taigi jau keturi lietu sisekė ir asz mokinsiu kaip mokinau.
dienų kambaryj busenezio daktaro atsi
mi palindo po žeme isz priežasties tojo
Ant paskutinio praszymo yra pasi- rado szkieletas kates gražiai apvalytas.
Haimingo atsitikimo, o isz viso su Sla- raszę szitie: A. Adam Pauža, V. W. Būdamas dar kolegijoje paraszė dailų
bkais dovini, o inžinieriui ir jo asisten Ambroze, Jahn Jakubowski, Battamiej referatą ,, Apie ozoną“, kurs buvo spau
to isz kariuodviejų priežasties tai atši Piorun, Joseph Swiatek, Frank Cie- di n tas viename moksliszkame laikraszįo, niekas nieko nedaro, pagaliau nei sielski (nemokantis raszyti), Jan Piorun, tyje.
ti L. V. C. Co., nieko jiems nedare. S. T. Andziulaitis, S. Butkus, Franz
Instojęs į universitetą ant medici
ur dingo kapitalistų žmoniszkumas ir Szeleko. Szitas praszymas buvo nu nos skyriaus, jaunas Yersin, atsidavė
siųstas pas pirmsėdį naktinių mokslai- visai tam mokslui. Linksmas studentų
nių, bet dabar jis yra mano rankose. gyvenimas jam nepatiko ir po kelių mė
t. y. 2 d. Sausio 1899 m- vietinė Praszymas yra labai prastoje angliszko- nesių, pametė kareziamas, velydamas
jsiv. L. A. kuopa laikys didį susirin- je kalboje, nes kas žodis tai klaida ar laiką praleisti laboratorijoje arba klini
imą pobažnytinėj salėj, ant kurio už- dvi. Lietuviai dasižinoję spie szytą da koje; o vienog atrado dar laiką paraszy|tė isz svetur kalbėtojus su prakal lyką nusiuntė į Board of Educacion pra- ti ant konkurso apie atmospheriszką
bus link Susiv. ir lietuvystės labo.
szymą su 105 paraszais užtardami manę elektriką.G
ir papeikdami sziauczių. ,, Lithuanian
Perleidęs dvejus metus ant mediciKorespondencijos.
Independent Club“ taipgi nusiuntė pra- niszko skyriaus Lozannoje, o metus
Philadelphia, Pa 5 d. Grudžio ’98 m. szymą užtardamas manę ir papeikdamas Marburge, persikėlė paskui į Paryžių,
Nežiūrint ant lietuvystes prieszų, Ambrozeviczių, kursai buvo priverstas kiu' pasiliko pagelbinįku d-ro Cornilo;
iladelphijos lietuviai kruta kiek galė- atsisakyti nuo Kliubo už raszymą netei bet jausdamas paszaukimą prie bakteai ir rūpinasi pakelti savo vardą kuo- singų korespondencijų ir apjuodinimą rijologijos, neužilgo įstojo į institutą
gausiai.
Ant praėjusio susirin- Philadelphijos lietuvių. Už padavime Pasteur kur susipažino su d-ru Roux.
3o ,,Lithuanian Independent Club“ paskutinio praszymo į ,, Board of Edu Po kelių metų darbavimosi, įgijo laipsnį
1:o užtvirtintu du svarbiu vineszimu: cation“ Ambrozeviczius taipgi tapo isz- daktaro medicinos už traktatą ,,Apie
Kliubas nutarė pirkti sau namus ir brauktas isz Szvento Antano Draugy tuberkulas“.
Apsirgus d-rui Roux, užėmė jo vie
Dudas, A. Dvozeckis ir A. A. Jocis stės per tarpsavinį sūdą praėjusioje
tą ir iszguldinėjo studentams apie bakOsi aprinkti dėl apžiūrėjimo atsakan- pėtnyczioje.
3namų. 2. Kliubas perstatė SamuUž szitą mano užtarytojams isztriau terijologiją. Po iszgijimui prieteliaus
abudu užsiėmė tyrinėjimu diphterijos,
H. Ashbridge ant republikoniszko szindinga aeziu.
ir neužilgo už savo darbus Yersin įgijo
didato ant ateinanezio Philadelphijos
Antanas A. Jocis
laipsnį Akademijos aficieriaus.
‘•Sto majoro ir valstijos senatorių IsDzumos pergalėtojas.
Per visą laiką buvimo Paryžiuje
I Durham ant valstijos sekrektoriaus
iteinancziu gubernatorių Stone. Tie
Kad Viedniuje tokia tragiszka Yersin nevaikszcziojo niekur, nė į teat
irimai su prezidento ir sekretoriaus smerezia numirė d-ras Mueller, verta rą, nė ant koncertų, pasiszventęs visisziszais ir kliubo peczete, buvo nusių- prisižiūrėti ypatai, kuri pirmutinė iszra- kai tyrinėjimui bakterijų. Nėra dyvo,
patį vakarą į angliszkus laikrasz- do vaistą priesz džumą. Yra ja d-ras kad po penkių metų pasijuto pavarguptu neturėję progos jį szauict žemyn.
Kiti vėl sako, kad Carcoran butų turė
ta revolverį su savim, tai butų pataikssavn užpuolikus. Szi užmuszejyste
raišų įspūdį padare ant visos Duryeo’s,
rittston o ir apielinkes; žmones yra dr
uioje baimėje ir iszgąstije. Detektyvai
' policija jieszko razbainįkų, bet iki
Eįą.m laikui da nesusekė. Isz to iszeik jog Amerikos miesteliai, ir kaimai,
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siu ir iszsiilgo laisves, saules ir oro.
jau tokiu budu atpakutavoti už savo,
Margumynai.
Užsigeidė marių ir 1890 m. apleido Pa
Varszavoje, bažnyczioje Vizitkų, grieką.
ryžių ir gavęs vietą daktaro ant laivo,
Dabar kariszka valdžia paskyrė kalikosi neseniai padėtas paminklas gar
iszplaukė isz Marsilijos į Saigoną. Per
siam Vilniaus universiteto profesoriui, talikiszką kapelioną turkestaniszkai ka
penkis mėnesius važinėjo tarp Manilos
Andriui Sniadeckiui (gyv. 1768 —1838). reiviai.
ir Saigono, paskui persikėlė ant Ten
Buvo jis mokytojum tokių garsių vyrų,
kino linijos.
Vilniaus gubernatorius prisakė per
kaip Mickevyczius, Slovackis, Daukan
Laivas stovėdavo po deszimts dienu tas ir k.
Vienas isz jo mokintinių, mainyti vardą priemiesezio Sznipiszkio
Haiphonge ir Šaigone; Yersin per tas d-ras J. Orzechowskis, mirdamas už- į ,,Muravjovskį“, o taipgi Kalvarijos^
dienas eidavo į gilumą kraszto ir pama raszė nemažą sumą pastatymui jam pa gatvės į ,,Muravjovo“. Ant to miesto*
ži tie pasivaikszcziojimai taip jam pamė minklo. Kadangi ant kapinių, kur pro rodą atsiliepė, kad nemato priežasties
go, kad pasiryžo atlankyti nežinomus fesorius buvo palaidotas, paminklu už permainymo Sznipiszkio vardą, nes offidar krasztus. Kapitonas Cupet ragino siėmė kas kitas, už tai Varszavos Lab cijaliszkame pliane Vilniaus, padaryta
jį atlikti tą kelionę, prižadėdamas iszsi- daringa Draugystė paminklą patalpino me 1795 m., nėra minima apie tą prie
Priesz perkeitimą Kalvarijos
rupinti paszalpą Paryžiaus geographisz- bažnyczioje Vizitkų, kur jau yra kele miestį.
kos draugystės, jeigu isztirs nežinomas tas pavydalų užsitarnavusių Lenkijai vy gatvės vardo neatsirado legaliszkų prie
prieplaukas upės Mekongo.
rų, kaip K. Brodzinskio, J. Bartoszevi- kabių, ir tokiu budu be abejo viena
Vilniaus gatvių neszios vardą Lietuvos
Pertraukęs isz Paryžiaus atsakan- cziaus, T. Czackio ir kitų.
czius įrankius bei knygas, jaunas dakta Czia galime pažįminti, kad dailų mar budelio.
ras 1892 m. nuvyko į vidurį Alinamo. murinį pavydalą garsaus natūralisto nu
Varszavoje pasodino ant kelių mė
Iszvažiavęs isz Nha-Trangu, perėjo per kalė musų tautietis, P. Velonskis (Vekalnus ir atsirado kraszte, kurs nematė liuoniszkis), o prie paminklo atidengimo nesių, į kalėjimą tūlą maskoliszką val
dar europieczio ir su neapsomu vargu pamokslą pasakė irgi lietuvis vyskupas katą Vasiljevą. Jis mat, nustojęs vie
tos, ir neturėdamas isz ko gyventi, lei
pasiekė Mekongą, o paskui Saigoną. Ruszkevi ežius.
Kelionė tęsėsi tris mėnesius.
dosi ant szelmystės. Sakydamasis esąs
Sugrįžęs į Paryžių, Yersin gavo
Maskolijos karės ministerija iszsiun- žandarmerijos sekretorium arba aficiePrancūzijos valdžios misija atlankyti tė specijaliszkus delegatus į Kauną, Lie rium, vaikszcziojo po Varszavos spau
Annamo krasztą nuo Saigono iki Tura- poją, Brestį ir Dinaburgą, kad isztirti stuves ir reikalavo nuo jų savinįkų pinui. Tą kelionę atliko jis per deszimts priežastis nesutikimų valdžių: kariszkos nįgų, už tariamą persergėjimą priesz:
Spaustinįkų butą nekvailų..
mėnesių.
ir civiliszkos ir gyventojų. Komendan kratas.
Vostik sugrįžo į Saigoną, tuojau tai mat tų drūtumų tankiai kiszdavosi į Tiktai nuo vieno knyginįko Kownaro
gavo paliepimą važiuoti į Hong Kong, tokius dalykus, kurie yra po prievaizda nutiko jam iszgauti du rubliu, kad atsi
kad isztirtų džumą, kuri tenai varė isz civiliszkos arba municipaliszkos val kratyti, idant neskustų valdžiai už pri
svieto daugybę žmonių. Tenai tai, ne džios. Ministerija po isztyrimui ketina laikymą uždraustų knygų.
paisydamas ant kliuezių, kurias patyrė praszalinti nesutikimų priežastis.
nuo japoniszkų gydytojų, iszrado džumos mikrobą ir uždaręs jį bonkutėje
Mieste Port-Aleksandrovskij vieti $100 Nagrados $100
persiuntė į Paryžių. Prancūzijos val niame garnizone, kaip ir apskritai visa Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgyisz ligų įgytų per jaunystės iszdykimų
džia apibrangino jo triūsą ir pasiszven- me Užkaspijiniame kraszte, kariumenė- dytas
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
timą ir apdovanojo jį orderiu Garbės je tarnauja daug katalikų, bet jie neturi Teip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kimo,
Legijos.
savo kapeliono. Sztai vieną naktį afi- per onnonizma ar paliuciją, kenti gal vos skau
Paskui liepta jam buvo važiuoti ant cierius eidamas pro kazermes patėmyjo dėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimų,
ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąnMadagaskaro, kad isztirtų geltoną drugį. kareivį klaupiantįjį ant grindų ir mel- dien
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszyiną
Nuo tos salos iszvažjavo į Prancūziją, o džianlįsi isz knygos'prie szviesos plonu kaip asziszsigydžiau trumpu laiku isz lokių
isz ten į Nha-Trangą, kur įsteigė bakte- tės žvakės. Kadangi taip besimeldžiant pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą
prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavo
rijologiszką laboratoriją, kur iszdirbinėja matė jį keletą sykių, aficierius pradėjo gromatas
nedažinos. Įdėk už 2c. markę ir
vaistus priesz džumą.
tyrinėti. Pasirodė, kad, kareivis mel raszyk pas:
Fred Wilkson
Mažai yra tokių žmonių, ką jauno dėsi tankiai, pasnikavo, gulėjo ant pli
Kenosha, Wis. Box 1) 3SG
se dienose atliktų žmonijai tiek naudin kų lentų ir kitaip marino savo kūną.
Aficieras mislydamas, kad kareivis turi
gų darbų.
Isztraukia dantį be jokio
kokią protiszką ligą, paszaukė daktarą.
skaudėjimo.
Yersin yra kuklus darbinįkas ir ste
Tada pakutnįkas iszpažino, kad ant są
bisi, kad jį giria už atlikimą tokių vei
Taiposgi įdeda naujus ar
žinės jauezia sunkų grieką ir norėtų isz
kalų, kuriuos laiko už savo priderystę.
ba užlieja skyles labai pigei
jo iszsispaviedoti. Bet — kalbėjo jis
Niekados apie savę neszneka, nenori
JphiPa Dental Įgooms,
toliau — pravoslavai turi popą, protepriimti jokių vieszų pagyrimų.
stonai susilaukia nors vieną sykį ant
Mažai tokių žmonių yra ant svieto!
100 N. Centre Street,
metų pastoriaus, o katalikiszkas kunįgas
Pottsville, Pa.
niekados czion neatvažiuoja; taigi misly-
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lebatai ir Czeverykai!
nori pirkti czebatus, czeverikus
iolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant
first— Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.
u ta rasi geriausius czeverikus už
prekg visam mieste. Asz nea blogo ta voro.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Pi op.
333 •- 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. Y.
Telefonas 665.

iusij

W. A. Front,
i, vynas ir alus puikiausi.
Firts street
ELIZABETH, N. J.

HN C MANNING

JVI. Bfeppef,
230 2-nd str. cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Ketai!

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.
i garu varomą masziną dėl lor tii
»lr apdaiinimo. Gausi viską, ko
(narnu pastatimui.
ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas
Paine str.
Bet. 4-th & 5-th str.
brikai
Žemesnis Vardas
Hhport N. J.
ant
ui, Ark.
S. Front str.
W, Quebec. ties Elizabeth River
~

i

T

-

i87o.

T- MORROW,
■U ir parduotojas muzikaliszku
lentų.

|ANU, VARGONŲ,
tgtr.

Elizabeth, N. J.

Taipogi pas jį Įmiki užeiga del
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo
Pine str. Rodyjame visiems pirkt
pas ji gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato Į. namus už dy
ką. NEUŽMIRSZKIT!

Nepamirszkite, jog žiot®lia

Petro Lipavicziaus,

į

parduotojas
■Irantrarankiu drabužiu. Tai■Hn, valom ir taisoin drapanas

I '

B

■ susiszneket lenkiszkai.
■šaipo
■‘•įtos

_

-

_
1,50

_
už

2,50 c.
60 c.

str.
■ ELIZABETH, N. J.

B First

leas Martiszius
■$“ agentu Pittstone ir apielinVitiesą rinktų pinigus už ,,Gar■dnėti visokius reikalus.
■U ant 39_Centre str.
Pittston, Pa.

Telefonas 576

T r a j a njk a.

P. W.Bierstbil & So.
107 S. Main St

Shenandoah, Pa.

po No. 1837 N. Mšain Avė.

HO
as
alines
flrapanus
HELLER & GO-

»street.

^ELIZABETH, N. J.

P. LIPAVICZIA.

FIRST STR.
ELIZA BETA, N. J.

ELIZABETH, N. J.

212—214 First str.

Ar nori geros Trajanko™ Jeigu taip,
tai pirk LEJFIS'O LIETUVISZKA
TllAJAKKA, susidedanczią isz czystų
Pirmos kliasos Ilotelį
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose
UŽLAIKO SCRANTON'E baksukuose sudėtą, 5o c. haksukas. Ne
kurio lietuviszki sztornykai laiko, arba,
jeigu nelaiko mes prisiųslm po apturėji
mui pirma užmokesczio.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
Gal tau plaukai slenka arba nori dlk
avių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao tus plaukus turėt? Jei .taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Acigarai. Laivakortes taiposgi pardu
gentu reikalaujam visur, Adresas.
ant geriausių linijų.

GRZESIAK

•rd str.
loud

K- Atkoczaitis

Pigus Forniczių szteras, Grahorius & Speciality.
nupirko saliuną nuo M. Grabauc
Sunbury str. Bow 4th str.
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
Minersville, Pa.
Alutį pargabenu net isz Prūsų
tikrą Bavarska, sznapsą isz Masko
liuos, o cigarus isz paėzios Turki
jos, Ateik paragaut, o pamatysi.
Jaiko
Palei strytkarių dypą,
Agentūrą siuntimo pinįgų į
Minersville, Pa.

f—CB TTII —MOB—MKaKg—

HMI IL ll

I.
;oda labai gerą duoną isz czystu
i ar rugiu.

sale parduoda importuotus Li-

NAUJAS S ALIUNAS.

visas dalis svieto ir parduoda
szipkortes ant -visų linijų.
VYNAS ir LIKIERIAI Taip-gi parduodu lotus ir stu— labai pigiai —
Visokiu sznap.su ir Brandies. Czy- bas ant iszmokesczių ir už
stas ruginis sznapsas 150 už galoną. cash.

CAEE.
t
Puiki Brandy 150. Džine, arakas
2-nd & Bond str.
kūnelis ir biteris po 150. Visokis
ELIZABETH, N. J. vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

L. & A. Heidritter

E- Hummel.

kiekviena motina, norinti gauti
geru apatiniu drabužiu savo vai
kam teateina pas mumis. Pas
mus galite gauti geresnį tavorą,
kai kitur labai pigiai.

į)

Sztai kelios cienios
del pertikrinimo
7 TUZ. MARSZKINIU IR
KELNIŲ

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

Kalvaitis,

W.
TILSIT, Ostpr. Germany.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
kalbos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Tas kas kasztuoja 25c. dabarlHlp Main Ave pas Rev. AKaupą už 1
pas mumis galit gaut už.. .. 16-Ui dolerį.
Marszkiniai saizo 28 iki 34.
Pernyksztis ir užpernyszksztis
po i dolerio.
Kelnės saizo 26 iki 32.

VAIKU KINIAI MARSZ
KINIAI
labai gerai, dailiai, ir drūtai pada
ryti su apikakle ir be......... 25c.

Gerkit

Ruduo k i te mum< savo va
rdą ir antras/a, o mes pri
siusim p-r ekspresą C. O,
D. dziegorėli už $3/0 su
rivilegija is, tyrimo pirm
■tegu mokėsite viena cen■į. Yra tai puikus 14 kar.
uauKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz
ki Ovnrantuoti už gera
laikymą czeso, uepraseziau už $ 35.00 dziegorius. Jei patiks užmozek ek
spresmonui $3.50 ir kasztus ekspreso, o dzi-gore
lis tavo. Mos siuc'iame drauge ir paliudijimą,
jog niu.'iį daigtus galima grąžyt per metus jei ne
paliks. Joj pirKsi (> gaii'i viena už dylia. Adresas

THE DIAMOND JEWELRY CO.
225 Dearborn st.
Chicago, HI.

Vienatine kampanija.
Lietuviszlca gyflnotin
Mes taisome visokias gyduoles
nuo visokių ligų. Musų zoklodas
lyginasi su garsiausiomis szpitoIčmis ir krautuvėmis Senitarnoms
Maskvoj, Warszavoj, Pragoj, Dor
pate, Viedniuj ir kitur. Pamegįk,
o apturėsi pagelbą nuo savo seno
jau 22 p rakti kavoj tįsio profeso
riaus. Visas gromatas ir kores
pondencijas užlaikome sekretnai.
Mėgyk raszyt sziandien, nes ryt
gal but pervelu.
Jeigu nori atsipratyt nuo gerymo degtinės arba rūkymo cigarų
ar pypkės arpapirosus, kas kenkia
krūtinei ir plaucziam, raszyk pas
mus, o m tavę iszgydysime. Ant
atsakymo siųsk už 2 c. markę. Vi
sos gromatosreikia adresovoti:
Dr. W. F. Sleadmonag.
arba W. K. Szemborskis,
641 St. Clair str. Cleveland, Ohio.

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

PC aierCo’s I. RICE,

,,Anthracite” alų.
F. J. Vogei, varautuota
tikrai czystas.

136 FIRST STR-

Mus American koniniszkai
paauksuoti
Iziegoreliai yra ger
iausi už pinigus.

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliunus alų,
orte r į ir 1.1
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Banka Bischoifo

W. SIOMINSKA,

uždėta 1848 mete
amo Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHlI to
New-Yorke
-------------- O---------------

679 Milwaukee Avenue,

7
i

Siunczianic pinįgus visas dalis svieto pigei, saugei ir greitai

Mano Dirbtu.™e tapo
Apdowanota

12

c»
<D
ce

g

dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika,

lįn

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

±jh
cGL

MaskolijosrublilĮ, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

Ft
įgp

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeftung Building, New-York

J
)
>

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

/Xptapas /L Jocis.

f®

DWIEMS MEDALIAIS®

./ ant Kosciuszkos Paro- \\
dos už rūpestingi į, tei
singa ir artistisz ką isz
dirbimą.

189*

SI

(laivakortes) antgreicz
nivių į krajų važiuojantiems ir iszsiimcziame SZipkorte

Office 1312 Filbert str.

KRAJOWA

S

išduodame Szipkortes

'.M

StPOWSZECHHAWYSTAWA

'12

N

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daigtus Pigiausei, Teisiugiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
užsiinldama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str’

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

CHICAGO.

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blokine.
Taiso visokią kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius dėlei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
f o miežius į s tubas.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigl
E. MASCOT prop.
314 Second str.
Eiizabethport, I
Agentas Californijos vyno, San F
cisco — New York.
. A. MARSCHALL & Co. ■

Neil Cavan

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str. 186 First str.
: r
Elizabeth, N. J.

■

■f-

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem'.
H
<

„

i

——

-

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausą laivą^ ir iszsiunozia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai,.

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

v H -Jv» r:

•.

*x.' .•■

Lietuviszkas saliunas

65 Broadway

Elizabeth, N. J.

Tikrai gryna

Altoriais Vyną

BARNSTON Tea Co

pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.PhiladelphiajPa.

r u

■

Elizabeth, N

John Clark

Puikiausias alus, sznapsas,
nas ir szviežias elis.
232vFirst str. Cor. Pino str.
Elizabeth, N.

Central Hotel

327—329 Trumbull itr. Elizabeth!
Tai vaikine kur smagu užeit! Gorimai N, J. Palei Central dipą.
A. H OFF propr.
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
Parduoda sznapsa, viną, cigaru
Nuveik, o pamatisi!
ir puikiausią alų.
Stritkariai sustoja pas duris.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei
rir giausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? ------ GAUSITE PAS-----apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelpllijojė ir Camdene? o gal nori 6 BARCLEY STR.
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

gerai
gų

CHICAGO,

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

F. Szszęsnofficz.
217 First str.
Elizabeth, N
Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną.
žinai kad ten smagiausia laiką peri
ir atsigeri gardaus aluezio ir czistos
ginės arielkėlės.

B. Brody
Geriausias visam mieste I
beris. Kerpa plaukus, skuta bi
das kuopuikiausiai.
171 First street
ELIZABETH, N. J

