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N e w Y o r k. Ant garbės Karaliaus 
Schurztco, kuris apvaikszcziojo 70 metinį ju- 
bilejų savo užgimimo, atsibuvo iszkilmingas 
balius New Yorke, svetainėje Delmonico. Ku- 
njgaiksztis Herbertas Bismarkis ir 40 kitų 
prakilnesnių Prūsų prisiuntė jubilijatui pa
sveikinimus.

— Ant pacztines stoties East Syracuse 
pleszikai sudaužė geležinę kasą ir paėmė ?3. 
'000 gatavais pinįgais ir daugelį markių.

P h i 1 a d e 1 p h i j o į vasario mėnesyje 
iszmuszta už $10,169,670 pinįgų auksinių, si 
dabrinių, nikelinių ir varinių.

New Yorke žmonės nerimauja isz 
priežasties pasivėlinimo garlaivio ,,Melbour
ne” kuris turėjo jau atkakti į prieplauką vidu
ryje vasario. Apart to vėlinasi su atkakimu 
į paskirtas vietas keturi kiti laivai, minėtinai: 
Croft, Algoa, Dora Forster ir Arona.

Chicago 111. 24 metų senumo James 
D. Sandel, gyvenantis po nr. 3403 Wabash 
avė., per paskutinius dvejus metus turėjo už
siėmimą kaipo pasiuntinis firmoje Nelson Mo
rris & Co. Vakar po piet suteikta jam nu- 
neszti į banką Lincoln National, ant kampo 
"Clark str. ir Michigan $1.069. Sandeli iszėjo 
isz ofiso su pinįgais ir nuo to laiko daugiau 
nepasirodė. Davė žinią policijai, kuri rūpi
nasi dasekti, kas su juom atsitiko.

' — Jonas Wolf, važnyczia besidarbuojan
tis pas ,,Austrian Bakery Co.’’, nusidavė pas 
d-rą Leoną Meisse po nr. 4701 Cottage Grove 
avė., kad duoti isztraukti dantį. Daktaras jį 
užmigdino su pagelba gazo, bet paskui jau 
neįstengė pribadyti; pasirodė, kad Wolfas 
numirė- Sziądien „coroner’is” apžiūrės, ar 
smertis atsitiko isz priežasties nemokėjimo 
apsieit daktaro su ligoniu.

M a r q u e 11 e, M i c h. Arei vysk ūpas 
Katzer atlaikė dievmaldystę už duszią miru
sio vyskupo Vertin.

— Kariszkas laivas ., Wheeling” keliauja 
po Manile, kur susivienys su Dewey’o eska
dra. .

C o b b e n, Ill. Subankrutyjo ežia ban
ka. Chicagos vertelgos nuo ulyczios South 
Water turėjo žymius kapitalus tenai pasidėję.

— Kalnuose Granite, Coloradoje, arti ka
syklos Magna Charta nupuolė gromulys snie
go, kuris apipylė 5 vyrus ir vieną moterisz- 
ke.

V a t i k a n a s, 4 Kovo. Ant szonkaulio 
Popiežiaus jau nuo seniau augo guzas, apie 
kini mažai kas težinojo, o kuris dabar (Išau
go iki orinezio didumo. Paskutinėse dienose 
tas guzas buvo priežasezia užpuolimo febros 
ir sveikatai szv. Tėvo grasino pavojus, ypa
tingai, kad ligonis jokiu bildu nenorėjo sutik
ti ant darymo operacijos dėl panaikinimo gu
zo.

Pagalinus Popiežius pavelyjo daktarams 
Mazzoni ir Lapponi daryti viską, ką randa už 
naudingą. Szie iszpjovė guzą ir operacija 
nusisekė laimingai. Karsztis atpuolė, nervai 
apsispakajino, szv. Tėvas žymiai dagauna spė 
kas, vienok tuom tarpu jaueziasi silpnu isz 
priežasties nubėgimo daug kraujo.

Daktarai prižadėjo suteikti ypatingas ir 
teisingas žinias apie szv. Tėvo sveikatą. Isz 
visų szalių svieto ateina užklausymai apie pa
dėjimą ligos, karalius Hum bertas ir karalienė 
Magrieta pasiėmė atsakantį būdą, kad apie 
padėjimą Popiežiaus ligos aplaikyti atsakan- 
czias informacijas. Operacija tęsėsi per 12 
miliutų, o Popiežiaus amžius nepaveĮyjo dak
tarams naudotis chloroformos.

Ala s k v a, 6 Kovo. Chinų ciecorienė 
prisakė aresztavoti 600 sąnarių paslaptingos 
draugystės, kuri vadinosi ,,draugyste galiū
nų". Draugystė skaitė į 5000 sąnarių, kurie 
pasiryžo nužudyti ciecorienę ir nutrenkti nuo 
sosto dinastiją. Keturis pravadyrius ,,galiū
nus” nubausta smereziu, o apie likimą likusių 
aresztuotų iki sziol nieko negalima dar žinoti.

— Belgijos karalienė gavo uždegimą plau- 
czių.

V i e d n i u s. Czionaitiniai bankieriai 
Drescheer ir Schoenberger iszdumė, apgavę 
lengvatikius ant Ą milijono guldenų.

Beri y n a s. Profesorius Wasser manu 
atrado naują ,,semiu”, su kurio pagelba gydo 
uždegimą plauczių.

— Liga, vadinamaa ,,gripas1 iszvarė isz 
sz’o svieto dvi sulaukusias gilios senatvės y- 
patas. Viedniuje numirė J. AI. Kohn, kuris 
skaitė 112 metų amžiaus, o Vengrijoj numirė 
p. Szegeskienė, kurios metrikai rodo, kad 
turėjo metų 118.

M a d r y t. Generolas Torai, komendan
tas ispaniszkos kariumenės Santjagos provin
cijoje, kuris pasidavė generolui Shafter 14 lie
pos, likosi suimtas ir pasodįtas į kalinį. Ati
duota jį po kariaunos sudu.

i

— Angliszkas garlaivis „Labrador”, ant 
kurio radosi Agoncillo, galva Filipinų rando, 
užėjo ant uolos, susidaužė ir nuskendo. Žmo
nes visus iszgelbėjo. ,,Labrador” buvo pada
rytas isz plieno ir galėjo talpinti savyje 3.000 
tonų.

r
— Kunįgaiksztis Antanas Radzivill, ku

ris vietoje ciecoriaus Wilhelrno buvo ant pa- 
grabo Faure’jo, iszdavė raportą apie iszkil- 
mingą priėmimą vokiszkų delegatų isz pusės 
pracuziszko rando.

R y m a s. Szv. Tėvo daktarai apreiszkė, 
kad su liga jokio pavojaus nėra ir, jei ramiai 
užsilaikys, už poros dienų bus visiszkai svei
kas ir gali dar ilgai pagyventi. Vakar vaka
rą szv. Tėvas suposmavo keletą eilių, kuriose 
dabartinę savo ligą palygino su atsitikimu Po
piežiaus Klemenso XII.

liauji iszpadijnai
Ant numažinimo visokių skaudėjimų da

bar daktarai vartoja kokainą, ji tinka prie o- 
peracijų, prie numalszinimo dantų skaudėji
mo, teiposgi prie jų traukimo. Dabar vok- 
iszki daktarai Eichhorn ir Heinz iszrado ant 
numalszinimo skaudėjimų kitą vaistą, kurį jie 
praminė ,,Nirvaninu”. Nauja medega tirpsta 
vandenyj, todėl ją galima Įczirkszti po oda. 
Ji rods nuodingesni už kokainą, liet visgi ga 
Įima įczirkszti be jokio pavojaus pusę gramo. 
Ji ne tikt numalszina skaudėjimą ir tai ant il
gesnio laiko negu kokainą, bet naikina bak- 
terijas, todėl saugoja sužeidimus nuo vietryji- 
mosi, — todėl ją vartoja dabar prie chirurgi- 
szkų operacijų, prie dantų traukimo ir prie 
numalszinimo jų skaudėjimo.

— Vokietis Grossmann iszrado szėneles, 
kurias prisiriszus prie kojų, galima teip cziu- 
žinėti ant vandens pavirszaus, kaip cziužinėja 
ant ledo. Szinelės Grossman o yra tai 4 metrų 
ilgio cinkinės dūdeles, kurias prisiriszus prie 
kojos, lengvai galima cziužinėti ant vandens 
pavirszaus. Atliktos Hallėj ir Berlyne ban- 
davonės buvo suvisu pasekmingos, szėneles 
atsako visai savo paskyrimui.
Vilnietis Livczak, pagarsėjęs jau lygiai Lietu
voj, kaip visoj Maskolijoj visokiais savo isz- 
radimais, iszrado dabar valtį paskirtą ant 
plaukinėjimo žiemos laike po ledu. Savo isz- 
radimą Livczak užpatentavo jau Maskolijoj. 
Atliktos su ta valczia bandavonės buvo pasek
mingos. Livczak dabar dirbdina didelį botą 
paskirtą plaukimui po ledu.
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Isz Lietuvos.
P e trap ii e. ,,St. Peterb. Vied.” 

pranesza. kad 24 d. sausio dvasiszkoje 
akademijoje kun. Jaunis turėjo lotynisz- 
koje kalboje pirmą lekciją apie graikisz- 
ką kalbą. Paaiszkinęs skirtumą tarp 
keturių tarmių senovės graikiszkos kal
bos, jis toliau nurodė ant keturių įsta
tymų, pagal kuriuos kiekviena kalba 
plėtojasi ir mainosi ir prižadėjo toliau 
užsiimti iszaiszkinimu aleksandriszkos 
atmainos, kurioje buvo paraszytas szven- 
tas rasztas. Klausytojais buvo netiktai 
mokįtiniai akademijos, bet taipgi rek
torius, vyskupas Niedzialkovski, ir visi 
profesoriai.

Subaczius, Kauno gub. Bro
liai Jonas ir Juozas S. nuo Eržvilko ga
beno per ežia vežimą lietuviszkų knįgų į 
Kupiszkį. Sodžiuje Žvirbliuos vienog 
buvo suimti ir tik vienam Jonui nutiko 
iszsprukti, o Juozas likosi pasodintas į 
kalėjimą. Kas akyviausia, kad suėmė 
jį ir iszdavė policijai patys žmonės; isz 
viso sodžiaus atsirado tik vienas doras 
vyras, Kurs nuslėpė vieną neszulį knįgų, 
o kitą arbatos. Per tokią judoszystę 
broliai S. palydėjo vežimą, porą arklių 
ir tavoro už 400 rublių.

Svėdasai, Kauno gub. Joną 
Tumą maskoliszka valdžia isztrėmė su 
jo szeimyna į Kiszeniavą. Porą metų 
atgal jį sugavo žandarai su neszuliu lie
tuviszkų laikraszczių miestelyje Skuode 
ir per pusantrų metų laikė kalėjime Pe 
trapilėje. Sudas pripažino jį už pavo
jingą platintoją lietuviszkų rasztų ir da
bar iszsiuntė į pietinę Maskoliją.

Isz B i r s z t o n o. Birsztonas 
nedidelis miestelis ant kranto Nemuno, 
tėvo Lietuvos upių, garsus gydžian- 
cziais savo vandenimis; dėl jų kas vasa
rą susirenka ežia isz tolymesnių apygar- 
džių minios visokių besveikaezių ir szeip 
jau iszdykelių ponpalaikių dėl pasistipri
nimo sveiku oru, vandenimis ir dėl pra
leidimo vasaros gražioje vietoje. Nuo 
15 d. gegužės m. ir kapelia pribuna isz 
Vilniaus dėl palinksminimo ,,ligonių”. 
Pernai pastatė ežia cerkvę, nors pravo- 
slaunų ežia visai nėra. Popas tik ret- 
kareziais teatsibaladoja. Katalikų ba- 
žnyczia labai sena, kerpėmis apaugusi, 
medinė. Žmonės tikri lietuviai, bet 
apie tautystę nieko neiszmano. Daug 
reiktu padėti vargo, kad panorėtumi 
rasti pas juos kokią kningutę svietiszko 
turinio, nors gauti ežia nesunku yra.

Nekalbant apie laikraszczius, ir malda- 
kningių neperdaug. Vaikus mokina 
daugiaus isz lenkiszkų elementorių ir 
sako, kad isz lenkiszko aaug lengviaus 
iszmokti. Visiszkai iszkvailėjo: moky
kite isz lietuviszkų, tai dar lengviaus 
bus, nes isztariami žodžiai bus supranta
mi; iszmokę, pirkkite ,,Szaltinelį” ne 
„Oficinką”, kuriuos nesuprantate? — 
Szio kraszto žmonių szneka — kaip koks 
miszinys isz lietuviszkų, gudiszkų ir 
lenkiszkų žodžių. Daugumas ir poterių 
nemoka; apie dvasiszkus reikalus — 
nieko nežino. Bet ką-gi žinos, kad per 
tiek metų ežia buvę kunigai apsakinėjo 
tik ,, Lenkų Karalystę”. Naujam jau
nam kunįgui parėjus, bus daug vargo, 
kol suves į kelią seniai sudarkytas aveles. 
Dabar sakomi lietuviszki pamokslai ir 
visKas lietuviszkai atsibuna. Laimįnk 
jiems, Dieve?

Oro Pauksztis (isz ,,Tėv. S.”)
----- o-----

Pasekmes pergalėtos 
pagundos.

(Pabaiga.)
* * ■T

Puikiuose rūmuose turtingų pilėnų 
tykumą vieszpatavo. Adudu broliai ra
miai miegti. Ir įėjo su žiburiu sargas, 
pažadino vyresnį brolį ir tarė:

Koks tai ežia sermėgius atėjo ir ne
atbūtinai reikalauja matytis su Tamsta, 
nes sako, turįs svari ų reikalą..-

— Kogi jis nori, nežinai?
— Nežinau, bet jis meldžia, idant 

daleistum įeiti, tai pasakytu, ko reika
lauja.

Nusistebėjęs nemažai nepaprastu 
atsitikimu, pažadino brolį — valandą 
pasvarstė dalyką, paliepė ant galo įves
ti nepažįstamą.

Jau buvo žymu ant dienos. Rūmuo
se dar pritemus szvietė auszros mete ant 
brangių rakandų puiki iszveizda, o isz- 
blyszkęs, susirgęs kaimietis drebaneziu 
balsu prabylo: Dauggalys Ponai! ne- 
noroms dažinojau, kad savo sode po 
liepa paslėpta skrynia su auksu. — At
sivilkau melsti jus nužemintai, — Paim
kite isz tenai tą skrynią ir paslėpkite ki
toj vietoj, idant prie nuodėmės nebu- 
cziau gundįtas. .

— Kaip tai? — suszuko su nusiste
bėjimu broliai — tu, vargdienis mirsz- 
tantis isz bado, taip sąžiniszku gali būti 
ir moki susiturėti nuo vagystos?

— Nemislykite, kad vargas veda į 

nuodėmę, kas nori būti teisingu, tas 
tokiu bus ir prie didžiausio nedatekliaus 
ir tarp baisiausių pagundų. Tą isztaręs 
Jokūbas nulenkė žemyn galvą ir iszejo 
laukan svyruodamas.

Po jo apleidimui broliai ilgai neisz- 
tarė isz nusistebėjimo žodžio. Pagaliaus 
jaunesnysis tarė:

— Nusiųskime jam keletą auksi
nių.

— Ką? keletą? Asz jau atiduoezia 
visą auksą, kurį tenai užkasiau — suri
ko vyresnis. — Jis labjau už mudu ver
tas laimės. Asz gyvenimą perleidau 
ant dykavimo, jis uždarbiavo teisingai.

Toj valandoj ant miesto gatvių ka
riaunos trimitos sutrimitavo. Kariauna 
ginanti tėvynę, isz lauko muszio sugrį
žo į pilį — žmonės su džiaugsmingu kli- 
ksmu sveikino kareivius.

Jaunesnysis brolis po valandėlei nu- 
siszluostė aszaras nuo veido ir pats į sa- 
vę susznabždėjo:

— Tie paramai tėvynės daugel pa
darė, bet kas žino, ar tas vargszas ser
mėgius neyra didesniu pergalėtoju negu 
jie. ... Nieks apie jo kariavimą neži
no — nieks nes\eikino jo su szauksmu 
— pas jį bakūžėj badas, vargas ir asza- 
ros. Bet asz jas nuszluostysiu — jis 
manę iszmokino, kas yra būti sąžinisz
ku. Kas turi turtus, turi juos iszmin- 
tingai vartoti, o neužkasti į žemę.

Ir atkasė broliai skrynią. Vieną 
dalį davė Jokūbui kaipo paskolinimą; 
kitą kariumenei ant reikalų tėvynės, tre- 
czią — sudėjo į banką su iszlygomis, 
kad butų pinįgai skolinami varguoliams 
iki jų reikalaus.

Patys įstojo į kariumenę ir kovojo 
kareiviszkai.

Jokūbas tuojaus pasveiko. — Ra
mumas sąžinės sustiprino pajiegas.

Lai sąžiniszkumas Jokūbo ilgai gy
vuoja atmintyje ir jo paveikslas sergsti 
mus nuo piktų darbų!

J. z.
--------o--------

Del lengvesnio ir greitesnio . surinkimo 
aukų ant a.a. kun. Burbos paminklo, paskir
tas yra į pagelbą Centraliszkam aukų rinkimo 
Komitetui, antras komitetas, kuris susidedi 
isz sekanezių y pati]:

1 kun. Abromaitis ir Chmieliauckas.
2 kun. M. Szedvydis ir A. Tepliuszis.
3 kun. Kaulakis ir T. Dudas.
4 kun. B. Žindžius ir S. Makauckas.
5 J. Žukauckas, Plymouth’e.
6 kun. Pautienius ir Daniseviczia.
7 kun. Krauczunas ir dr. Stupnickas.
8 kun. Gricius ir Mikalauckas.
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Skaitymas ir mieravimas 
laiko.

m.
Seniausiu įrankiu laikui mieruoti 

buvo sauliniai laikrodžiai. Iszrado 
juos, kaip sako, Anaksymandras ir A- 
naksymenes, įpėdiniai Phaleso, szeszta- 
me szimtmetyje priesz Kristaus gimimą, 
bet be abejo jie jau buvo žinomi dar 
seniau chaldeiszkiems ir aigiptiszkiems 
astronomams. Pirmų pirmiausiai buvo 
tai stulpas perpendikuliariszkai įkastas į 
žemę ir rode pusiaudienį toje valandoje, 
kad jo szeszelis darydavosi trumpiausis. 
Toks laikrodis pas senovės astronomus 
turėjo vardą ,,gnomon” ir būdavo ren 
giamas su didžiausiu atsargumu ir rūpe
stingumu. Vienog dideles praktiszkos 
vertes jis turėti negalėjo, nes nerodė 
valandų nakties laike ir ūkanotose die
nose, t. y. tada, kad saules nebuvo ma
tyti ir negalėjo rodyti trumpesnių laiko 
pertrūkių, kaip minutų ir sekundų.

Buvo senovėje ir kitas įrankis lai
kui mieruoti, taip vadinami vandeniniai 
laikrodžiai. Buvo tai du stikliniai inde
liai, pavidale cukriaus galvos, smaiga
liais sulipyti į vieną, kur per siaurutę 
skylutę vanduo isz virszutinio indelio 
pamaži sunkėsi į apatinį. Indeliai galė
jo būti padaryti tokio didumo, kad van
duo perbėgti isz virszutinio į apatinį rei
kalavo adynos laiko arba pusadynio ir 
It. Iszbėgus vandeniui laikrodi reikė- 
jo tiktai apversti, kad tas pats vėl atsi
kartotų. Tokiu budu galima buvo ži
noti, kiek adynų praėjo nuo tokios ir 
tokios valandos, bet negalima buvo nu
rodyti ant adynos dalių, nes vanduo isz 
virszutinio indelio ne su vienodu greitu- 
imu sunkėsi į apatinį: iszpradžių grei- 
cziau, bet paskiau, kad vanduo maži na
si ir suakumas jo eina žemyn, ir vanduo 
bėga lėcziau.

Atmaina tos vandeninės klepsidros 
buvo indeliai vietoje vandens pripildyti 

, sausų smėlių, bet ir tos jau seniai likosi 
užmirsztos.

Buvo ir kiti budai laiko mieravimo, 
jeigu tikt priminsime žvakes. Žvakė 
per vienodus laiko pertrūkius nudega 
ant vienodo ilgumo, užtat žinant kiek 
ima žvakei nudegti per adynos laiką, 
lengva buvo padalįti ją ant atsakanczių 
perskyrių ir atsakanczioje vietoje padė
ti kokius nors ženklus, paveizdon žiup
snelį parako, kad duotų signalą. Dau
gumas senoviszkų laikrodžių likosi višai 

pamirszta.
Bet kas ir kada iszrado dabartinius 

musų laikrodžius, judinamus svarsty- 
klų, užkabintų ant volo arba sprendži- 
nos, — sunku atsakyti, bet jau XIV 
szimtmetyje laikrodžiai su rateliais buvo 
žinomi.

Sudarymas laikrodžio su rateliais 
yra labai prastas ir jau seniai galėjo at
eiti į mislį; svarstyklė užkabinta ant vo-_ 
Įtiko, savo sunkenybe jį suka, podraug 
judina ir dantėlą ratą, ant voluko už
mautą; tas ratas suka mažesnius rate
lius, taipgi ir rodykles ant ciferblato. 
Laikrodis butų tobulas, jeigu svarsty
klė svertų žemyn vienodai, bet ji puola 
kas valandą greicziau ir greicziau, per 
ką adynos eina vis trumpyn ir trumpyn. 
Užtat sunkumas padarymo gero laikro
džio gulėjo tame, kad svarstyklės puo
limą padaryti vienodą. Griebėsi žmo
nės įvairių būdų tą atsiekti, bet nutiko 

I tas tiktai Galilėjui, didžiam astronomui 
XVI szimtmeczio.

1583 m. Galilėjus, jaunas dar tuo
met studentas medicinos, buvo bažny- 
czioje Lizos mieste. Jo akise zakristi
jonas uždegė lempą, pakabintą ant il
gos virvės. Lempa pradėjo svyruoti; 
svyravimas ėjo mažyn, bet Galilėjus 
patėinijo, kad kiekvienas siūbavimas 
pasilieka vis vienodas, užima tiek pat 
laiko; skaitydamas muszimą savo pulso 
jaunas mokslinįkas atidengia naują tiesą 
— būtent, kad siūbavimai vieno ir to 
paties svyruoklio, kaip dideli, taip ir 
maži, atsilieka viename laiko pertrūky
je. Buvo tai didelis atidengimas ir mo
kslui atneszė neapskaitomą naudą. Su
prato tą naudą pats Galilėjus/ o paskui 
jį Riccioli, Grimaldi, Kircher ir kiti ir 
vartojo jį prie astronomiszkų ir fiziszkų 
tyrinėjimų. Vienog su svyruokliu bu
vo tas keblumas, kad jis nerodė laiko, 
kurs praėjo, o sykį nustojęs siūbuoti, 
reikalavo naujo pajudinimo. Taigi jau 
pats Galilėjus 1633 m. iszrado mechani
zmą, kurs rodė ir laika, bet tas laikro- o’ C'
dis likosi užmirsztas.

Tikru iszradeju laikrodžio su svy
ruokliu buvo ulandiszkas mokslinįkas 
Huo-wns. Patentą ant savo iszradimo o o
gavo jisai 1657 m.

To naujo laikrodžio sudarymas yra 
toks:

Svarstyklė užkabinta ant voluko, 
suka voluką ir užmautą ant jo dantėtą 
ratą, kur jau nuo savęs judina kitus ra
telius. Vienog svarstyklė pultų žemyn

kaskart greicziau, jeigu svyruoklis savo 
siubavimu netrukdytų to puolimo ir ne
darytų jį vienodu. Tarpinįku gi tarp 
svyruoklio ir laikrodžio mechanizmo yra 
kabletis, taip su svyruokliu surisztas, 
kad su juo drauge judinasi ir paeiliui 
užsikabina už dantų rato ant voluko už
mauto.

Svyruoklis pats per, savę neilgai 
galėtų siūbuoti, bet kablelis, kabinėda- 
masis už rato dantų, vis jį stumdo. Tai 
gi svarstyklė, sukdama voluką, judina 
visą mechanizmą, svyruoklis daro tą 
judėjimą vienodu, o pats judinasi su 
pagelba kablelio. Kad svarstyklė visai 
nupuola, tada ir laikrodis sustoja; tada 
reikia ją pakelti, svyruoklį pajudinti — 
ir laikrodis eina isz naujo.

(Toliaus bus.)
-----o-----

Logogriphas.
Isz sekanczių sąjamų sudėti keturioliką 

žodžių, taip kad galines litaros, skaitomos 
nuo virszaus į apaczią sudėtų vardą dailios 
tragedijos, o pradinės, skaitomos taipgi nuo 
virszaus į apaczią, padarytu vardus jos auto
riaus ir vertėjo į lietuviszką kalbą.

Sąjamos: al-as-ca-cra-cte-do-do-dom ei 
her-i ke kei le-le lu-man-me men mir-na-pa- 
per-pin-ra-ra ra-rier-sa-sau-schel-si-sig-sor-tha 
to ovali-zon-zor.

Prasme žodžių: 1 upe Kalifornijoje, 2 bu
vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3 
garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztų 
Homero, 5 upe Si beri joje, 6 viena isz Filipi- 
niszkų salų, 7 pasakiškas krasztas, kur buk 
daug turtų randasi, « miestas Lenkijoje, 9 
miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabi- 
szko karaliaus, 11 upe ant salos Luzon, 12 
vardas lietu viszko laikraszczio, 18 miestas cen- 
traliszkoje Amerikoje, 14 kalnas ties Neapoliu

„Garso“ agentai, 
kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytojų, priiminėti orderius 
ant visokių drukoriszkų darbų etc. yra szie:

D. Bražinskas. Elizabeth, N. J-
K. Jasulaitis. 347 Henderson str.

Jersey City, N. J.
J. Daukszj-s, 29 N. Welles str. alley,

AV kes Barre, Pa.
V. Martiszius, 39 Centre st r. Pittston, Pa.
K. Malinauckoc^ .z23 S. 2nd str.

Philadelphia, Pa.
K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.

Beading, Pa.
J. Puczkus, 201 Stroud street,

Wil m i ng t on, Del.
T. J. Staven, Grand Rapids, Mich.
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.

Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 258 Botle avė. Pittston, Pa
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Wilmington, Del. Oras gra
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lazduodamas kun. B. Žlndžiaus, kun J. Kau- g 

lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio. ||

Kasztuoja ant metu tik $ §

liszko stovio, bet ant tautiszkos dirvos 
beveik nėra dirbanezių. Su laikų, 
galima tikėtis, viskas gal kitaip verstis. 
Mat jau pradžioje szių metų pasidaugi
no skaitlius skaitanezią laikraszczius. 

i Kad nors kiekvieną metą prisidėtų tiek 
skaitytojų kiek jau szįmet, tai veik įgau
tų kitokias nuomones ir suprastų mok
slo reikalingumą. Taipgi velyju visiems 
broliams viską blogą pamesti, o imtisi 
už blaivystės, kuri yra reikalinga dėl 
visuomenės.

g Plnįgus ir visokius ranrtraszczius reikia siųsti a
3! ant szio adreso:® jREF. B. ZINB1IUS.g ELIZABETH, N. J. g

Skardis.
Korespondencijos.

Binghamton, N. Y.

Pe-
Petro 
anks-

Samueliu Crawford, gyventoją mieste
lio Summit, netoli nuo ežia. Crawford 
nors gyvena miestelyje, bet turi gražią 
farmą ties juo. Pereitą vasarą jis nusi
pirko naujausią masziną szienui pjauti, 
bet nemokėdamas su ja apsieiti, susiko- 
lieczyjo taip bjauriai, kad liko be pa- 
kauszio. Mirsztantį nuo žaizdos Craw- 
ford’ą nuvežė į Scranton, Pa., į szpito- 
lę, kur daktarai jį iszgelbėjo nuo neisz- 
vengtinos mirties. Bet kaip? Ugi pa
pjovė katę, atrėžė nuo jos kūno szmotą 

I mėsos ir pridėję prie ronos Crawfordo 
prisiuvo prie pakauszio. Katės mėsa 
prigijo neužilgo prie galvos Crawford 
pagijo ir tapo paleistas namo.

Nelaimingas farmerys buvo sveikas 
beveik per pusę metų, bet keletą nedė- 

Į lių atgal pamatė, kad jam ant pakauszio

Lietuviai Amerikoj.
Elizabeth Port, N. J. 

reitoj nedėlioj lietuviszkoje szv. 
ir Povilo bažnyczioje, tuojaus po
tybų miszių, staeziatikys (pravoslavnas) I 
Stanislovas Fedarczenko, metų 25 am
žiaus, priėmė katalikystę. Ceremoni 
jas krikszto szvento suteikė vietinis kle
bonas, guod. kun. B. Žindžius; kūmų 
buvo penkios poros, kurios susidėjo isz 
sekanezių ypatų: p. Liutkevicziaus ir p. 
Bavarskienės, p. Pone ir p. Krivickie- 
nės, p. Normanto ir p. Vaicziulienės, 
p. Smailio ir p. Dailidienės, p. P. Ba- 
varskio ir p. Slavėnienės.

— „Tevyneje” istoriszkame apraszyme 
..Lietuviai Amerikoje, kas link Elizabeth’o, 
patilpo žinios nepilnos, netikros, perkraipy-1 auga katįs plaukai_ Negana to, kaimy- 
tos, kaip ir, taip sakant, ant juoko. Mes E 
lizabeth’iecziai tuomi esame neužganėdintais 
ir protestavojame priesz tą, reikalaudami da- 
pildymo nors knįgoje, kuri spaudinasi, kad 
jau ne „Tėvynėje”. Mes isz savo pusės tei
singą apraszymą paduosime sekaneziame 
„Garso” numeryje.

Philadelphia, Pa. Lietuvi
szkoje szvento Antano parapijoje prasi-! 
dės 12 kovo keturdeszimtės atlaidai, ka
dangi dabar yra laikas velykinės iszpa- 
žinties, isz tos tai pre gos gali pasinau
doti kaip vietiniai taip ir aplinkiniai lie
tuviai, kadangi tikisi turėti daug lietu- 
viszkų kunįgų. Po keturdeszimtės t. y. 
seredoje bus laikytos miszios už duszią 
a. a. kun. A. Burbos, kaipo metų suka
ktuves, kada pereitame mete tame pat 
laike Philadelphijoje jis pasakė pamok-

dievmaldyste 40 adynų atlaidų lietuvisz- 
koje szv. Jurgio bažnyczioje. Kunįgų 
buvo ant atlaidų apart vietinių kun. A- 
bromaiezio ir kun. A. Miluko sekanti: 
kun. A. Kaminskas' kl. Minersvilles ir į 
New Philadelphijos, kun. S. Pautienius 
isz Mahanoy City, kun. Martiszius isz 
Mount Carmel, kun. Kaupas Scranton, 
kun. M. Szedvydis Pittston, kun. 
bris isz New Britain, kun. B. Žindžius 
isz Elizabet Port, kun. J. Kaulakis isz 
Philadelphijos ir kn. Matulaitis praba- 
szczius lenkiszkos parapijos szv. Stani
slovo Shenandoah’e.

Nedėlioję sumą laikė kun. Abro
maitis, pamokslą sakė kun. A. Milukas, 
vakare miszparus laikė kn. Milukas, pa
mokslą sakė kun. Matulaitis. Panedė- 
lyje sumą laikė kn. Milukas, pamokslą 
sakė kun. Pautienius; vakare miszparus 

. laikė kur*. Kaminskas, pamokslą sakė 
kun. Kaulakis. Utarnįke sumą laikė 
kun. Kaulakis, pamokslą sakė kun. A. 
Kaupas; vakare priesz miszparus len- 
kiszkai pamokslą pasakė kun. Kaulakis. 
Miszparus laikė kun. B. Žindžius, suas- 
sist. diakonas kun. Matulaitis, subdia- 
konas kun. A. Kaupas; pamokslą paša-

r T Į

nai tvirtina, buk Crawford nuo to laiko 
kaip jam pradėjo augti katės plaukai 
ant pakauszio, naktimis slankioja po 
kiemus susiedų ir buk gaudo žiurkes ir

Per visą laiką keturdeszimtės bai-Į 
nyczicb dievobaimingų buvo prigrūsta,! 
ypacz vakarais. Smagu darėsi žiūrėtiI 
kaip lietuviai visi jauni-druti lingavo I 
it vilnis marių, czionai man atsiminė| 
brangus paprotys isz Lietuvos, kaip se-H 
noje tėvynėje, tiktai ant didžių atlaidų|j 
žmonelių tiek susirenka.

Vieno tiktai dalyko negalėjau su-| 
prasti, dėlko tokiame Szenadoryje, ka-l 
trą visi lietuviai vadina sostapiliu lietu-j 
vių, taip bažnytinis choras niekam neti-l 
kęs? Nežinia, keno kalte, ar vadovo | 
choro, ar apsileidimas parapijonų. Ji j 
paliksiu nuspręsti patiems szenadorie- 
cziarns, reikia tiktai žinoti, jog isz 10.

farmerys dabar neapkenczia szunų; suti
kęs ant ulyczios kokį mopsą arba brito- 
ną, sziausziasi ir prunkszczia ant jų, 
kaip kate.

Turiu dar pridurti, kad katės plau
kai ant galvos Crawfordo nenyksta ir 
jis dabar yra priverstas arba skusti pa

arba neszioti peruką.
' J. Barzdžius. 

-------- o-------
Shenandoah, Pa*

26, 27 ir 28 d. Vasario atsilaikė

IMNMBmOhm

šių czionai Amerikoj, negalima butu į

mo dvasiszkų jausmų arba duszios prie 
Dievo laike dievmaldystės.

Parapijonas.

Pittston, Pa.
Kaip buvo garsinta per ,,Vienybę 

kad Pittstone bus didelis susirinkimas, 
kas ir atsibuvo 16 Vasario. Žmonių 
susirinko neperdaug delei negražaus



oro. Pirmiausiai prezidentas szv. Juo
zapo draugystes, p. J. Mertinkaitis, ati
daręs susirinkimą paaiszkino, kad susi
rinkimas yra link susivienyjimo drau- 
gysczių. Toliaus nurodė, kad mes lie
tuviai daugiaus szelpiame svetimas tau
tas, ypatingai lenkus, prigulėdami prie 
jų , ,Związk’ų” ir t. t., gana pritarna- 
vom lenkams, pristatėme jiems bažny- 
čzių, priszelpeme jų draugystes, bei tau- 
tiszkas organizacijas. Laikas susiprasti 
mumis broliai ir darbuotis apie savę. 
Antras kalbėjo, vietinis klebonas kun. 
Sz^dvydis, nurodydamas, kad reikia 
mumis lietuviams mandagiaus apsieiti, 
susiprasti kas mes esame bei pažinti kas 
yra gero o kas blogo. Treczias kalbė
jo kun. Kaupas, nurodydamas, kas yra 
tauta jr vienybe, paaiszkindamas, kad 
vienybes negali būti nuomonėse, nega
li būti tikėjime nei tautoje, bet kalboje 
ir darbuose turi būti vienybė ir tikt tada 
viską galėsime nuveikti. Toliaus kal
bėjo guodotinas kun. Kuras, užduoda
mas klausimą, dėlko mes taip baugina- 
mės ,, Susivienyjimo’’? Nereikia ste
bėtis. Pirmiaus, kada ,, Susivienyjimas” 
buvo vien katalikiszkas, bet dabar jau 
yra valnas, užtenka vien, bile tiktai lie
tuvis, o mes vis-gi nuo jo szalinamės, 
ir jo prieszai nei truputi nepasimažino. 
Mes szv. Juozapo draugystė visiems 
kalbėtojams isztariam szirdingą aczių1 

Sekretorius M. Gramas.
------ o-------

Philadelphia, Pa. 
Guodotinas redaktoriau! teiksiesi patal- 

pįti savo laikrasztyje ,,Garse” musų protestą.
(Už szį straipsnį Redakcija neatsako)
£1 nr. 98 m. Lietuvos patilpo melagingas 

straipsnis isz Philadelphijos, buk ežia nesą 
nei kokios vakarines mokslainės (žinoma, kad 
del Lietuvos iszduotojaus ir del tą 9 iszgamą, 
kurią vardai buvo patilpę 48 n r. Garso, nėra 
Philadelphijoj mokslainės, mat jie tur ypati- 
szką piktumą ant mokįtojaus Antano Jocio), 
o del kitą lietu vi ą, skaitliuje 107 vyrą ir kelią 
desetką moterių, kurie lanko mokslainę, turi
me ir už .inokįtoją iszsirinkome sav Antaną 
Jocį. Taigi, patyrę mes tą Lietuvoje mela
gingą straipsnį, suszaukem mitingą ir visi nu
tarėme duoti atszaukimą tame pat laikrasztyje 
Lietuvoje. Tad iszrinktiejie ant to parasze ir 
nusiuntė į Lietuvos redakciją. Vienok Lietu
vos redakcija, nors ir po straipsniu buvo ke 
lėtos ypatą paraszai, atmetė-netalpino. Mat 
kad but prisiąstas koks apjuodinimas visuo
menės, su miela akvata Lietuva butu talpinus. 
Szitas jos pasielgimas parodo, kad ji turi tiek 
teisybės ir kas link Chicagos lietuviszkos pa
rapijos. Aiszku, kad ežia asabiszkumas vie- 
szi. Juk Lietuva ir szv. Jurgio lietuviszka 

Chicagos parapija gyvuoja jau ne nuo pernai, 
bet nuo seniau; tad jei Lietuvai rūpėjo visuo
menes labas, reikėjo iszrodinėti tuos negeru
mus, jei koki buvo, keleis metais pirmiau.

Trys isz komiteto
Al. Jocis
G. Razmos 
Ed. Daujotas.

—*—o-----
Dalis darbu.

Wilmington, Del. Kaip bu
vo garsinta, jog sustojo dirbus dirbtuvė 
Rollmille Iron & Co., 20 vasario vėl 
pradėjo dirbti. Žmonės po szeszių die
nų ilsėjimosi, vėl pradėjo darbuotis. 
Kitose dirbtuvėse taipgi darbai pusėti
nai eina. Tiek tikt bėda, darbinįkas-le- 
beris vos tikt 10 et. ant valandos teuž
dirba. Sunkus padėjimas prasto darbi- 
nįko. Vietinis.

— Firma ,,American Tin Plate Co.” 
nuo vakar pakėlė mokestį savo arti 10. 
000 darbinįkam ant 5 iki 10 procento. 
Ypatingai tie isz to galės naudotis, ku
rie uždirbo mažiau negu $2.50 ant die
nos. Atsitiko tas isz tos priužasties, • • «> kad ant iszdarbių tos firmos pakilo mo
kestis.

------- o--------
Visiems tiems skaityto

jams, kurie iki sziol neuzsi- 
mokejo ir suvis neatsiszauke, 
tegul bus szits numeris pa
skutiniu.

Atlankymas anglekasiu. 
,,Ten kur anglią kalnai stėri, 
Upes solferio sriovena,
Kur kalnuos nėr pievą, dirvą — 
Mainieriai tenais gyvena.”

Man nemaezius anglekasyklų, o 
tankiai girdžiama nuo mano draugų y- 
vairias pasakas apie tuos juodus kalnus, 
perimtas žingeidumu, pamislijau pats į 
ten nukakti ir persitikrinti apie tenaiti 
nias apielinkes ir žmonių darbus. Bet 
kur važiuosiu — į kokį miestą? Taip 
sau mąstavau. Ir geriausiai nuspren
džiau važiuoti į Shenandoah, ypatingai 
kad ten taip nuszaukta vieta, daug lie
tuvių gyvena, tai ir ne vieną isz Lietu
vos pažystamą rasiu ir tt.; viskas iszei- 
na gerai, tik važiuote važiuot į Shena- 
dorį. Ir taip pasitaikė ant kalėdų mus 
miesto dirbtuvės sustojo ant poros są- 
vaiezių, dėl padarymo metinės rokun- 
dos. Sztai maa ir yra proga į sveczius 
važiuoti. Na ir važiuoju. Po 4 valan-į

dų važiavimo, pasijuntu, kad bėga trū
kis puszkuodamas per tarpkalnius, tai 
vėl per kalnus, rodos, kad ims ir nu
lėks su mumis į pakalnę. Bet ir vėl 
jau bėga paupukais, tik isz szalių mato
si kalnai, bet matyt, kad žmonių ran
komis supilti, o szale tų kalnų riokso 
juodi, suodini triobesiai; matyt, kad tai 
tie vadinamiejie ,brėkeriai’. Taip man 
besidairant, pravažiavom kelis mieste
lius ir ant galo, trūkio tarnas suriko: 
Shenandoah! Na ir reik man krausty
tis nuo sėdynės ir vilktis sermėga. Isz- 
lipau ant stoties, paėjau truputį link ga
tvės kampo, kad pažiūrėti, kok vardas 
tos gatvės. Ziurau, E. Centre str. Ne 
laukus, iszsiimu savo kiszeninę knįgutę 
ir žiuran, kokius^ ežia turiu adresus. 
Tarp jų randu: E. Centre str. toks ir 
toks numeris, hotelis K. Radzevicziaus. 
Na, gerai! eisiu ežia. Ineinu, viduryj 
gana puikiai iszrodo, už szinkiaus pa- 
puosztas įvairiais dažais stiklas, tenpat 
stovi vidutinio amžiaus žmogus. Priė
jau, užsznekinau: tai jus p. Radzevi- 
czia? — Tai, asz esmių. Rodos tam
sta isz svetur atvykęs? užklausė. Taip, 
atsakiau, irgeiseziau pas tamstą gauti 
prisilaikymą ant dieos. — O! kodėl ne 
- visados. Ir taip toliau pesznekucziuo- 
darni, suėjom į pažintį. Pradėjo temti 
ir manę nuvede ant virszaus parodyti 
kambarį, kur galėsiu pergulėti.

(Toliaus bus.)
Chicagoja pereita meta likos sunaudota 

1,591,697 baksą kiauszinią.
Suvienitose Valstijose sunaudoja kas 

diena 250,000 paiszeįią.
— Geriausios kapelijos yra Austrijoj, po 

aj Italijoj, o arsziausios Rosijoj ir Vokietijoj.

The Naw York Barg'n. Hobsb.
Stein & Markovisz, w.,

PARDUODA
Drapanas ir visokius vyrą aprėdaius.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius 

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st. Elizabetiipobth, N. JJ

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
ĮRbĮPa Dental Jffooms

100 N. Centre Street, 
Pittsville Pa
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IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )
Taip kalbėdamas nepažįstamas pasitraukė drauge su ma

nimi į svetainę ir pastate manę užpakalyje savęs kertėje, taip 
kad mes abudu buvome pasislėpę už atdarų durių. Lengva 
suprasti, kad asz buvau neramus ir iszsigandęs, o mano bai
mę padidino dar tas dalykas, kad nepažįstamas buvo irgi isz
sigandęs. Jis paėmė už koto savo peilio ir isztraukė jį isz 
maksztų, o per visą laiką, kaip mes laukėme, ryjo seilę, lyg 
butų užspringęs.

Ant galo įėjo kapitonas, užtrenkė duris ir, nežiūrėdamas 
nė į deszinę, nė į kairę, nuėjo stacziai per kambarį ant savo 
vietos, kur laukė jo pusrycziai.

— Bill’ai — tarė nepažystamas balsu, kurį, kaip man ro
dosi, jis bandė padaryti drąsiu ir tvirtu.

Kapitonas apsisuko ant kulnies ir atsistojo prieszais mus; 
visas jo veidas staiga persimainė, net nosis pamėlinavo. Jis 
iszrodė ant žmogaus, ką mato dvasią arba velnią, arba ką dar 
piktesnį, jeigu toks daiktas gali būti, — ir, ant mano žodžio, 
asz pradėjau jo gailėtis, pamatęs, kaip jis vienoje valandoje 
pasidarė senu ir sergancziu.

— Eik czion, Bill’ai, tu pažįsti manę, be abejo tu pažįsti 
seną laivinį draugą, Bill’ai — tarė nepažįstamas. •

Kapitonas sunkiai atsiduso.
— Juodas Szuva! — tarė jisai.
— O kas gi kitas? — atsakė antras, truputį pasidrąsinęs. 

— Juodas szuva, kaip visados, atėjo pamatyt savo seną lai
vinį draugą Bill’ą į ,, Admirolo Benbow” viesznamį. Ai, Bil
l’ai, Bill’ai, mudu matėva daug daiktų, mudu dvieje, nuo lai
ko, kad asz netekau tų dviejų nagų — ir jis pakėlė sužeistą 
ranka, c

— Na, žiūrėk! — tarė kapitonas. — Tu vienog suuodei 
manę. Radai manę; na, vistiek!- Dabar pasakyk: kas tai 
yra?

— Tai tu esi, Bill’a'i! — atrėmė Juodas Szuva. — Teisy
bę kalbi, Bill’ai. Atneszk stiklą rūmo, brangus vaikeli, tarė 
jis man. Tuo tarpu mudu atsisėsime ir sznekėsime stacziai, 
kaip seni laiviniai draugai.

Kad asz sugrįžau su rumu, jie jau sėdėjo, vienas isz 
vienos, kitas isz kitos pusės stalo, ant kurio kapitonas valgy
davo pusryczius — Juodas Szuva arcziau prie durių, atsisu
kęs truputį į szoną, kad turėt vieną akį ant savo seno drau
go, o antrą ant durų, kad, kaip mislyjau, galėtų iszsprukti, 
reikalui atsitikus.

Jis liepė man iszeiti ir palikti duris placziai atidarytas.
— Tiktai nežiūrėk per plyszius, sūneli! — tarė jis. 
Palikau juos vienus ir pasitraukiau į karczemą.
Per ilgą laiką, nors tempiau ausis, negalėjau iszgirsti 

nieko, apart duslaus sznekėjimo. Bet galop balsai pradėjo 
darytis garsesni, taip kad galėjau pagauti vieną-kitą žodį, 
daugiausiai kapitono keiksmus.

— Ne, ne, ne, ne; daugiau nėra ką sznekėti! — suri
ko jisz sykį. A :

Ir vėl:
— Jeigu prisieis kyboti, tai kybokime visi, sakau!
Paskui staiga davėsi girdėtis baisus keiksmai ir triuk:

szmas, — kresė ir stalas apvirto, paskui suskambėjo plienas, 
paskui davėsi girdėti riksmas isz sopulio, — ir neužilgo pa- 
macziau Juodą Szunį, kaip isz paskutiniųjų bėgo laukan, o 
kapitonas vijosi jį, — abudu su isztrauktais peiliais. Isz Juo
dojo Szunies kairiojo peties bėgo kraujas. Ties durimis ka
pitonas norėjo užduoti bėgancziam paskutinį baisų smogį 
kurs butų -be abejo perdėm jį pervėręs, jeigu butų neužken
kusi didelė lenta su ženklu Admirolo Benbow’o. Dar ir po 
sziai dienai galima matyti skylę apatinėje lentos dalyje.

Buvo tai paskutinis smogis kovoje. Insigavęs sykį 
antkelio Juodas Szuva, nežiūrint ant žaizdos, parodė stebė 
tinai greitas kojas ir prapuolė už kalno į pusę minutos; Ka
pitonas, isz savo pusės, stovėjo žiūrėdamas ant lentos kaip 
žmogus iszėjęs isz galvos. Paskui pabraukė su ranka perą- 
kis keletą sykių ir ant galo sugrįžo į vidų.

— Džimai, rūmo!— tarė jis, bet prie tų žodžių pasvyro 
truputį ir atsirėmė su viena ranka į sieną.

— Ar jus sužeistas? — suszukau.
— Rūmo! — atkartojo jis. — Asz turiu isz ežia iszei

ti. Rūmo! rūmo!
Nubėgau atneszti, bet buvau taip sujudintas tuo vis

kuo, kas atsitiko, kad sumusziau vieną stiklą, įleidau ne isz j 
to krano, ir kad vis dar stengiausi atrasti rūmą, iszgirdau į 
garsų puolimą svetainėje, o atbėgęs pamaeziau kapitoną isz-1 
sitiesusį ant grindžių. Toje pat valandoje mano motina, isz- | 
girdus riksmą ir pesztynę, nubėgo nuo virszaus man į pagel- I 
bą. Mes pakėlėme jo galvą. Jis dūsavo garsiai ir sunkiai; Į 
bet jo akys buvo užmerktos, o veidas turėjo baisią spalvą.

— Brangus Dieve! — suriko motina, — kokia ne-Į 
garbė namams! O ežia vargszas tėvas serga.

Mes nežinojome, kaip gelbėti kapitoną; mislyjome, Į 
kad jis gavo mirtiną žaizdą kovoje su nepažįstamu marinįku. I 
Taigi nudžiugome, kad durys atsidarė ir įėjo d-ras Livesey Į 
su vizitą pas mano tėvą.

— Oi, daktarė — surikome — ką daryt? Kur jis yra | 
sužeistas?

atneszk

iszardes
* i

gyslingi I

— Sužeistas? Niekus kalbate! — tarė daktaras. Ne
daugiau sužeistas, kaip jus arba asz. Et, gavo priepuolį 
kaip jam jau sakiau, — ir viskas. Na, ponia Hawkins, bėgi; 
ant virszaus pas savo vyrą ir, jei gabma. nieko jam nesakyk 
apie tai. Isz mano pusės, stengsiuosi kiek galiu iszgelbėc 
szito vyro iszties niekam nevertą gyvastį. Džimai, 
czion bliudą!

Kad sugrįžau su bliudu, daktaras jau buvo 
kapitono rankovę, isz po kurios pasirodė didelė, 
ranka. Ji buvo isztatuuota keliose vietose. , ,Czia laimė 
,,Gerą vėją” ir ,,Billy Bones’o vaidentuvė” — tie .žodžiai bu
vo grynai ir aiszkiai iszrėžti ant rankos. Augscziau, arezia® 
prie peties buvo papiesztos kartuvės su žmogumi, kybanczi.fc 
ant jų. I

— Iszpranaszavo sau! — tarė daktaras, prisilytėdam®B 
paveikslo su savo pirsztu. — O dabar, pone Billy Bones, jeiB 
gu tai yra tavo vardas, pažiūrėsime, kokią spalvą turi tav-B 
kraujas. Džimai! — tarė jis — ar tu bijaisi kraujo?

— Ne, pone — atsakiau.
— Tai gerai — tarė jis — laikyk bliudą. 

žodžių jis paėmė lancetą ir perpjovė gyslą.
\ - (Toliaus bus.)

Ir prie i*.t|



Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus H

arba kolioszus, tai eik pas
Louis J. Sauer.

ant
170 First Corn. Court str.

ELIZABETH N J. ■
Czia tu rasi geriausius czeverik « už 

pigiausia preke visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.

I F. L. & A. Heiclritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų 

pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko 
tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas

Pine str.
Bet. 4-tli & 5-th str.

Fabrikai Žemesnis Yu das
Elizabethport N. J. ant

Earl, Ark. S. Front str.
Batiscan, Quebec, ties Eliza, etli kiver* —' " '■ ' ■ ■

i Fred- Terstegen,
Juvelirius, Dziegornįkas ir Sidabri- 

nykas. Parduoda parasonus, yvairius 
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

- ’ * 117 Broad str. Eli zabeth, N. J.

į J. GRZESIAK-
Parduoda labai gerą duoną isz czystu 

I Kviecziu ar rugiu.
10 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.
I ...........—.................. į. . ................... r
■ — - ----------------- ------------------ — --

F. A Bergen
j

Parduoda Wholesale
Cigarus ir visokį Tabaką.

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J. 

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto i bonkas šokiu1 
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir 
Lagerį ir tt.

V•
Jeigu norite pa. .ati ,,United 

States Citizens” prisiąskite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsi- 
mokinę galėsite gauti ukėsystės 
popieras. Adresas:

Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

Mrs. Lieb
užlaiko Livery Stables ir priima 

arklius ant syėrimo. Samdo arklius ir 
vežimus.

Karieta ant szermenų $200
Karieta vežtinabasznįką $300
Karietos dėl veselijų $200
Karieta vežti nabasynįką $300

N. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth 
Tel. 140 162 First str. Elizabethport N. 
J.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohleaberger, Prop.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabethport, N. J.

Telefonas 665.

JVI. Bfeppep,
230 2-nd str. cor. Pine str.

ELIZABETH, N. J.
Užpeczėtyta ir Retail

VYNAS ir LIKIERIAI
— labai pigiai —

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy
stas ruginis sznapsas 150 už galoną. 
Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kimelis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Taipogi pas jį puiki užeiga dėl 
pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo 
Fine str. Rodyjame visiems pirkt 
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ką. AEUŽMIRSZKIT!

Pirmos kiiasos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

avių. Pirmos kiiasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

Jus norai uzganediti.
Jeigu tu norj įgyti veik dusyk tiek 

tavoro už tuos pinįgus, už kuriuos pirk
tom kitam sztore.
Tokiu tai budu mes parduodame tavorą 
konogreicziausia ir mus sztoras kas kart 
vis didinasi ir didinasi.
Musų iszpardavimas yra didei žingeidus 
dėl daugelio žmonių ir jų suczėdyjlmo 
pinįgą.
Czia gali gauti visokių marszkinų, kokių 
tik kas nori ir tiktai, žinoma, už pusę 
prekės. Ateik pabandyk ką musipirkti, 
o matysi, kad nepasigailėsi.

Pasiskubįk szią nedėlią, nes szioje 
nedėlioję yra specialiszkas iszpardavi
mas marszkinių.

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

E. Hummel.
Pigus Forniczią sztoras, Grabo- 

rius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

Gal nori nusiųsti pinįgą į Lietuvą, 
ar parsitraukti sau mylimą mergelę, ar 
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkortę 
per manę, nes szifkortes parduodu ant 
greicziauslų ir drucziausių Laivų. Taip 
gi norincziam įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 
lygų-

S. Mack,
2 12—214 First str.

ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576

Ar 
tai

nori geros Trajanko“ Jeigu taip, 
pirk LEIFIS'O LIETUVISZKA 

TIIAJAXKA, susidedanczią isz czystų 
žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji 
raui pirma užmokesczio.

Gal tau plaukai slenka arba nori dik 
tus p'aukus turėt? Jei taip, tai raszyk 
pas mus. o gausi rodą, kaip įgyti, A- 
gentą reikalaujam visur, Adresas.

P. W.Biersteb & 6o.
107 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Lietuviszkas knįgas parduodu 
kopigiausa. Užpraszant ją katalio- 
gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi 
registravotoj gromatoj. Adresas:

W- Kalvaitis, 
TILSIT, Ostpr. Germany.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
kalbos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423 
Main pas Rev. AKaupą už 1

Pernyksztis iv užpernyszksztis 
po Ą dolerio.

Gerkit

PC aierCo’s 
„Anthracite” alų. 
varantuota tikrai czystas.

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
336 Henderson str. JESEY CITY, N. J.

Kieviena gerai paczestavoja savo alu- 
cziu, gardžia arielkelę, o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kvogeriausią.

J. Slivinskas ir
UI. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY, N. J

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriau- 
sius gėry mus. Sveozius savo vaiszina 
gerai, nes geri žmonės.

W. A. Front, 
Elis, vynas ir alus puikiausi. 
168 Firts street

ELIZABETH, N. J.

Parduodame ir siuncziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusią ligą. Raszydami 
gromatas indėkit už 2 c. markę 
dėl atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikiasia užeiga dėl gerą žmonių ir 
dėl pakelevingų pas

A. BAVAESKĄ
194 First str. ELIZABETHPORT. N. J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszkl.

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą 
ir dirbu visokius drabužius: tavo
ms pargabenu net isz seno kontro 
o puikus kriauczius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkocziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt

Tuojaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Licjuor
Store ir dastatau į galiūnus ali^, 

r. tįt.oret

B. Bloch
Kuogeriausiai taiso ir

parduoda visokius dzie-

^Lafigorius ir sziaipjau auk-

sinius ir sidabrinius dai-

ktus.
210 First st. Elizabeth



N

Maskolijosru

Neil Cavan
CAFE

-

is:

12!

.•a

OQ
CD
G©

I 
)
> 
> »

i

g

©

c d

i

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus. 

E. MASCOT prop?
314 Second str. Elizabeth port, N.J. 

Agentas Californijos vyno. San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

©

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy 

nas ir szviežias elis.
232 Fii st str. Cor. Pine str.

Elizabeth, N. J.

186 First str. Elizabeth, N. J.

i*

Lietuvi zkas saliunas
jVL Wideikos.

65 Broadway Elizabeth, N. J. 
Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai 
visi kopulkiausi, o žmogus geras, meilus j 
Nuveik, o pamatisi! Mllžiniszki stiklai 
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch 
dieną ir naktį.

Central Hotel
327-—329 Trumbull iįr. Elizabeth port, 

N, J. Palei Central dipa.
A. IIOFF propr.

Parduoda sznapsą. viną. cigarus ir 
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas duris.

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

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

!S

KRAJOWA
1899
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Banka Bischoito

uždėta 1848 mete 
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CitaHll te

New-Yorke
--------o--------

Siuncziame pinįgus visas dali* svieto pigei, sauge! ir greitai

i įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkoi’te 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Bankoj e savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
, Vokietijos markių, Austrijos gulden

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
• Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Ąptapas Ą. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str* 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduoti? ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortes ant gerianšų laivų ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda naillll ir visokius reikalus atlieka kuotei 
rirgiausiai.

.Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyt'P 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Plliladelpllijo.je ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

u

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NĘPĄMIRSKZ .
2548 Richmond str.Philadęlphia Pa,

POWSZtCHNAlTSTAWA

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbe apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktika ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius dėlei 
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir 
forniczius į s tubas.
218 & 220 Second str.

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyra 
----- GAUSITE PAS-----  
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir

John C. Manning
CAFE.

Cor. 2-nd & Bond str.
ELIZABETH, N.J.

B. Brody
Geriausias visam miesto bar- 

beris. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiąusiai.

171 First street
, ELIZABETH. N. J.


