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Žinios isz Amerikos. mineta traktatą apgarsįs vieszai, ben< jau ta
da. kaip viso-sunkenybes bus pra-za'inios. 
prie kuriu Suv. Valstijų.-, per paskutine karę 
dasigavo.

Nemažiau atsižymėjo ii- policija.
Sunku Įspėti, kiek ypatų yra užkavota 

griuvėsiu* >se.
Paskutiniame laike ateina žinios, kad

Chicago, III. Juokingas dalykus at
sitiko sziosc dienose paežiai ypėdinio anglis/.- 
ko sosto, kunįgaiksztieniai AValijai. Ji, kaip 
žinoma, rūpestingai užsiima reikalais milą 
szirdystes, y pat miroje savo globoje turi kalė-
jiinus, kuriuos atlanko ir rūpinasi palengvįti 
likimą nubaustąją

Tani keletas dieną atgal, kunjgaiksztienė
atlankė kalėjimą, kuriame randasi Jameson, 
žinomas maiszfinįkas dalykuo.-e transvaalisz 
kos respublikos. Pereinant per dažiuretoju 
ruimus, kunjgaiksztienė palėinijo pundą rete
žiu. kuriuos dedu ant prieszinaneziąsi pikia- 
darią. Norėdama persitikrini, kaip yra sun
kus, kunjgaiksztienė liepė uždėt sau ant ran
ku porą retežiu. Ilgai jieszkola, pauol suras- 

. ta porą atsakanezią, nes buvo visi perdideli 
ant mažiukiu ponios rankucziu. .Ant galo ka
lėjimo direktorius su rado porą, uždėjo ant 
kunjgaiksztienės ranku, kuri, juokdamasi, pa
ti užspaudė spyną, užrakinanezią retežius. Po 
valandėlei prižiūrėtojas ėmėsi už atrakinimo 
spynos, pasirodė vienok, jog užrūdijus spyna 
jokiu budu nesiduos atrakyli. Bereikalo bu 
vo bandyti visokį raktai — retežiai vis laike 
smulkytes kunjgaiksztienės rankytes geleži
niuose rysziuose. Po iszbandymui visokiu 
budu, priversti buvo parszaukti sliesorius isz 
miesto, kurie su pėlycziomis nupėlave rete
žius ir tokiu budu puliuosavo kunjgaikszticnę 
isz nesitikėtu ryszią.

Savannach, G a. Atidaryta ežia li- 
gonbutis, talpinantis savyje 1000 lovų, ir pa
skirtas dėl ligotu kareiviu, grįžt možiu nuo 
Kubos.

Chicago. III. Danesza, jog profeso- 
rsus D. G. Geron, mokytojas socijali&zku i- 
ekonomiszku mokslu ,,Eiova Calege', tvirti
na, kad turi raszylą traktatą, del kurio amer. 
kapitalistai, fabrikantai ir kont raki ieriai su
sikalbėjo tarp savęs, kad stengsis visomis 
spėkomis, idant priversi i Suv. Vai- valdžią 
prie karės su Ispanija, taip, kad isz to kapi
talistai, fabrikantai ir komraktieriai, del -avo 
kiszeuiu uždirbtu milijonus. Profesorius Ge
ron tolinus tvirtina, jog turi (ikrus darody- 
mus, kad tie suokalbinjkai (kapitalistai ir ki
ti) susirinko j vieną isz didžiųjų miestu, kur 
užprojektavojo pliamis dėl papirkimo didžių
jų amer. laikraszcziu, prie to taipgi scn<aci- 
jiszku, paskui papirkinėjimo kongreso sąna
riu, szelpimo kubieczią ir tt. Iszdavimus, 
ant to micrio reikalingus, mokėjo visi kruvo-

Profesorius Geron prižadėjo, kad virsz-

E m puri a. K a n s. Jonas Gilbert, e tarp užmusztu ir sužeis! ą nesiranda dar 30 y-
santis dabar kalėjime, prisipažino, kad savo patu ir nežinia, kas su jais atsitiko.
name arti miestelio Pulerprize užmusze paežiu Blėdis isznesza ant milijono doleriu. Apie 
ir 4- vaikus. Gilbert'as salo", kad paskendo ; gelbėjimą sveczią vieszbulinią skrynią nebu- 
skolose ir kad norėjo ap‘ei»ti savo namą, bet vo nė mislies. Kiekvienas jaueziasi laimingu.
negalėdamas paimli su savim paezią ir vaikus, 
suinislyjo juos užmuszti. Isz pirmo pasakė 
paežiai, kad nori su jai persiskirti, bet pati 
parode ant vaiku. Paskui praszė nuo jos -ŠIO 
su apreisžkimu. kad pames ją ant visados 
Kada pati tokį jo reikalas imą nepriėmė, už- 
miisze naktyje mažiausią vaiką, perkirsdamas 
kirviu galvutę. Pati norėjo bėgli laukan ir 
kaimynus siiszaukti. bet jis jai tame periszka- 
dijo ir tai]) paskui užmusze ją ir vaikus. Ant 
klausymo, kas jį pastūmėjo prie to tai]) nuož
maus darbo. Gilbert'as atsakė, kad. kada dir
stelėjo ant kruvino lavono mažiuko vaiko, tai 
tai]) užvirė jo kraujas, kad užmusze paezią ir 
kitus vaikus.

N c w Y o r k, Kovo. Laiko airisziu ap- 
vaikszcziojimo dienoje szv. Patriko, isz prie
žasties užsidegimo langcnyczios ant antroaiig- 
szto, pasidarė ugnis vieszbulyje Windsor. ant 
kampo 5 avė. ir47 ui. In kelias miliutas už
siėmė .-togas, o per langus iszsivcrž.ė durnai. 
Ugnis platinosi viduryje vieszbuczio. užtve 
riant žmonėms kelią prie trepu ir eleveiterią. 
Didelis sumiszimas vieszpatavo. Tarp szimtą 
sveczią pakilo trukszmas. Iszėjimas sveikai 
su gyvaseziu rodėsi negalimu daiktu.

Už 15 miliutą apie 15 ypatą likosi auka 
ugnies ir durną, o 30 ar-10 y pat ą gulėjo ant 
gatvės sužeistu, iszszokusiu nelaimingai per 
Langus, Nckurie i-z ją jau numirė. Tarp 
numirusią randasi pati ir duktė vieszbuczio 
s.avinįko, Warren Leland, taipgi ponia James 
S. Kirk isz Chicagos.

Nebuvo galimu daiktu užgesinti ugnį, ku
ri trūkyje dvieju valandą pavertė vieną isz 
giaži-ui'iu Amerikos vicszbucziii i krūva griu 
vesiu. Nėkurios ypatus s/.oko per langu- 
nuo (> ir 7 augszto arba nuo slogo. Ketas k u 
ris isz ją neuž-imu.-ze ant vietos.

G riuvanezios vdc-zbnczio sienos užverto |l 
gatvę, ant kurios dabar komunikacija yra ]>er | -L 
t rauk ta. Į '

Ant ruimo, kuriame prasidėjo ugnis, gy 5 
veno su paezia Abner McKinley, prezidento 
brolis. Ugniagesiai pastatė prie lango ant j' 
penkto augszto kopėczias ir iszgelbėjo gyvas L 
lį senos moteriszkės, kurią nuleido laimingai s 
ant žemės. Keikia pripažįti, kad ugniagesiai <1 
parodė stebuklus smarkumo ir pasiszventimo. c:

kad iszejo gyvas.
----- o

Žinios isz pasvieczio.
K y m a s, 18 Kovo. Szv. Tėvas eina 

sveikyn kas kart. Profesorius Mazzoni ir dr. 
Laponi užgina kaipo paskalas, buk artinasi 
Popiežiaus mirties valanda.

Žaizda per darymą operacijos veik suvis 
užgyjo. plaucziai ir szirdis yra sveiki, apal
pimai Popiežiaus, koki jį patinka, neyra di
desni, kai]> kad pas kitus žmones, skaitan- 
czius 90 metą amžiaus. Daktarai prižadėjo 
savo ligoniui, kad 11 balandžio galės jau at
laikyti dievinaldyslc Sykstyn-koj koplyczioj, 
ant garbės savo patrono, szv. Leono.

Garsai iszcinanli isz neurcdiszką szalti- 
nią, yra truk-zmingi ir paskaityti aut iszszau- 
kimo sensacijos. Sako, kad žaizda negv ja, o 
Popiežiui grą-ina užlrucijimas kraujo. Dak
tarai užlaiko jo gyva.-lį, duodami jam gerti 
šerną vyną, tiuli per ilgas valandas be jaus
mo, negalėdamas savo spėkomis ap-iversti 
nuo v ieuo szono ant kito.

11 a v a n o s gubernatorius Morą, dasižino- 
jęs, kad žmones nori iszkelti demonstracija ant 
garbes generolo M. Gomezo, per-ekiojaino 
Kubos Icgi-iraturos. p.a-zauke szcrilą, kad tas 
sustabdytą demonstraciją. Szcrifas su karei
viais ėjo pi ie-zais žmones, kurie jam vi-i.-zkai 
ne.-iprie-zino, vienok kai tas nuo karto szau- 
<e: ..Szalin policija! Lai gyvuoja Goniez! 
\lvris legi-tratliros -ąiiarianis! Po to vie— 
log. kada s/.erila- perdaug a-ztriai pradėjo 
remoti /iiione-. tie pa*iprie-zino priesz jį ir 
ada pakilo pc-zt\ne; bet ji neilga: tę-esi ir 
labar jau Havanos gyventojai vėla rhn A,, s 
ly vcna. Kubos vv riaiisybe ir visi aficieriai 
aikoGomczo pusę ir sznairiai žiuri ant legi- 
laturos.

G a r .1 i n e tūlam žmogui baisiai skaudė- 
» dantį. ’Neiszkę-damas .skaudėjimo, jis nu
vėrė ant stalo gulintį revolverį, atkiszo į 
kandamą dantį ir iszszovė. Ant laimės laike 
ar pati sudavė į ranką, :r kulka vietoj Kan
žio, iszmuszė langą.

n



— Likimas kun. Bielakevicziaus 
— Sibcrija. Peterburgo sūdąs is/.davė j 
savo nusprendimą link kun. Bielakevi
cziaus Kauno szv. Kryžiaus bažnyczios 
komendoriaus: prapuldymas visų tiesų 
ir gyvenimas Siberijoj, Jakuckos gu er-i 
nijoj turi paskirtą kokią tai mažą apy-g 
gardą, katros po sunkia bausme negi... ( 
apleisti trūkyje dviejų metų. Po asz- 
tuonių metų vietą gyvenimo gali permai
nyti, bet niekados negali apleisti Sibe- 
riją. Taip maskoliai nubaudė katali-

damas savo szventą paszaukimą, baudė naudo, 
vieszus nusidėjėlius arba paleistuvius. ' 
Vagį maskoliai paleidžia, arba jį pabau-Į 
džia, tai suvis lengvai, o kunigą, katras' 
mokino moralisžkumų. o negyvenau-* 
tiems pagal juos užduodavo pakiltas, i 
tai maskolių valdžia nekalcziausiu bildu 
isztrcmia jį į Siberiją ant viso amžiaus.

— Seniai mums žinomi maskolių 
kankintiniai už lietuviszkus rasztus galu
tinai likosi apsūdyti per maskoliaus ties- 
darystę. Kun. Petras Bulviczius ant 6 
menesių į kalėjimą ir ant dviejų metų į 
Gudiją isztremtas. Tą patį gavo Rud- 
valis (exklierikas), Antanas Daniliaus
kas (studentas Maskvos univer. ) ir’dae- 
gelis kitų ukinįkų, matyt mažiau prasi
kaltusių. Dr. Matulaitis, dr. Bagdana- 
viezius, Pranas Matulaitis (Maskvos un. 
studentas), Andrius (jo brolis), Jonas 
Czcsna ir Kaczcrgis — ant trijų metų į

bernatorium.
— Nuo Kovo mėnesio szių metų 

Maskolijoj Įveda nauja būdą siuntinėji-

suose civilizuotuose krasztuose, nuo Ko
vo mėnesio Įveda ir Maskolijoj money 
orderius. Toki money orderiai visose 
vieszpatystės kasose galės but apkei- 
cziami ant pąnįgų; siuneziant į tokias 

j vietas, kur nėra kasų, orderius iszduos 
ant areziausios nuo paczto stacijos kasos.

— Maskoliszka geležinkelių užveiz- 
da padarė sutartį su prancuziszka drau
gyste “Voyages economiques”, kaslink

Maskolijos ant apžiūrėjimo rengiamos 
parodos 1900 m. Pagal tą sutarimą, 
kelione isz Maskolijos į Paryžių ir atgal 
vagonais 2 kliasos kasztuos po 250 rub
lių. Už tą prekę keliaujanti gaus dar 
bilietus ant lankymo parodos per 15

dienų, turės vedėjus ir vertėjus, daly
vaus kelionėse ant aplankymo vertų pa
matyti vietų Paryžiuje ir aplinkinėse. 
Bilietus ant tokios kelionės pardavinės 
didesniuose Maskolijos miestuose, o

— Ukinįkai Sziaulių, Panevėžio ir 
j Kauno pavieczių neseniai padavė Kauno 
1 gubernatoriui Suchodolskiui praszymą, 
idant jis iszderėtų nuo rando daleidimą 
spaudinimo lietuviszkų knįgų lotynisz- 
koms literoms. Gubernatorius ta žmo- u
nių praszymą priėmė ir savo raporte, 
nusiųstame carui, aiszkino, kad uždrau- 

■dimas spaudinimo lietuviszkų knįgų ne 
neatgabena, bet jis yra vo- 

lictuviai, negalėdami 
o jų namieje neturė-

i uždraustas, prieszin- 
randui isz užrubežiu.c 

l.enkiszkas laikrasztis
“Przegląd Wszechpolski”, caras ant 
Kauno gubernatoriaus raszto paraszė, 
kad sutinka su jo nuomonėms. Apart 
reikalo sugrąžinimo iictuviszkos spau
dos, Kauno gubernatorius dar nupeikė 
vertimą katalikų i staeziatikystę, baus
mes tankiai 
ant kunigų, 
stokos dorų,

din

lamų parsigabenti 
pas ma>koliszkam 
vai p pranesza

be priežasties uždedamas 
teiposgi pasiskundė ant 
kam nors tinkanczių urė-

Parodykite teisybe.
Pastaruose laikuose daug girdėti 

mokslainių, pakėlimą metinės algos mo
kytojams, padidinimą žemės prie tų mo
kyklų, ir tt. Kodėlgi, rodos, nesi
džiaugti isz tokio gero daigto, kaip pra
platinimas apszvietimo? O ne, negali
me isz to džiaugtis, nes pasekmės to be- 
siplatinanczio apszvietimo (gėda minėti) 
pasirodytų labai kareziomis isz tos prie
žasties, kad užduote mokyklų netiek 
platinimas apszvietimo, parodymas tei
sybės, iszblaszkymas tamsos, kiek pla
tinimas rusifikacijos, slėpimas teisybės, 
topelėjimai obskurantizmo. Supranta 
tą gana gerai visi, ką naudojosi apszvie- 
timu gudiszkų pradinių ir vidutinių mo
kyklų, o paskui pažino užduotę tikros 
(ne gudiszkos) mokyklos; supranta pats 
ir savo brolius nuolatai apie tai perserg- 
sti.

Kas nepažinotų gudiszkųjų moky
klų, galėtų manyti lietuvius atkakliau
siais tamsuoliais beesant, taip rodos gi
nasi nuo apszvietimo, o ežia ne nuo ap-

eisime kalbą, svar- 
tai antrą 

istorijoje jau seniai pava-

szvietimo, tikt nuo nutautimo ir netiky- 
stės, pridengtos apszvietimo kirėju, jie 
ginasi.
biausį Įnagį denacionalizacijos, 
vietą užims,
dįta ,,magistrą vitac”. Tiesą pasakius, 
ne vieni gudai naudojasi istorija atsitiki
mui keistų, nieko su apszvietimu abelno 
neturinezių siekių, bet tas dar gudų ne
pateisina: jeigu vienas užsiims 
mu svetimų kiszenių, tai dar 
jog kitiems jau tas uždrausta.

Apraszyti visas suktybes, 
sias nors tokio Ilovaiskio istorijoje, gim
nazijose vartojamoje, butų gana daug

k rausty- 
ncrodo,

szvesti daug laiko, kurio menkai kas isz 
lietuvių-inteligentų teturi atliekamo.

mu ir atitaisymu tų klaidų, rodos gana 
pasekmingai galėtų tą atlikti ir tuoni* i 
paežiu atneszti labai didelę naudą bro- | 
liams. Pradžiai asz czionai pabandysiu 
iszriszti klausymą, ,, kokį tikėjimą priė
mė gudai prie Valdimicro”?

Isz Ilovaiskio galime dasižinoti, jog 
priėmė ,,krikszczioniszką tikėjimą nuo 
grekų.” Tai labai mažai. Dabar visi 
grekai, visi gudai ,.pravoslavui kriksz- 
czionys”, todėl visiems nuduoda, lyg ir 
prie Valdimiero gudai buvo . pr.ivoslavi- 

permainę. Isz 100 buvusiųjų nors IV 

gudai isz pat pradžių buvę pravoslavui, 
kas vienok neteisybė, nes visi gudai, 
neiszskiriant kunįgaiksztystės Suzdalio, 
priėmė prie Valdimicro Didžiojo 988 m. 
katalikiszką tikėjimą. Teisybė, kad 
grekų patriarcha Focijus, isz svietiszko 
žmogaus i tris dienas pakeltas ciecoriaus 
Bazilijaus į patriarchas, jau pabaigoje 
IX amžiaus iszsiveržė isz po Popiežiaus 
valdžios; bet už tai susirinkę Konstanti-

bė su Rymu nebuvo pertraukta, 
kuose Valdimiero Didžiojo, 
nai priėmė krikszczionystę, patriarcha 
Konstantinopoliui buvo

Lai- 
kada rusi-

Michael’ius 
Chrizoberg’as, uolus katalikas ir apgy
nėjas vienybės. Jisai iszleido mokyto
jus, missionorius, nuo kurių rusinai ir 
kriksztą szv. ir katalikiszką mokslą pri
ėmė.

Dar pirm priėmimo krikszcziony- 
bes prie Valdimiero, buvo daug kriksz- 
czionių Rusijoje, kur mokino du greku
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broliu, szv. Cirilius ir Metodijus, isz- 
siųstu nuo Popiežiaus Adriano II 867 
metuose platyt' krikszczionyste tarp 
slavenų. Tuodu slavenų apasztalu gar
bina nutikt Bažnyczia katalikų, bet ir 
dabartiniai gudai pravoslavui, nors tai 
buvo tikri katalikai, iszplatine tikėjimą 
dar priesz P'ocijaus patriarchavimą. Ga
lutinai szv. Rasztas, kuriomi ir iki szio- 
liai gudai pravoslavai naudojasi drauge 
su kitomis liturgiszkomis knygomis bu
vo isz grekiszko verstos ant slaveniszko 
ne pravoslavnais, tikt katalikais ir ap- 
probatą joms davė ne Focijus, ne Ccru- 
Jarijus, tikt Popiežius Jonas VIII, isz 
ko matyti, jog tuomet rusinai buvo ne 
,,grekais krikszczionimis”, tikt katali
kais. Kas labjaus, 1054 m. atsiskyrus 
grckams nuo katalikų, rusinai laikėsi 
Rymo ir Popiežiaus, o ne patriarchos 
iki XII a., ir tikt tada, vieni po kitų 
pakliuvę naguosna Suzdalio kunigaiksz- 
czių, atsiskyrė nuo katalikų ir tapo gre- 
kais-krikszczionimis.

Toji teisybe aiszkiai matyt isz to, 
kad pasiuntinius popiežiaus Leono IX, 
gryžtanczius isz Konstantinopoliaus po 
iszkekimui Machael’io Ccrularro per Ki- 
javą, iszkilmiai priėmė ir kunįgaiksztis 
ir dvasiszkija, ko nebūtų buvę, jeigu 
Rusija nebūtų buvus katalikiszka. Tuom 
pat tarpu pasimirė Kijavo metropolitą 
Teopemptas. Rusinu dvasiszkiejic 
(vladikos) aprinko, su žinia Didžiojo 
Kunįgaikszczio Jaroslavo Valdimicravi- 
cziaus, Hilarijoną ir pasirūpino apie už
tvirtinimą iszrinktojo metropolitos ne 
nuo Ccrularijos atskalūno (kaip būdavo 
priesz tai, pakol grckai buvo katalikais) 
tikt nuo Popiežiaus szv. Leono IX. Ru
sinu chronikose galime rasti dar daug 
faktų, stygavojanczių apie vienybe rusi
nu su Rymu, o retkarcziais net atviru
mą tūlų patriarchų. Privestu czionais 
dar viena fakta, Didis Lietuvos kimi- C c
gaiksztis Olgicrdas, būdamas patsai 
stabmeldžiu, iszvijo isz savo žemes at
skalūną patriarchą Dionizijų, o priėmė 
kataliką Aleksijų. Tą pati padare Vi- 
tautas su atskalūnu Focijum, priimda
mas kataliką Grigalių Ccmivliaką, bul
garą. Nebūtų juodu to darę, kad gy
ventojai nebūtų buvę katalikais. Taigi 
matome, kaip gudų istorija moka aisz- 
kinti tulus faktus.

kokius dvejus, o kad ir dvidcszimtį me
tų, sako 1 ulficr, jeigu bueziau turėjęs 
po ranka atsakantį mechanizmą“, kurs 
— priduriame nuo savęs — yra sekretu 
d-ro Tuffier’o.

Taigi žmogau, kurs bijaisi smer- 
ties, pasigamink nuo d-ro Tuffier’o sla
ptingą mechanizmą, kurs badai nedaug 
kasztuoja, o galėsi, užvertęs kepurę ant 
pakauszio, drąsiai žiūrėti į akis — kad 
ir giltiniai.

— Yra iszticsų keistų daiktų ant 
svieto! O kad yra, tą gali patvirtinti 
kad ir p. Pierce isz* Sheboygan, Wis. 
,, ireji metai atgal, sako jis, pasitaiko 
man netyczia įkalti vinį į ranką. Nusi 
stebėjau nemažai, nejausdamas jokio 
sopulio. Isz žaizdos nepasirodo ne la-
szclis kraujo, bet bijodamas, kad krau
jas visgi nebūtų užnuodintas, nuėjau 
pas daktarą. Daktaras pažiurėjo, pa 
klausinėjo, pakraipė galvą — ir liepė 
man eiti namon.

Neužilgo, taszydamas akmenį, įsi
kirtau su kaltu ranką, ir včl ne sopulio 
ne kraujo! Nusigandau ir pradėjau sa
vų tyrinėti. Atidengiau tada keistą dai
ktą: esu sveikas, regiu viską, girdžiu, 
užuodžiu, ragauju, bet nieko nejaueziu. 
Bijodamas paralyžiaus ėjau včl pas dak-

tarus, bet jie tik peczius patraukė. Ir 
ką jie man nedarė! Musze manę, bade, 
pjaustė gyslas, bet kad nors ką bueziau 
jautęs, kad nors laszelis kraujo butų pa
sirodęs, o ežia nieko ir nieko! Kas man 
yra?""

Iszticsų, kas jam yra?
— Pereitą sykį rasziau, kad gyve

name opokoje trustų. Kad tas yra tie
sa, parode faktai. ,.New York Juor- 
nal” suskaitė, kad nuo 1 d. sausio 1899 
t. y. per pastarus du menesiu, susitvėrė 
42 nauji trustai su apskritu kapitolu per 
virsz $500.000. 000, t. y. per virsz pusę 
milijardo. Baisi tai galybe. Ir kokių 
trustų tarp jų nerandame. Vaszko, bal
nų, cukicrkų, kalioszų, liampų, siūlų, 
puodų ir netszluotųtrustus; vaisių, veid
rodžių, langcnyczių, vamzdžių, na ir 
degtines. Žodžiu, ką tik geriame, val
gome, su kuo dengiamos ir važinėjame 
— už viską ta turime užmokėti galiu- 4* v o
goms korporacijoms.

— Ant galo pasibaigė konti’.ivcrsija Ilec- 
kerizmo arba Anicrikonizmo, Vatikano su A- 
merika. Paskutiniame laike Popiežius Leonas 
XIII iszaiszkįdamas ta mokslą, atmetė, pri- 
siąsdamas alsiszaukimą į kardinolą Gibbonsą 
ir kitus vyskupus bei krikszczionis-katalikus, 

ISZ VISO SVIETO.
------- o--------

N e r a j a u s m e r t i e s. Z m o- 
g u s b e j a u s m ų. D a r a p i e t r u - 
s t u s.

Giltine! Beszirdis tyrone, kurs 
sėjai baime ir naikinimą tarp visų gyvių, 
dūk į szali dalgį ir vcrkk savo galybes, 
nes jos jau neturi. Atsirado galiūnas, 
ką gali isztraukti kiekvieną auką isz ta
vo nagų, o tuo galiūno yra d-ras Tuffier 
gydytojas prie ligonbuezio de la Pitie, 
Paryžiuje.

Pasitaikė taip. Jaunas, sveikas 
vyras, vardu Jonas Soulic, staiga nu
mirė ligonbutyje Mielaszirdystes, ku
riame virszminčtas Tufflicr yra gydyto
ju. Gavės apie tai žinią, daktaras pasi
skubino pas numirėlį. Nebuvo abejo: 
Soulic buvo negyvas. Ką Tuffier da
ro? Sztai nieko kito, tiktai iszpjauna 
szirdį, paspaudinčja ją ir po valandos 
kraujas pradeda sukinėtis ir — o stebu
klai! — numirėlis atidaro akis ir prade
da sznckčti. Daktaras paleidžia szirdį 
ir Soulie po trijų minutų vči negyvas. 
Daktaras ima včl szirdį, spaudinėje il
giau, ir numirėlis včl atgyja ir gyvena 
dar dvi adyni. ,, Butų galėjęs gyventi

pasitikėdamas, jog ir jie kaipo geri katalikai, 
vierni sūnūs szventos Motinos Bažnyczios, tą 
patį padarys paniekindami tokį mokslą.

Kun. llecker buvo tai uždetojas Kongre
gacijos Jokaniszką Pauliną, žmogus gana mo
kytas, bet perdaug persiėmęs dvasia ameriko- 
nizmo. Almėtas kun. llecker paraszė savo 
laike broszurelę, katroje stengiasi iszrody ti, 
jog jeigu katalikiszka bažnyczia Amerikoje 
nori pasekmingai prasiplatinti bei killikius, 
arba protestoiius patraukti į katalikiszką baž 
nyczią, turi ji (kat. bažn.) sziokias tokias re
formas arba permainas, ypatingai link Ameri
kos kataliką, padaryti. Ir taip minėta.-, kun. 
llecker labai prieszinasi savo broszmoje pas- 
siviszkam gvvenimui zokoniku, tai yra zoko- 
nįkai, katrie ant maldos arba kantemplacijos 
mūruose kliosztoriu praleidžia savo gyvenimo 
dienas, neužsiimdami mokinimu žmonių. Pa
judina tas minėtas reformatorius daug kitu 
disciplinoriszką klausymų katal i kiszkos baž- 
nyczios Amerikoje, kadangi tiktai tokiu bildu 
galima butu patraukti protcslonus į kataliky
ste, vienu žodžiu, jis nori iszrodvti, idant ka
talikiszka bažnyczia susitaikitu su dvasia mu- 
są amžiaus žmonių. Suprastinąs dalykas, jog 
■tas, pavirszutiniai žiūrint, szvelnus ir libcra- 
liszkas mokslas atrado daug savo pasekėją, 
nevat tarp katalikų ir dvasiszką ypatų netik
tai Amerikoje, bet Vokietijoje ir katalikiszko- 
je Prancūzijoje. Per ilgus metus katalikiszka 
Bažnyczia tylėjo kaipo kantri motina savo 
vaiku, bet ant galo, matydama, jog isz to ga
li pakilti apverktinos pasekmės. Popiežius 
szv Leonas XIII, kaipo regiama galva kata-
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likiszkos bažnyczios ir sargas jos Ii kojinio, 
iszdave nesenei savo galutinių deeiziją kas 
link tos kontraversijos. Siųsdamas popicži- 
szka bu.lų i primas Amerikos kardinolų Gib- 
bons'ą, iszaiszkino: J igu per amerikonizm.t 
supranta Amerikos katalikai, patriotizmą, ar
ba meilę ir prisiriszima prie savo likusios bei 
brangios tėvynės, pagirtas dalykas, ir nieko 
prieszmgo neturi. bet jeigu per tų pat ameri- 
konizma supranta didesnę liuosyhę tikėjimisz- 
kuose dalykuose, nekaip turi katalikai ant 
visos pasaulės, tų mokslų popiežius visai už
draudžia ir priduria, jog Amerikos katalikisz- 
ki vyskupai (pasiliki) pinui tam mokslui pa- 
siprieszys.

Taip ant tos decizijos Augszcziausios 
galvos Bažnyczios ta kontraversija pasibaigę.
ant Amerikos valnamanių nenaudos ,.Roma 
locuta, causa finita”.

Korespondencijos.

Newark N. J.
11 d. kovo szių metų atsilankė pas 

mus guod. kun. B. Žindžius isz Eliza 
beth’o dėl iszklausymo velykinės iszpa- 
žinties mus miesto lietuvių.

Užkviestas buvo per New.-.rko liet, 
parapiją, kuri paskutiniame laike isznau- 
jo nors pamaži pradėjo kilti. Taigi prie 
tos progos ir szv. Jurgio draugystė nu
tarė atlikti velykinę iszpažintį, kad pas
kui nereiktų važinėti į Elizabeth’ą.

Taigi, kaip rodos, szįmet neatsira
do marga-kelinių, taip kaip pereitą me
tą. Szįmet taipgi nutarėm, kad kiek
vienas draugas neatbūtinai turi atlikti 
velykinę iszpažintį, ir nei viens neatsi
rado, kuris butų tam priesžtrfęsis.

S?i

Mes, szv. Jurgio draugystes isz Ne 
warko sąnariai, isz savo pusės sudeda 
me szirclingą padekavoiię už tą malonų 
mums patarnavimą guod. kun. Žindžiui.

Komitetas.

— Philadelphia Evening Bulleton 
2 kovo ta i’p raszo:

Popiežius ir popiežyste.
Sq metai sziądien sukako, kaip gimė 
vaikas, katras dabar vadinasi Popiežius 
Leonas XIII, -yra guodojamas 1111023(1 
milijonų katalikų kaipo savo dvasiszkos 
vadovo galvos. Dabar, kada jis guli 
ant smertelno patalo, netiktai jo pasė
kėjai katalikai, bet visas civilizavotas 
svietas ir tautos atkreipė savo atidą ant 
permainų, kokios gali pasidaryti po jo 
smerties. Žiūrint visai isz svietiszko 
punkto atžvilgio, popiežystė yra viena 
isz didžiausiai verta patėinijiino institu
cijų svieto del kožno žmogaus. Popie
žystė yra seniausia už visas Europos 
tautas, o kadangi valdžia kožnos civili- 
szkos vieszpatystės yra aprubežiuota, 
valdžia Popiežiaus yra visai neaprube- 
žiuota, valdžia jos visur iszpletojo savo 
szakas kur tiktai rančiusi koks katalikas. 
Akylas dalykas, nežiūrint ant didžio ir 
liuosybes kitatikių protestonų, vienok 
Popiežius turi už visus daugiaus savo 
pasekėjų, o sziądien popiežius pereina 
visus buvusius popiežius skaiiliuje kata
likystės. Bažnyczia katali kiszka szią- 
dien turi 70 kardinolų, 14 patriaretų, 
143 arcivyskupus, 76b vyskupus.

Valdžia Romos užleido savo tikė
jimo szaknį grlmejc Aprikos, pustynėse 
Centraliszkos Azijos ir ant tolimiausių 
salų Didžiojo ir Tykojo Atlantiko. De
vynios Europos vieszpalyslės ir 19 pre
zidentų respublikų lenkia savo galvą 
priesz popiežių. Alfonsas XI11, Cano- 
vas, Sagasta ir Veileris isz vienos pu
ses, Gomes, Garcia ir Maceo isz kitos 
szaukėsi pagelbos kaip vaikai vienos 
motinos Bažnyczios katalikiszkos. Tarp 
kitų svarbių atsitikimų popiežystės yra 
labai patėmytinas dalykas, ta extraor- 
dinariszka kombinacija autokracijos bei 
denio k racijos popiežystės. Popiežius 
yra absoliutiszkas valdonas, gali jis pa 
eiti isz prascziausio ukiniszko gyvenimo. 
Hildebrandas arba pop. Gregor.is IV 
buvo stalioriaus vaikas, vienok privertė 
ciesorių Romėnų P riori ką H metai oti 
Kaniszoje; stovėjo ciesorius isz paliepi
mo popiežiaus prieangyje bažnyczios 
basas, rubais prasezioko, ant ženklo pa

kiltos kokius dedasi. Norint popiežiai 
dabar neturi žemiszkos valdžios, katrą 
neseniai patrotijo, vienok jo padėjimas 
sziądien yra dar daugiaus guodojamas, 
negut kada kitados.

Popiežius musų dienose norint nė
ra zemiszku valdonu vieszpatystės, vie
nok turi lygias tiesas su visais valdonais 
arba vieszpatystėms svieto, visur 
turi savo ambasadorius visose vieszpa- 
tystėse ir turi tas paezias privilegijas 
kaip svietiszki ambasadoriai ir pasiunti
niai.

Italijos vieszpatystė jau per 27 me
tus.nori mokėti popiežiui ant onetų po 
$620,000, katruos popiežius nepriima 
dėl priežasties, jog Italijos valdžia nele- 
galiszku budu atėmė popiežiui svietiszką 
valdžią. Sziądien jau už 27 metus pri
gulėtų gauti popiežiui nuo valdžios $17 
milijonų, o su procentu apie 30 milijo
nu.

L.

Tas yra stebėtinas daiktas, sako 
j laikrasztis, jog ypacz musų amžiuje, kur 
pinįgas ant sveto beveik viską daro, o 
popiežius Romos dėl vieno tiktai prin
cipo tokios didelės sumos nenori priim
ti. * .

---------o----------
Dalis darbu.

— Chicago. III. Darbinįkai dirbanti Illi
nois Steel kompanijos dirbtuvėse South Chi 
vagoj, Jolicte, Ilk, teiposgi Union ir Bay 
View, Wis. nuo pereitos sauvaites seredos 
gauna didesnį uždarbį: nuo tos dienos mokės 
darbinįkams po 12Į—13Ąct. daugiaus už dar
bo valandą. American Wire & Steel Co. lei- c
posgi pakelia savo dirbtuvėse darbinįkij už
darbį.

— Hartshorne, Ind. Ter. Sztraikos 
czionykszczių kalnakasiu traukiasi tolinus.
Priežastis straiko yra ta, kad susitverus ežia 
kalnakasių uniją, ji kastynių savinįkains nepa
tiko, todėl jie, norėdami nubausti darbinįkus, 
praszahno nuo darbo 75 darbinįkus priguliu- 
ežius į uniją. Už praszalintus už.-tojo kiti 
darbinįkai, jie mete darbą, kol pr.aszalinticjic 
netaps atgal sugražinti. Darbinįkai neabejo
ja, kad sztraiką iszlosztų, jeigu nebūtų judo- 
szių seabsų.

P i t t s b u r g, P a. Sztraikas darbinį- 
kų “Shocn Pressed Steel Co.r dirbtuvių Alle- 
ghonyje, Pa. traukiasi toliaus. Pakėlus dar- 
bidįkų uždarbį ant 10 proc. jie buvo sugrįžę 
prie darbo, bet kompanija pareikalavo ilges
nio darbo laiko. Darbinįkai ant to nesutiko 
ir 2100 žmonių mete vėl darbą.

T a c o m a, W a s h. Kompanijos dir- 
banezios naujus geležinkelius Amerikoj, ga
bena prie darbo szimtais japoniszkus darbinį
kus.. kurie dirba piginus už vietinius. Kas 
menesį atgabena po 500—1000 darbinjku Į 
Tacomą, Portland ir Vancouver.
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D u q u e s n e, P a. Darbai eina ežia 
gerai, seni darbinįkai turi darbo per virsz, 
bet isz kitur atkakę ne gauna darbo. Suva- 

‘ žiavo ežia isz visur daug darbinįkų ir jie nie
kur ne gauna darbo.

liauji iszpadipiai-
— Amerikoj daro pabar bandavonessu 

nauju iszradimu, kuri-ai gali tcip iszs platp 
kaip ir bicykliai. Naujas iszr.adimas yra tai 
teip pramintas Skycyklis, paskirtas lakioji- 
mui ant oro. Iki sziol darytos bandavones 
buvo gana pasekmingos, bet visgi dar į rietai- 
sa reikalau ja t ui ų pataisymų. Susideda ji isz 
<lviejų gazo pripildytų balionų, isz galo turi 
.-szriuba varymui prvszakiu; ant paniurnėjimo 
į szali yra pritaisyti lakūnai. Szriubą ii' lakū
nus krutina sėdintis prietaisoj žmogus. Isz 
tikro vienok yra tai ne ainci ikoniszkas iszra- 
-dimas, tikt maskoliaus D-ro Danilevskio; 
luom vien skiriasi, kad Danilevskio prietaisu 
turi viena balioną. Skycvklio 2’1 du į Krovą 
■sudėt i.

— Amerikonas (1 rays Ion i>zrado nauja b n - 
<lų dirbimo laivą, kurie bus dvigubai greites
ni už greieziausius dabartinius kariszkiH lai
vus. Bandavones atliktos Paryžiuj, Londo
ne ir Vindobonoj buvo pasekmingos. Gray- 
■dono laivas neturi ne rato nė szriubo. bet i-z 
krasztų pritaikytas y pat iszkas turbinas, kurios 
.galės varyti laivų su greitumu 50 my lių ant 
valandos. Angliszka kariszka laivyne rengia
si pasidirbdinti kelis pagal Graydono plianus 
kariszkua laivus. Zinooma, kilos vieszpaty- 
ištės turės sekti Anglijos paveikslų.

Margumynai.
— Ant salos Nanning pu-iaiike!yje tarp 

salų llavai ir Samoa vieszpatauja amžina va
salai per visų metų; temperatūra taip yra sma
gi, jog gali nakvoti ant atviro lauko. Tą sa
la nesenei igvjo amerikonai, o ant Bermudus. 
Sumatra. Cey lon, .Java. 1 rinidad per visų me
tų medžiai žydi; bagoeziai laike žiemos iszva- 
žiuoja ant minėtu salų perleisti linksmas va
landas. Del bagoeziu lai tikras rojus ant tos 
žemės, nes jie žiemos nei drėgno, nesveiko o- 
ro niekados nedatiria.

— Torielkos, kokias sziądien vartojam 
prie valgimo, paeina isz XV amžiaus. Pirmto 
vietoje torielku tarnavo duonos Įtintos, ku
rias, pabaigus valgi atiduodavo biedniems. 
Taip primena Virgilius savo Eneidoje.

KO D E L M. V A S A R1 S. T U R 1'1 K
28 DIENAS?

Daugelis isz ,.Garso skaitytoju to turkui 
dar nei nežino, o atsitiko taip. Apie 50 metu 
priesz Užgimimų Kristaus, Rymo ciesorius 
Julijus Cezaris, taisydamas kalendorių taip 
iszskirstė dienas tarp dvylikos mėnesiu, kad 
paeiliui viens turėtu 31, kitas 30 dienu ir tt. 
Bet, kadangi tokiu būdu viena diena metuose 
buvo perdaug, todėl Vasariui, kuris tumei 
skaitėsi už paskutini mėnesį, atėmė vienų die-

nų ir tokiu bildu vietojo 30 apturėjo tik 29die- 
na>; o jis ir be to buv<> laikomu už nelaimin
gų ir paszveslu atminimui mirusiųjų.

Rymionys, mat, pradėdavo metus nuo 
Kovo mėn. ir dello Liepos men. pas juos va
dinosi quintilis (penktais), o Rugpjūtis — 
sex’ ilis (>zeszta<is); ir taip iki sziol užsiliko 
dar kitu menesiu vardai, kaipo: September, 
October, November ir December, tartum 
Septintas. Aszluntas, Devintas, Deszimtas. 
Bet. kuomet Liepos m. —Quintilis, apturėjo 
ant al mint ics kalendoriaus sutaisytojo vardų 
Julijaus, o Sexlilis (Rugpjūtis) paszvęstu ta
po ciesoriui Augustui; dvariszkiai szio pasku
tinio už nepritinkanti laikė, kad mėnesis Au- 
2'imto turelii viena diena mažiaus už .Julijaus 
im-ne-i. ir dėlto paskutiniam mėnesinį Vasa
riui atėmę vienų dienų pridėjo prie mėn. Au- 
2usto. Ir taip vargszui Vasariui liko tik 28 
dienos.

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

J uokai.
Tariuiitė is/.sigandus Įpuola į kam

barį savo pono:
Meldžiu pono profesoriaus, va

gilius įsikraustė į sveczių salonai
Profesorius pagrimzdęs skaityme, 

atsako:
— Papraszyk jo, k?d palauktų va

landėlė.

Slidžia: Dabar perskaitysime są
ra szą visų tavo prasikaltimų.

Kakliukas: O kibą tada pavely s 
man, ponas sudžia, atsisėsti.

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

M.tina davus obuolį Jonukui, sako:
- Pasidalyk su savo sesute, kaipo 

geras brolis.
— Kaip tai, mamyte, pasidalyti 

kaip geras brolis?
— Duokie sesulei geriausi szmote-O c

Ii.

Valandėlę pamislijęs, kisza Jonu
kas obuolį sesutei, sakydamas:

— Na, tu dalyk, kaip gera sesuo.
------o------

Yra aszaros, kurios mus paežius 
apgauna, pirmiaus apgavę kitus.

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

Logogriphas.
Iszsekanczių sąjamų sudėti keturiolika

žodžių, taip kad galinės litaros, skaitomos 
nuo virszaus į apaezių sudėtų vardų dailios 
tragedijos, o pradines, skaitomos taipgi nuo 
virszaus į apaezių, padarytu vardus jos auto
riaus ir vertėjo į lietcviszkų kailių.

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

Prasmė žodžių; 1. upė Kalifornijoje, 2 bu-1

vęs prezidentas prancuziszkos respublikos, 3 
garsus astronomas, 4 sala, garsi isz rasztų 
Homero, 5 upė Si beri joje, 6 viena isz Filipi- 
niszkų salų, 7 pasakiszkas krasztas, kur buk 
daug turtų randasi, 8 miestas Lenkijoje, 9 
miestelis Kauno gubernijoje, 10 vardas arabi- 
szko karaliaus, 11 upė ant salos Luzon, 12 
vardas lietuviszko laikraszcrio, 13miestas cen
trai iszkojc Amerikoje, 14 kalnas ties Neapoli).

DIDELIS ATIDA RYMAS!
Po vardu New Yorke rubsiuvių moterisz- 

kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport 
antras durys nuo aptiekus. Visic esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szita didyjj ati 
darymų, prasidedant į panedėlyje 20 Kovo. 
Visokį ceikiai drapanos parsiduos konopig- 
iausci, 2 dailius prezentus duosime kiokvic- 
nani pirkikui. Visokios klaidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresų: 2to Second st. antros duris nuo 
apt iekos.

..Garso1“ agentai,
kurie tuvi tiesų rinkti apgarsinimus, prenu
meratų 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. Jbiukszys, 29 N. Welles str. alley,
W kės Barre, Pa.

V. Marliszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.

Ant. Jo.L 726 S. 2nd sir.' 
Philadelphia. 1’a.

K. Al uzikeviezius, 622 Spruce str. 
Reading, Pa.

J. Puczkus, 201 Stroud street, 
Wilmington, Del.

T. J. Staven, Grand Rapids, Mich

Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
Brooklyn, E. D.

W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston. Pa

TlieNewYork Bars‘11. Haase.
Stein & Markovigz, r™, 

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

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrik pats.

138 First st. ELIZABETH FORTH, N. J’

Isztraukia dantį be jokio 
•skaudėjimo.

Taiposgi Įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
F»hil‘a Dental lupoms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa



IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )

ant musų didžiausio nusistebėjimo jis užgiedojo dailią meilės 
dainelę, kurios turbūt buvo iszmokęs savo jaunystėje pirm- 
neg pradėjo važinėti po mares.

Taip viskas ėjosi iki dienai po laidotuvių. Tą dieną 
apie treczią po piet, kad lauke szalo ir buvo ūkanota, asz at
sistojau priesz duris ant valandos* pilnas liūdnų mįslių apie 
tėvą. 1 aip bedūmodamas, pamaeziau žmogų artinantis! pa
maži keliu. Jis buvo visiszkai aklas, badė priesz save kelią 
su lazda ir turėjo užsimovęs didelių žalią kepurę ant akių ir 
nosies; buvo jis susikūprinęs, nuo senatvės arba silpnumo, 
ir dėvėjo didelį, seną, supliszusį marinį žiponą su kapiszonu 
— ir rodėsi per tatai visiszkai raiszu. Asz niekados savo gy
vastyje nemaeziau baisiau iszrodanczios ypatos. Jis sustojo 
netoli nuo viesznamio ir pakeldamas balsą, taip lyg giedotų, 
pradėjo szaukti:

— Ar nepasakys koks geras prietelius vargingam a- 
klam žmogui, kurs nustojo brangaus regėjimo maloniame 
apginime apginime savo tėvynes, Anglijos, o Dieve laimink 
karaliui Jurgiui1 — kur arba kokioje dalyje szito kraszto asz 
galiu dabar būti?

— Esate ties ,, Admirolu Benbow“, pakrasztyje Juod- 
kalnio užtakos, geras žmogau — atsiliepiau.

— Girdžiu balsą, — tarė jis — jauna balsą. Ar ne- 
oaduotumei man savo rankos mano mielas prietelėli, ir ar 
neįvestumei manęs į vidų?

Asz iszticsiau ranką, ir bjaurus, bet szvclniai sznekąs 
neregys toje paezioje valandoje pagriebė ir suspaudė kaip su 
replėmis. Asz iszsigandau ir mėginau isztrukti nuo jo, bet 
žabalis patraukė manę prie savęs su savo ranka.

— Na, vaike — tarė — vesk mane pas kapitoną.
— Pone, — tariau — tikėk man, asz nedrįstu.

— O! nusijuokė jis. — Te tau! Vesk manę staeziai, 
ei nenori, kad tau ranką nulaužeziau.

Ir jis taip suspaudė man ranką, kad net surikau.
— Pone, — tariau — asz iszticsų bijausi. Kapitonas 

jau ne toks, koks buvo pirmiau. Jis sėdi vis su isztrauktu 
oeiliu. Kitas vyras... .

— Na, neszvėnok, marsz! — pertraukė jis. Asz nie
kados negirdėjau balso taip nuožmaus, bjauraus ir szalto, 
<aip ano žabalio. Jis man dar labjau atėmė drąsybę, kaip 
sopulys. Paklausiau jo tuojau ir įvedžiau tiesi og į vidų per 
duris į svetainę, kur sėdėjo musų senas susirgęs piratas ap- 
raibes nuo rūmo. Žabalis prisiglaudė prie manęs, spausda
mas manę savo geležiniu delnu ir užsiguldamas’ ant manęs, 
taip kad asz negalėjau beveik eiti.

— Vesk manę staeziai pas jį ir kad jį pamatysi, su- 
rikk: ,,Czia yra tavo draugas, Billai!“ Jeigu to nepadarysi, 
tai asz tau padarysiu szitaip! — ir jis taip manę suspaudė, 
<ad asz vos neapalpau.

Taip buvau iszsigandęs aklo elgetos,' kad užmirszau 
apie baimę kapitono ir atidaręs svetainės duris iszrėkiau liep
tus žodžius drebaneziu balsu.

Vargszas kapitonas pakėlė akis ir toje paezioje valan
doje rūmas iszgaravo jam isz galvos; jis pradėjo žiūrėti blai
vai. Iszrciszkimas jo veido rodė netiek iszgąstį, kiek- mirti
ną susirgimą. Jis bandė atsistoti, bet neturėjo spėkų.

(Tolinus bus.)

kad sukeltų visą policiją, visus virszinįkus ir taip toliau, o jis 
sugaus juos po ,, Admirolu Benbow” - visą senio Flinto už- 
gulmę, vyrus ir vaikus, visus, ką dar pasiliko.

Asz buvau pagelbinįku, taip, pagelbinįku senio Flin
to, ir esiu vienatinis žmogus, ką žino aną vietą. Jis atidavė 
tą daiktą man ties Savanna, kur gulėjo ant mirtino patalo, 
kaip asz dabar, na, matai.... Bet tu niekam nesakyk, ko 
jie neatnesz juodo ženklo, arba kol /nepamatysi Juodo Szu- 
nies vėl arba marinįko su viena koja, — Džimai, jo pirm vis
ko.

— Bet kas tai yra juodas ženklas, kapitone? — pa
klausiau.

Tai yra paszaukimas, brolau. Asz parodysiu tau, jei
gu jie atnesz jį. Bet žiūrėk visomis akimis, Džimai, o asz 
pasidalįsiu su tavim lygiai, ant mano garbės.

Jis kalbėjo daugiau, bet jo balsas ėjo vis silpnyn, o 
neužilgo, kad daviau jam vaistų, kuriuos jis priėmė kaip ma
žas vaikas, su patemyjimu: ,,Jeigu koks marinįkas reikalavo 
kad^ vaistų, tai tik asz vienas“, —įpuolei sunkų, lyg ap- 
alpusio miegą, kuriame asz jį paįikau. Ką bueziau padaręs, 
jeigu viskas butų ėję kaip reikia, nežinau. Gal bueziau pasa
kęs visą istoriją daktarui, nes paszelusiai bijojau, kad kapi
tonas nepasigailėtų savo prisipažinimų ir nenugalabytų ma
nes, c

Bet mano tėvas numirė visai netikėtai tą patį vakarą, 
per ką visus dalykus apvertė kitaip. Gailestis, atsilankymas 
kaimynų, laidotuves ir visas darbas viesznamyje, kurį reikė
jo atlikti tuo paežiu laiku, taip manę užėmė, kad asz beveik 
neturėjau laiko mislyti apie kapitoną, o dar mažiau jo bijo
tis.

Ant rytojaus jis nulipo žemyn ir pavalgė kaip visados, 
nors mažiau, ir kaip man rodosi iszgėrė daugiau rūmo, ne
kaip jam paprastai atneszdavau, nes jis pats pilesi sau isz 
baczkos, szniokszdamas ir pūsdamas per nosį, taip kad nie
kas nedrįso jo užkabįti. Vakarą priesz laidotuves jis pasigė
rė, kaip ir pirmiau, ir baisu buvo nuliūdimo prispaustuose 
namuose klausytis jo bjaurių marinių dainų. Bet jis visgi 
buvo silpnas ir mes pradėjome bijotis, kad jis nenumirtų, o 
ežia daktaras netikėtai likosi paszauktas pas ligonį toli ir nie
kados nebuvo arti namų po mano tėvo mireziai. Sakiau, kad 
kapitonas buvo silpnas; ir iszticsų jis nckiek netvirtojo, bet 
kas kart ėjo silpnyn. Jis rėpliodavo augsztyn ir žemyn, vaik- 
szcziodavo isz svetaines į kareziamą ir vėl atgal, kartais isz- 
kiszdavo per duris nosį pauostyti kvapą, laikydamasis visa
dos sienos ir kvėpuodamas tankiai ir greitai, kai žmegus už
lipęs ant augszto kalno. Jis niekados manęs nesznekino, ir, 
man rodosi, buvo užmirszęs » apie savo prisipažinimus; bet 
pasidarė piktesniu, ir ant kiek velyjo jo kūno silpnumas, 
smarkesniu, nekaip visados. Ingijo jis dabar bauginantį pa
protį: kad pasigerdavo, iszimdavo isz kiszeniaus peilį ir gul
dydavo priesz save ant stalo. Bet, prie to visko, jis jau ma
žiau temydavo ant žmonių ir rodėsi užsidarusiu savo locnose 
mislyse ir mąstaneziu apie ką kitą. Vieną kartą, pavyzdin,
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Czebatai ir Czeverykai!
Joi nori [pirkti iczobatus, czeverikus 

arba kolioszus, tai cik pas
Louis J. Sauer.

ant
170 First Corn. Court str.

ELIZABETH N J.
Czia tu rasi goriausius czeverik « už 

pigiausia preke visam mieste. As ne
laikau blogo tavoro.
----------------------------------------- x=. '
F. L. & A. Heidritter

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

Turi garu varomą masziną dėl lertu 
pjovimo ir apdalinimo. (Jausi viską, ko 
įtik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas 

Pine str.
Bet. 4-th <Sr. 5-th str.

Fabrikai Žemesnis Yu aa.s
lElizabothport N. .1. ant

Earl, Ark. S. Front str.
Batlscan, Quebec, ties Eliza. <,tli R.ver i

Fred- Terstegen,
Jiivelirius, Dziegornįkas ir Sidabri- 

aykas. Parduoda parasonus, yvairius 
■dziegoi ius, 'aipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broid str. Eli zabetli. N. J.
• _________

F. A ergeli
Parduoda Wholesale

Cigarus ir visoki Tabaka, o c V
305 Elizabeth Ave.

Elizabeth, N. J.

Vv A
Jeigu norite pa Kti ,,United 

States Citizens” prisiekite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsi- 
mokine galėsite gauti ukesystės 
pop i eras. 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 szermeną §200
Karieta vežtinabasznįką §300
Karietos dėl veseliją S200
Karieta vežti nabasynįką §300

N. Y. & N. J Tel. 455. Elizabeth 
Tel. 140 IG2 First str. Elizabethport N. 
J.

JI. G. Geste]* 
apd Go.

224 north 9-th str,
Philadelfhia, Pa,

importavotojai

Arnotu ir kiebku. 
tuos daiktus taipgi praktiszkai 
pataiso.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kolilenberger, Prop.

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

Telefonas (165.

jVI. Bpeppej*,
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 
kūnelis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Taipogi pas jį puiki užeiga dėl 
pavieniu irszeiminu į Entrance nuo 
Pine str. Rodyjame visiems pirkt 
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ką. A'EUŽMIRSZKIT!

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

•iviu. Pirmos kliasos visoki gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausią liniją.
Nepainirszkite, jog H o tel i s

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

keistume pamatyti 
daugiau vyru,

Szitas musą sztoras yra labai popui 
arlszkas del moterių. Bet mes užtikri
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru. 
Ir sakom, kad kiekvienas nusistebės ir 
netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome, 
kad niekur taip pigiai negausite visokiu 
virszutinlu ir apatiniu marszkiniu ir klt- 
tokiu apsivilkimi! reikalingu daiktu. 
Vyriszki vlrszutiniai margi marszkiniai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

F. J. Vogei,
136 FIRST SRT.

E- Hummel.
Pigus Forniczią sztoras, Orato

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

Minersville, Pa.

Gal nori nusiąsti pit įgą į L etuvą, 
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar 
teip kokį giminaitį, tai siąsk szifkorte 
permanė, nes szifkortes parduodu ant 
greieziausią ir drueziausią Laivą. Taip 
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu- 
odą LOTUS ir STUBAS ant lengvą isz- 
iygą-

s. Mack,
212—214 First str.

ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576

T r a j a n k a.
Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip, 
tai pirk LEJTIS'O LIETUVISZKA 
TRAJASKA, susidedanezią isz czystą 
žolią ir s/akną, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėta, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji 
mui pirma užmokesezio.

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

P. W.BlERSTEId & 00.
107 S. Main St. Shenandoah, Pa.

!!! K N Y G U !!!
Lietu viszkas knįgas parduodu 

kopigiausa. Užpraszant jų katalio- 
gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi 
registravote] gromatoj. Adresas:

W- Kalvaitis,
TILSIT, Ostpr. Germany.
tėvynės” SARGAS-

Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis. 
Treti metai stovi ant sargybos Lie

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
k i> bos.

Gaunamas Scrantone Pa. 1423 
Main ^ve pas Rev. AKaupą už 1 
dolerį.

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po A dolerio.

aierCo’s
,, Anthracite” alų. 
varantuota tikrai czystas.

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

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto \ bonkas šokiu 
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir 
Lagerį ir tt. 

“ c

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY. N. J

Užsidėjo saliuną ir laiko knogeria.11- 
sius gėrymus. Sve.izius savo vaiszina 
gerai, nes geri žmonės.

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

ELIZABETH, N. J.

Garsingos Kalifornijos 
gyduoles.

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

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikiasia užeiga dėl gerą žmonią ir 
dėl pakelevingą pas

A. BAVAHSKĄ
191 First str. ELIZABETHPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszki.

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

Tuojaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor 
Store ir dastatau į saliunus alą, 

r. tįt.oret

B. Bloch
Kuogeriausiai taiso ir

parduoda visokius dzie-

gorius ir sziaipjau auk

sinius ir sidabrinius dai

ktus.
210 First st. Elizabeth.

N. J
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Banka Bischoiio
uždėta 1848 mete 

anie Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaBll te
Ne w-Y orke

----------- o------------
Shiiicziame piiiįgus visas dali* svieto pigei. sauge! Ir greitai

. • įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
*»vių į krajų važiuojantiems ir iszsiuilCZiame SZipkorte 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynal.

Ąptapas /X. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str1 

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,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmasir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausą laivą 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

swwmwBWWfW

W. SLOMINSKA
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO. ILL. 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdoioanota

IDW1EMS MEDALIAIS
aut Kosciuszkos Paro-

1

>

singa ir artistiszką isz 
dirbimą.

t c

ĮSI

cįsi

iis:

Į

j 
)>

ir iszsiunczia

Vipceptas Dopiapski
; į 'REAL ESTATE BROKER

>

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakorteSj apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siūnčzia j Seną tėvynę 
perka ir parduoda llilliltl ir visokius reikalus 'atlieką kuotei 
rirgiausiai. • : r - „

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

AT. Doniansi 
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintinga žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philadelphia^Pa.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIU LAZDŲ tt.

Turiu už garbg apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig-

ir Geriausei, nes per 30 metą 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

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

eCMSV

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peezius, blukias.
Taiso visokią kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius Įrankius delei 
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir 
forniezius į stabas.
218 & 220 Second str.

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuvi zkas sali anas
N1- Wicleil<os?

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

Tikrai gryna

Altoriaus Yyna 
----- GAUSITE PAS-----  
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

■ Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsa ir cigarus. 

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabethport. N. J. 

Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth, N. J.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy 

nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.

Elizabeth. N. J.

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport.

N, J. Palei Central d i pa.
A. IIOFF pr« pr.

Parduoda sznapsa, viną. cigarus ir 
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas durk.

John C. ManningS
CAFE.

Cor. 2-nd Bond str.
ELIZABETH, N.]-

B. Brody
Geriausias visam miesto bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street
• H' ELIZABETH. N. J.'
i "'i' ’


