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Žinios isz Amerikos. Žinios isz pasviecziu.

B a i s i k a n k y n e. Pereitą nedėlių New- 
neu, Pa. gauja žmonių, susidedanti iszžtuk- 
stanczių ypatų, nukankino baisiausiu bildu 
vienų murinų. Iszpradžių apipjaustė jam au
sis, pirsztus ir kitas dalis kimo, paskui priri- 
szo prie medžio, apipylė gazu ir taip gyvų 
iszkepė, ant galo kaulelius iszsidalino sau 
dėl atminties. Tie, ka negalėjo pats pagrieb
ti kokį szmotelį, mokėjo už jį brangiai ki
tiems. Tas murinas, kaip pats priesz smertį 
prisipažino, nužudė visų mylimų ir guodoja- 
mų farmerį, kada tas vakare ramiai sėdėjo su 
savo szeimyna, o dasileido jis to už apdovano
jimų 812, kuriuos jam sutejkė jo pastorius. 
Tų pastorių, sako, taipgi nukankįs.

— Neseniai Washingtone palaidojo 252 
lavonus, parvežtus nuo Gubos, kurie mirė nuo 
geltonojo drugio, vis tai ,, Expensions politi
ka”.

—. —i- Universitetui Princeton dovanota 
$100.000 dėl atidarymo katedros profesoriui 
,,abelnos politikos'’. Krė.Ja profesoriaus, 

' kaip sako Amerikos laikraszcziai, užims ex- 
prezideutas Cleveland’as.

— Su didelėms iszkilmėms Philadelphi- 
joj apvaikszcziojo gimimo dienų jenerolo 
Granto, apvaldytojaus naminės kares. Už 
apvaldymų kares Grant užsipelnė ant garbi
nimo Amerikoj, bet nuo jo skaito ir sukoru- 
pavimų urcdnįkų. teiposgi pirkinėjimus balsų 
prie rinkimų. Grant pats per kelias kaden
cijas likosi iszrinktu prezidentu, prie to var-. 
tojami buvo vienok pirkimai balsų, kas vė
liaus visas valdžias sudcmoralizavo. Ant 
apvaikszcziojimo Granto dienos į Philadelphia 
atkako ir prezidentas McKinley.

— Miestelyj Malden, netoli Dester, Mo., 
likosi iszpjauta visa naszlės Jane Tuttleton 
szeimyna, susidedanti isz naszlės ir 4 jos vai
kų. Paskui namai tapo užiuuszėjų padegti ir 
užmusztų kūnai isz dalies sudegė. Naszlės 
posūnis likosi suaresztuotas kaipo nužiūrėtas 
žmogžudys. Jis te,i si naši, kad žmogžudystes 
tas papildė plėszikai, tikt jo pasakojimui nieks 
nenori tikėti.

— Isz daugelio pietų szteitų Indianos, 
Wisconsino, Nebraskos ir Minesotos ateina 
žinios apie iszszalimų žieminių javų. Dauge
lyje vietų farmeriai kvieczius su visu iszarė 
ir jų vieton sėja kitokius javus. Soduose szal- 
cziai isznaikino žiedus armėniszkų slyvų ir ki
tokių vaisių. Taigi bus ežia szĮ metų neužde- 
rėjimas kvieczių ir sodų vaisių.

— Paryžiuje Dreyfuss’o skandalius jau 
turėjo 38 aukas ant derliaus, o kiek dar bus, 
nežinia.

— 28 d. Gegužio atsibus Ryme susivažia
vimas katalikiszkų vyskupų Meksiko, Viduri
nės ir Pietinės Amerikos. Paszaukti isz tų 
krasztų 10 aicivyskupų ir 59 vyskupai jau ke
liauja i Ryma.

— Bevalant Sevastopolians portų, maszi- 
• na iszgriebė angliszka bombų nuo laiko karės 

1855 m., kuri puldama ant žemės, nuo susi
trenkime, nors tail) ilgai iszbuvo vandenyje, 
expliodavojo, jos iszlakszcziusių szukių vie
nas darbinįkas likosi ant vietos nžmusztas, 
kelis-gi sunkiai sužeidė.

— Peterburgo jau ir moterių akademijoj 
pakilo maisztai, 100«> besimokinanezių augsz- 
cziausių mokslų moterių ir merginų atsisakė 
lankyti akademijų. Valdžios jų uždarė ir pa
leido visas moteris taip jau kaip ir vyriszkius 
.studentus, isz vyriszkų augsztesnių mokslai- 
nių.

— Nuo salos Islandijos atėjo į Kopenha
gą žinios, kad netoli llaisawick, vilnys iszme- 
tė ant kronto tuszczių stiklinę, kurioje rado 
rasztą iszlėkusm prie sziaurinio žemės poliaus 
mok.-lincziaiis Andree. Nuo kada tasai rasz- 
tas ir ka» jame paraszyta, laikraszcziai nepa
duoda.

— Varszavos gcneral-gubcrnatorius nu
baudė redaktorių iabjausiai iszsiplatinusio len- 
kiszko laikrasczio ..Kurjcr Warszawski’’, p. 
Novodvorskį, uždedamas 300 rubl. bausmės, 
už tai, kad tas atsisakė priimti aukas ant nau
dos baduojanezių Maskolijos gyventojų. Taip 
jau besielgiant mums iszpultų dar skaudžiau 
bausti visus caro paszlemėkus tunkanezius nuo 
Lietuvos duonos, už tai, kad jie ne tikt nieko 
ant Lietuvos reikalų ne aukauja pats, bet au- 
kaujanezius baudžia kaip tikt jų menkas pro
tas iszmano.

— Mieste Rina do Gier. Rhonos departa
mente, Prancūzijoj, jaunas amatnįkas, Philip 
Charoliois, atėjo įbažnyczią, kur jo pati klū
pojo prie grotelių laukdama kalcinos ant prie- i 
mimo komunijos, iszsitraukė revolverį, palei- Į 
do szuvį ir ant vietos užmuszė savo paežių; 
atlikęs su paezia paskui ir pats nusiszovė. 
Susirinkę bažnyczioj žmonės, daugume mote
rys. iszsigandę pradėjo ant syk veržtiesi lau
kan, ir terpduryj kelios moterj s tapo sunkiai 
sumindžiotos.

PIRMUTINE LIE1UVISZKA TRAUKTU- 
VE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE 

VISOKIU PAVEIKSLU.
Turiu didžiausių ir geriausių trauktuvę 

fotografijų. Darbą atlieku pigiai, greitai ir 
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas 
pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus 
ir tuos, ka iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu 
nabasznįkus jūsų namuose.

Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo 
tėvų arba prisiegų, o norėtumėt ir patys ant 
jų but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
rysim, kad iszrodis taip, kaip butų buvę visi 
sykiu traukti.

Prekė už tokias fotografijas, 6 Š3.oo, o 
12-8-1.OO. Malavoti 85.oo užtuz.; 82.oo ’ rei
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus 
kaip gausit pirmą praba.

Taipgi mokinu daryt fotografijas už 825 
ir duodu lekcijas del inalevojimo dideliu pa
veikslų 50 et. už adynų, arba 820 už visą isz- 
mokinimą. Szita darbą gali mokįtis vyrai, 
vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir grei- 
grei'ai iszmokt. Szita profesija yra labai 
naudinga dėl lietuvių, tad nesnauskit, bet 
griebkitės prie mokslo, o iszmokc nesigailė
si t.

Dėl traukulio fotografijų vis tiek lyja ai 
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom 
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

Su guodonc 
Benson

370 Bedford avė.
Brooklyn, N. Y.

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

Musų keliaujancziu agentu yra Sta
nislovas Lukoszeviczius. Jam daleista 
rinkti prenumeratas ir visokius apstelia- 
vimus. Pas jį taipgi galima gauti nusi 
pirkti visokių knįgų.

Didelis iszpardavimas.
Po vardu New Yorko rubsiuvių moterisz- 

kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Second st. Eliza bot hpert 
antras durys nuo aptiekus. Visie esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati 
darymų, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo. 
Visokį ceikiai drapanos parsiduos konopig- 
iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvie- 
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresų: 210 Second st. antros duris nuo 
aptiekus.
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Vokiecziai Lietuvoje.
--------- o----------

Beveik visi didžiausi Radvilos že
mes turtai Lietuvoje, kurie pavaldijimo 
tiesa perėjo galutinai į savastį paczios 
vokiszko kanclieriaus Kunįgaikszczio 
Hohenlohe, like si vokieczių atpirkti. 
Paskutinius plotus Minske arti 70.000 
margų nupirko Pfalz-Fein’ai, ir kada 
jau viskas buvo padaryta, tada tik pa
sirodė didis riksmas po maskoliszkus 
laikraszczius, kad visi , , ukazai“ iszduo- 
ti dėlto, kad žeme Lietuvoje tikt vien į 
maskolių rankas tepereitų, yra tiktai 
ant popieros. Jau vokiecziai apgyveno 
Vitebską ir uždėjo ten dideles garu va
romas verptuves linų ir kitus visokius 
fabrikus, o agentai tų fabrikų tapo mo
nopolistais prekyboje neiszdirbtų linų, 
vienutėlio augmens, kuris puikiai aug
damas Vitebsko dregnose žemumose, 
tveria svarbųjį produktą tenaitines ūkės 
ir žmonių gyvenimo. Gardeno ir Kau
no rėdybose vokiecziai-atėjunai apgulė 
labai svarbią dėl Rosijos Kauno tvirty- 
nę, užėmė jau ir Minsko žemę, o mas
kolių savastis niekur ten nesiplatina. 
Taip dejuoja maskoliszki laikraszcziai, 
reikalaudami dar kokių ukazų, kurie 
panai kitą tąją nelaimę. Tacziaus tų u- 
kazų yra ilga eile. Kada lenkams ir žy
dams buvo užginta pirkti žemę ir patys 
maskoliai ten neapsigyveno, tada vo
kiecziai suplaukė ten ir pripildė tą eko- 
nomiszka tusztumą. Ant galo Petropi- 
leje patėmyta, jog Lietuva, Bialorusija 
ir Volynija susigermanizavimo pavoju
je yra, todėl 14 Kovo 1887 iszdave nau
ją ukazą: ,, Užrubežiniams pavaldiniams 
jeib kokios tautos ir tikėjimo užginta be 
jokio iszemimo pirkti žemę už rybų 
miestų ir miestelių visame sziaur ir piet
vakariniame kraszte. “ Pasekme to u- 
kazo buvo ta, kad didi daugybe vokie
czių pradėjo priimti Maskolijos padony- 
stę, vienok nesutraukė polytikiszkų ry- 
szių su savo tėvynė. Kaip skaitlingai 
vokiszki kolionistai priėmė ir dabar pri
ima Maskolijos padonystę, galima sprę
sti isz to, kad į vieną Volynija atėjo to
kių naujų ukėsų iszsyk su virszum 2000. 
Taigi czion jų buvo daugiausiai, todėl 
dėl Volynijos iszdave 1892 m. naują u- 
kazą: ,,Vokiecziams, nors ir Maskoli
jos padonams, nevalia pirkti žemės už 
rybų miestų ir miestelių. “ Tuojaus pa
skui likosi iszaiszkįta, kad tai palyti tikt 
užrubežinius atėjūnus jeib kokios tautos,

ale ne tų vokieczių, kurie paeina isz 
Priebaltiszkojo Kraszto (Kurliandijos, 
Inflantų ir Estonijos). Taip uždarė Vo
lynija ir dėl czekų, ale už tai visa vo- 
kietystės vilnis grįžo ant Lietuvos ir 
priimdama Maskolijos padonystę augo 
žemės turtuose. Dabar ant galo atkrei- 
pė atydą isz priežasties iszpardavimo 
Radvilos žemės. Per keliolika metų 
kunįgaiksztienė Hohenlohe visaip rūpi
nosi, kad jai butų daleista užlaikyti tą 
žemę, dėlto jos vyras kun. Kanclerius 
važinėjo į Petropilę, • vienok nieko ne- 
peszė, nes maskolių siekiu buvo tą di
delę fortūną sykiu ir'pigiai parduoti, 
kad daiimti i savo rankas ir tokiu bnduC
rusifikacijos reikalą tolyn pavaryti. Pa
sibaigė vienok tuom, jog visą tą žemę 
atpirko vokiecziai, kurie yra priėmę 
Maskolijos padonystę. ir už tai prieszin- 
gai ukazui 14 Kovo 1868 metų, kurissa- 
ko, jog general-gubernatorius gali pa- 
galiaus maskoliui tikro kraujo nepavely
ti pirkti žemes Lietuvoje, jeigu žino, 
jog tas naujas gyventojas nebus naudin
gas rusifikacijos reikalui.

(isz Przegląd — Szeszkas)

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

„Varpas“.
Seniai girdžiu, kad ant svieto yra 

,,Varpas”, laikrasztis pilnas didelio(?) 
mokslo. Lietuviszkas moksliszkas laik
rasztis! O, Dievuliukai mano! • Ar ga- 
Ii būti teisybė? — mislyju sau, Užsi
geidžiau parsitraukti sau ,,Varpą”, apsi- 
szviesti jo mokslu. Gavau ,,Varpą”. 
Imu į rankas, o rankos man tir, tir — 
dreba, dreba isz džiaugsmo, kad mano 
idealas iszsipildė, o dar labjaus dreba 
isz baimės priesz taip augsztą ,, Varpo” 
mokslą. Noriu pradėti skaityti ir bijau 
pradėti.

Aha, palaukkite, pasakysiu, dėlko 
asz taip bijojau pradėti skaityti ,,Var- 
pą”.

Bus ketveri metai atgal, sznekėjau 
su vienu žydu ,.szeine mereine”. Tas 
žydas man apsakinėjo apie garsų Kauno 
rabiną, garsų isz didelio mokslo. Ap
sakinėjo, buk anas rabinas buvęs (dveji 
metai, kaip mirė) mokytesnis už visus 
Rosijos rabinus.

— Isz kur jus pažįstate jo mokslą, 
ar sako jums kokius moksliszkus pamo
kinimus? — paklausiau to žydo.

— Ai, ai, — suriko žydas — ką ta- 
mista szneki? Jis niekam nieko nesako. 
Kaip jis gali pamokinimus sakyyyti?

Kaip jis įeina į szulę, nieko nekalba, ir 
tai visi žydai dreba. O kad jis pradėtų 
sakyti, tai butų pilna szulė negyvų žy
dų — taip anas yra mokytas.

Ir man, paėmus ,, Varpą” į rankas, 
pradėjo drebėti kailis. Kas ežia bus 
toliaus? — mislyju sau. Beskaitant ar 
krisiu negyvas nuo didelio ,, Varpo” mo
kslo? Noriu dar pagyventi, bet noriu 
ir ,,Varpo” mokslo paragauti. Kas ežia 
bus daryta? Žūt, but, misliju sau, skai
tysiu! Skaitau: ,, Varpas literatūros, 
politikos ir mokslo mėnesinis laikrasz
tis.” O man szirdis plast, plast, plast
— tikt plasta, tikt plasta. Vienu kartu 
stapt ir sustojo. Eee.... mislyju sau, 
sudiev’, rūta, nebėra Embės! Szit, szir
dis atsigavo — gyvas esmi! Apsidžiau
giau. Tegul nors paragausiu ,, Varpo” 
mokslo, o paskui kas bus, tas bus, te 
mirsztu sau! Skaitau. Skaitau vieną 
,,Varpo” numerį, antrą, treczią ir tt. ir 
randu ,, Varpą” labai pasiputusi — taip 
jis yra persitikrinęs augsztumu savo 
mokslo. Teisybė, augsztas jo mokslas. 
Yra isz ko pasipūsti. Niekur kitur to
kio mokslo nerasi.

Vartau vieną ,, Varpo” numerį — 
randu bjaurių bjauriausius užmetinėji- 
mus ant kunigijos. Drabstymas purvais
— ulycznįkų darbas, mislyju sau, nety- 
czia pakliuvo į mokslo laikrasztį. Skai
tau kitą numerį — randu tą patį. Akims 
savo netikiu, žiūriu ant veidinės laikra- 
szczio pusės — aiszkiai paraszyta: ,, Var
pas.... mokslo laikrasztis”. Veiziu, 
skaitau — ir nieko nesuprantu, kas do 
velnias ežia yra, ir kokį ryszį mokslas 
turi su drabstymu purvais? Na, gal ir 
ežia netyczia pakliuvo — raminu savę. 
Skaitau kitus numerius — vis tas pats 
kožnam numeryje. Aaa.... mislyju 
sau, tai ežia mano kaltė — nesuprantu 
augsztybės ,,Varpo’’ mokslingumo!

Ar tie ,,Varpo” užmetinėjimai pa
remti ant tikrų atsitikimų, ar tai papras
ta jo improvizacija — tyrinėti butų tusz- 
czias darbas. Kaip visur ir visada gre
ta gero atsiranda ir blogas. Taip ir ku- 
nįgijoje. Atsitinka nekuriu asabų peik
tini, baustini nusiszalinimai isz kunįgi- 
szkos vagos. Jei težiūrėsime vien tikt 
ant tokių nusiszalinimų, o ant viso kito 
užmerksime akis, tai vis lygu, kad del 
savo maisto jieszkotume tikt purvų, mė- 
szlų, sziukszlynų, nemėgdami žaliuojan- 
czių medžių, pievų, žydinezių gražių 
žolynėlių. Veizėdami placziaus, ir lie- 
tuviszkoje kunįgijoje pamatysime žalu-
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mą, žydėjimą— kur-ne-kur sutikdami 
moraliszkus purvus.

Maskoliszka valdžia geidžia Įvesti 
gudiszką savo kalbą katalikų pamaldon, 
bažnyczion. Kunįgija nepasiduoda, ne
pasiduoda ne taip isz atžvilgio ant lietu
vystes, kaip isz tikėjimiszkų priežasczių. 
Gimnazijose Jelgavos, Liepojaus, Pa-
langos, kad kapelionai butų sutikę ant 
rusiszkos pamaldos, mokitiniai-kudikiai 
nebūtų darę pasiprieszinimo. Juk visas 
mokslo szakas mokinasi rusiszkoje kal
boje. Kaip tikėjimo tiesas mokinasi 
maskoliszkai. taip ir valdžios Įsakytas 
maldas butų kalbėję maskoliszkai. Kū
dikiams ne i galvą nebūtų atėję del tos 
trumpos pamaldos pakelti tokius ermy- 
derius. Jei ant tikėjimiszkų dalykų žiū
rėsime indiferentiszkomis akimis, tai tas 
mokįtinių pasiprieszinimas visai nerei
kalingas, neiszmintingas, vodingas pa
tiems kūdikiams. Viską mokinasi ma- c
skoliszkai, tai dėl ko pamaldos negalėjo 
laikyti maskoliszkai? Juk liberalų aky
se pamalda — tuszczia ceremonija, kaip 
pasaka apie žilą eželi. Apie žilą oželi 
pasaką mokitiniai maskoliszkai skaito, 
galėjo ir maldas maskoliszkai skaityti, o 
dėlko ne?

Pagal logiką, rodos, taip, o ne ki
taip turi sąprotauti liberalai. Bet ežia 
pasirodo liberalų mokslo didumas. 
,, Varpo” mokslas pervirszina logiką. 
Giria ,, Varpas” mokįtinius, kad neskai
tė maldų rusiszkai, maldų pagal , .Var
pą” tiek vertų, kiek verta pasaka apie 
senelę su bobute. Juk ,.Varpas“ aisz- 
kiai kalba, ką mislyja apie tikėjimo da
lykus. Žodžiuose: ,,... nustvers Die
vą už žilos barzdos“i), ,, Varpas“ randa 
tiktai trivijaliszkumą, ir kad tie žodžiai 
skaitos nesmagiai. Daugiaus nieko ne- o o
randa. Tai, mat, ,,Varpo“ mokslas 
toks augsztas, kad skraido virszum lo
gikos, kur tikt jam patinka, ir giria 
mokįtinius už nelogiszką pasiprieszini- 
mą: ,,Ant galo vaikai pamokino mus 
suaugusius, kaip turime elgtis, kovoda
mi už savo tiesas. Gėda, kad mes taip 
nemokame. “2) Ir tai gerai, kad susi
pranta, kad viena lietuvystė neturi to
kio tvirtumo, koki turi lietuvystė sujun
gta su tikėjimu. Katalikiszkos bažny- 
czios Įstatymai užgina vartoti maldoje 
rusiszką kalbą. Vaikucziai mokįtiniai 
dėlto ir pasiprieszino, parodė toki drą
sumą, rimtumą, — aukavo savę. Be

1) Varp. 1897 m. N. 2 pusi. 26.
2) Varpas 1897 m. N. 1 pusi. 13.

tikėjimiszkų jausmų nebūtų galėję to pa
daryti, apie tą liudyja ,, Varpo “žodžiai. 
,,Varpas“ giria mokytinius, o apie ka
pelionus nieko. Visą pro visą apie JeP 
gavos tiktai kapelioną pasakė, kad ka
pelionas, matyti, ne toks, kaip jo drau
gai ,, kunįgai-batiuszkos“. Daugiaus 
nors ripką parišk, asztuonergiam ,, Var-
pe“ niekur nieko nerasi kalbos apie ge
rus kunigijos darbus. O juk, kad no
rėtų, ,, Varpas” atrastų kunigijos pasi- 
aukavimą už tikėjimiszkų idėją, atrastų 
daug kunigų kalėjime, isztremtų Į Ro- 
siją, nubaustų jau tai už gimnazijų, ar 
valszcziaus mokyklų mokįtinius, jau tai 
už pasielgimą po parapijas prieszingą 
pravoslavijai ir sumaskolinimui. Nors 
tikėjimiszka idėja pagal liberalų sąpro- 
tavimą niekam neverta, bet vis-gi isz-
pultų pripažinti, kad lietuviszka kunįgi- 
ja del idėjos moka savę aukauti, o toks 
savęs aukavimas dėl idėjos vis-gi yra 
guodotinas. Tokio pasiaukavimo dėl 
savo idėjos pas ,, Varpo“ liberalus nesi 
mato, — kaip pats ,, Varpas“ prisipažį
sta. ,, Varpas“ ant szviesių kunįgijos 
triūsų užmerkia akis — nenori matyti. 
Jieszko vien tikt moraliszkų kunįgijos 
purvų.

Reikia pripažinti, kad ,, Varpas“, 
beknibinėdamas moraliszkus kunįgijos 
mėszlus (ar tikrus, ar per savę iszrastus) 
parodo svietui augsztai iszlavintą esteti
ką ir gilų mokslą. Knibinėti moralisz
kus kunįgijos mėszlus — tai ,. Varpo“ 
specijaliszkumas. Kitų luomų mėszlų 
nekrapszto, ypatingai pamėgo vien ku- 
nįgiszkus mėszlus. Tą ypatingą ,,Var-| 
po“ gusta matome isz jo paties žodžių: 
,, P-ui D. Straipsnis nebus patalpįtas. 
Dergti(?) inteligentus ir augsztįti kuni
gus yra tum tikras laikrasztis ,,Tėvynės 
Sargas“. Tenai rodyjame kreiptis su 
panasziais straipsniais.}) Kaip matome 
isz tų žodžių, ,, Varpas“ gerų kunįgijos 
darbų nemėgsta, neraszo, suvisai atsisa
ko raszyti. Savo duris užstumia su ke
turiais sklituriais priesz gerus kunįgijos 
darbus, o kunįgijos meszlams atidaro 
visas savo duris ir langus, — taip jam 
kunįgijos mėszlai patinka, kvepia, lo- 
kia ,, Varpo“ estetika, toks jo vienpu
siszkumas parodo prakilnumą jo mok
slo — už mokslą viso svieto. Pagal isz- 
manymą visos žmonijos — vienpusisz
kumas reiszkia tamsumą, nebuvimą ma
žiausio apszvietimo. Bet ,,Varpas“ Rur 
kas pralenkė visus, pastatė kojas augsz-

1) 1896 m. Varp. N. 12 pusi. 187. 

tyn, galvą žemyn. Isz purvinų kojų 
padare galvą, isz galvos kojas, — ir 
vienpusiszkumas pavirto i tikriausĮ da- 
rodymą gilumo mokslo. Kas dabar 
,.Varpui“ gali nepripažįti mokslo?

(Dar ne viskas.)
------o------

„Garso“ agentai,
kurio tuvi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius 
ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:

K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.

J. Dauksz^s, 29 N. Welles str. alley,
W’ kės Barre, Pa.

Fr. Blaževicz, 1120 Moyamcnsing avė.
Philadelphia, Pa.

K. Muzikoviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.

J. Puczkus, 201 Stroud street,
W ilmington, Del.

T. J. Staven, Grand Rapids, Mich.
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.

Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
jphika Oental l^ooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa

J.. M. SmaĮcnskas
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj, 

lenkiszkoj, rusiszkoj ir slaveniszkoj kalbose. 
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.

Philadelphia, Pa.
Ta draugyste tcisingjausia už visas ir 

pigiausia. Imoket reikia įstojimo 85.00, o 
paskui kas menuo po 81.00. o laike ligos mo- 
kasi, kokioj vižraszytas ant ,,Police”. Yra 
nuo $25.00 iki 85.00 sergant, o vis tik už vie
na doleri ant menesio.

Tlie New YorkBargl House.
Stein & Markovisz, Propr’s

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

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st • Elizabetbpoeth, N J

Szviezias pienas randasi pn.
220 1st st. stotis po nr. Garso.
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g The only Lithuanian newspaper in New
3 York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
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Plhįgus ir visokius ranaraszezius reikia siusti 
ant szio adreso:

HE r. B. ZINDUUS.
ELIZABETH, N. J.

Lietuviai Amerikoj.
E 1 i z a b e t h, N. J. q d. Gegu 

žio Lietuviszkas Independ. Clubas laike 
susirinkimą, ant kurio apart kitų nutari
mų, nutarė užszaukti ant ateinanezio u- 
tarnįko t. y. 16 Geguž. Mass Meeting'a, 
kuris atsibus pobažnytineje salėje. Y- 
patingai jis laikysis su mieriu, kas link 
aukų Paryžiaus parodos kasztams ir ki
tokių. Daugelis prakilnių kalbėtojų 
suvažiuos isz kitur. Taigų visi lietuviai 
isz Elizabeth© ir artimos apielinkės ne- 
užmirszkit toje dienoje, t. y.‘ ateinan- 
cziame utarnįke, paszvęsti valandą ant 
pasiklausymo įvairių prakilnių kalbų, 
atmindami prieg tam, kad turėsite isz 
to dvasiszką naudą. Susirinkit visi, 
kaip vyrai taip ir moterjszkos, o nesi- 
graudysit. Prasidės ant 7| vakare.

— Girtybės vaisiai brrrr kaip ap
gailėtini. Sztai aną dieną ežia vienas 
vaikinas taip prisipenėjo landžiodamas 
po kareziamas, kad parėjęs vėlai nakty
je namo net lovoje negalėjo dagulėti. 
Nežinia, ar atdaras buvo langas, ar jis 
pats dar jį teįstengė pasikelti, norėda
mas prasivėdyti ar kitą ką daryti, gana 
to, kad iszlindo per langą laukan nuo 
antro augszto ir tai taip nelaimingai, kad 
isz vietos jau negalėjo pasijudinti. Isz 
ryto tiktai žmonės eidami į darbą už- 
žvelgė jį gulintį po langu ant akmenų ir 
rado prie menkos gyvasties. Paszauk- 
tas tuojaus daktaras neapsiėmė duoti 
jam jau jokios pagelbos, tiktai liepė ko- 
nogreieziausiai gabenti į ligonbutį.

ktaras pripažįsta, jog vargu jau jis isz- 
liks prie gyvasties. — Ak, tu, girtybe, 
girtybe, nelaboji!....

Pittston, Pa. 7 d. Gegužio bu
vo pagrabas Jono Kurtinaiczio, kuris 
isz sužeidimo mainose turėjo pasimirti. 
Pagrabas buvo iszkilmingas; szv. Juozu- 
po Dr. ir Keg Fund, kurių jisai buvo 
sąnariu, lydėjo į corpore ant kapinių. 
Nabasznįkas bnvo nevedęs, 38 metų 
amžiaus, — a. a. suteikk jam Vieszpa- 
tie!

— 8 d. Gegužio buvo vėl pagrabas 
Magdelenos Teszkienes, kuri netikėtai 
pasimirė. Nabasznįke buvo 32 metų 
amžiaus ir paliko bėdoje savo vyrą su 
keturiais mažucziais vaikucziais.

Vuosle.
Duryea, Pa. Ponas Grinius 

pridirbęs daugel kvietkų, iszmokinęs 
vaikų ir suaugusių mokslaines, ir prigra- 
jinęs daug teatrų, isznyko lyg garas, 
skolas pridirbtas neatmokėjęs ir nei su
diev nepasakęs. Ar ir tai tautiszkas 
darbas ant lietuvystės labo? Tauta ky
la — sergėkys tautieczių!

— Lietuviai czion pradeda vir
sti į lenkus — eina į lenkų bažnyczią, 
siunezia vaikus į lenkiszką mokslainę, 
patys grevizuoja lenkiszkai, nors ties 
moka, kaip nieko. Mat, vis dar pas 
nekuriuos senas supratimas tebvieszi, 
jog lenkas, tai ponas, o lietuvys, tai 
mužikas ir viskas jo mužikiszka. Lai
kas mesti tą kvailystę ir nejieszkoti sve
timų dievų!

Dūri j okas.
W i 1 k e s B a r r e, Pa. Czion ] >a- 

vieto kalinyje sėdi trys lietuviai už už- 
muszimą Petro Connell’o, airiszio; jie 
yra tiktai pažvelgti tame baisiame dar
be ir nėra davado, kad jie isztikrųjų tą 
žmogų užszovė. Szitai jų pravardės: 
Andrius Kemežys, B. Rinkevyczia ir 
Sutkaitis. Tuom tarpu žmonės szneka, 
jog tikras užmuszikas ano Connell’o bu
vęs J. Szesztakaucfcas, jau pasmukęs 
isz Amerikos, o draugais jo koks A. 
Gataveckas ir Juozas X. —Todėl tie 
trys turėtų neteisingai kęsti. Bėda, kad 
lietuviai taip yra pasileidę gerti ir per 
tą prakeiktą girtybę patys įsipainioja ir 
kitiems vardą gadina.

— Blaivystės draugystė nors silp
na, bet vis dar laikosi. Darbai eina 
gerai, tai svietelis gerai ir nugeria.

Vietinis.
Philadelphia, Pa, Asztuo- 

kasžin kas Da- nioliktame numeryje Garso

padavė visai neteisingą žinią apie A. A. 
Jocį, agentą Philadelphijos, buk minė
tas Jocis pasodintas į kalinį Deleware 
valstijos, iszsiliuosavo, užsistatydamas 
kauciją už savę. Prieszingai. netiktai 
neiszsiliuosavo, ale kaucija jo likosi pa
didinta paskutinėse dienose ant kelių 
tukstanezių didesnė, mat tiesdarystė 
iszrado daugiaus szelmysczių, ką tarp 
žmonių pridarė, prigaudamas juos ant 
kelių tukstanezių. 15 Gegužio bus pro- 
va (trial) mieste Wilmington. Tiesda
rystė, be abejonės, ims jį asztriai nagap 
už apgaudinėjimą nekaltų žmonelių ir 
traukimą centų biednų varguolių.

Tai tau ir pasirodo vaisiai dėl tau
tos nuo svfetiszkų inteligentų, katrie 
taip geidžia paimti vadeles hegemonijos 
mokslo į savo rankas, vieni tuojaus pra
deda mokįti bedievystės, o kiti vėl ap
gaudinėti savo tautieczius ir tai dar taip 
nemilaszirdingai.

J-

o

Aukos Paryžiaus parodos
kasztams.

Knn. M. Szedvydis $25.00
Kun. A. Kaupas $25.00
K u n. Kuras $ 10.00
Kun. J. Žilinskas 810.00
Kun. B. Žindžius 825.00
Kun. J. Kaulakis 825.00
M. Matuleviczia 25Ct.

Buvo 85.00, tad ,,Garso“ redakcijoj 
viso labo $125.25

P. S. Aplinkiniai gali siųsti aukas 
į musų redakciją po antraszu:

Rev. B. Žindžius 
Elizabeth, N. J.

------o——

Szis bei tas.
Paskutinis žodis kriksz- 

c z i o n i e s. Tūlame miestelyje buvo 
paszauktas daktaras — chirurgas prie 
serganezio ant vėžio kaimieczio, kurio 
liežuvis, jeigu norėjo iszgyti, turėjo bū
ti nupjautas. Profesorius chirurgas bū
ryje studentų apreiszkė, jeigu nori būti 
iszgydytu, turi būti liežuvis nupjautas ir 
patrotyti didžiausią Dievo dovaną, tai 
yra kalbą. Jeigu turi ką pasakyti, tai 
kalbėk tuojaus, tarė daktaras, nes ta 
bus paskutinia kalba tavo žemiszko gy
venimo, kadangi po operacijos paliksi 
nebiliu.

Visi laukė su nekantrumu, ką jau 
tas kaimietis paskutinį kartą pakalbės.
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Kaimietis nulenkęs galvą isztare tuos 
žodžius: ,,Tegul bus pagarbįtas Jėzus 
Kristus.” Tas iszsitarimas neiszpasaky- 
tai sujudino visus klausanczius žmones. 
Argi tie žodžiai kaimieczio krikszczio- 
nies nėra gražiu pamokinimu del visų 
žmonių, kurie sziądien minėtų žodžių ne 
sykj sarmatija-i.

— Sala ,,Jekyll” ant Atlantiko did- 
mario yra užgyventa per vienus tiktai 
milijonierius. Minėta sala priguli kapi
talistams Bostono, Pbiladelphijos ir 
New Yorko. Tarp tų gyventojų nėra 
nevieno, katras neturėtų milijono ver
tės. Sala ta yra bagoczių vasariniu re
zidencija.

Iszkurpaeina va r d a i p e n - 
k i ų d a 1 i ų s v i e t o? I lerodotas var
dą ,, Europa” iszveda nuo semiszko žo
džio,,ereb”, ką hebnoiszkai ženklina 
vakarą arba nusileidimą saules. Kitas 
padavimas grekiszkas sako, jog Europa 
nuo vardo Europos, dukters Agenoro, 
Phoenicijos karaliaus. Vardas Asia, 
vieni sako, buk paeinąs nuo semiszko 
vardo , ,Hatsi”, ką reiszkia vidurį že
mes, nes Asia yra viduryje svieto. Kiti 
vėl iszveda pagal Strabon ir Ptolomeus 
nuo gyventojų Asyatų, katrie gyveno 
apie Kaukazą. Vardas Afrika paeina 
nuo berheiszkos gentės Alni, katrie ki- 
tą kartą gyveno Afrikos pustynese; o 
Romėnai praminė visą tą dali svieto A- 
frika. Kas link Amerikos, keistu tas, 
katras norėtų iszvesti jai vardą nuo ke
leivio Ameriga Vespucci ir podraug ka
tras daugiau aprasze Ameriką po atiden
gimui per Krist. Columbą. Pagal mo- 
kslincziaus Humbaldla, Amerika yra 
vardas indijoniszkas. Indijonai vadina 
szalį,,Nicaragua” Amerika, tai yra ba- 
gota szalis auksu. Kada Columbas sy
kį paklausė Indijonų, kur daugiausiai 
yra aukso, jie parodė szalį Nicaragua, 
sakydami ,,americ”, ką ženklina szalį 
aukso. Penkta dalis ,, Oceanija” arba 
Australija, turi savo vardą nuo Oceono 
arba Oceanid, duktė Oceanuso.

------o------
— Pirmutine knįga, katrą atspau- 

dino spaustuvėje, buvo biblija, kuri pa
sirodė tarp 1450 o 1452 m.

— Norvegijoj pagal naują įstatymą 
mergina negal teketi už vyro, pakol 
valdžia nepersitikrins, jog ji moka virti, 
verpti ir austi. Bet užtai szokis ir dide
lis liežuvio malimas ten nepervirsz rei
kalingas, kaip antai pas mus.

— Prūsuose pripuola vienas laik-

— In Berlyno patentu biurą likosi paduo
tas reikalavimas nuo vieno alaus leidėjo, idant 
jam iszdustu patentą ant dirbinio alaus nevo- 
dingo žmonių sveikatai, kuriame nėra su visu 
alkoholiaus. Taigi tasai pagal naują būdą 
padirbtas alus yra visai nevodingas žmogaus 
sveikatai, jį geriantis negalės pasigerti. Vis
kas labai dailu, tikt kas norės jį gerti, žinoda
mas, kad nors ir iszgertu daugiausiai ir dau
giausiai ant to pinįgu iszleistu, negales ne 
purvyne voliotiesi, ne gaivu kitiems skaldy
ti? Mums re dosi, kad su tuom iszradimu 
tarp girtuokliu ansai berlynietis nepadarys 
gero biznio.

— Iszradejas nauju kanuoliu, kurios 
szaudo visai be (luinu, be liepsnos ir be balso, 
prancuziszkas pulkaunįkas Humbert, prisi
žiūrėjęs gerai paskutiniai karei Amerikos su 
Ispanija, dar Įabjaus pagerino savo iszrastas 
kanuoles, kurios dabar į miliutą paleidžia 
5000 kulku. Ne be reikalo todėl dabartinis 
prancuziszkos karės ministeris parlamente pa
sakė, kad Prancūzija, neturėdama tiek kaip 
Vokietija arba Amerika gyventoju, negali 
tiek kaip jos kareiviu laikyti, bet tą nedate- 
kliu atlygis geresni negu keno nors praneuzi- 
szkos kariaunos ginklai. Isztikro, tokiu ka
nuoliu kaip Humberto, arba tokiu pavande- 
niniu kariszkų laivu, kokius turi Prancūzija, 
neturi dar nė viena kita musu žemės vieszpa- 
ty stė.

(Isz Lietuvos.)

— Peterburgo Astronomiszka Draugys
tė dirba ant apdirbimo pliano. kaip geriau
siai sutaikyti dabartinį maskoliszką netikusį 
kalendorių su vartojamu visuose kituose civi
lizuotuose krasztuose. Visos ministerijos isz- 
siuntė į minėtą draugystę savo delegatus dar- 
buotiesi isz vien. Kad tikt ir czia fanatikas 
Pobiedonoscev ne iszardytų, su caru ir popais 
susitaręs, viso gero Astronomiszkos Draugy
stės užmanymo. Mat su kalendoriumi jau 
maskoliai persitikrino, kad ne juos seks civi 
lizuoti krasztai, bet Maskolija turi prie tų tai— 
kintiesi. Ateis laikas, kada maskoliai supras, 
kad ir jų vartojami raszte graždankos krivin
giai yra netikę, kad jų nepriims civilizuotos 
tautos: atsieis maskaskoliams ankszcziaus ar 
vėliaus iszsižadėti savo vartojamų krivingių 
ir griebtiesi patiems lotyniszkų literų, jeigu 
norės su civilizuotu svietu drutesnį ryszį už- 
megsti ir turėti didesnę Įtekme.

ANT GATVES.

rasztis ant 12.902 ypatų, Austrijoj ant 
kiekvienų 72,200 ypatų.

— Neseniai nubaudė prancuziszka 
valdžia vieną vargingą moteriszkę-už tai, 
kad ji davė kriksztyti savo kūdikį 14 sy
kių katalikiszkoje bažnyczioje ir tiek-gi 
sykių protestoniszkoje. Dare ji tai del 
to, nes kiekvieną sykį aplaikydavo po 
5 frankus ir drapanas.

— Vienas prancuziszkas mokslin- 
czius apskaitė, kad isz 860 įvairių kalbų 
ant svieto, 89 yra vartojamos Europoje, 
114 Afrikoje, 123 Azijoj, 417 Ameriko
je, 0117 Oceanijoj.

----- o-----

jMauji iszfadipiai
— Vindobonoj likosi iszbaadyta Austri

jos kariszkų valdžių nauja revolverine kanuo- 
lė, bandavones buvo pasekmingos. Nauja 
kanuolė susideda isz 15 vamzdžių, taigi su 
vienu szuviu iszleidžia 15 kulkų; kadangi isz 
tos kannules galima per miliutą szauti 45 kar
tus, tai į tokį trumpą laiką paleidžia ji 075 
szuvius.

— Vindobonoj atliko bandavones su pri
taikymu paversto į skystimą oro kaipo ardan- 
czios medegos, vieton parako arba dinamito. 
Bandavones atliko vienoje akmenų skaldiny- 
czioje. Jos buvo pasekmingesnės negu lau
ke: pasirodė, kad toji ardanti medega geriaus 
savo darbą atlieka negu visos kur nors pana- 
szios sziądien vartojamos medegos.

— Vienas Vindobonos elektrotechnikas 
iszrado naują prietaisą, su kurios pagelba vie
nu tikt telegrafo dratu per miliutą galima sių
sti į svietą telegramų isz 60000 žodžių. Klau
symas vienok, kas Įstengs tiek žodžių per mi
liutą perskaityti.

— Alcks. Orling iszrado naują prietaisą, 
su kurios pagelba galima naikinanezias laivus | 
torpedas kėravyti isz tolo. Czia mat yra su
naudotos vilnys Roentgeno szviesos. Atliktos 
bandavones buvo gana užganėdinanezios, bet 
jas daro dar tolinus Londono porte.

— New Yorke daro dabar bandavones su 
naujais važinėjimui ant ulyczių vežimais, prie 
kurių vieton arklių sunaudota pajiega sutirsz- 
tinto oro. Rezervuaruose, kur yra sutirsztį- 
tas oras, užtenka jo ant nuvažiavimo 16 my 
lių. Atliktos bandavones buvo su visu užga
nedinanezios.

— Vokiszkas daktaras Edmund Friedrich 
kaip paduoda laikraszcziai, iszrado naują vai
stą nuo džiovos ir naują būdą gydymo džiova 
serganezių. Bandavones ant ligonių, kaip 
sako, buvo pasekmingos. Pažiūrėsime, kaip 
apie tą naują džiovos gydymo būdą nuspręs 
kiti daktarai.

A.: Su labai gera merginuke — 
moka kelis liežuvius ir prancuziszkai, ir 
angį....

B.: Tai nevelyju tau!
A. : Delko?
B. : Mano pati moka tiktai vienų 

j liežuvį, o ir to turiu perdaug!....
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vesey, pribuk kuogreicziausiai, negaiszdamas ne valandos, 
jeigu manę myli.

Tegul jaunas Hawkins atsisveikina tuojau su savo mo 
tina, pasiimdamas su savimi Redruith’ą dėl saugumo, opas, 
kui abudu tegul važiuoja, nieko nelaukdami į Bristolį.

Jonas Trelawney.
P o s t-S c r i p t u m. — Užmirszau pasakyti, kad Blan

dly žada važiuoti jieszkoti musų, jeigu nesugrįžtumime pabai
goje Rugpjuczio. Surado jis man stebėtiną vyrą už kapito
ną — teisybę sakant sziruksztų žmogų, bet isz kitų atžvilgių 
tikrą iždą. Ilgas Džonas iszkrapsztė atsakantį vaikiną už pa- 
sziperį,*') vardu Arrow. Turiu bosmaną, kurs triubyja, Li
vesey, — tokiu budu ant ,, Hispaniolos” dalykai eisis, kaip 
ant kariszko laivo.

Nesakiau dar, kad Silveras.yra pasilaikantis žmogus; 
pats žinau, kad turi bankoje pinįgų, kurių niekados nejudina. 
Ant savo vietos prie viesznamio palieka paczią, juodą mote- 
riszkę. Pora senų kavalierių, kaip mes, galime suprasti, kad 
pati, lygiai kaip ir sveikatą, siunczia jį atgal ant marių.

J-T.
P. P. S. -- Hawkins gali pasilikti vieną naktį pas mo

tiną.
J- T.

Galite sau perstatyt, kaip manę tas dalykas sujudino. 
Beveik nejutau pats savęs isz džiaugsmo, ir jeigu kada pa 
niekinau kokį žmogų, tai tik senį Tarną Redruth’ą, kurs nie
ko kito nedarė, kaip murmėjo ir aimanavo. Kiekvienas jo 
pagelbinįkas butų noriai ėjęs ant jo vietos, bet tai nebutųpa
tikę skvajeriui, o skvajerio patikimas buvo įstatymu tarp ji 
visų. Nevienas, iszėmus gal senį Ledruth’ą nebutų drįsęs nė 
murmtelti.

Ant rytojaus pėksti nuėjome į ,,Admirolą Benbow" ii 
radome motiną sveiką ir linksmą. Kapitono, kurs taip ilgai 
mūs vargino, jau nebuvo, o skvajeris pataisė viską, kamba
rius ir ženklą nudarė isz naujo ir dovanojo keletą rakandu 
tarp kurių pirmą vietą užėmė daili kresė mano motinai. Skva 
jeris nusamdė taippat ant mano vietos vaiką už pagelbinjka 
kad motina nesigailėtų mano iszvažiavimo.

Pamatęs tą viską, asz tik pirmą syk supratau savo pa 
dėjimą. Pirmiau mislydavau tiktai apie prietikius, kurielau 
kia manę ateityje, užmirszdamas visai apie namus, kuriuo 
turėjau apleisti, ir dabar, iszvydęs tą szleivą vaiką, pasiliekat 
tį ant mano vietos, pradėjau verkti. Vaikas nebuvo nėkie 
apsipažinęs su savo darbu, ir man norėjosi szimtą sykių; 
mokįti.

Ant rytojaus po piet iszsirengėme į kelionę. Asz z: 
sisveikinau su motina ir gimtine vieta, su ,,Admirolu Bes 
dew”, kurs nuo laiko atnaujinimo jau ne taip man buvo brai 
gus. Paskutinė mano mislis buvo apie kapitoną, kurs ta 
tankiai vaikszcziojo pakraszcziais užtakos su plunksna r 
.skrybėlės, randu ant skruosto ir senu misinginiu teleskof 
po pažastų. Neilgai trukus užsukome už kalno, ir mano ft 
mai dingo isz akių.

IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )
Gavau ją per mano seną draugą, Blandly, kurs pasiro

dė gudriausiu vyru prie tokių dalykų. Tas stebėtinas vyras 
pasidarė literaliszkai vergu mano reikalų ir galima sakyti, to
kiais tapo visi Bristolyje, kaip veik užuodė, kad važiuojame 
jieszkoti iždų.

— Redruth, — taaiau, pertraukdamas skaitymą — da
ktarui tas nepatiks. Pasirodo, kad skvajeris sznekėjo.

— Na, o kas jam uždraus szneketi? — sumurmėjo žve- 
rinįkas. — Kas butų, jeigu skvajeris negalėtų nieko szneketi 
daktarui Livesey?

Iszgirdęs tokį atsakymą, pasiryžau nedaryti jau neko
kių patėmyjimų, ir skaicziau laiszką toliau.

,,Blandly pats surado ,,Hispaniolą” ir tik per savo gu
drumą iszgavo ją beveik už niekniekį. Tūli žmones Bristo
lyje begediszkai apkalba Blandly, tvirtindami, kad tas doras
vyras daro viską už pinįgą, kad ,, Hispaniola” buvo jo ir kad 
jis pardavė ją man be galo brangiai — apjuodinimai, kuriuos 
galima tuoįaus suprasti. Vienogvisi giria laivą.

Ligsziol nieko akyvo dar neatsitiko. Darbinįkai, gali 
suprasti: laivo taisytojai ir tt. — parirode bjauriais tinginiais; 
bet laikas iszgyde viską. Labjausiai gulėjo man ant szirdies 
užgulme*).

Norėjau surasti kokį deszimtį vyrų — kokių nebūk, 
vietinių gyventojų, piratų arba prakeiktų prancūzų— ir vel- 
niszkai nusidirbau, kol suradau kelis; bet laimingas likimo 
apsivertimas atnesze man žmogų, kokio jieszkojau.

Stovėjau ant doko, kad visai netikėtai ėmiau szneketi 
su juo. Patyriau, kad jis yra senas«marinįkas, laiko vieszna- 
mį ir pažįsta visus jurinįkus Bristolyje; susirgo, gyvendamas 
ant žemės ir jieszko vietos virėjo, kad iszsigauti ant marių 
isznaujo. Buvo atėjęs tą dieną, kaip pats sakėsi, pauostyti 
marių kvapo.

Be galo jis mari patiko — butų patikęs ir tau — ir tuo
jau nusamdžiau jį per laivo virėję. Jo vardas Ilgas Džonas 
Silver; turi vieną tik koją, bet tai asz laikau už rekomendaci
ją, nes kitos nustojo apgynime tėvynės, po nemirtinu Haw- 
ke’u. Jis negauna pensijono, Livesey! Pamislyk, kokiuose 
bjauriuose laikuose gyvename.

Isz pradžių nrislyjau, kad radau tiktai virėją, bet pas
kui pasirodė, kad jis buvo visa užgulme. Drauge su Silveru 
sujieszkojome į kelias dienas krūvelę stambiausių marinįkų — 
negražių ant pažiūros, bet vaikinų, sprendžiant isz veido, ne
suvaldomos dvasios! Man rodosi, kad galėtume stoti į kovą 
net su kariszku laivu.

Ilgas Džonas paleido du isz szeszių ar septynių, ku
riuos buvau priėmęs, iszrodydamas vienoje valandoje, kad 
jie pirmą sykį eina ant vandenio ir kelionėje pridarys mums 
tiktai painių.

Nesiįaucziau niekados sveikesniu ir pilnesniu dvasios, 
kaip dabar. Valgau, kaip jautis ir miegu, kaip medis, bet 
visgi nebusiu ramus nė valandos, kol neiszplauksiu su savo 
senais marinįkais ant vandenio. Ei, ant marių! Tegul ply- 
nia griebia iždus! Man apsuko galvą tiktai jūrės. Taip, Li-

*) Užgulme (crew) marinįkų kalboje reiszkia visus žmones, tar- 
nanjanczius ant laivo. (Pr. vert.)

*) Pasziperis (mate) — vyriausias vo kapitonui ant laivo.
(Toliaus bus.)
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SUDE.
— Prisipažįk, o geriau ant to iszeisi.. • •
— Buktai, kaip iszeisiu?
— Na, trumpiau sėdėsi....
— Ba, sėdėti tai ne iszeiti.

------ o------
APTIEKOJE.

— Kaip neduosite tu giduoliu ant bargo, tai tėtis sakė, kad ir 
be gyduolių pasveiks.

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

------ o------
— Kam tu, Jonai, vis i kareziamą eini?
— Na, taip sakant, tikra tiesa, ha kareziama pas manę neateis.

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

du sykiu ant metu pas justeatsilanko.
— Tai kas isz to, kad kožną syki po pusę metu svecziuojasi.

Gal nori nusiųsti pir.įgų į Lietuvą, 
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar 
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkortę 
per mane, nes szifkortes parduodu ant 
greieziausių ir drueziausių Laivų. Taip 
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 
'ygų-

Mack,
212—214 Hirst str.

ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY NJ

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogerian- 
sius gėrymus. Sveozius savo vaiszina 
gerai, nes geri žmonės.

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

ELIZABETH, N. J.

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus. czeverikns 

arba kolioszus, tai eik pas
Louis J. Sauer.

ant
170 First - Corn. Court str.

ELIZABETH N
Czia tu rasi geriausius czeverik « 

pigiausią prekg visam mieste. As 
laikau blogo tavoro.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, IL op.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.

Telefonas 665.
J. 
už 

ne-

F. L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl ler tu 

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

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Yardas 

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

Fabrikai
Jllzabethport N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Pirmos kliasos Ilotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LTPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

aviu. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausiu linijų.

T r a j a n k a.
Ar nori geros TrajankoTį Jeigu taip, 
tai pirk LEWIS'^) LIETUVISZKA 
TltA'JASKA, susidedanezią isz czystų 
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mos prisiųsim po apturėji 
niui pirma užmokesezio.

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

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

knigas parduodu

Žemesnis Yu das 
ant

S. Front, str.
ties Eliza, etli kiver

Fred- Terstegen
Jurelirius, Dziegornįkas ir Shlahri- 

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

117 Broad str. Elizabeth, N.J.

F. A Bergen

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

Parduoda Wholesale

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

Jeigu norite pa .ati ,,United 
States Citizens” prisiųskite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kur' iszsi- 
mokinę galėsite gauti ukėsystes 
pop ievas. Adresas:

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

OTioies.
Parduodame ir siuneziame Į vi

sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusių ligų. Raszydami 
gromatas indekit už 2 c. markę 
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir 
dėl pakelevingų pas

A. BAVARSKĄ
191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszkl.

gą reik Įdėti Į gromatą markę už 
5 c.'.popieriniai pinįgai siuncziasi 

ravotoj gromatoj. Adresas: 

W. Kalvaitis, 
TILSIT, Ostpr. Germany.

G eis t ūme pamatyti
daugiau vyru.

Szitas musę sztoras yra labai popui 
ariszkas 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 
virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit- 
tokiu apsivilkim ii reikalingu daiktu. 
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos il
ki'bos.

Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main a.ve pas Rev. AKaupa už 1 
doleri.c

Pernykbztis ir užpernyszksztis 
po Ą dolerio.

Gerbkit,

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

i

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

I. BIGE,
Tuo jaus prie People Depot, 

Minersville. Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į sali u nūs alų,

13C FIRST SRT.

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

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas šokiu 
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir

fl. G. Oesteple 
apd Co.

224 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,

importavotojai

Arnotu ir kieliku. 
tuos daiktus taipgi praktiszkai 

I pataiso.
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Banka Bischoiio
uždėta 1848 mete 

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

Siunczianię pinįgus visas dali* svieto pigei, saugel ir greitai

išduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
tuvių į krajų važiuojantiems ir IsZSilUlCZianie SZipkOI’te 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.'

W. K Szemborskis ir J. S, Conneras,
valdytojai.

Daneszam lietuviams, kad apemem ah tieką-po numeriu

1801 Penn Avenue
ir 18 ULYCZIA.

PITSBURG, PA.
Turime iszpandytas ir geriausias gįeduoles, taip isz Europos, 

kaip ir amerikiszkas, po pigiausias prekes. Del pagclbos bus visada 
aptiėkoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.

Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie* 
ka atidaryta dieną ir naktį..

Kas isz tolinus ateis su receptu, užmokam kėlę 10 et. ant strit 
kario

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivtlkortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdene? o gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

Domaiisi
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philadelphia.Pa
John C. Manning

CAFE.
Cor. 2-nd & Bond str.

ELIZABETH, N. J.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, vy 

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

Elizabeth, N. J.

X\2 KJ 1*2 KJ

1

>
)

W. SIONINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

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

e 
c PmZECHNMIYSTm

KRAJOwA
1894

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERTŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peezius, blekias.
Taiso visokiu kainu peezius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei 
budavojimo, vinis, spynas etc., ir 
forniezius į stubas.
218 & 220 Second str.

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas

Wideikos, 
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 Vyną 
------ GAUSITE PAS------  

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą 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. 1

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport. 

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

Parduoda sznapsą, viną, cigarus ir 
ir puikiausia alą.

Stritkariai sustoja pas duris.

B. Brody
Geriausias visam miesto bar

bens. Kerpa plaukus, skuta ban
das kuopuikiausiai.

171 First street 
ELIZABETH. N. J.

I IIIfL'a’WffCKraSM.1 igHlI

VISI VYRAI PAS

Joną Smaidziiiną!
Rasite szaltą alų, seniausias 

arielkas, vyną net isz Europos, 
o cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykit po numeriu:
246 1-st st. cor. Port Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Kiekvieną subatos vakarą muzika 

ir szokiai.


