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musztų ir paszautų lietuvių ir lenkų maskol- PIRMUTINE L1ETUVISZKA TRAUKTUiszkų pavaldinių, bet Maskolijos valdžios už
VE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE
juos neužtarė turbūt todėl, kad jie ne masko
VISOKIU PAVEIKSLU.
liai: mat caras ne maskoliszkos kilmės paval
Turiu didžiausių ir geriausių trauktuvę
dinius vien skriausti moka, bet už kitų nu
— Kaip paduoda paskutines ateinancžios
fotografijų. Darbų atlieku pigiai, greitai ir
skriaustus neužtaria.
isz Alaskos žinios, puse garlaivių stovinczių
gerai, kų ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas
ant upes Yukon priszalo leduose; nėra ne jo
pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus
kios vilties, kad tie garlaiviai, pradėjus plau
ir tuos, ka iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu
kti ledams, galėtų iszlikti. Priszal ilsių gar
nabasznįkus jūsų namuose.
laivių isz viso yra apie 20. Jie buvo paskirti
Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo
ant važiojimo pasažierių ir tavorų terp St.
tėvų arba prisiegų, o norėtumėt ir patys ant
—
Vidurinėj
Afrikoj,
netoli
isz
takų
upės
Michael ir Dovson City.
jų but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada
Kovunia, įrjtusnuo Nyassa ažero, karavanu rysim, kad iszrodis taip, kaip butų buvę visi
— Negrų organizacija New Yorke atsivedama europieczių prekėjų likosi tuose kra- sykiu traukti.
szauke į visus purvuotus gyventojus Suvieny
sztuo&e gy venanezių negrų ažpulta. Užpuoli
Prekė už tokias fotografijas, 6 §3.oo, o
tų Vieszpatyszczių paskirdama pėtnyczių, 2
kai iszskerdė 50 tavorų neszėjų. Priguliu 12-$4.oo. Malavoti $5.oo už tuz.; $2.oo .rei
d. Sėjos, kaipo dienų metavonės, pasiliko ir
tiems prie karavanus europeiszkiems preki kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus
maldos ant iszpraszymo Dievo pagclbos ir
jams pasisekė pabėgti ir jie, po trijų dienų kaip gausit pirmų prabų.
. atitolinimo nuo Amerikos negrų neiszpasaky
klaidžiojimo po girias ir krūmynus, atkako
Taipgi mokinu daryt fotografijas už $25
to barbariszkumo amerikonų.
laimingai į portų driekia, bet visi gabenami ir duodu lekcijas dėl •malevojimo dideliu pa
— Mieste Peoria, III. isz 35 jaunų vyrisz- tavorai pateko į užpuolikų nagus.
veikslų 50 et. už adynų, arba §20 už visų iszkių susitvėrė draugystė, kurios sanariai pusi
— Meksike užstojo neiszpasaky tas saus niokinimų. Szitų darbų gali mokįtis vyrai,
žada ne vesti merginų, bet vien naszles. Jie metis. Miesto Pueblo aplinkinėse negalima vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir greitikisi, kad toliaus naszliu draugu atsiras nieko nė sėti, nė sodyti, kadangi žemė teip greitai iszmokt.
Szita profesija yra labai
dauginus ir minėta draugystė dar labinus su- iszdžiuvo nuo saulės karszczio, kad iszrodo naudinga dėl lietuvių, tad nesnauskit, bet
sidrutįs. Gana teisingai iie sanprotauja. kad kaipi iszdeginta plyta. Ant .tokios žemės, griebkitės prie mokslo, o iszmokc nesigailė
merginoms daug lengvinus gauti vyra negu žinoma, nieko nė galima t ilginti. Daugelį si t.
naszlėms, taigi jie mat nori palengvinti ir pas fabrikų reikėjo dėl nedatekliaus vandens su
Dėl traukino fotografijų vis tiek lyja ai
kutinėms apsivedimų antru kartu.
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėliom
visu uždaryti.
— Now York. 3 d. Gegužio, laike smar
— Miestelyj South Gilles, netoli Bruxe- nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
kios audros žaibas užgavo ant Canal st. 13
Su guodonc
metų paeinanezią isz Maskolijos žydelkaitę les, Belgijoj, beturezių ligonbutyj pasimirė
Benson
Sadie Tunik. Kaip sprendžia, žaibas prisi visiems pažįstamas elgeta, Visi jį isz mažens
370 Bedford avė.
griebė plieninio parasoliaus koto, kuri mer pažinojo kaipo varguolį, vaikszcziojo visada
Brooklyn, N. Y.
gaitė laikė rankoj ir nuo jo perbėgo j kūnų. apsirengęs įsulopytus, suskretusios drabužius.
-------- o------. Ant krutinės turi ji dang apdegintų vietų, Kada jis apsirgo, paėmė jį beturezių užveizda,
ant rankų gi ir kojų turi iszdegintus kelis žie apmokėjo daktarų ir aptiekų, paskui gi nuga
Musu keliaujancziu agentu yra Sta
dus. Nugabeno jų i ligonbu t į, kur mergaitė beno į ligonbutį. Kada jis ežia pasimirė ir
nislovas Lukoszeviczius.
Jam daleista
atsigavo, bet daktarai neturi didelės vilties, likosi kaipo beturtis palaidotas, giminės iszidant ji galėtų iszgyti, jie nesupranta, kodėl jieszkojo jo gyvenimų, bet iszsyk nieko nera rinkti prenumeratas ir visokius apsteliaŽaibas ant vietos jos ne užmuszė. Drabužiai do. Tik vėliaus vienas elgetos giminaitis, vimus. Pas jį taipgi galima gauti nusi
kamine, pelenuose užtiko banko paliudysimų,
jos žaibo visai neužgriėbti.
pirkti visokių knįgų.
— Austrija nepasiganėdino atsakomu isz kurio pasirodė, kad pasimiręs elgeta ne
Washington© valdžių, kurios iszsyk buvo buvo betureziu, bet turi padėjęs banke kapi EBEZ3SEKS3aQBZnE8BSBSaE8&SEIGEHQBKaKISBSE2!9SSBanKESSHSI
atsisakiusios iszmokėti koki nors atlyginimų talų pusės milijono frankų. Viskų tų jis su
Lattimero skerdynių aukoms Austrijos paval rinko beelgėtaudamas.
— Ant upės Sheklos, netoli miesto
Po vardu New Yorko rubsiuvių moteriszdioiams, buvo atszaukusi net savo pasiuntinį
isz Washington©, kuom privertė Amerikos Tournay, Belgijoj, ant vieno garlaivio explio- <ų skrybėlių, ccikių ir vyriszkų drapanų kro
virszinįkus atsiimti atgal pirmutinį savo atsi davo garinis katilas. Expliozija buvo teip t nas po numeriu 210 Second st. Elizabethport
sakymų ir vesti toliaus tarybas. Dabar Aus smarki, kad ji paskandino du kitu netoli Į mtras durys nuo aptiekus. Visie esate szirtrijos pasiuntinys grįžta atgal į Washingtonu, plaukiancziu ant upės garlaiviu. Prie to 7 ! lingai už praszomi atlankyti szitų didyjį ati
larymų, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo.
isz ko matyt, kad abudu krasztai sziaip teip žmonės prigėrė,
— Mieste Moneros, ant Portugalijos ru- Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopigsusitaikė ir szerife Martino ir jo sėbrų nu
skriausti Austrijos pavaldiniai turės gauti už bežians, ant jomarko užgimė kruvinos musz- iausei, 2 dailius prezentus duosime kiokvieskriaudas atlyginimų ir užtai tarp abiejų tyuės terp iszpanijouų ir portugalieczių, ku nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės
krasztų dabar ne bus jau nesutikimų. Aus riose diktai žmonių likosi paszautų ir su steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
trija mat neapleido savo pavaldinių. Sker peiliais sužeistų. Ant iszvaikymo policijos miršk adresų: 210 Second st. antros duris nuo
dynėse po Lattimer daug teiposgi buvo už- pajiegtj neužteko, reikėjo szaukti kariaunųaptiekos.

Žinios isz Amerikos.

Žinios isz pasviecziu.

Didelis iszpardavimas.
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sniais žengdamas
„V arpas“.
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,,progreso“ keliu, pa
žiūrų siaurumą vadina dideliu mokslu
------ o-----nuo tolo szviecziancziu.
(Pabaiga.)
Ne visiems ir liberalams patinka
,,Varpas’-, knebinėdamas moraliszkus kunįgų meszlus, gal turi tikslą — toks nepaprastas ,, Varpo” mokslas.
nusiszalinusius sugražinti į kunįgiszką Vienas jų S. savo straipsnyje „Ką da
rom“ taip raszo: „Gana prisižiurėt į
vagą?
O, ne! ,,Varpas” gerai žino, kad kokį nors Varpo numerį, kad persitiNe buvimas pro
jo balsas neprieis prie iszėjusių isz savo krint tame dalyke.
vagos, o kad ir prieis, žino ,, Varpas”, gramos, žemas tonas, strripsuiai su er
kad nebus laukiamo rezultato. Prie to zinimais ir absurdais tame inteligentų
dar reikia pridurti, kad ,,Varpui”, kaip organe užkaitina ir neinteligentą“. i)
yra indiferentiszkas tikejimiszkas klau „Varpas“ atsako: ,,Asz meldžiu p. S.
symas, taip turi būti indiferentiszka ir paraszyti mums, delko tonas „Varpo“
kunįgiszką vaga, ar kas ta vaga eina, iszveizi žemu... . Taippat užkviecziu p.
S. paaiszkinti, kame jis mato Varpe
ar kas ne.
Tai, mat, ,.Varpas” cziupinėja ku- straipsnius su erzinimais ir absurdais.
nįgiszkus meszlus isz amatorystes — Kas link manę, tai visame Varpe 96
met. asz atrandu vieną tikt straipsnį su
„sztuka dla sztuki”, kaip sako lenkai.
erzinimais irtai straipsnis p. S.
De gustibus non ėst disputandum.
Lietuvos kunįgija isz tų paežių „Ką darom”2).
žmonių, lietuvių — ne isz dangaus iszkritusi. Jei matome nusususį, samano
mis apaugusį medį, nekaltiname medį,
bet sakome, kad jo szaknys turi būti
sugedę, žeme netikusi. Jei kunįgijoje
randasi ypatos apaugusios kempinėmis
ir samanomis, tai priežastis tokio liūd
no padėjimo ne kunįgiszką luomą, bet
szaknys, vieta, isz kurios tos ypatos
iszdygo. Lietuviai daug szimtų metų
vergijoje, tamsumoje.
Buvo baudžia
voje — sunkiausioje vergijoje.
Dabar
smarkiai spaudžia maskolių jungas.
Vergija vergia ant kūno, vergia ir ant
duszios. Vergija nuvergtuose negimdo
augsztų jausmų, moraliszkų dorybių.
Visus doriszkus žmogijos žiedus vergija
iszdilina, o vienutinis vergijos vaisius
moraliszkos dedirvinės, moraliszkas nususimas. Ar galime stebėtis, kad lietu
vius, tiek szimtų metų esanezius vergi
joje, matome ne tokius, kokiais norė
tume matyti? Isz tų paežių nuvergtų
lietuvių iszeina lietuviszka kunįgija. Ar
dyvas, kad koks medis — toki vaisiai?
Ar dyvai, kad ant lietuviszkos kunigi
jos pasirodo vietomis moraliszki prigim
ti szaszai? Kas tam kaltas, kad toki
vaisiai, koks medis! Reikia ežia gydy
ti szaknis, patį medį — lietuviszka tau
tą. Vienpusiszkas peikimas, szandyji
mas lietuviszkos kunįgijos parodo dide
lį pažiūrų siaurumą, pasirodo nematancziu toliaus savo nosies.
Tam atžvilgyje ,, Varpas” parodo
stebėtiną pažiūrų siaurumą.
Ligsziol
pažiūrų siaurumas skaitėsi už mažą mo
kslą.
Bet „ Varpas”, dideliais žing

O, saneta simplicitas! Nebėra ko
daugiaus besakyti ant tų „Varpo” žo
džių. „Varpo” specijaliszkumas knibi
nėti kunįgijos meszlus padaro ,, Varpo“
toną labai augsztu. Kožnam numeryje
drabstymas purvais ant visos kunįgiszkos luomos su tuo tikslu, kad diskredi
tuoti kunįgai neturėtų įtekmes ant žmo
nių tikėjimo dalykuose, ir kad žmones
atitrauktų nuo tikėjimo, — toks tikslas
ir toks purvais drabstymas netikt nieko
nesuerzina, bet dar labjaus iszaugsztina
ir taip augsztą „Varpo“ toną ir atnesza
didžią garbę „Varpo“ mokslui.
„Varpo“ redakcija p-nui D. atsa
ko: „straipsnis nebus patalpintas. Der
gti inteligentus ir augsztint kunigus. . . “
Varpas savotiszkai supranta žodį „intelligentia“. Pagal „Varpo“ kunįgas,
suprask, ne inteligentas.
Kas libera
las, radikalas — tas inteligentas. O ki
tas — ne. Zakristijonas, ar vargamistra, iszmestas isz tarnystes, bėga Ame
rikon, isz kerszto raszo ant kunįgų
bjaurias korespondencijas į „Varpą“ —
tas jau „Varvo“ akyse didžiausias inte
ligentas. Kitas tokio „gatunko“ inte
ligentas net iszsimano pagimdyti laikrasztį prieszingą tikėjimui ir kunigijai,
kaipo tikėjimo sargybai.
Ir „Varpas“
balsiai skambina, kad tas laikrasztis eis
„keliu progreso“ ir turįs ateitį.
Tai, mat, jus, kunįgai, jei norite
apturėti inteligentų vardą, tai, meldžiamiejie, praszykite „Varpo“, kad iszduotų jums inteligencijos dipliomą! o
1) 1896 m. Varp. nr. 12. pusi. 177.
1896 m. Varp. nr 12. pusi. 179 — 180.

2)

kitoniszkai, tai niekas nebus,
inteligentais ir gana! Jūsų mokintiniai
gimnazijose — inteligentai, o jus ne.
Argi jus iszkęsite „Varpo“ nepraszt
inteligencijos dipliomo?
Verta pažvelgti biskutį ant „Var
po“ literatūros. Kad kiekvienas skai
tytojas pats galėtų spręsti apie „Var
po“ literatūrą, privesiu ežia eiles.
„Jonas Žižka. 1)
(isz Lenau).

Huse! prisiegą asz duodu
Aržuolui. laukamistiems,
Kad atkerszysiu už tavę
Tavo priesziams amžiniems!
Huse! asz įvirtai prisiekiu:
Tiek jų kraujo isztekes,
Kad užlieti tavo laužą
Szimtą kartų jis gales.
Huse! suvis isznaikįsiu
Jų bažnyczias, jų namus —
Tegul zokoninkai dreba,
Tavo prieszai te pražus!
Patį dangų aprukinsiu
Gaisro ugnimi smarkaus,
Kad jis liudininku buvo
Darbo pikto ir baisaus!
In krutinę mano tvirtą
lukvėpei ant visados
Tavo ugnį karsztą, szventą,
Ne užges ji niekadoa!
Huse! laikas jau atėjo
Jiems atkerszyt už tavę.. ..
Mano karde, draugo mielas,
Tu parodyk jiems savę!
O, kaip tylus: miszkas, oras
Mano tėviszkes brangios!
Kaip ji klauso prisiekime,
Savo vaiko ant kovos!
O, klausyk, klausyk, tėvyne,
Mano įžadų tvirtų:
Tol kovosiu, ik mus prieszių
Nematysiu nuveiktų!”
O

7

Nėra ką sakyti, tos eilės pagrąžina
musų literatūrą, nes turi savyje labai
augsztus, labai szventus jausmus — ap
maudą, kersztą, nepaprastą tėvynės
meilę sujungtą su prisiega isznaikinti
katalikiszkas bažnyczias, kunįgus, zokonįkus, iszvarvinti jų kraują, net patį
dangų gaisrais aprūkyti.
Pas Lenau
butų rastos ir kitoniszkos patrijotiszkos
eilės, bet ,, Varpas”, matyti, iszsirinko
sau eiles atsakanezias savo patrijotiszkumo gustui — naikinti katalikiszką tikė
jimą ir purvais drabstyti tikėjimo sar
gybą — kunįgus.
Labai ,, Varpui” patiktų, kad ant
veidinės pusės kožno jo numerio, kaipo
devizą, butų dedamos sžitos eiliukes:
„Huso! suvis isznaikinsiu
1) 1897 m. Varp. N. 1 pusi. 5.

1?3

tra isz jų yra smarkiausia už dalį žmo maliavojo).
O dėlko mums davė Dievas gyve
gaus arba kaip sakos, jo paskirimu?
Delko galutinai gyvena žmogus? Ma nimą o su gyvenimu viską? Dėl gar
Ką pasakyti apie ,,Varpo” politi žu dėlto, idant, ant kiek galima džiaug bės savo; nes Dievas negalėjo turėti
ką? Nuo savęs nieko nesakysiu. Te tumes tuom trupu gyvenimu ant žemės kito siekio sutverdamas tą svietą, kitaip
gul pats ,, Varpas” už savę kalba: , .Te ir kuomdaugiausiai czionai naudotumės perstotų būti Dievu.
Garbinti dėlto
gul tikt apszvieta aplankys kampus Lie palieka. Bet ant nelaimės, ant tos že Dievą, arba Jam tarnauti, tai yra siekis
tuvos, tai geležine lietuviszka krūtinė mės visos patiekęs maiszytos yra su kar musų ekzistavojimo, siekis augszcziausuvaržyta krikszczioniszku fanatizmu tybėmis, kiekviena rožė turi savo di- sias, siekis neatbūtinas, siekis vedantis
iszsities ir gal but dar kartą, bet tik su glius. Galop patiekos tos praeinan- mus į laimę, nes tiktai tokiu budu galim
rusų pirmuoliais prie kliksmų marselje- czios, panaszios yra gegelei (kvietke- iszganyti savo duszią, tai yra susivieny
zos, sutrems (apie maskolius kalba) sa lei), katra rytmetyje žydi, o vidurdie ti su Dievu, katras kaip yra musų pra
vo prispaudėjus !”i)
nyje nuvysta, neužganėdina troszkimų džia, taip yra musų pabaiga, musų augTie žodžiai, jei nebūtų vaikiszki, duszios, norint žmogus visą marę jų isz- szcziausia ir vienatinia laime.
kvepėtų dinamitu, revoliucija. Dabar, gertų, vis troszkulį turės, o valandoje
Tarnauti Dievui, tai yra užduotis
'girdi, ,, krikszczioniszkas fanatizmas” mirimo su skausmu isztars: tusztybė ant musų gyvenimo, užduotis didžiausia,
varžo geležinę lietuviszka krutinę, ir ji tusztybių ir viskas tusztybė.
priesz katrą viskas yra nieku, taip, no
vargszė negali iszsitiesti ir sutrempti sa
Ale mažu dėlto žmogus gyvena, rint mes paragautumem-visų svieto raszvo prispaudėjų. Bet tegul tikt apszvie idant pasiszvęsti darbui bei mokslui, i- kažių, norint mes surinktumem visus
timas aplankys Lietuvą, tikejimiszkas dant butų naudingu dėl giminės savo, žemės turtus, norint mus apvainikuotų
suvaržymas pragaisz, ir bus, girdi, ta dėl tautos arba dėl žmonijos? Anaiptol, visomis karalių karūnomis, garbe visų
da iszsitiesimas geležines lietuviszkos kadangi kožnas darbas, Katras neturi didvyrių, iszminczia visų galvoczių, no
krutinės, bus tada ,, kliksmai marselje- mierių savo amžinasties, nusibos galu rint mes laimingais padarytumem visą
zos”, bus, girdi, tada sutrempimas pri tinai žmogui ir neduos tikros laimės, savo giminę, cielą tautą, visą žmoniją:
spaudėjų.
kiekvienas mokslas, katras tikėjimą ap jeigu netarnaujam Dievui, niekuom ne
Prie ,, Varpo” politikos reikia pri- lenkia, neiszrisz paskutinio myslio (klau sam ir visai negyvenam, negyvenimas
skaityti jo skirtumą, jo radikaliszką symo) gyvenimo, dažnai apsvaigęs pui musų nėra gyvenimu, ale nusivilimn
partiszkumą, drabstymą purvais, vieto kybe, vietoje apsiszviesti, į gilesnę tam sapno, po katro užstos baisus atsibudi
je steigimos susivienyti su kitais kitoni- sybę pagrims, visokia ant galo meilė, mas.
szkų nuomonių lietuviais.
,, Varpo’ katra nepaeina nuo Dievo ir neina prie
Ant nelaimės tokių gyvenimų yra
mokslas, regis, nepripažįsta tos amžinos Dievo nėra amžina, todėl neužganėdįs daugybės.
Vieni gyveno tiktai dėlto,
tiesos: concordia res parvae crescunt — duszios nesmertelnos, katrai Dievas į- idant užganėdinti savo gyvuoliszkiems
diseordia res maximae dilabuntur.
pageidimams, o dvasią (duszią) isztreliejo troszkimus beveik nepabaigtus.
Embe.
Gie
Koks-gi tada yra siekis musų ekzi- mia į tamsybes, laiko nevalioje.
------0-----stavojimo ant žemės? Garbinimas Die da jie visi vieną giesmę: naudokimės
Tobulyste krikszczioniszka. vo ir iszganymas duszios, toks tai yra isz gėrybių dabartinių, naudokimės isz
Kas yra siekiu gyvenimo žmogaus? atsakymas proto ir tikėjimo. Taip yra, daiktų sutvertų pakol iauni esam. VaikGyvenimas žmogaua apsireiszkia ketve- Dievas pats yra musų pradžia, nes Jis szcziokim keliais iszklotais rožėmis, pa
riokiame pavidale: kaipo gyvenknas mus iszvedė isz nieko ir paszaukė į bu kol jos nenuvys. Toki neužsitarnauja
jausmų, dvasiszkas, draugiszkas ir tike vimą, Jis davė mums tą kūną taip ste beveik, idant juos pavadinti žmonėmis
jimiszkas. Nes žmogus visu pirmu isz buklingai surėdytą, Jis davė mums tą prie jų tai galima pritaikinti žodžius szv.
savo natūros yra buvimu maiszytu (su- duszią taip didę ir gražią, duszią ant sa Raszto: ,,Žmogus, kad buvo guodonėsidedaneziu), turi savyje du svietu, to vo paveikslo sutvertą, duszią apdovano je, nesuprato, prilygintas yra galvijams
dėl ir gyvenimas jo prigimtas turi dve- tą tokiomis didžiomis dovanomis, duszią neiszmintingiems, ir stojos jiems panajokį pavidalą: jausmų podraug ir dva- galinezią pažinti ir milėti savo Sutverto- szus. ”
siszką.
Antra žmogus yra sąnariu ją, ir tą duszią suvienijo su kunti, arba
Apsako istorija apie philozophą padraugijos, arba didžios gimines žmonių, davė mums gyvenimą; ir netiktai sykį goniszką Diogenes, jog vieną kartą mi
katros gėrybes, priderystes, darbus ir davė, ale ją prie gyvybės visados užlai nėtas philozophas paeziame vidurdieny
vargus dalinas, isz to paeina gyvenimas ko, kitaip pavirstumem vėl į nieką isz je vaikszcziojo su liktarna rankoje ant
dangiszkas.
katro iszėjom.
turgavieczio Athenuose, ir rodėsi, buk
Ant galo žmogus yra sutvėrimu
Netiktai davė mums gyvenimą pri jis tuom žiburiu ko jieszko. „Ko jieszDievo, nuo katro paeina ir prie katro gimtą, ale iszaiszkino į stovį augsztpri- kai?” užklausė koks ten praeinantis.
grįžta kaip prie paskutinio siekio, isz gimtą ir vienyja jas su Savim per mylis- , Jieszkau žmogaus”, atsakė galvoczius.
kur paeina gyvenimas tikejimiszkas .ar tą. Viską todėl turim nuo Dievo ir vi- „Kaip tai žmogaus? Ar nematai, jog
ba religijos, dėlto jog religija ženklina satinai prigulimi Dievui, daugiaus negut pilna yra žmonių ant turgavietės.”
ryszį žmogaus su Dievu.
nelaisvis (nevalnįkas) savo ponui, katras „Taip“, atsakė ant tophilozophas, ,,Ale
Prie to ketverioko gyvenimo pa- jį pirko, daugiaus negut vaisius medžiui tai ne žmonės, tiktai galvijai, nes vie
szauktas yra kiekvienas žmogus; o ka- katras jį iszdavė, daugiaus negut pa toje gyventi pagal proto, kaip žmonės,
veikslas teplioriui, katras jį nutepė (isz- gyvena visai budu gyvuliszku. “
1) 1896 m. Varp. N. 10 pusi. 153.
Jų bažnyczias, ją namas —
Tegul zokonikai dreba,
Tavo prieszai te pražus!”
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reikalus netiktai kas link Dievo, bet sumo.
Tokios beneficialiszkos draugystes,
į
„Garsas Amerikos Lietuviu | taipgi kas link draugijos ir paties savęs,
||
The only Lithuanian newspaper in New £ trokszdamas vienatiniai to, idant patik katrų Philadelphijoje yra net penkios,
§ York & New Jersey states, issued by Rev’s B.
ti Dievui ir susivienyti su Juo, katras galėtų, sekdami iszmintingus ir Trustą,
fe Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydh. g
yra paczia tobulyste ir szaltiniu visų to- sutverti tokią draugystę, arba klubas
PUBLISHED EVERY THURSDAY
|
1
— AT —
3 oulysczią; o kadangi Žodis įsikūnijęs, gali uždėti kokį sztorą, beje: buezernę,
ezus Kristus atnesze svietui podraug grocernę, drapanų, tada jau butų savo
a
Elizabeth. N. J.
*
||
Rev. B. Žindžius, Manager
I< su mylista tiesą ir įstatus, o kitaip pa menciaus Trustas,
žmonės savuosius
sakius Pats yra tiesa ir įstatu, todėl to remtų, ne svetimtauczius. Tokios drau
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—
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* ki krikszczionys naudodamiesi isz mylis- gystės arba klubai gali užpirkti namus
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na tobulai pagal Kristaus, arba yra to das, pinįgus iszmeta it į purvyną, katrie
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| bulais krikszczionimis, o tuom paežiu niekados negrįžsz, o juk žmogus vis
ant lauko negyvęs, namus turi samdyti;
tobulais žmonėmis.
» Iszduodamas kun. B. Žindžiaus, kun J. Kau- $g
ką jis dabar anglams iszmoka kaipo ran
g lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
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das, svetimtautį remia, o savę skriau
--------- o--------It®
Kasztudja ant metu tik $ 1,20.
§
džia, o jeigu turėtų užpirktus namus, tai
f
Korespondencijos.
jau vis vilesi, jog bus kada namų savi' I
g Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti 3
Ką pasakiau apie draugystes,
Philadelphia, Pa. nįku.
0 ant szio adreso:
®
BE F. B. ZINHLIUS.
|
Bėgantis ir paskutinis deviniolikto kliubus, tą pat galiu pasakyti ir apie
ELIZABETH, N. J.
|
szimtmeczio metas serga ypatinga liga pavienius, ypatingai katrie laiko burdinAr tą lietuviai kada supras,
,,Trustu”. Visoje Amerikoje skamba gierius.
laikraszcziuose tas vardas, o ypatingai ateitė parodys.
Lietuvy s.
Daug drąsiau sziądien galima bu Philadelphijoje. Czionai dideles ir ma
pasakyti tuos žodžius, prisižiūrint gerai žos organizacijos tveriasi į trustus, beje:
——o----Traverse City, Mieli.
ant žmonių ir jų gyvenimo. Kiti, teisy buezeriai, groseriai, geležies fabrikai,
be, iszsiliuosuoja dvasią nuo to žemiszko kompanijos elektriszkų karų, navet toks
Geras jau laikas prabėgo, kaip isz
gyvuliszko gyvenimo kūno ir maitina ją cirkas, katras dabar atsilankė į Phila musų miestelio dėl ,,Garso“ skaitytojų
mokslu, bet ta liuosybe dar nėra visati- delphia, yra susidėjęs isz dviejų cirku: szis bei tas buvo praneszta.
Nekurie
na, nei tas maistas užganėdinantis, nes Adomo Forepaugh ir Seles Broders, vaikinai buvo pradėję iszrodinėt blogus
atokuoja pažinimo ir meiles Dievo. Gy kurie susijungė į vieną Trustą.
darbus P. R. Gaubo, bet kaip ,, Garso*'
Mat musų amžiaus civilizuoti žmo Redakcija atsakė, kad daugiaus neno
venimas protiszkas jų yra isztobulintas,
ale užtai apleistas visai gyvenimas dva- nes mato tame didelę šylą, susimopoli- rint užsiiminėt su ,, Vienybe‘ ‘ bei jos ko
siszkas, todėl ir jie nėra žmonėmis to zavę į vienybę žino, jog jiems niekas respondentu P. R. G. bevaisingomis
negales pasiprieszinti, nei konkurenci polemikomis, ilgą laiką kentėm neatsi
bulais.
liepę priesz P. R. S. melagingus per
Kiti vėl pasiszvenczia del gimines jos daryti.
Taip tai kruta visi svetimtautiszki ,,Vienybę“ ant mus užsipuldinėjimus.
ir draugijos; svarbiausiu siekiu jų gyve
nimo yra laiminga padaryti giminę, ar- gaivalai, tiktai, ant nelaimes, musų tau- Vienok pritruko mums kantrybes ir suba prisitarnauti draugijai, pagerinti me- ta lietuvių dar snaudžia savo letargisz- raszę protestą priesz P. R. G. melagys
degiszką (materialiszką) būvį, prekystę, kame miege, žiuri visai szaltai ant to, tes, nusiuntėm į ,, Vienybės“ redakcija.
apszvietimą, arba liuosybę; gyvenan- kas aplink ją darosi, tarytum laukia, i- Ji 18 N. savo laikrsszczio duoda sziokį
tiejie dėl žmonių, jei užmirszta apie dant kas ją pastumtų į tą bedugnę laiki atsakymą: ,,Visiems Lietuviams isz
Dievą ir duszią savo, ir-tie nėra žmonė nio vargo ir prapulties.
Lietuviai nie- Traverse City, Mieli. Atsiszaukimą su
mis tobulais.
kuom negali pasigirti, kibą tiktai tuom, protestu prieszais P. R. G. netalpįsime
Dar kiti gyvena netiktai dėl savęs jog nuolat žmogus iszgirsti buk vyras į laikrasztį.
Matyti jis yra nekam ti
ir draugijos, bet taipgi ir dėl Dievo, persigėręs pametęs savo žmoną, arba kęs, kad ramiai miegantiems gaiszina
nes stengiasi pažinti Jo teisybę ir pildy žmona pasileidusi pametus savo vyrą ir sapnus.“
Dabar tai supratom, kad
ti Jo provą; vienok tas jų gyvenimas vaikus, susineszusi su kokiu ten valkata ,, Vienybė“ geidžia vien tikt nesutikimų
nėra dar visatinai tobulas, tikėjimas dar ir gyvenanti ant vieros, girdėjau randa tarp musų brolių. Budina ji ir mus isz
jų yra silpnas ir tamsus, todėl dažnai si kelios tokios poros, ale tikiuosi, jog miego, kad griebtumės už plunksnos
užstoja užtemimas dvasios, laužimas va iszmintingi lietuviai neduos jiems taip ir raszytume į ,, Vienybę“ ką iszmisliję
lios, ir tokiu budu jie nėra dar žmonė ilgai giliuoti ir žmones piktinti; randasi ant kukįgijos, ar szeip jau kokios ypamis tobulais.
mieste keli pataisos namai, kur atsiras tos, kaip P. R. G. daro, arba su R.
Paskutiniai ant galo turi Dievą už tokiems iszgamoms vakancas ant paku- Gaubti vesti tuszczius ginezus per kitą
paskutinį siekį gyvenimo, o tiesą Die tos.
laikrasztį, tai ,,V. “ turės kuom pripil
vo laiko už augszcziausią tiesą, tiesą
Vienu žodižu, tarp lietuvių nėra jo dyt savo skiltis dėl savo skaitytojų.
Dievo už vienatinį kodeksą ir pamatą kios vienybės, jokio sutarimo, vien bai Gal guodotini ,,Garso“ skaitytojai, ku
visų kodeksų; pagal tos tiesos ir įstatų sus užvydėjimas, neapykanta savųjų, o rie dar nepersitikrinę ,, Vienybėje“, sa
taikina visą savo gyvenimą ir visus savo tas vis paeina isz girtuoklystės ir tam- kysit: ar galimas daiktas, kad ,,Vieny-
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bė“ taip darytų? Tad bandykit ką iszmisliję ant kunįgijos, kad ir kas menkai
mokėdamas raszyti, nusiųsti į ,,Vieny
bes“ redakciją, o pamatysit, kaip ji su
dide padekavone priims ir sutaisius patalpįs į savo laikrasztj. O kiti vėl ban
dykit praszyt atszaukimo, kad nekaltai
tas kunįgiją purvais yra apdrapstęs, tai
tokį pat atsakymą gausit kaip ir mes.
P. R. G. yra didę garbę įgijęs nuo V.,
beraszinedanias ant kunįgijos bei jų iszduodamų rasztų. ,,Vienybei“ toki ko
respondentai yra labai meilus, užtat nė
jų blogus darbus negali nupeikti.
Visi Traverse City Lietuviai.

Uržos, paeinanezio isz Kauno rėd. Panevėžio
pav. Gikonią kaimo. Jis pats, arba kas kitas
apie jį žinotą, teiksis duoti žinią ant szio anTerre Haute, Ind. Perdetinis traszo:
Jhon Volovicz
210 Front st. Elizabethport N. J.
czionykszczios kalnakasių unijos nutarė

(Jbįįs darbu.

pakelti dideli straiką, per kuri tikisi
----- o-----priversti kastynių savinįkus priimti nu
„Garso“ agentai,
tartą Chicagoj ir Pittsburge užmokesnio kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius
tabelę.
ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:
Pittsburg, Pa.
Sindikatas K. Jasulaitis. 347 Henderson str.
czionykszczių kapitalistų pirko 4000 aJersey City, N. J.
krų žemes su anglių plotais netoli Pitts- J. Daukszjs, 29 N. Welles str. alley,
W' kės Barre, Pa.
burgo, už ką užmokėjo $1000000. PJoFr. Blaževicz, 1120 Moyamensing avė.
tei tie yra prie Younghiagheny apes.
Philadelphia, Pa.
Neužilgo parengs ežia naujas kastynes.
Duluth, Min. Žmonių susine- K. Muzikeviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.
,dr<‘ .
■ ii ------- 0------szimai ežia visai dabar apsistojo, kadan
street,
Aukos Paryžiaus parodos gi ant stritkarių tarnaujanti pakele strai J. Puczkus, 201 StroudWilmington,
Del.
ką,
straikieriai
nupjaustė
linijų
dratus.
kasztams.
T. J. Staven,
Grand Rapids, Mich.
Apsistojo ir susineszimai per telefonus,
Szv.Kazimierodraugyste isz Eli
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.
kadangi centraliszka stacija sudege.
Brooklyn, E. D.
zabeth o
$10.00
Newcastle, Pa. 900 darbinįW. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston. Pa
JuozasGederaviczius
25CL
kų geležies ir plieno tarpinimo peczių
Buvo $125.25, tad ,,Garso“ redakcijoj
dirbtuvėje: Nestannok & Shenango,
( viso labo
$135.50
Isztraukia dantį be jokio
P. S. Aplinkiniai gali siųsti aukas National Steel Co., Iron A Steel Co.
skaudėjimo,
r* \J n
J
ir Oliver-Snyder Co. pakele straiką,
į musų redakciją po antraszu:
this 90
.
Taiposgi įdeda naujus arkadangi savinįkai dirbtuvių nenori pa
Rev. B. Žindžius
ba užlieja skyles labai pigei
Elizabeth, N. J.
kelti už darbao užmokėsiu,
W l^hiba iJental Jh^ooms
----- o-----&
100 N. Centre Street,
Prisidekim visi prie auku.
Pottsville Pa
Sziądien mes matome isz laikrasz— Pietiniuose sziltesniuose krasztuose
czių, kad daugelis supranta naudą ėmi naikina tankiai laukus dideli debesys žiogą:
J,. M. S malcnskas
mo dalivumo ateinanczioje Paryžiaus kur toksai debesys nupuola, į trumpą laiką
teip
tie
žiogai
nuėda
pievas
ir
dirvas,
kad
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj,
viaasvietineje parodoje 1900 m. mus lie
tikt juoda žeme pasilieka. Dabar vienas ma lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose.
tuvių, kad parodyti visam svietui Mas skolius iszrado atsakanezią, kuri tuojaus nu
COLUMBIAN RELIEF .FUND ASSOCIA
kolių kvailybę ir kokį mes jungą nesza- tūpusius aut žemes žiogus surenka ir sutrina TION. Office — 738 Drexel Building.
me po tironu maskolium, kuris mums ir tokiu bildu apsaugoja lauką vaisius nuo
Philadelphia, Pa.
uždraudžia net savo spaudą turėti. Ma visiszko nuėdimo. Maskoliszkos valdžios iszTa draugystė teisingjausia už visas ir
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 85.00, o
tome sziądien daugelį atjauezianezių davė jau patentą ant tos maszinos.
paskui kas mėnuo po 81.00, o laike ligos mo----- o-----brolių ir aukaujanezių ant to mierio kiek
I
kasi, kokioj užraszytas ant „Police”.
Yra
kas iszgali, vieni mažiau kiti daugiau.
nuo $25.00 iki 85.00 sergant, o vis tik už vie
Asz-gi perskaitęs paskutinį nr. ,,Tėvy
ną dolerį ant mėnesio.
nės“, Susiv. organą, užtemyjau ragini
mą visų brolių prisidėti kiek kas iszgali
Draugyste szv. Kazimiero Elizabethport,
prie aukų. Taigi man rodosi vertėtų ir N. J. parengė didelį pirmą metinį piknįką,
Susivienyjimui paskirti nors keletą do kuris atsibus utarnįke 30 d. Gegužio (May)
lerių ant to dalyko.
Jeigu T. M. Dr. ELLER’S UNION PARKE, prasidės 10 va
tein
arkovioz Propr’s
būdama silpnute paskyrė $10, kaip pa landą isz ryto ir trauksis iki vėlai nakeziai.
Muzika bus pirmos kliasos, nes penkiolika
rodo Vienybe, tai man rodosi Susiv. prusuką pąs dūdas. Szirdmgai užpraszo bro
PARDUODA
sziądien stovi ant tvirtų kojų, tad gali lius Lietuvius ir sesutes Lietuvaites, vietinius
Drapanas ir visokius vyrą aprėdaius.
jis paskinti nors kiek daugiau. Juk mes ir isz apielinkės, ant smagaus pasilinksmini
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius
gerai ir labai pigiai.
dar neturim didelių didžturezių isz Lie mo.
Ateik ir persitikrįk pats.
Prekė tikieto tiktai — — — — 25ct.
tuvių, kad vienas koks isz mus galėtų
Su guodone
daug aukaut ir visą tą kasztą paneszt.
liza betiipobtii N J
Komitetas.
Taigi meldžiu atsiszaukti kam dau
----- o----giau ant mano įneszimo.
Szviezias pienas randasi pn.
Pajieszkojimai.
Vertelga, vienas isz Susiv.
sąnarių.
Pajieszkuu savo viengenezio Benedikto 1 220 I-st st. stotis po nr. Garso.
i,

JMauji iszpadipiai

Pirmas metinis
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Žmonės, susirinkę svetainėje — visi marinįkai — sznekėjo taip balsiai, kad pabijojau eiti į vidų.
Prisiglaudęs prie sienos laukiau. Tuo tarpu isz szaliParasze Robertas L. Stevenson.
nio kambario iszėjo vyras, ant kurio žvilgterėjęs tuojau paži
(Tąsa. )
nau Ilgą Džoną. Be kairės kojos, su lazda po pažastų jis
Prietemoje įsisėdome į pacztinį vežimą ties ,,Karalium
szokinėjo po svetainę taip lengvai, kaip pauksztis. Buvo jis
Jurgiu”. Atsisėdau tarp Redruth’o ir storo senio, ir nepai
augsztas ir tvirtas vyras, su dideliu veidu, plynu ir iszblyszsant ant greito važiavimo bei szalto oro, pradėjau snausti.
kusiu, bet suprantaneziu ir linksmu.
Szvilpinedamas szoki
Neužilgo užmigau kaip akmuo, neregėdamas ne kalnų, ne
nėjo tarp stalų, kalbino ir plojo per peczius meilesnius sveklonių, ne stacijų, pro kurias važiavome.
Staiga pajutau
czius.
dunkstelėjimą į szoną ir atidaręs akis, pamaeziau, kad stovi
Perskaitęs skvajerio laiszke apie Ilgą Džoną, negalė
me priesz didelius namus ant miesto ulyczios.
Buvo jau se
jau atsikratyti mislios, kad jis yra tas pats vienkojis marinįniai iszauszę.
cas, kurį dabojau taip ilgai sename ,, Benbow’e”. Bet vieno
— Kur mes? — paklausiau.
žvilgterėjimo ant žmogaus, kurs dabar stovėjo priesz manę,
— Bristolyje, — atsake Tarnas — lipk laukan.
duvo gana.
Macziau kapitoną, Juodą Szunį ir žabalį Pew,
Trelawney gyveno viesznamyje ties dokais, kad ge ir man rodėsi, kad žinojau, kaip iszrodo marių galvažudys.
riau pridaboti darbą ant skunos. Tenai turėjome eiti. Asz
Szitas szvarus ir linksmas viesznamio savinįkas negalėjo būti,
džiaugiausi be galo, nes kelias buvo pro portą, kur stovėjo
mano nuomonėje, piratu.
pilna laivų visokio didumo, spalvos ir tautystes. Viename
Pasidrąsinęs peržengiau slenkstį ir nuėjau staeziai prie
jurinįkni giedojo prie darbo, kitame užlipę augsztai siūbavo o. Pasirėmęs ant lazdos, jis sznekėjo su vienu isz sveczių.
ant virvių, kurios man iszrode nestoresnes už vortinklio siū
— Ar tamista esi Silveras?— paklausiau, iszimdamas
lus. Nors visą gyvenimą gyvenau ant marių kraszto, vienog
laiszką.
man rodėsi, kad niekados nebuvau taip arti jūrių, kaip tuo
— Taip, vaikeli, — atsakė. -- Toks yra mano vardas.
laiku. Pirmą tikt sykį užuodžiau kvapą druskos ir derves.
O kas tu per vienas?
Macziau stebėtinus man vyrus, kurie važinėjo toli po vande
— Pažiūrėjęs ant skvajerio raszto, jis staiga priszoko
nis. Macziau taipgi daugelį senų marinįkų, su auskarais,
prie manęs ir padavė ranką.
susiraitusiomis barzdomis ir dervetais žiponais, kurie eidami
— O! dabar matau. Tu musų naujas laivo vaikas: la
szleivai svyravo į visas puses, kaip ant marių. Jeigu bueziau
bai man malonu tavę pažinti.
pamatęs tiek pat karalių ir arcivyskupų, nebueziau turėjęs
Prie tų žodžių jis stipriai suspaudė man ranką.
didesnio užganedinimo.
Toje valandoje vienas isz toliau sėdinezių sveczių stai
Ir asz, Džimas Hawkins, važiuoju dabar ant marių —
ga pasikėlė nuo savo vietos ir iszbėgo per duris. Jo pasiskuškunoje — su duduojancziu bosmanu ir narsiais marinįkais!
binimas patraukė mano atydą ir pažinau jį isz pirmo sykio.
— ant marių prie nežinomos salos—jieszkoti užkastų iždų!
Buvo tai tas pats vyras su iszpurtusiu veidu, be dviejų pirszMan taiį> saldžiai svajojant, prie didelio viesznamio,
tų ant kaires rankos, ką pirmas iszgąsdino manę „Admirole
kur sutikome einantį isz namų skvajerį Trelawney, apsiren
Benbow. ”
gūsį, kaip marinįkai: su storomis melinomis drapanomis.
— O! — surikau, — Laikykite! tai Juodas Szuva!
Stengėsi jisai tyczia sekti marinįkų eiseną.
— Man ne galvoje, kas jis do vienas, — szuktelėjo
— Ir jus ežia! — suriko jis. — Daktaras atvažiavo
Silveras. — Bet jis neužmokėjo man. Harry, sulaikyk jį!
vakar isz Londono. Bravo! Laivo užgulme pilna!
Vienas isz sėdinezių areziausiai durių, iszszoko paskui
— Pone! — surikau, — kada važiuosime?
jį..
.
'
— Važiuosime? — atsakė, — Važiuosime ryto!
— Kad jis butų pats admirolas Hawke, jis turi užmo
kėti man už gėrimus! — szaukė Silveras.
VIII.
Czia paleido mano ranką ir paklausė:
— Kaip sakei? Juodas — kas?
,, ŽI URONO” VIESZNAMYJE.
— Szuva, — atsakiau. — Ar p. Trelawney nieko ne
sakė tamistai apie piratus? Juodas Szuva buvo vienas isz
Pavalgęs pusryczius, gavau nuo skvajerio laiszką, užadresuotą pas Džoną Silverą, laikantį viesznamį vardu „Žiū jų— Taip? — suriko Silveras.
— Mano namuose!
ronas”. Pasakė man, kad lengva jį atrasti, einant pro do Benai, bėgk padėti Harriui. Tai buvo vienas isz tų latrų?
kus ir tėmyjant ant mažo viesznamio su dideliu žiūronu vieto Ar tu su juo gėrei, Morgan? Eiksz czion!
je ženklo. Nudžiugau isz pasiuntinystės, nes pasitaikė man
Vyras, kurį jis pavadino Morganu, — senas, žilas,
vėl proga matyti daugiau laivų ir marinįkų.
Eidamas pro juodveidis marinįkas — prisiartino szleivai, kaip meszka.
dokus turėjau stumdytis per žmones, vežimus, pakus, skry
— Morgan, — tarė Džonas sziurkszcziai. — Pasakyk
nias ir tt., nes portas buvo didžiausiame krutėjime.
man, ar tu niekados pirmiau nematei to juodo — Juodo SzuViešnamis, į kurį ėjau buvo mažas, bet szvarus ir link nies.
smas. Ženklas neseniai atnaujintas, langai užtraukti raudo
— Ne, pone, — atsakė Morgan, žemai jam pasiklonais uždangalais, ąsla iszberta smėliu. Durys į abi ulyczias, niodamas.
prie kurių viesznamis stovėjo, buvo atdaros, taip kad žemoje
Ir nežinojai jo vardo?
didelėje svetainėje buvo szviesu, nežiūrint ant ūkanos ir du
— Ne, pone.
(Toliaus bus.)
rnų isz pypkių.

IŽDU SALA.
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E- Hummel.

— Laikrasztis „Revue Thera peutique” patalpino rasztą paduo
tą D-ro Menahem Hodora ant susirinkimo Konstantinopoliaus daktarų
Pigus Forniczių sztoras, G rūko
draugystes apie jo bandavones apželdinti nuplikusią galvą.
D-ras rius & Speciality.
Menahem sako, kad darant bandavones ant nuplikusios nuo ligos vie Sunbury sir. Bow 41h str.
Minersville, Pa.
no ligonio galvos, jis persitikrino, kad szmoteliai plaukų, psimti nuo
ilgų plaukų, su skarifikatoriumi atsakancziai įsodyti, prigyje odoje,
Gal nori nu-iųsti pi r įgų į L etuvą,
pasidaro szaknks ir suželia kaip karklų szmoteliai susodinti Į žemę; į ar parsitraukti sau mylimą mergelę, ar
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkortg
■du tris mėnesius jie nickuom nesiskiria nuo plaukų gamtos apželdin per mane, nes szifkort-s parduodu ant
tos galvos. Taigi tas būdas apsaugojimo nuo nuplikimo yra daug ge greieziausių ir drueziausių Laivų. Taip
resnis, negu visoki neva stebuklingi skystimai ant atželdinimo nuslin- gi norineziam įgyti sau sava-tį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų iszkusių plaukų. Rodsjr Menahemo būdas reikalauja dar pagerinimo, lyzų.
bet jis surado pamatus, ko reikia ant apželdinimo nuslinkusios galvos:
S. Mack,
212—214 First str.
kiti daktarai gales tą būdą labjaus pagerinti. Taigi gal neužilgo ne
ELIZABETH, N. J.
patiksime visai plikų galvų.
Telefonas 576

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus
arba kolioszus, tai eik pas

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

T r a j a n k a.

J. Slivinskas ir
M. Rainis.
34.3 Henderson st.

JERSEY CITY NJ
Užsidėjo saliuną ir laiko kuogeriausius gėry mus.
Sveozius savo vaiszina.
gerai, nes geri žmonės.

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

Garsingos Kalifornijos
rtooies.
Parduodame ir siuneziame Į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu
užsisenejusių ligų.
Raszy darni
gromatas indėkit už 2 c. markę
del atsakymo.

Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip,
tai
pirk LEJEIS'O LIETUVISZKA
Louis J. Sauer.
TJiAAASKA, susidedanezią isz czystų
ant
žolių ir s/ak'iių, dailiuose blokiniuose
170 First
Corn. Court str.
baksukuose sudėta,
5o c. baksukas. Ne
ELIZABETH N J.
ckurie lietuviszki sztornykai laiko, arba,
Czia tu rasi geriausius czeverik < už
Pirmos klijuos Ilotelį jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji
pigiausią preke visam mieste. As ne
86 Alabama str.
mui pirma užmokosezio.
laikau blogo tavoro.
UŽLAIKO SCRANTON’E Gal tau plaukai slenka arba nori dik
Cleveland, Ohio.
tus p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk
Puikiasia užeiga dėl gerų žmonių ir
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, Adėl
pakelevingų pas
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie gentų reikalaujam visur, Adresas.
DASTATO

333 - 339 Trumbull str.
Elizabeth port, N. J.
Telefonas 665.

W. K. Szemborskis

F. L. & A. Heidritter

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lertn
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko
tik reik namu pastatimui.
ELIZABETH, N. .L
Ofisas ir Vardas
Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.
Fabrikai
Žemesnis Y;. da.s
Elizabethport N. J.
ant
Earl, Ark.
S. Front str.
Batiscan, Quebec. ties Eliza. < th Liver

P. LIPAVTCZIA.

avių.
Pirmos kliasos visoki gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis

P. W.BlERSTERI & 00.

Petro Lipavicziaus,

!!’ K N Y G U !!!
Lietuviszkas knygas parduodu
kopigiausa. Užpraszant jų kataliogą reik Įdėti Į gromatą markę už
5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
registrąvotoj gromatoj. Adresas:

po No. 1837 N. Malu Avė.

K

Juveliriiis, Dziegoriųkas ir Sidabrinykas. Parduoda parasonus, yvairius
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.
117 Broad sir. Elizabeth, N.J.

F. A Bergen
Cigarus ir visoki Tabaka.

G ei stuni e pamatyti
daugiau vyru,

Szitas musų sztoras yra labai popui
lariszkasdel moterių. Bot mes užtikri
I name, kad jis \ ra atsakantis ir dėl vyruj Ir sakuni, kad kiekvienas nusistebės ir
netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome,
kad niekur tai > pigiai negausite visokiu
Kuogcriausiai taiso ir virszutiniu ir apatiniu marszkinlu ir kittokiu apsivilkimu reikalingu daiktu.
parduoda visokius dzie- Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar
gorius ir sziaipjau auk szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

B. Bloch

tus.
210 "First st. Elizabeth’

k

191 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.
Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai
Žmonės geri sanžiniszki.

§ taiiczius!

,

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro
TĖVYNĖS^ SARGAS.
o puikus kriauezius Adomas KiMėnesinis iliustruotaslaikrasztis. czas pasiuva taip puikiai, kad siu
Treti metai stovi ant sargybos Lie tai ar ovorkoeziai stovi kaip nulie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
klibos.
tai ateiki pažiūrėt
Gaunamas Scrantonec- Pa. 1423
Main oive pas Rev. AKaupą už 1
doleri.
Tuojaus prie People Depot,
Pernyksztis ir uipernyszksztis
AI i ners vi 11 e. Pa.
po A dolerio.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau Į salitmus alų,
Gerkit
r. tįt.oret

I. RICE,

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

sinius ir sidabrinius dai

Shenandoah, Pa.

W.
alvaitis
TILSIT, Ostpr. Germany.

Fred- Teršt egen,

Parduoda Wholesale

107 S. Main St.

A. BAYARSK4

F. J. Vogei,
136 FIRST SRT. ■

aierCo’s

ęijSJJSS3J3K!CSiSSK5aGES!SS3i2E3ZBiiESSn33GEKE>i2E3SE5HS23ES3E2EB^

„Anthracite” alų.
varantnota tikrai czystas,

JI. G. Oesteple
apd Go.

Frank Boiler,

224 north 9-th str.
Philaclelfhia, Pa,

437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.
Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas
šokiu
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir
Lagerį ir tt.

iinportavotojai

Arnotu ir kieh'ku.
tuos daiktus taipgi praktiszkai
pataiso.
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Banka Bischotio

CXXSKJUkVtKl

W. SIOIINSO

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Yorke
----------- o----------Siuncziame pinįgus visas dali'* svieto plgei, sauge! ir greitai

679 Milwaukee Avenue,
P0WSZECHNA1ISTAWX

OS.

S

KRAJOWA
1894

I
!5

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

i
t

Maskolijos rilblip, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York
I

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

W. K taborskis ir J. S. Conneras,
valdytojai.
Daneszam lietuviams, kad apemem ahtieką 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 pagelbos bus visada
aptiekoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.
Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie
ka atidaryta dieną ir naktį.
Kas isz toliaus ateis su receptu, užmokam kėlę 10 et. ant strit
kario

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

>>
►

IDWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, R0ZETŲ,
BERLŲ, MARSZALK1N1Ų LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kunigams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszeziaus paminėtus daig
tus Pigiausei, Teisingiausei
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. SEOJVUNSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
CfiSIV

W. A. Walsh Jr.

IT* Domansi
gerai
gų

pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintinga žmo
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia.Pa,
John Clark
John C. Manning

Puikiausias alus, sznapsas, vy
CAFE.
nas ir szviežias elis.
Cor. 2-nd & Bond str.
232 First str. Cor. Pine str.
ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, N. J.

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.

Užlaiko visokius geležinius iszdarbius, Garinius peczius, blckins.
Taiso visokią kainu peczius ir gro
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
forniezius į stabas.
218 & 220 Second str.
CAFE
Gyvena: 330 Franklin str.
186 First str.
Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J.

Neil Cavan

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietu viszkas sali imas

NI- IVidcikos,

turi geriausią agonturą, pardavinėja Ivakortes, apsau 65 Broadway
Elizabeth, N. J.
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę Tai vaikine kur smagu užeit! Gėrimai
perka ir parduoda uamil ir visokius reikalus atlieka kuotei visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus
rirgiausiai.
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai

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

CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

c

4 * įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
tuvių į krajų važiuojantiems ir iszsiunczianie SZipkorte
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

'ktsm

Lagerio Alio ir Porterio.
diena ir naktį.

Free Lunch

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
-— GAUSITE PAS------

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

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

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport,
N. J. Palei Central dipa.
A. HOFF propr
Parduoda sznapsa, viną, cigarus ir
ir puikiausią alą.
Stritkariai sustoja pas duris.

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

Joną Smaidziuną!
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.
Kiekviena subatos vakarą muzika
ir szokiai.

