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Žinios isz Amerikos.

Silva r e r u m. Kova tarp kapitalistų 
ir darbinįkų neiszbegama ateityje Amekos. 
Trustai kasdien anga it grybai po lietui, bet 
užtai ir darbinįkai nesnaudžia, riszasi i socija- 
liszkas parti jas, jau daro straikus sziųdien kur 
kas daugiau negut kitados, labai labai tamsus 
debesys užeina ant Amerikos padangių, arti
nas neiszbegama revoliucija ir kraujo pralieji
mas, ko galime tikėtis labai trumpame laike

— Amerikos tironyste pareina Ispanų 
paskutinėjo karėjo, taip raszo amerikoniszkas 
kareivis isz Philipinų, vienok Amerika giria
si, jog veda karę tiktai del humanizmo, nebe 
to nėra kares, kur nebūtų kraujo praliejimo, 
bet jeigu neprietelius ant kelių atsiklaupęs 
meldžia pardono (dovanojimo), vienok kaip 
szunį Amerikos apicieriai liepia szaudyti, tai 
jau ir pasirodo Yenkių humanizmas arba kova 
už žmoniją. Tas pats kareivis sako: daug 
maeziau savo akimis tokių nežmoniszkų pasi 
elgimų, užtai sarmatijuos! savę amerikonu 
vadintif^flė'vienok panaszių žinių nerandam 
Amerikos laikraszcziuosc, katrie savę skaito 
už iszrinktą tautų paduoti broliszkų rankų pri
spaustiems.

— Konferencija spakajaus ant įneszimo 
ruskių caro Mikalojaus II prasidėjo 18 Gegu
žio mieste Hagoje, 1 lollandijoje, kur isz visų 
svieto vieszpatysczių suvažiavo delegatai. 
Popiežiaus delegatas atsisakė imti dalivumų 
ant minėtos konferencijos. Priežastis tikrai 
lig sziol nežinoma, kita anuotų ir parako dir
btuves ta konferencija neuždarys; tenai, kur 
niekina krikszczioniszkus principus, karaliai 
ir tautos negali turėti spakajaus.

— Anglekasyklų Ilando, 100 mylių atstu 
nuo Eagle,Pass, Teksas, atlankė baisi viesulą, 
kuri isznaikino viską, kur tikt ką sutiko: isz- 
griovė daug namų, o kelias deszimtis ta vėri
nių vagonų iszmėtė po laukus. Griuvėsiuose 
tuojaus po viesulai rado 22 lavonu, ir apie 100 
sužeistų, o, be abejonės, lobaus ras ir dau
giau.

Žinios isz pasviecziu.

— Finlendijos gyventajai, netekę liuosy- 
bės, yra baisiai nusiminę. Daugelis isz jau
nųjų, kuriems reiktų tarnaut kariumenėj, be 
ga į Ameriką. Chicagoj apsistojęs ant tūlo 
laiko prakilnus finlendietis Kolf Dolenhoff 
sako, kad į kelis mėnesius į Amerika ateis

tu sumisztų. — Dabar visi universitetai užda
ryti, daugybė studentų iszvytų ir kaip tai 
viskas pasibaigs, sunku dabar įspėti. Valdžia 
paprastai slepia tokius dalykus ir kiek galė
dama neduoda nieko apie tai į gazietas raszyt, 
bet dabar, matyt iszsigandusi, placziai apgar
sino pati apie studentų judėjimą savo valdinė
se gazietose, žinoma kur įmanydama pamela
vo ir ant savo pusės pakreipė atsitikimus.

(Isz Ukin.)

Finlendijos jaunimo bent 10,000.
— Netik Amerikos kapitalistai riszasi i 

trestus, bet ir Vokietijoj susidarė didelis 
trustas geležies ir plieno fabrikantų.

— Maskolijoj, mieste Mikolajeve, per 
maskolių Velykas pasidarė sukilimas priesz 
žydus. Mikolajeve ant 100 tukstanezių gy
ventojų yra 30 teks. žydų. Sumiszimų kėlė 
apie 5000 žmonių, kurie draskė žydų gyve
nimus, plėszė krautuves, net žydiszkų kapi
nių nepaezėdijo. Paszaukti kazokai negreit 
įvaliojo įvykdint tvarkų. Keli kazokai tapo 
sužeisti. Yra suaresztavota apie 400 ėmusių 
dalyvunią sumiszime- Maskoliszka valdžia, 
matydama, kad žydų neapykanta tarp žmonių 
auga, dar labjaus ima spausti žydus. Jau 
dabar yra užginta Petrapilėj apsigyvent ko
kiam nebūt žydui, nors tas ir isz Prancūzijos 
butų atvažiavęs. Pirmiaus tik biedniems žy
dams uždrausta buvo ten gyvent.

M a s k o 1 i j o s st u d e n t ų s t r e i- 
k a s. Pradžioje szių metų visuose Maskolijos 
universitetuose studentai padare streiką, t. y. 
susitarė neit ant lekcijų, iki valdžia nepriža
dės padaryt nekurias permainas universitetų 
Įstatymuose. Ikisziol mat Maskolijos studen
tai yra labai valdžios suvaržyti, jie beveik 
žingsnio negali duoti be priežiūros. Kiekvie
name universitete yra valdžios įtaisyta tam 
tikra universitetine policija — inspektoriai, 
subinspektoriai, pėdeliai. Szita policija kar
tais buna bjauresnė net už žf ndarus ir žem- 
skius; studentas nuo jų kartais labai daug 
priguli. Priesz 1884 metus tokios bjaurios 
policijos universitetuose visai nebuvo. Apart 
to ir terpu profesorių priviso dabar apszcziai 
visokių niekszų, kurie daugiaus rūpinasi apie 
studentų apkvailinimų, neg apie mokinimų, 
nes dabar valdžia visus profesorius pati nuo 
savęs sairia. Mokestis už mokslų universite
tuose nuo 1884 m. beveik dvigubai pakelta. 
— Toki dalykai labai nepatinka studentams 
ir jie jau nekarta kėlė straikus. reikalaudami 

sugrąžinimo įstatymų buvusių priesz 1884 m.; 
bet tokio didelio studentų sumiszimo, kokis 
szimet atsitiko da niekur ir niekados nebuvo, 
kad visi vieszpatj stės universitetai vienu kar-

Į PIRMUTINE LIETU VISZKA TRAUKTU
ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE

VISOKIU PAVEIKSLU.
Turiu didžiausia ir geriausia brauktuvę 

fotografijų. Darbų 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 $3.oo, o 
12 84.00. Alalavoti 85.oo už tnz.; §2.oo'rei
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus 
kaip gausit pirmų prabų.

Taipgi mokinu daryt fotografijas už 825 
ir duodu lekcijas dėl •malevojimo dideliu pa
veikslų 50 et. už adynų, arba $20 už visų isz- 
mokinimą. Szita darbų gali mokįtis vyrai, 
vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir groi- 
greitai iszmokt. Szita profesija yra labai 
naudinga dėl lietuvių, tad nesnauskit, bet 
griebkitės prie mokslo, o iszmoke nesigailė
si t.

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

Su guodone
Benson

370 Bedford avė.
Brooklyn, N. Y.

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

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

Didelis iszpardavimas.
Po vardu New Yorko rubsiuvių moterisz- 

kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kro- 
m as po numeriu 210 Second st. Elizabethport 
antras durys nuo aptiekos. Visie esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjį ati 
darymų, prasidedantį pancdėlyjc 20 Kovo. 
Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopig- 
iausoi, 2 dailius prezentus duosime kiokvie- 
nam pirkikui. Visokios klcidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresų: 210 Second st. antros duris nuo 
aptiekos.
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Isz Lietuvos.
—N u o Z a r asų Padangės. Ne kar

tą. teko man skaityti ir girdėti, kad Vilniaus 
Vyskupijos > kunigai platina tarp lietuvių 
,,Lenkų Karalystę”, užmirszdami Jėzaus pri
sakymą: mokiu visas gimines, neskiriant 
nei vienos. Tenai lietuviai atskirti nes jų ne- 
mokina 1 ietuviszkai. Tariaus Vilnius teesąs 
toks nelaimingas ir neteisingas, bet, ant nelai
mes ir Zemaiczių Vyskupijoje yra tokų para
pijų kur lietuviams nesako lietuviszkų pamo
kslų. Tai Zarasų (Novo-Aleksandrowsk) 
pakrasztys. Tarp tokių parapijų labai juo
kingai prasiklsza — Braslavo. Evangeliją 
tenai skaito lenkiszkai ir 1 ietuviszkai. bet 
pamokslus sako tiktai lenkiszkai. Lietuviai 
mat, tenai i ra teip szviesus, teip mokyti teip 
szventi, kad jų ir mokyti nebereikia. Kitur 
,,ponams“ Evangelija skaito lenkiszkai, o pa
mokslo lenkiszkai suvis nesako — tai vis 
suprantamas daiktas: ponas, jei negirdės pa 
mokslo, pasiskaitys isz visokių kningu, ir bus 
gerai; bet kur-gi gaus kningas lietuvis naba
gėlis, kurs dažnai ir raszto nemoka? Žinoma, 
teip apleisti lietuviai uzmirszta Dievą, nebe
myli Bažnyczios, eina vis tamsyn, o ne szvie- 
sin ... Neprotinga tada kunigėliems bartios, 
kaip girdėjau, ant tu paežių lietuvių už jų 
tamsumą ir nedorumą, kad patys kalti! įDėl- 
ko-gi Palikonių Bažniczioje, kur ligiai 
yra žmonių miszinys, esti lenkiszki ir lietu- 
viszki pamokslai, ir tai nepertraukiamai kož- 
ną szventą dieną, nors kunigas tenai vienas 
tėra? Garbe tam klebonui, kurs visas aveles 
gano vienodai! Jo pavardė — kunigas Bud
rys. Tam panaszus padėjimas yra Kurszo 
krasztė, kur jau S m e 1 y n o s , bažnyczoje 
pasirodė tiesa. Garbus klebonas Vaitiekūnas 
sako pamokslus lenkiszkai ir lietuviszkai, o 
pirma teip nebūva. Dabar parapijonys isz to 
džiaugias. —

Negal tilomispraleisti ir O p so s bažniezos, 
kurios apylenkėje givėna lietuviai, o pamok
slai vien tik lenkiszkai tesakomi. Tenai ir ko
medijų nebedaro: nebeskaito lietuviams nei 
Evangelijų. Teip-pat ir Pliusųbažny- 
czioje žmonis negirdi lietuviszkų pamokstu 
nors tame apskritoje yra pora grinų lietuvisz
kų sodžių o po kitus sodžus senieji tebekalba 
lietuviszkus potierius; jaunieji jau lenkisz
kai iszmokyti. O kas juos iszmokė? Atsi
liepkite!

— IszV ozonų (UKm. p.) Szalinin- 
kai buvusiojo Strazdo, „strazdininkais,, vadi
nami, žymus yra nemąstuotu savo girtuoklia
vimu garsio Sterkinės kareziamoje 4 d. gruo
džio m. lakė už iszrinkimą į starszinas vieno 
isz jo szalininku, p. Skardžiaus Apie pus 
nakti pasigedo, kad vieno isz garsiųjų vibor- 
nuju, Neliubszio’ nėra; atvilko aną isz patalo 
ir teip sukotavojo, kad tas vos givastes nenu
stojo. Petniczos ryt eidamas ant Rarotų mo- 
tieriszkosios rado ji patvorje jau sustingusį ir 
be jausmu. Par didelę storonę vos pavyko 
atgaivinti. Tatai pamokimas, kad ant rinki
mu nereikia par balsiai szaukti už ką nors, 
nes paskui bus par labai mylimas, o tas nevi- 
sados gerai pasibaigia. U t i q u e. 

— Isz Peterburgo. Pirmąją lek
ciją garsaus kunigo Jauniaus Dvasiszka Aka
demija priėmė su didžiu rankų plojimu. Isz- 
guldo kol kas graikiszką kalba, žinoma, labai 
gerai; po vakaciju gausiąs ir lotyniszkos kal
bos katedrą Džiaugėmės ir vėlyjame Jam už
pelnytos klotes! —

Prancūzu Prezidentui, Forui, mirus, buvo 
iszkiĮminga dievomeldiste už jo duszią szVen
tos Katrinos bažniezoje, Atviko ir maskolių 
caras su cariene ir su visu savo dvaru, nes to 
reikalauja padorumas. Prezidentas Foras bu
vo visos pasaulės laikomas, kaipo teisingas 
vyras ir iszmintingas rėdytojas Prancūzų 
vieszpatistes. Jisai buvo isz prastu žmonių, 
sūnūs neturtingu amatnįko; isz pradžios gavo 
menką mokslą, bet paskui patsai didžiai ap- 
siszvi'etė ir užėmė augszcziausią vietą. Mirė 
kaipo geras katalikas, aprupįtas szventais 
Sakramentais. Ant jo vietos prancūzai iszsi- 
rinko p. Lube labai augszto mokslo, bet tai
pogi žemo kylimo: sūnų sodieczio — ukinįko; 
ir dabar tebevaldanti savo ūkę. Matome, kad 
laisvės szalyse ir prastiems žmonėms atviras 
kelias i augszcziausias ir szlovingiausias vie- 
tas.

(Isz Tėvynės Sargo.) 
.-o-------

II.
Kas tai yra gyvenimas krik- 

szczioniszkas, tobulas 
vidurinis, szventas.

Gyvenimas krikszczioniszkas yra 
atspinduliu gyvenimo Dievo, arba gy
venimas virszprigimtas, katro tvertojo 
ir paveikslu yra Jėzus Kristus, mokyto
jas ir valdytojas Bsžnyczios Katalikisz- 
kos. Vieszpats Dievas sutvėrė pirmą 
žmogų stovyje virszprigimtame. Myli- 
stos tos virszprigimtos, katros turėjo 
pereiti ant visų giminių svieto, patrotijo 
vienok Adomas per grieką kaip del sa
vęs, taip ir del visų žmonių, del tos 
priežasties dangus liko uždarytas del 
žmonių. Vienok Dievas „milaszirdy- 
steje bagotas” atsiuntė į pagelbą Sūnų 
savo, katras atėjęs ant svieto stojosi 
žmogum, netiktai mokino tiesos ir rode 
kelią į dangų, ale smereziu savo suvie- 
nyjo gimines svieto su Dievu, isztarna- 
vo milistą kaipo szaltinį virszprigimtą, 
kurią tai paliko Bažnyczioje szventuose 
Sakramentuose. Kas nori turėti gyve
nimą virszprigimtą ant žemes ir dasiekti 
iszganimą amžinastyje, turi naudotis isz 
vaisių atpirkimo Kristaus, todėl netik
tai priimti tiesas Dievo per tikėjimą, ne
tiktai trokszti ir laukti gerybių Dievisz- 
kų su vilczia, ale susivienyti su Dievu 
per mylistas, isz katrų plaukia visas 
iszganymas į musų szirdis. Iszaugsztį- 
tas tokių į stovį virszprigimtą, turi be

perstojimo sądarbauti su ta mylista; ant 
to tai remiasi gyvenimas krikszczionisz
kas. Gyvenimas tas, lyginai kaip Jo
kūbo drobyna, turi daug laipsnių, pra
dedant nuo žemiausio, arba nuo užlai- 
kimo visų prisakimų ir sergėjimosi nuo 
grieko smertelno, kas yra reikalinga 
del visų, katrie nori būti iszganytais, 
iki augszcziausio arba czystatos nekal
tos, liuosos, navet nuo szeszelio grieko 
mažiausio ir visokio netobulumo.

Gali ir reikia vis eiti augsztyn arba 
tobulintis gyvenime krikszczioniszkame, 
o tas tobulumas nėra niekuom kitu, kaip 
artesnių riszimusi su Dievu per meilę. 
Pamatu gyvenimo krikszczioniszko yra 
meile; ji tiktai vienyje, duszią su Dievu 
ir daro ją panaszią Dievui, katras yra 
meile. ,,Jeigu kas manę myli, pasakė 
Iszganytojas, užlaikys mano kalbą, ir 
Tėvas mano numylės jį ir pas jį ateisi
me ir gyvenimą pas jį padarysime.”

Szventas Pranciszkus toliaus sako: 
,,Žinau tiktai vieną tobulystę, katra re
miasi ant meiles Dievo isz visos szirdies; 
o artymo, kaip pats savęs.” Labai kly
sta ir apgauna patys savę, katrie jieszko 
kitokiu budu tobulystes krikszczionisz- 
Kos, nes ji vis bus neteisi (falsziva).

------o------
III.

AR VISUS VIESZPATS KRISTUS 
PASZAUKIA IN TOBULIN-

GĄ GYVENIMĄ?
Krikszczioniszka tobulystę yra ta

rytum augsztas kalnas, ant kurio visi 
krikszczionys turi lipti, ale ne visi tuom 
paežiu keliu ir į lygų augsztumą, Die
vas pats kelia ir rubežius paskiria.

Trys yra keliai, katrie veda į tą 
kalną, isz to ir plaukia trys laipsniai to
bulystes. Prie pirmo menciaus priguli 
tobulystę zokoniszka, katra aprinko sau 
už pamatą rodąs Evangelijos, už maldą 
szliubus (prižadus) ir regulas zokonisz- 
kas.

Nieks prie tos tobulystes nėra pri
verstas, tiktai katruos Dievas paszau- 
kia. Ale katras liko paszauktas turi ei
ti tuom keliu po kora grieko smertelno.

Prie antro menciaus priguli tobuly- 
ste taip vadinama tobulystę augsztesne, 
katrą ir sviete gyvendamas gali pasiek
ti. Remiasi ji ant to, idant apezystyti 
duszią netiktai nuo griekų, ale ir nuo 
mažų netobulysezių, atsiduoti daugiaus 
apdūmojimams dvasiszkiems, vienytis 
dažnai su Kristusu szv. Komunijoje, da-
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pradžią kritikos Garsui atsakymas: „Mu
sų lietuviszkų kunįgų laikrasztis Gar
sas”, pats jau būdas iszsireiszkimo toki? 
sarkastiszkas neapkentimas kunįgijos, 
anot laiszko Katalike patilpusio Lietu
vos iszduotojaus, o szirdyje jis sau juo
kiasi isz tikėjimo ir visoko kas szventas 
(beje moteryste).

Skaitpdamas czielus metus Lietu
va, neradau nei vieno numerio, kur tas 
laikrasztis nedergtų kunįgų, nediktavo- 
tų tiesų bažnyczios, kokiu budu turi bū
ti rėdomos etc., vienu žodžiu Lietuva 
ėmė sau už augszcziausį mierį perkrati
nėti kunįgų mėszlus, imdama sau už pa
veikslą Europos inteligentų „Varpą”, 
tai dabar turėsim du inteligentiszkus i- 
dealiszkus laikraszczius vieną Europoje 
(Tilžėje), o kitą Amerikoje (Chicagoje), 
katrų specialu bus apraszinėti kunįgų 
mėszlus; asz isz savo pusės velycziau 
susivienyti į „trustą”, taip kaip visi biz
nieriai dabar Amerikoje doro, su tokia, 
daleiskim, Nauja Draugija, arba ponia 

Melagystė Lietuvos I Vienybe apsipaeziuoti, tada mažu butų 
labai aiszki. Kas -partraukė Jocį isz 
Prūsų? O-gi Lietuva ir tai ssvo kasz- 
tais ant Redaktoriaus Lietuvos. Neži
nau, kaip ilgai Jocis Lietuvą redagavo- 
jo, bet-gi vis redagavojo, o juk tokis 
redaktorius vis-gi turi pretenciją skai
tyti save prie svietiszkų inteligantų, ar 
ne? Jeigu jau kitas kokis laikrasztis 
but iszmetęs Jocį isz svietiszkų inteligen
tų, nesistebėcziau, bet tokia Lietuva, 
kurios Jocis buvo Redaktorium, tai vi- 
sri nesuprantu! Toliaus sako Lietuva: 
„visi jį vadina kunįgų augintiniu ir tar
nu”, asz tą pirmą syk iszskaieziau Lie 
tuvoje, kibą Lietuva tiktai apkriksztijo 
jį tokiu vardu. Czionai, matyt, Lietu
va norėjo tiktai iszseikszti savo antipati
ją link k u nįgų, neturėdama kitų argu
mentų norint sąprotavmias užsiganėdi
na, ale asz tikrai žinau, jog Jocis buvo 
redaktorium (podraug inteligentu) Lie
tuvos, taiposgi žinau, jog tų szelmys- 
czių apgaudinėti žmones iszsimokino 
Chicagos akademijoje, kokioje? palieku 
dėl iszriszimo Lietuvai. Kas link pa
tilpusio straipsnio Garse, tai nebuvo nuo 
kunįgų, ale svietiszkų, katrie savo pra
vardes pasiraszė, ir tai buvo ne taip ap- 
ginime Jocio, kaip vakarinės mokslai- 
nės, kattą keli nevidonai norėjo užda
ryti, o mokslai nėję mokino ne vienas 
Jocis (jis tikt buvo tlumocziu) ale mer
ginos amerikonkos.

Žingeidu man labai daros skaitant

ryti milaszirdingus darbus, vienu žodžiu 
gyventi dvasiszkai. Prie tos tobulys
tes yra paszaukti visi dvasiszki ir tūli isz 
svieto žmonių, katrie prie to jausdami 
paszankimą nepildo, atstumia nuo savęs 
daug myiisių Dievo ir iszstato save ant 
yvairių pagundų. Szv. Teresa sako, 
panaszus paniekinimas mylistos 
gali nuolat pražudyti duszią.

(Tolinus bus.)

Dievo

Lietuva 20 numeryje savo laikrasz- 
ozio labai pyksta ant Garso, iszvadinda- 
ma jį begėdiszku melagiu už korespon
denciją patilpusią apie Jocį isz Philadel- 
phijos. Kaip ten nedutų Garsas visai 
neprisipažįsta prie minėtos melagystės, 
tiktai matyt Lietuvai teisybe nepatinka. 
Sako ,,J ocis niekada neprigulejo prie 
svietiszkų inteligentų”; czionai man at
simena žodžiai Kataliko, kur Lietuvą 
pavadino , .melagių karaliene”, matyt,

bent sykį Lintuva parodo savo inteli- 
gentiszkų (arba nekvailų) kunigų, nes 
iszduotojae Lietuvos per laiszką Katali
ke gyrėsi turįs, tada mažu ir kvailiems' 
akys atsidarys, matant inteligentų mil- 
žiniszkus darbus, ale tiktai clausula pri
duriu ne viską, beje: draskyti szventus 
ryszius stono moterystės.

-------- O---------

Pirmas metinis
Draugystė szv. Kazimiero Elizabethport, 

N. J. parengė didelį pirma metinį piknįką, 
kuris atsibus utarnįke 30 d. Gegužio (May) 
ELLER’S UNION PARKE, prasidės 10 va
landa isz ryto ir trauksis iki vėlai nakeziai. 
Muzika bus pirmos kliasos, nes penkiolika 
prasuku pus dūdas. Szirdingai užpraszo bro
lius Lietuvius ir sesutes Lietuvaites, vietinius 
ir isz apielinkės, ant smagaus pasilinksmini
mo.

Prekė tikieto tiktai — — — 
Su guodone

Komitetas.
------Q------

— 25ct.

Pajieszkojimai.
Pajieszkuu savo viengenezio Benedikto

Uržos, paeinanczio isz Kauno red. Panevėžio 
pav. Gikonių kaimo. Jis pats, arba kas kitas 
apie jį žinotų, teiksis duoti žinių ant szio an- 
traszo: Jhon Volovicz

210 Front st. Elizabethport N. J.
----- o------

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

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

J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,
W kės Barre, Pa.

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

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

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

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

Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 25S Botle ave. Pittston, Pa

daugiaus pajiegų ir dauginus minėtų 
mėszlų kvapo galėtų iszuostyti. Delko 
Lietuva užsipuldinėja tiktai ant kvailių 
lietuviszkų kunigų, katrie nepildo kon-

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 

hiTa Dental l^ooms

LOOK
FOR 

THIS 
SIGN.

100 N. Centre Street, 
Pottsville Pa

J.. M. Smalenskas
Manageris ir iiežuvnįkas — lietuviszkoj, 

lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose. 
COLUM BIA N RELIEF TUN 1) A SSOCIA- 
TION. Office — 738 Drexel Building.

Philadelphia, Pa.
Ta draugystė teisingiausia už visas ir 

pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 85.00, o 
paskui kas mėnuo po -SI.00, o laike ligos mo- 
kasi, kokioj užraszytas ant ,,Police”. Yra 
nuo $25.oo iki 85.00 sergant, o vis tik už vie
na dolerį ant mėnesio.

Stein & Markovisz, r,»P,-s

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

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st • Eliza betiitobtii, N J

Szviezias pienas randasi pn.
2?o I-st st. stotis po nr. Garso.
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| „Garsas Amerikos Lietuviu' | jg The only Lithuanian newspaper in New Į* 
§ 'tor k & New Jersey states, issued by Rev’s B. <*?

I
Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis

PUBLISHED EVERY THURSDAY
— AT — 

Elizabeth* N. J.
Rev. B. Žindžius, Manager

Rates of Advertising

One inch once — <- 0,50c.
One inch one month — 8 1,00
One inch per year - — 8 10,00

gybė į mus miestelį privažiavo. Atva
žiavo taipgi kitąsyk karsztas tautietis p. 
Grinius, bet isz Durijos. Pamenat skai- 

I? jtytojai, kada jis rėdė Chicagos ,,Lietu- 
r I—'* *—X r-x 4- . x X Z-x z~x A— I x « .x « I X <~X z*!

LUETUVTU”
lazduodamas kun. B. Žindžiaus, kun J. Kau- 

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

Kas/Iuoja ant metu tik $ I,2i).

(ft

i

s
P

g Plnįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti <•
| ant szio adreso: aJ
I BET. B. ZINB7AUS. |
g ELIZABETH, N. J. h

va . Raszė taip smarkiai, kad man ro
dėsi, jog viskas po letena tokio karžy
gio truks, lusz ir isz to visotinio sumi- 
szimo kelsis Lietuva. .. . bedieve._ Szen- 
die tas kitąsyk karsztas tautietis nuo

Visi beveik vienbalsiai nutarė įtaisyti 
skaitinyczią arba knygyną vardan kun. 
A. Burbos, kurs anais metais buvo at
silankęs Uticoje. Knygyną prižiūrės 
vietinis klubas, kurs nuo szio laiko ne- 
szios vardą kun. A. Burbos. Knygyne 
nebus prilaikomos knygos platinanczios 
tikėjimiszkus vaidus arba rasztai bedie- 
viszki.

Iksas.

Lietuviai Amerikoj.
Pittston, Pa. Szv. Juozupo dr. 

kuri vienbalsiai buvo nutarusi prigulėti 
prie Susivienyjimo, vėl savo nutarimą 
turėjo atmainyti. Daugis sąnarių neno
ri prigulėti prie Susivienyjimo isz prie
žasties nesupratimo, ir todėl, nors ir ai- 
szkinta buvo, ardė pakol suardė ir pa
naikino tąjį nutarimą visai.

Sturmerville, Pa. 
to Petro ir Povilo 
turėjo ant savo

Szven- 
draugystė 

susirinkimo 
prisiraszyti prie Susivienyjimo, vienok
tūli lietuviai patėmyję jo konstituciją 
nesant katalikiszka, nepristejo ir turbut 
viskas taip likosi.

— Pas mus lietuviszki saliunai, lyg 
grybai po lietui, pradėjo dygti. Alaus 
pilna, kad tikt tų pinįgų butų, tai bepi
gu gerti butų.

— Mainos „Scholey” arba Many 
Brook liko užlietos vandeniu ir nežinia, 
ar kada pradės dirbti. Jose beveik vie
ni lietuviai dirbo, todėl daug neteko 
darbo.

— Czionai labai žmonės serga dru
giu, turbus isz priežasties žemo padėji
mo ir nebuvimo paipų nubėgti vande
niui.

to. Mėlynas, kaip žąsies skilvys, sma
kras liudyja, kad tai vis p. Grinius kad 
ir be ūsų. Apsigyveno pas lenką. Len
kas, po smarve pauksztį suuodęs, pava
rė. Musų tautietis persikėlė pas nuga
rą. Argi ir kitų bedievių-tautieczių 
toks idealas: nusiskusti usus ir barzdą 
ir burduotis F. C. pas nugarą? Žingei
di! !

Po velykų szliubus ėmė: Antanas 
Sztilpa su M. Dumblauckiute, Steponas 
Klukas su lenke Wilczka. Tegul jiems 
Dievas palaimina!

Bažnyczia szv. Antano szį menesį 
prasidės budavotis; komitetas kontrak- 
tieriaus pajieszko. Ugnapinįgius už 
sudegusią bažnyczią pilnai gavome 
$6,700,00, o tai dėka geram agentui, 
kokiu yra visiems žinomas p. M. Col
lins. Kiekvienas, kursai nori insisziu- 
ryti daiktus arba stubą, tegul prie jc 
szaukiasi. Mainierys.

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

Kun. A. Burbos klubas ir 
knygynas.

Vietinis.
Forest City, Pa. Darbai per 

pusantro menesio praseziau ėjo, negu 
pirmiau. Nuo dabar ketina pagerėti. 
Ir prigulėtų jiems pagerėti, nors del su
raminimo alkanų grinorių, kurių dau-

gūžio buvo Susirinkimas draugystes 
szv. Jurgio Kareivių ir kartu buvo Ge
dimino klubo delegatai, ant kurio tai 
susirinkimo buvo laikytos prakalbos 
apie Paryžiaus parodą ir lietuvių spau
dą. Likosi iszrinktas kasierius St. Bai- 
runas, kuris užsistatė kauciją į szv. Jur
gio Kareivių draugystes kasą $300 ir 
du sąnariai už jį pasiranezijo, sudedami 
po $500, D. Bairiunas ir Kl. Stepana- 
viezia. Tad jei kurie norite aukauti, 
siųskite aukas ant szio antraszo:

S. Bairiunas

atsilankė ežia kun. A, Milukas isz Broo- 
klyno. Velykinę atliko apie 46 lietu
viai; keliolika kitų tautieczių nenorėjo 
eiti artyn lietuviszko kunįgo, nes yra 
prisiraszę prie vietines lenkiszkos para
pijos. Reikia žinoti, kad Uticos lietu
vių didžiuma, nepaisydami ant visokių 
lenkų prikalbinėjimų, laikosi atskyrium 
nuo jų ir velyja eiti į vokieczių szv. Juo- 
zupo bažnyczią, nei ką susidėti su len
kais. Utarnyko vakare kun. Milukas 
pasakė bažnyczioje lietuviszką pamok
slą, o sereaos vakare laikė prakalbas į 
visus Uticos lietuvius ant sales. Ant 
mitingo susirinko netik vyrai, ale ir vi
sos moters ir merginos ir visi atydžiai 
klausėsi prakalbų apie Susivienyjimą, 
reikalingumą mokslo ir vienybės ir di
desnės paguodonės dėl savo kalbos. Po 
kun. Milukui kalbėjo taippat p. Grei-

.ežius vietinės draugystės prezidentas, kai tokių ardytojų.

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

Aukos Paryžiaus parodos 
kasztams.

2jCt.
7 5 et. 
redakcijoj

Juozas Gederaviczius 
Buvo Si35-50, tad ,,Garso“ 
viso labo $

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

Rev. B. Žindžius 
Elizabeth, N. J.
---------o---------

Korespondencijos.
Chicago, Ill.

Asz mislyju nebus pro szalį prane- 
szti ,,Garso” skaitytojams apie Chica- 
gos lietuvius ir jų darbavimąsi ant tau- 
tiszkos dirvos. Taip sąžiniszkai sa
kant, isz kalno galiu tarti, jog jų tau- 
tiszki darbai atsižymi vien tiktai mela
gystėmis ir visokiais užsipuldinėjimais

Sztai 30 d. Balandžio buvo susirin
kimas parapijonų lietuviszkos parapijos 
szv. Jurgio pobažnytinėje salėje. Žmo
nių buvo susirinkę pilna salė. Kada 
prasidėjo apsvarstymai minėto susirin
kimo, tai atsirado keletas ir ardytojų, 
bet nelaimė jiems, kad buvo per men- 

Keletą isz jų dėdė
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kupystes. Visą savo turtą užrasze tes
tamente ant milaszirdystes darbų ir įre- 
dnių. §14.500 užrasze ant visokių szpi- 
tolių, siratų namų ir parapijines mok- 
slaines, o likusįjį, §50.000, pavedė vy
skupui Hoban sunaudoti ant dijecezijos 
milaszirdystes darbų. Tai, teisybė, 
puikus testamentas ir palikimas — $64. 
500, tai ne maži pinigai! O ką mus lie- 
tuviszkiejie mirusiejie kunigai paliko? 
Nieko. Mirė kun. A. Burba, nėra kuo
mi apmokėti skolas ir pagrabo kasztus. 
Liko, tiesa, jo locnų pinigų parapijoje 
arti dviejų tukstanezių, bet už tai niekas 
nei aeziu nepasakė, nei ant paminklo 
parapija neskiria nieko. Tai vienok yra 
nedailu ir gėda taip užmirszti savo ge- 
radėją! Mirė kun. Kraucziunas Broo
klyn’© klebonas, kurio taipgi nebuvo už 
ką palaidoti, nes parapija visai mažai 
mokėjo algos, jog beveik negalėjo isz- 
gyventi, prieg tam dar ir szalinius įėji
mus nuknebdavo. Mirė kun. J. Zloto- o J

žinskas, nors lenkbernis, vienok be gy
vasties apsaugojimo pinįgų, vos tikt 
apie §2000 paliko savo giminėms. Kągi 
dabar reikia mislyti apie valnamanius, 
kurie lietuviszkus kunigus vadina kapi
talistais? Tai isztikro pusta sznekta! 
Lietuviszkiejie kunįgai patrijotai, apart 
savo darbo, dar daug szvenezia pinįgų 
ant lietuviszkų reikalų, iszleisdami laik- 
raszczius, knįgeles, albumus ir tt. Val- 
namaniai daug aukų nuo kunįgų reika
lauja, bet baisiai draudžia kunigams im
ti teisingai priklausantį užmokesnį. Isz 
kurgi aukaus kunįgas, jei įėjimų netu
rės? Kitų tautų kunįgų įėjimai yra di
desni už musiszkių, o aukos musiszkių 
yra didesnės už jų ant visuomenės labo. 
Jei a. a. kun. A. Burba butų turėjęs 
§64.500, kaip kun. Finnen, tai be abe
jo butų paszventęs ant lietuvystės reika
lų daug. Jau pilnas laikas, kad tas 
bjaurus ir besąžiniszkas vadinimas lietu
viszkų kunįgų-tėvynainių— kapitalis
tais, lupikais etc., isznyktų isz lietuvisz- 
kos laikrasztystės!

Vuoslė.

---- o-----
KAS NORI BŪTI PERSEKIOTU, 

TEGUL MOKINASI ANT KUNIGO.
Waterbury, Conn. Pranaszystė

Iszganytojaus turi įvykti: ,Jei manę 
persekiojo ir jus persekios, tarnas nėra 
didesnis už Vieszpatį.” Persekiojimai 
turi būti neteisingi ir visai melagingi. 
Kas daugiau darbuojasi, tą daugiau per
sekioja neteisingai. Szitai musų klebo-Į

su žvaigžde turėjo iszvesti ant szviežio 
oro. Žinoma, tie ardytojai buvo atsių
sti nuo vienos ypatos, kad tyczia dary
tų nesutikimus. Kada keletą ypatų 
iszvede ant szviežio oro, susirinkimas 
atsiliko konogeriausiai. Ant to susi
rinkimo buvo nurodyti užsipuldinėjimai 
laikraszczio ,,Lietuvos’’ ir isz ko tas vis
kas prasidėjo.

Mat, Lietuvos iszduotojas, kokį 
laiką tam atgal, rasze pas mus prabasz- 
<czių kun. Krauczuną laiszką, kuriame 
kalbino jį, kad pavestų jam galus lotų 
irtaipraszo: ,,Jeigu man pavesite tuos 
galus lotų, tai aszjūsų puses visados lai
kysiuosi, taipgi ir laikrasztis mano už 
jūsų pusę užstos.” Kada kunigas neno
rėjo parapijos turto pavesti Olszewskiui, 
tada szits pradėjo užsipuldinėti ant kuni
gu ir savo laikrasztyje raszyti visokius 
nebūtus ant jo daiktus, kurių net negali 
ežia žodžių raszyti.

29 d. Balandžio laike susirinkimą 
taip vadinami parapijos ardytojai. Ka
da jie pradėjo laikyti susirinkimą, ėmė 
szneketi nebūtus daiktus. Tada vienas 
žmogus norėjo paaiszkinti kelis žodžius, 
tai vieton iszmesti laukan, jie visai ki
taip pasielgė. Pirmiausiai tą žmogų ge
rai apkūlė, o paskui tiktai iszmete lau
kan. Taigi rokuojasi neva apszviestais(?) 
žmonėmis, o pasielgia bjaurinus už ne- 
apszviestus.

18 N. Lietuvos raszo apie parapiji
nį susirinkimą vien tikt melagystes. 
Tame visame straipsnyje nėra ne vieno 
žodžio teisybes. Parodysiu ežia tiktai 
vieną klaidą, arba, geriaus sakant, me
lagystę. Raszo, buk žmonių salėje pa
siliko tiktai 150, o kiti buk iszvaikszczio- 
ję. Tas visai netiesa. Tiktai vien sė- 
dinezių buvo į 500 žmonių (nes tiek yra 
krėslų toje saleje) o dauginus dar stovė
jo staezių. Tai kur ežia gali būti Lie
tuvos teisybe?

Broliai! matote dabartės, kiek ta
me laikrasztyje yra teisybes. O ir priesz 
tai kas tiktai buvo raszyta jame, yra 
vien melas. Iszkada tiktai, kad jis ne- 
szioja tokį gražų vardą ,,Lietuva”, ge
riaus jam, asz mislyju, pritiktų vardas 
,,Melų szaltinis.

Raitelis.

------o------
Pittston, Pa.

Vasario menesyje mirė kun. Jonas 
Pinnen, klebonas airiszių parapijos ir 
generalnas vikarijuszas Scranton’o vys

nas, apturėjęs daleidinią nuo vyskupo ir 
nutaręs su parapijos komitetu, pasirem
damas ant pirmiaus nutarto abiejų drau- 
gysezių isz kalno nurandavojimo salės 
dėl susirinkimo; vos tikt paspėjo būda
vot! salę, tuo pradėjo užvydėtojai ir ar
dytojai ramybės ir apszvietimo jį už tai 
per laikraszczius ir liežuviais persekioti. 
Tegul užkiutėliai bent palaukia trumpą 
valandėlę iki tas svarbiausis užmanymas 
iszeis ant jų paežių labai didžio gero. 
Tikt jau dabar neatsiras nei vienas taip 
apjakęs, idant norėtų prispirti veik pa. 
baigtą darbą ardyti! Parapijai nevien 
negali būti skriauda isz to, bet didė nau
da. Roma nebuvo pabudavota viena 
diena, taip ir mokslas ir mokytojai ne
gali būti isz sykio surėdyti ant augsz- 
cziausio laipsnio. Laikraszcziai nors 
giriasi savo nevienpusiszkumu, vienok 
pagyro barszcziai niekad neriebus.

Parapijonas.

Juokai.
— Kaip vyrui einasi? — užklausė 

daktaras ligonio moteries.o
— Nieko, geriaus, jau valgė biskį 

bulbių.
— Ar su apetitu ?
— Ne, su kopūstais.

------- o-----
Sūnūs į tėvą: —Tėte, asz jau ant 

mapos moku atrasti visus miestus, upes, 
kalnus etc.

— Taip? mano sūneli, atrask man 
tą miestą, katrame dabar gyvena Mi
kas, tas ką man yra skolingas 20 dole
rių.

— O kaip tas miestas vadinasi?
— Kvailas, kad asz pats žinoeziau, 

tai tavęs neklauscziau! o

— Kur tu, paeziuli mielas, visą 
dieną prasivalkiojai?

— Jieszkojau tavęs po kareziamas, 
bet negalėjau niekur dasiklausti, net 
ant galo sztai namieje radau.

— Ko jus, vaikai, susilipote į tą 
medį? — klausė tėvas savo vaikų.

Baltrius žemiau stovėdamas medy
je, skundžiasi, kad Antanukas nori o- 
buolius skabyti.

— O ko tų tenai užsikorei ? — tė
vas klausė Antanuko.

- - Asz, asz, taip sau, norėjau jam 
pasakyti, kad neskintų obuolių.



IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )
— Padėkavok Dievui, Tarnai, kad nežinojai! — su- 

sžuko Silveras. — Jeigu butum įsidavęs su tokiu žmogum, 
užtikrinu tavę, tavo koja nebūtų daugiau atsistojusi mano na
muose. O apie ką jis tau kalbėjo?

— Gerai neatsimenu, pone, — atsake Morgan.
— Ar tu ant peczių neszioji galvą ar tuszczią pūslę? — 

riktelėjo Džonas. —Gerai neatsimenu! gerai neatsimenu! 
Gal tu gerai neatsimeni, su kuo sznekejai, a? Nemislyk, 
neiszsisuksi, —sakyk, apie ką jis ten porijo? apie kokias ke
liones, kapitonus, laivus? Giedok, ką jis ten sznekėjo?

— Kalbėjomėsi apie liodavimą laivo, — atsake Mor
gan.

— Apie liodavimą? Na, apie ką -kitą tu ir nemoki 
szneketi. Eik ant savo vietos, liurbi!

Kad Morgan nukleveizojo prie savo stalo, Silveras pa- 
sznabždėjo man į ausį:

— Tas Tarnas Morgan yra labai geras žmogus, tik 
truputį kvailas.

\ Paskui vėl pradėjo balsiai:
— Palaukk — Juodas Szuva? Ne, tokio vardo ne

girdėjau. Bet, man rodosi, macziau — taip, macziau tą la
trą. Ateidavo ežia su aklu elgeta, — taip, dabar atsimenu.

— Isztiesų, tas galėjo būti, — pasakiau. — Asz ma
cziau žabalį taipgi. Jis vadinasi Pew.

— Taip! — suriko Silveras, visai užsirūstinęs. — Pew! 
Taip jis vadinosi! O, jis iszrode ant negero žmogaus, ar ne 
taip? Kad tik sugauti tą Juodą Szunį, tai butų naujienų 
skvajeriui Trelawney! Ben yra greitas; nedaug mannįkų 
turi greitesnias kojas, kaip jis. Po szimts plynių, jis turi 
paganti jį ir atvesti už sprando! Jis sznekejo apie liodavimą, 
a? Asz užkoduosiu jam!

Taip rėkdamas, jis szokinėjo po visą viesznamį, daužė 
su kumszczia į stalus ir rodė tokį susijaudinimą, kad butų 
pertikrinęs apie savo nekaltybę gudriausį sudžią ir smarkiau
si policijantą. Pamatęs Juodą Szunį ,,Žiūrone”, pradėjau 
vėl netikėti Silverui ir tėmyti ant jo. Bet jis buvo per givus 
ir per gudrus dėl manęs. Kad Harry ir Ben sugrįžo, nudu- 
sę, apsilieję prakaitu, ir pasakė, kad Juodo Szunies negalėjo 
niekur rasti, virėjas taip iszbarė juos, paskutiniais prasižen
gėliais, kad bueziau atidavęs gyvastį už nekaltybę Ilgo Džo
no Silvero.

— Matai, Hawkins, sakė jis man, — kaip sunku gy
venti ant svieto tokiam žmogui, kaip asz. Isz vienos pusės
kapitonas Trelawney gali kasžin ką pamislyti; isz antros — 
mano locnuose namuose sėdi tas prakeiktas nepraustburnis ir 
geria mano locną rūmą! Czia vėl tu ateini ir rodai man tą 
latrą; czia vėl jis isztruksta isz mano rankų! Hawkins, pasa
kyk teisybę kapitonui, taip, kaip buvo. Tu esi dar vaikas, 
bet gudrus, o-o! Asž tuojau pažinau isz veido, kas tu do 
vienas, kaip tik tavę pamaeziau. Dabar žiūrėk: ką asz galė
jau padaryti su ta supuvuse medine koja, kurią valkioju? 
Kad bueziau sveikas, bueziau priėjęs prie jo, pagriebęs į glė
bį ir suspaudęs, kad kaulai butų jam subraszkėję — o! —bet 
dabar....

Czia jis staiga sustojo, sugriežė dantimis, lyg butų ką 
atsiminęs, ir suriko:

— Pinįgai! trys stiklai rūmo! O, mano medinė koja, 
kaip man gaila pinįgų!

Ir puldamas ant suolo jis pradėjo juoktis ir juokėsi, 
kol aszaros neiszėjo jam ant veido. Asz taipgi negalėjau 
susilaikyti — ir juokėmės abudu taip ilgai, kol visi nepradė
jo žiūrėti ant musų.

— Ai, koks — koks suglebęs marių verszis isz ma
nęs! — pradėjo jis ant galo, szluostydamas skruostus. — 
Mums, kaip matau, seksis, Hawkins, nes, galiu prisiekti, 
bueziau geras laivo vaikas. Bet, cit, turime eiti iszsiteisinti, 
kitaip negali būti. Pareiga yra pareiga. Palaukk, užsidėsiu 
savo seną skrybėlę, ir eisim pas kapitonų Trelawney apsaky 
ti visą atsitikimą. Pamislyk tiktai, Hawkins, tai yra nema
žas daiktas. Po to visko, kas atsitiko, skvajeris gal nebeti
kėti man. Nebetikėtų nė tau, nė vienam žmogui.... Bet 
plyszkite mano czebatai! — tai buvo geras daiktas apie mano 
pinįgus!

Ir jis vėl pasileido juoktis ir dar taip nuoszirdžiai, kad 
asz, nors nemaeziau jo žodžiuose nieko juokingo, pradėjau 
irgi szypsotis.

Kelionėje pas skvajerį jis apsakinėjo apie yvairius lai
vus, pro kuriuos ėjome, apie jų statymą, tilpsznumą, tauty
stę, — aiszkino, ką dabar žmonės veikia’ kaip vieną krausto, 
į kitą lioduoja, treczią rengia į kelionę. Savo aisžkinimus 
margino jisai juokingais pasakojimais apie laivus ir marinį- 
kus; prie to visko atkartodavo jurinįkų iszsitarimus taip ilgai, 
kol jų ant galo atsiminiau tobulai. Nuo tos valandos jis pra
dėjo rodytis man geriausiu draugu ant laivo.

Atėję į viesznamį, radome skvajerį ir daktarą sėdin- 
czius prie stalo ir baigianezius gerti ėlių, kurio jiems užsigei
dė priesz atlankymą laivo.
Ilgas Džonas papasakojo viską, kas atsitiko, nuo pradžios 
iki galui, labai karsztai ir teisingai. Laike pasakojimo jis 
tankiai atkartodavo: „Ar ne taip buvo, Hawkins?” Asz, 
žinoma, patvirtinau kiekvieną jo žodį.

Daktaras su skvajeriu gailėjosi, kad Juodas Szuva taip 
lengvai isztruko, vienog abudu pripažino, kad tame atsitiki
me nieko negalima buvo padaryti. Pagirtas už gerus norus 
Ilgas Džonas paėmė už skrybėlės ir iszėjo.

| — Visi turi būti ant laivo ant keturių ko piet! — suri
ko skajeris paskui jį.

— Gersi, pone! atsiliepė ans už durių.
— Na, skvajeri — tarė d-ras Livesey. — Nelabai užsi- 

tikiu visiems tamistos atidengimams, apskritai sznekant; bet 
sakau, kad Džonas Silveras man patinka.

— Tas vyras yra tikras tūzas kazirose, — apreiszkė

— Laikrasztis ,,Revue Thera peutique” patalpino rasztų paduo
tą D-ro Menahem Hodora ant susirinkimo Konstantinopoliaus daktarų 
draugystės apie jo bandavones apželdinti nuplikusių galvų. D-ras 
Menahem sako, kad darant bandavones ant nuplikusios nuo ligos vie
no ligonio galvos, jis persitikrino, kad szmoteliai plaukų, psimti nuo 
ilgplauk, s i skari fikatoriumi atsakaneziai įsodyti, prigyje odoje, 
pasidaro szaknks ir suželia kaip karklų szmoteliai susodinti į žemę; į 
du tris mėnesius jie niekuom nesiskiria nuo plan k gamtos apželdin
tos galvos. Taigi tas būdas apsaugojimo nuo nuplikimo yra daug ge
resnis, negu visoki neva stebuklingi skystimai ant atželdinimo nuslin- 
kusi plauk Rods’ir Menahemo būdas reikalauja dar pagerinimo, 
bet jis surado pamatus, ko reikia ant apželdinimo nusunkusios galvos: 
kiti daktarai galės ta būdų labjaus pagerinti. Taigi gal neužilgo ne
patiksime visai plikų galvų.

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

Gal nori nusiųsti pinįgų į Lietuva, 
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar 
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte 
permanė, nes szifkortes parduodu ant 
greičiausių ir drueziaus-ių Laivų. Taip 
gi nori n ežiam įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STUBAS ant lengvų isz- 
iygų-

H- IMHycaR,
212—214 First str. 

ELIZABETH, N. J.
Telefonas 576
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J. Slivinskas ir
SI. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY Is J

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

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

ELIZABETH, N. J.

GBlWS Mifffliiis
Czebatai ir Czeverykai!

Jei nori pirkti czebatus, czeverikus 
arba kolioszus, tai eik pas

Louis J. Sauer.
ant

1’0First Corn. Court str.
ELIZABETH N J.

Czia tu rasi geriausius czeverik - už 
pigiausią preke visam mieste. As ne
įtikau blogo tavoro.

F. L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl lentų 

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

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Vardas 

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

Fabrikai 
fflliabethport N. J.

Earl, Ark. 
Ballscan, Quebec.

Žemesnis Ya das 
ant

S. Front str.
ties Elizai eth Itiver

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

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

Telefonas 665.

Pirmos kliasos lietelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

uvių. Pirmos kliasos visoki gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotells

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

T r a j a n k a.
Ar nori geros Trajankol'į .Jeigu taip, 
tai pirk E/iMFf.S‘0 LIETUVISZKA 
THAJAXKA, susidedanezią isz czystų 
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėta. 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji 
tnui pirma užmokesezio.

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

P. W.Bierstek & So, 
107 S. Main St. Shenandoah, Pa.

’.’’.KNYGŲ
Lietuviszkas knįgas parduodu

gyflnoles.
Parduodame ir siuneziame i vi

sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusių ligų. Raszydami 
gromatas indėkit už 2 c. markę 
dėl atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikinsią užeiga dėl gerų žmonių ir 
dėl pakelevingų pas

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

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszki.

skvajeris.
— O dabar pridūrė daktaras — man rodosi, kad Dži- 

mas gali eiti su mumis podraug.
— Žinoma — atrėmė skVajeris. — Imk skribėlę, 

Hawkins, — eisime pažiūrėti laivo.

' IX.

Parakas ir ginklai.

(Tolinus bus.)

Fred- Terstegen, 
Jnvelirius, Dziegornįkas ir Sidabri- 

ijkas. Parduoda parasonus, yvairius 
iiiegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broad str. Elizabeth, N. J.

F. A Bergen
Parduoda Wholesale 

Cigarus ir visokį Tabaką.
1305 Elizabeth Ave.

I Elizabeth, N. J.

I • B. Bloch.
I Twiogcriausiai taiso ir

I Par(Iuoda visokius dzie-

M'orius 8z*a*^au av,k' 

|Į$K sinius ir sidabrinius dai 
I YW® tUS.
I afigy 210 First st. Elizabeth?

N. J.

G eis tume pamatyti
daugiau vyru,

Szitas musų sztoras yra labai popui 
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri 
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru
li- sakom, kad kiekvienas nusistebės ir 
netikės isz teip žemos prekės ir kad bu
tu geras ta voras. Mes tikrai žinome, 
kad niekur taip pigiai negausite visokiu 
virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit- 
tokiu apsivilkimai reikalingu daiktu. 
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar. 
szkiniai, ka kasztavo 75ct. dabar par- 
duodame už 50ct.

F. J. Vogei,
136 FIRST SRT.

kopigiausa. Užpraszant jų katalio- 
gų reik įdėti į gromatų markę už 
5 c. ;popieriniai pinįgai siuneziasi 
registravotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis, , 
TILSIT, Ostpr, Germany. 

tėvynės” sargas.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

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

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

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po Į dolerio.

GcmAviI,

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

v

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

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į bonkas šokiu 
alus: Ballantinų, Fuigenspausų ir 

1 Lagerį ir tt.

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

I. RICE,
Tuo jaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į saliunus alų,
r. tįt.oret c

J-I.G. Oesteple 
apd Co.

224 north 9-th str,
Philadelfhia, Pa,

importavotojai
Arnotu ir kieb’ku. 
tuos daiktus taipgi praktiszkai 
pataiso.
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Banka Bischoiio
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te 
New-Yorke
-------- o---------

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

įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz 
tuvių į krajų važiuojantiems ir isZShlllCZiame SZipkorte 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

W. K taborskįs ir J. Wionneras,
valdytojai. v'*''1

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

W. SlOiiKH,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO* ILL

Mano Dirbtuwe tapo
ApdoioanotaDWIEMS MEDALIAIS

aut Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.
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KARŪNŲ, SZARPŲ,^
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

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

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

turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei 
tingiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainytP 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
iriausius lotus Philadolpllijoje ir CamdollC? o gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

T. Domansi
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiIade|phia,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.

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

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietu viszkas saliunas
XI- VEideiLcos, 

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-----
B A11 ASTON 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. Elizabeth port, N. J. 

Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth, N. J.
—— ■tlKBMnmCCTWMWBnagmMOWTMWJl.l I ■ WI7* mil I— ■!—Mt' 

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport, 

N, J. Palei Central di pa.
A. HOFF propr

Parduoda sznapsą, vi na, cigarus Ir 
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas duris.

B. Brody
Geriausias visam mieste bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street 
ELIZABETH. N. J.

flnS3SQB3CE2SSZ&EKKBSiESZXDEEĖžSX£i3ESBSHB

VISI VYRAI PAS

Joną Smaidziuną!
Rasite szaltą alų, seniausias 

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

Atsilankyki! po numeriu:
246. 1-st st. cor. Port Avenue 

ELIZABETH, N. J.
Kiekvieną subatos vakarą muzika 

ir szokiai.


