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Žinios isz Amerikos.

— New York. Straikas ant elektri' 
Kinio kelio Brooklyn’o ir Manhutan matomai 
jau baigiasi, kadangi karai jau vaikszczioja 
veik taip, kaip ir visados, iszėmus tik neku- 
rias linijas, kaip 2 avė New Yorke, kur vago
nai vaikszczioja po globa policijos recziau ne
kaip paprastai.

Darbinįkiszkos partijos naczalnikas, Par 
sons, tvirtina, kad straikas szių nedelia prasi
dės vėl ant tikrų j ų. Pereitą nedėlios dieną 
buvo susirinkę perstaty tojai visokią darbini 
kiszkų organizaciją, kur nutarė sutverti nau
ją politiszkų darbinįkiszkų partiją ir tame 
mieryje likosi nutarta suszaukti konvenciją 
ant 7 Rugpjuczio. Ineszimą priimta su entu
ziazmu, o. ant susirinkimo užpraszė visus re
formų prietelius.

Prižadėta pribūti su pinįgiszka pagelba 
dėl straikierią straikuojanezią ant gcležkclią, 
o kada ta bus duota, galima tikėtis, jog strai
kas prasidės ant tikrąją isz naujo.

Ant susirinkimo asztriai kritikavojo mie
sto rėdą, jog paskyrę $150.000 ant priėmimo 
Dewey’o, o vietoje pagelbos iszsiuntė palic- 
monus su lazdom prieszai straikicrius.

— Austin. Texas. Gubernatorius 
Sayes iki sziol apturėjo 38 atsakymus ant isz- 
siąstu per jį užkvietimų į gubetnatorius ir gc- 
neralnus valstijinius advokatus, idant pribūtu 
ant konferencijos 20 Rzgsėjo į St. Louis, mie
ryje apsvarstymo dalyką, idant visos valstijos 
darbuotųsi iszvien prieszai trustus ir monopo- 
lią. Keli gubernatoriai prižadėjo tikrai pri 
būti, o kiti apreiszkė,-jog pribus, jei tik jiems 
laikas pavelys.

— Algeria, kariszkas ministeris, pądėka- 
vojo už dinstą. Jo vietą ketina užimti jone 
rolas Green, kuris, gavęs žinią nuo preziden
to, tuojaus nusidavė į Washingtona.

— Now Y o r k. Pereitą pėtnyczią nu
mirė staiga smerezia Robertas G. Ingersoll.

Ingersoll turėjo didelę įtekmę politikoje, 
buvo geras kalbėtojos, provinįkas, autorius 
ir didžiausias valnamanys. Per ilgą laiką jis 
kariavo priesz krikszczionybe, nepripažinda- 
mas esybės Dievo, dnszios ir to viso, į ką 
krikszczionys tiki.

— Pati buvusio kongresmano W. H 
Felton’o, pradėjo agitavoti, kad amerikonai 
paliautu karę ant Filipinų. Ji iszsiuntinėjo 
rasztus į visas moteris Suv. Valstijų, vadin
dama dabartinių karę ,,skcrdyne nekaltąją” 
ir szaukia jais ant draugiszko pasikėlimo, i- 
dant tai nedorai karei padaryti galų.

Žinios isz pasvieczio,
------ O-------

— Rosija skubinasi su apginklavimu ky- 
niszką savo portą. Neseniai valdžia paskyrė 
12 milijoną rublių ant įtaisymą porto Artūrą, 
o sziądien telegramas danesza, jog ant fortifi- 
fikacijos kariszko poato Vladyvostoke pasky
rė arti 1-1 milijoną rublių. Ir tai darosi toje 
pat valandoje, kada suszaukta per Rosijų kon
ferencija pakajaus Hagoje tciaaujasi apie nu
ginklavimą.

V o k i e t i j a. Prieszai vokieczius Kiau 
czau (Kynuose) atsitiko maža revoliucija. Pa
gal tais žinias susitvėrė gauja kynieczių, susi 
dedanti isz 1000 vyrą ir apsiginklavus į viso
kius ginklus. Ta gauja užpuolė ant vokiszką A
uaednįkų ir inžinierių, užsiimanezią dirbimu 
geležkelio. Urėdnįkai, kurie ten neszioja su 
savim ginklus, ne nepamislyjo apie atsigyni
mą, tiktai ant tą pėdą prasitraakė įszalį. Ka
da paskui partraukė vaiskų, gauja kynieczią 
nesitraukė į szalį, bet staeziai stojo į kovų. 
Apie kozą tik t„ek žinoma, kad 9 kyniecziai 
ikosi užmuszti. Tolesnių žinią iki sziol neda 
tyrėm.

— Baisus badas vieszpatauja vokiszkoje 
Afrikoje tarp muriną. Murinai isz tą szalią, 
kur užpuolė badas, persikelia kur kitur, užim
tais taipgi mirszta. Priežastis bado yra sze- 
reneziai. Vokiszkas randas paskyrė nekuriu 
sumą dėl badaujanezių ant nupirkimo maisto, 
bet pagelba atėjo per vėlai; vokiszki kamiso- 
riai pranesza, kad daug kaimą pasiliko tusz- 
czią. Gyventojai isz dalies iszsineszino, isz 
dalies iszmirė.

— Re m n e s. Advokatas Dreyfuso De
mange, teiravosi su juo anų dieną nuo 12 isz 
ryto iki 1 po piet, po tam buvo daleista Drey
fuso paežiai pasilikti su vyru per porą valan
dą. Kada Dreyfuso pati iszeidinėjo isz kali 
nio, moteriszkos delcgatkos sutiko ją palei 
vartus ir iszreiszkė sųjausmą varda visą Pran
cūzijos moterių.

— Vokieti j a. Pranesza, jog smarkus 
drebėjimas žemės davėsi jausti AVestfalijoje ir 
isz tot priežasties sukilto galerija kasykloje 
Recklinggausen, netoli nuo Herne. Suvir- 
szum 60 darbinįkų tapo palaidotu; ikisziol 
tik keli liko iszkasti sunkiai sužeisti. Kas su 
kitais dėjosi, ar dar gyvi nėra jokios žinios. 
Mieste Herne namu murai susiaižė ir langu 
rūtai iszbirk. Tasai žemės drebėjimas davėsi 
girdėti kbai toli net siekė apigardos miesto 
Monastiriaus.

— K y n a i. Isz visu pusiu apszczios 
vieszpatystės ateina žinios apie didelius sumi- 
szimus. Tarsi žmonės pakurstyti nuo yvairiu

faeatiku taip ežia įnirtę ant visu svotimtau- 
cziu, jog visoms tautoms, kurios turi kokias 
nors Kynu vieszpatystėjc naujokines, kybo 
gyvasties nustojimo pavojus. Ypa.ingai vie
nok ta neapykanta atkreipta ant vokiccziu. 
Pagalinus nekurie laikraszcziai atviaai szaukia 
kynieczius į karę su vokiecziais, be atžvilgio 
ant ju pasekmės. Szitoje netolimoje ateitėje 
be abejonės ir įvyks ir tarp paežiu europiecziu 
karė, kurie po szmoeziukų Kynu žemę dras
ko,

— 11 a 1 i j a. Laikraszcziai pranesza, 
jogszv. Tėvas yra sveikas ir žada įsakyti Ir- 
landijos vyskupams, kad jie jubilejaus metuo- 
sej t. y. 1900 laikytu tautiszkų susirinkimų 
mieste Armagh.

bus 20 d. Rugpjuczio (August).
Brooklyn’o parapija nusamdė už §300 di

delį garlaivį vardu ,,ISABEL”, talpinantį 800 
ypatą (asabą). Garlaivis tas plauks į Roton 
Point (Connecticut’o szteite), 40 mylią nuo 
New York’o.

Ant laivo yra įtaisyta labai gera salė szo- 
kiams, teiposgi restauracija ir visokios viga- 
dos dėl 800 ypatą. Po pusketvirtos adynos 
plaukimo juriomis bus duota žmonėms kelios 
adynos atsilsėti ant žemės ir pasibovyti Ro
ton Pointo parkuose (ten yra visokios žaislės 
randamos priemariniuose miesteliuose, kaip 
antai sūpynės, maudyklės ir t. t.) Ant laivo 
grajys lietuviszka muzikantą draugystė ir 
dainuos tautiszkas dainas lietuviszkos par. 
koras. Adyna iszplaukimo ir vietą pažymėta 
ant tikietų. Tikietas (už kelionę, ir įeigų ant 
koncertą ir szokią salės) 50ct. suaugusiems, 
vaikams iki 15 metą 25ct..

Dalis-pelno eis ant tautiszkų reikalų.
New York’o ir New Jersey’s lietuviai ne

privalo apleisti szitos progos pasirodyti priesz 
svetimtauezius, kad ir jie gali įsteigti ekskur
sijas ir pasibovyti patrijotiszkai ir inteligen- 
tiszkai.

Brooklyn’o parapijos klebonas 
ir komitetas.
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Isz keliones po Europa.
(Jono Falinio).

(Tąsa.)—
Ant galo atėjo trūkis ir taip nelai

mingai pasivieszčjęs tame szaltinyje lie- 
tuviszkos civilizacijos — Tilžėje, del ku
rios atlankymo užsukau tokį galą kelio, 
gaiszuodamas laiką ir praleisdamas pi- 
nįgus, traukiau atgalios vakarų link.

Kelionėje iki Berlynui neatsitiko 
nieko ypatingo. Sustojus Berlyne į va
goną įėjo storas rudas vokietys ir rusz- 
cziai lenkiszkai suriko:

— Mainykite pinįgus!
Iszsigandę tokio pikto „pono” už

guiti Lietuvos prascziokeliai pradėjo 
krapsztyti savo kiszenius. Keli, kurie 
turėjo dauginus pinįgų, padavė vokie- 
cziui. Tas jiems atidavė vokiszkais pi- 
nįgais. Bet kaip maine, asz isztyriau 
tiktai paskui. Kodą iszejo tas piktasis 
ponas, vienas žmogelis atsinesza pas 
madę saujoj Pinįgų ir praszo suskaityti, 
nes jis jų nepažįstas. Suskaicziau 40 
markių. Žmogelis už galvos nusistve- 
re. Už 30 rublių gavo 40 markių! Tai 
iszgirdęs kitas jaunas vaikinas, ką va
žiavo į South Afriką, papraszė suskai- 
tyt, ar jam gerai iszmaine, Pasirodė, 
kad tam vaikinui agentai Tilžėj ir ant 
trūkio nusuko net 58 rublius.

Tai kaip apsieina su Lietuvos emi
grantais. Apvagineja juos ir dar rė
kia! Kas įstabiausia, kad taip sargi 
Vokietijos policija leidžia tai per pirsz- 
tus, o užsiima užkabinejimu nekaltų 
žmonių. Tuibut vokiecziai pradeda sek
ti maskolius.

Po to vela be jokių stambesnių at
sitikimų nuvykome lyg Hamburgui. 
Czia vėl visus suvarė į barakus, tokius 
pat kaip ir Tilžėj — gal tik tuom ski- 
riancziuosius, kad czia del gulėjimo yra 
geležines loveles, kurių szienikai juda, 
tarytum gyvi ir rodos rengiasi iszlipti 
isz lovų — juose, vietoj szieno, susiviję 
lizdus paukszcziai, vadinami ut....s. 
Barakai czia labai dideli. Kiekvienos 
tautos žmones turi atskiras, taip sakant 
daržines (kambariais jas užvadįti butų 
griekas); moters taipojau atskirtos nuo 
vyrų. Apart to dar czia duoda valgyt. 
Isz ryto ir vakare arbatos, o ant piet ko
kių ten negardžiai kvepianczių kruopų 
arba koszes, už ką, žinoma, turi kiek
vienas užmokėti.

Barakų urednįkai baisiai bjauriai 
apsieina su žmonėmis: keikia, plusta, o 
kartais net ir musza. Macziau pats

kaip gavo kumszczia per veidą vienas 
lenkas. Norėjo pasiskųsti barakų na- 
czalnįkui, bet tai daryti žemesni urednį
kai nedaleido.

Yra ten neva iszkabįta ant sienos 
lentuke su paraszu, kad su skundais 
kreiptis reikia prie naczalnyko, bet at
rasti tą naczalnyką tiesiok negalima. 
Tame persitikrinau asz pats.

Turėdamas laukti garlaivio tris die
nas, norėjau iszeiti į miestą ir užeiti pas 
Suvienytų vVlstijų konsulį. Priėjęs prie 
tūlo urednįko klausiu pas jį, kas gai 
pavelyti iszeit į miestą.

— Nieks, — atsake jis ruszcziai ir 
užaigrįžęs nuvejo.

Neužsiganedinęs tuomi atsakymu, 
kreipiuosi prie kito urednįko, kurs isz 
visų szvelniausiai apsieidinejo su emi
grantais, Tas man pasakė, jog gal ir 
butų galima iszsipraszyti, bet ant to rei
kia daleidimo daktaro ir naczalnyko. 
Daktarą dar galima pamatyti, kada at
eina peržiūrėt, ar visi emigrantai saeiki, 
bet prie naczalnyko prieit, esą, labai 
sunku. O daleidimą gauti dar sunkiau. 
Po to jau ne nesirūpinau gauti daleidi
mą.

Po begalo nobodžiai praleistų bara
kuose trijų dienų 20 d. Balandžio po 
pietų iszvede mus (važiuojanczius ant 
Londono) isz barakų ir nuvede ant gar
laivio „Viola”. In jį dar krovė tavo- 
rus ir mes turėjome laukti iki vakarui.

Vakare, kada jau laivas buvo už
krautas ir rengėsi atsiirti nuo kraszto, 
atėjo du „ponai”. Užėję ant laivo isz- 
krete jin visas kamarkas ir peržiurėjo 
visus pasažierius, klausinėdami, kurie 
yra isz Maskolijos. (Sądraupai mano 
keliones buvo visi žydai, iszskiriant vie
ną latvį). Niekam neprisipažįstant, pri
ėjo prie manęs ir užklausė vokiszkai, 
isz kur asz. — I do not speak germa
ny — atsakiau nuduodamas, buk nesu
prantu ko klausia.

Tada užkalbino manę gudiszkai.
Patraukiau pecziais ir atsakiau an- 

gliszkai. kad nežinau ko jie nori. Davę 
man pakajų, priėjo prie latvio ir užklau
sė, kaip jis vadinasi.

— Jakubson — atsake latvys.
Apsidairė dar aplinkui, turbut žiu

rėjo, ar nepamatys dar ką nors pažvelg- 
tiną, ir iszeidami nuo laivo mostelėjo 
ranka.

Be abejones buvo tai maskoliszki 
sžnipukai, prisiųsti gaudyti beganczius 
Amerikon ar Anglijon Maskolijos poli-

tiszkus prasikaltėlius. Latvys buvo isz- 
balęs, kaip drobe, rankos jo drebėjo ir 
ilgai negalėjo atsakyti ant mano klau
symo. Iszleto atsipeikėjo ir neiszpasa- 
kytai nudžiugo, kada pusiau devintą va
landą laivas atsiyrė nuo kraszto.

ANGLIJA.
Laivas mus buvo labai mažas, taip 

kad pasažierių ir neperdaug esant, vos- 
ne-vos atradom sau loveles.

Vokiszkos jūres visą laiką mus ke
liones buvo ramios, pertai ir marių liga 
mažai ką įveikė. Taip laimingai yre- 
mes dvi dieni. Nakczia 27 •— 28 Ba
landžio buvome jau Temsos prieplau
koj, kur laukome praszvitimo. 28 d. 
isz pat ryto musu su latviu užsodino į 
mažą luotelį ir nuveže į Londoną. Žy
dai visi dar likosi. Vare juos pirmiau
siai į Custom house, peržiūrėt ar nesi
veža uždraustų daigtų.

(Tolinus bus.)
----- o------

Skirsnys antras.
L

APIE MYLISTĄ DIEVO.
Jau turim architektą arba mistrą ir 

plianą namų, dabar reikia tiktai mede- 
gos (materiolo). Turim trejopo men- 
ciaus medegą; pirmą duoda Pats Die
vas, o antrą ir treczią duszia su Dievu. 
Pirmu yra mylista Dievo, antru malda, 
o trecziu darbas (procia).

Žinoma yra visiems apysaka Evan
gelijoje apie milaszirdingą Samaritoną. 
Ant kelio į Jericho užpuolė žmogžudžiai 
ant keleivio žydo, apipleszę jį ir žaizdas 
uždavę, paliko pusgyvį neiszbegamai 
giltinei. Nelaimingas buųt pražuvęs, 
jeigu ne milaszirdyste Dievo but atsiun
tusi pagelbą. Tuom pat keliu važiavo 
Samaritonas ant asilo, o iszgirdęs deja
vimus sužeisto, prisiartino, pakele jį 
nuo žemes, nuveže į gaspadą, adave į 
gerą prieglobą, o ir ant vaistų paliko 2 
grasziu.

Tuom žydu Izraelitu buvo žmogus 
priesz atėjimą Kristaus. Žmogžudžiai 
tai yra velnias, užpuolęs atėmė jam tur
tus tai yra mylistą Dievo, o su tuom po
draug ir gyvenimą virszprigimtą, garbę 
dangiszką, sužeidė jį griekais, suriszo 
szniurais piktų pageidimų,.pametė pake
lyje ant smerties netiktai laikines, bet 
ir amžinos. Bet milaszirdyste Dievo at
siuntė į pagelbą Samaritoną, o tas Sa-



2?9

kalbėsime.
II.

f‘S
SY

Dievas sutei- 
per užpelnąs 
dasiekti amži-

maritonas buvo tai pats Jėzus Kristus. 
Jis atėjo ant svieto kūne žmogaus, arti
nosi Pats prie nelaimingo žmogaus, pa
kele jį žodžiu vilties, iszgyde jo žaizdas 
aliejų Savo Kraujo, maiszytu su vynu, 
nuveže jį į gaspadą tai yra į bažnyczią 
Kristaus, o nueidamas paliko du gra- 
sziu. O tie du pinįgai ženklina vienas 
mylistą paszventinanczią. o antras my-

neiszmetinėja jokio sunkaus grieko, vi
durinis spakajus duszios, szventa ramy
be, meile Dievo ir artymo, stropus pil
dymas prisakymų Dievo ir Bažnyczios, 
kantrybe prispaudimuose, pamilėįimas 
maldos, tankus troszkimas eiti prie szv. 
Kommunijos, kudikiszka dievmaldyste 
prie Motinos Dievo. Prieszingai isz 
sekanczių ženklų galima pažinti, katras 
nėra mylistoje Dievo, eina keliu atmeti
mo, ypatingai jeigu tinginiu yra tarnau
ti Dievui, nenori klausyti žodžio Dievo, 
eiti prie szv. Sakramentų, jeigu neturi 
kantrybes nelaimėse ir prispaudimuose, 
nekenczia artymo, neturi susimylejimo 
ant biednų, nesisaugoja progos grieko, 
papildo griekus smertelnus su piktumu 
ir gyvena juos atidedamas ant toliaus

.MYLISTĄ PASZVENTINANCZIĄ.
Mylistą abelnai vadiname visokią 

dovaną gerą. Bet plonesniame ženkli
nime to žodžio, mylistą yra dovana vir- 
szprigimta. katrą mums 
kia isz savo geros valios 
Kristaus, idant galėtume 
ną laimę. Kristus savo 
giausiu suvienyjo mus su 
žindamas mums meilę Tėvo dangiszko. 
Viskas, kas mus paszventina, paeina 
nuo vieno vienatinio szaltinio Kristaus. 
Prie to szaltinio Dievas szaukia griesz- 
nįkus, idant tenai savo nuodėmės plau
tų, kua tiktai apturi atleidimą griekų. 
Prie tų szaltinių atgaivinanezių yra pa- 
szaukti szventi, kur semia drąsumą nm- 
czelnįkystes, laimę paszaukimo, mylis- 
tas panystes, asztrumą gyvenimo.

Mylistą paszventinanczią atgaivina 
duszią naikindama grieką, katras yra 
smereziu duszios. Nevienam atsitaike 
matyt nabasznįką arba lavoną jau be 
gyvybės; koks nesmagus pavidalas; 
taippat iszžiuri duszia greke smertelna- 
me. Perstatyk sau, jog į tą nabasznįką 
vėl sugrįžo duszia, tuojaus kūnas atgijo, 
pasidaro gražus ir turi judėjimą. Tas 

_ pats daros su duszia, kad į ją mylistą 
paszventinanczią pargrįžta, duszia aptu
ri gyvenimą virszprigimtą ir gyvena 
Dievuje ir del Dievo, ir gyvena taip il
gai pakol žmogus grieku smertelnu tos 
mylistos neiszvaro.

MRLISTA PAGELBINE IR JOS 
REIKALAS.

Apart mylistos paszventinanezios 
neatbūtinai reikalinga yra del duszios 
mylistą pagelbinia taip vadinama, jog 
dusziai duoda sylų del gero.

Kožnas silpnas, sako szv. Bona
ventūras, reikalauja pagelbos; aklas 
reikalauja vadovo, ligonis maisto, me
dis litaus, lyginai žmogus nusilpnėjęs 
isz priežastirs grieko pirmgimio reika
lauja Dievo pageibos, idant savo pasky
rimą dasiekti, o ta pagelbo yra mylistą 
pagelbinia, katra jau tai žadina protai 
szviesa vidurinia, jau tai valią, vienu 
žodžiu žadina prie gero.

Be tos myllistos žmogus negali da- 
siekti iszganymo, nes negali savo loc- 
nomis sylomis prisikelti isz grieko nei 
susivienyti su Dievu. Kaip akmuo, ga
li be svetimos pagelbos nupulti ant že
mes, bet pasikelti į augsztį negali, taip 
duszia lengvai į grieką įpuola, bet pasi
kelti prie Dievo, ar mislia, ar žodžiu, I
ar darbu, be pagelbos Dievo negali. 
,,Be manęs nieko negalit padaryt”, sa
ko Pats Kristus, vienu žodžiu paredke 
virszprigimtame žmogus pats nieko ne-

III.

■4*

UŽLAIKYMA IR DAUGINIMAS 
MYLISTOS PASZVENTINAN-

CZIOS.
Be aiszkaus apreiszkimo, Dievo nie

ks negali būti visatinai persitikrinęs, ar 
jis turi mylistą paszventinanczią, tai yra 
ar jis yra mylistoje Dievo. Yra vienok 
ženklai, isz katrų galima maž-daug sprę
sti, jog esame mielais Dievui, 
ženklu yra musų sąžine,

IV.

PIRMUT1NE LIEIUVTSZKA 'BRAUKTU
VE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE 

VISOKIU PAVEIKSLU.
Turiu didžiausią ir geriausi^; trauktuvę 

fotografijų. Darbų atlieku pigiai, greitai ir 
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas 
pasidžiaugia. Dirbu žvilganczius, malevotus 
ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukia 
nabasznįkus jūsų namuose.

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

Preke už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o 
12 $4.oo. Malavoti $5.oo už tuz.; $2.oo "rei
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus 
kaip gausit pirmą prabą.

Taipgi mokinu daryt fotografijas už $25 
ir duodu lekcijas dėl -malevojimo dideliu pa
veikslą 50 et. už adyną, arba §20 už visą isz- 
mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai, 
vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir grei- 
greitai iszmokt. Szita profesija yra labai 
naudinga del lietuvių, tad nesnauskit, bet 
griebkitės prie mokslo, o iszmokę nesigailė- 
sit.

Del traukulio fotografijų vis tiek lyja ai 
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedeliom 

Į nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Su guodone

Benson
370 Bedford avė.

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

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

J. Daukszj s, 29 N. Welles str. alley,
W' kės Barre, Pa.

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

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

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

Brooklyn, E. D.
W. K. Pūkas, 258 Botle ave. Pittston, Pa
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J. M. Smalenskas
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj, 

lenkiszkoj, rusiszkoj ir slaveniszkoj kalbose. 
COLUMBIAN RELIEF ..FUND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.
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gaus ir Dievo yra prapultis nepereina
ma, per katrą tiktai mylistą Dievo kai
po tiltas veda.

Pasakiau, jog apart mylistos pa- 
szventinanezios neatbūtinai reikalinga 
yra mylistą pagelbinč, nes mylistą pa- 
szventinanti prigatavoja prie gero, du-

Tokiu szią paszventina, ale prie darbo netrau-1 nuo §25. oo iki $5.oo sergant, o vis tik už vie- 
kada ji mums kia yra passiviszka.
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Ta draugyste teisingjausia už visas ir 
pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 85.oo, o 
paskui kas menuo po Sl.oo, o laike ligos mo- 
kasi* kokioj užraszytas ant „Police”. Yra

į" ■>'
I '.'Ži

ną dolerį ant menesio.

A



230

Į „Garsas Amerikos Lietuviiu | S The only Lithuanian newspaper in New § p York & New Jersey states, issued by Rev’s B. ® g Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szedvydis.
I PUBLISHED EVERY THURSDAYI — AT —J Elizabeth. N. J.
s Rev. B. Žindžius, Manager

<* Rates of Advertising

g One inch once — r- 0,50c.
» One inch one month — 8 1,00
£ One inch per year - — 8 10,00
»'
I LIETUVIU” 

lazduodamas kun. B. Žlndžiaus, kun J. Kau- 
lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. .Szedvydžio.

Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.

1 Plnįgus ir visokius ran«<raszczius reikia siųsti 
■ ant szlo adreso

REV. B. ZIND7AUS.
ELIZABETH, N. J.

x Lietuviai Amerikoje.
Gand Rapids, Mich. Pra

nas Stank, prezidentas Sus. kuopos nr. 
23, iszvažiavo į Dayton Ohio ir dar to- 
liaus važiuos dėl labo lietuvystės. Tad 
Sus. kuopos sąnariai per tą laiką su tau- 
tiszkais reikalais te kreipiasi prie T. J. 
Staven po nr. 256 Muskegon st.

— Mrs. Louis Jeble iszėmė varen
tą prieszai Adomą Rice, lietuvį, kaltin
dama jį už lindimą prie 13 metų senumo 
jos dukters. Adomas Rice likosi are- 

vai. Kokios pasekmes isz to iszeis, 
pranesziu paskui.

.... o... .
Wilmington, Del, Oras, gra

žus, lietuviai sutikime gyvena. Darbai 
pusėtinai eina, bet darbinįkų ne stoka, 
nes kompanijos ant tiek mokestį pakė
lė, kad kiekvienas nori dirbti. V.

-----o-----
E 1 i z a b e t h p o r t, N. J. Perei

to panedelio dieną bevo laidotuvės duk
ters Juszkauckų metų senumo. Buvo 
tai pirmutinė vienturtė dukrelė.

— Seredos dieną numirė vaikas 
Matulaiczių. Laidotuvės atsiliko ketver-

— Jonas Smaidžiunas, kansztėbe- 
lis, panedelio vakarą apturėjo varentą 
aresztavoti Mike Day už bjaurų sumu- 
szimą Alberto Aklish’o. Prova’užsi
baigė tuomi, kad kaltinįkas užsimokėjo 
kasztus.

Aukos Paryžiaus parodos 
kasztams.

City $10.00
Buvo $138.81, tad ,,Garso“ redakcijoj 
viso labo $148.

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

Rev. B. Žindžius 
Elizabeth, N. J.

aukas

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

— G e r n s e y, Ohio. Susitvėrė 
ežia nauja kompanija, kuri nupirko 700 
akrų žemės su anglių sluogsniais ir ne
užilgo atidarys ant jų kelias kasyklas.

— Natrona, Pa. Darbai eina 
ežia gerai kaip ir dviejose mažesnėse 
stiklų dirbtuvėse.

— P i t s b u r g h, Pa. Baltosios 
blekės darbinįkai, prigulintiejie prie 
Amlagamatep Association ir dirbanti 
trustinėse dirbtuvėse, pareikalavo 15$ 
pakėlimo mokesties. Trustas, bijoda
mas gerai susiorganizavusių darbinįkų, 
iszpildė jų reikalavimą ir prižadėjo mo
kėti pakeltą algą iki 1 Liepcs 1900 m. 
Tokiu budu tapo praszalintas straikas 
50,000 darbinįkų.

— B r i d g e t o n, N. J. Sustraika- 
vus vietinės stiklų liejinyczios darbinį- 
kams, kompanijos priėmė kitus ir mėgi
no pradėti dirbti. Straikieriai unijonis- 
tai užpuolė ant skabsų, iszpylę gerai 
kailį, visus iszvaikė.

— Wheeling, W. V a. Tūlose 
vietose yra stoka kalnakasių, 
pareikalavimas yra labai didelis.
gelyje vietų stato naujus peczius degini
mui kokso.

Kokso
Dau-

karių darbinįkai sustraikavo antru kar
tu dėlto, kad kompanija neiszpildė savo 
duotų prižadėjimų prie pirmo straiko. 
Antrojo straiko pasekmes daug baises
nes; straikieriai su dinamitu drasko ka
rus ir buvo pasirenhę iszneszti į padan
ges namą su mas2inerijoms, isz knrio 
eina pajiega varymui karų ant visų lini
jų, Daugelyje vietų nukirto straikieriai 
dratus. Ant straikierių vietos norėjo 
priversti dirbti telefonų darbinįkus ir vi
sus elektrotechnikus, kurie taipgi visi 
sustraikavo. Daugelyje vietų straikie
riai užblokavo reles. Miesto majoras 
užragino miliciją užlaikymui tvarkos, 
nes policijos neužtenka.

Dokų darbinįkai Erie R. R. skai- 
tliuje 600 sustraikavo reikalaudami di
desnes algos.

— Bradeock, Pa. Vietinės 
Wire Works, kurios ant atlikimo viso
kių pertaisymų buvo sustojusios, pradė
jo vėl dirbti ir 1100 darbinįkų gavo jose 
darbą. Darbinįkai American Wirn Co. 
dirbtuvių taiposgi sugrįžo prie darbo.

— Ashland, W i s. Darbai ei
na gerai, be darbo žmonių nėra; ma
žiausias užmokestis už darbą yra $1,10 
— 2,00 ant dienos; paprastas dienos 
darbinįkas uždirba po $26 — 34 ant mė
nesio. Darbą ne sunku gauti ir isz ki
tur pribuvusiam.

— New York. Mėsinįnai East
men pjovinyczių pakėlė straiką, todėl 
kad pjovinyczių savinįoai, neužkęsdami 
unijos, praszalino nuo darbo kelis prie 
jos prigulinezius darbinįkus.

— Duryea, Pa. Kasyklose 
William A. prigulineziose Conneliui su
straikavo 500 darbinįkų reikalaudami 
pakėlimo mokesties. ‘ Connelis reikala
vo, kad darbinįkai grįžtu prie darbo ir 
žadėjo jų reikalavimą isztirti.

— Hellertown, Pa. Isz senų 
rudos kasyklų Wharton semia vandenį 
laukan, kur viską prirengus pradės dir
bti.

— Gilberton, Pa. Darbai 
ežia eina gerai: dirba po 5 d. ant san- 
vaites po tris bertainius dienos; nuo už
darbio numusza po ąct. nuo dolerio.

— Latrobe, Pa. New Yorko 
ir Chicagos kapitalistai rengia ežia 400 
naujų kokso peczių, prie kurių neužilgo 
prasidės darbai.

— Medina, N. J. Darbai vie
tinėse akmenų dirbtuvėse, kur dirba 
nemažai lenkų, eina pusėtinai. Nese- 
nei pakele darbinįkų užmokestį ant 7^.

— Blackwood, Pa. Darbai 
York Farm ir Blackwood anglių kasy
klose jau neapsimoka, todėl gal jau su- 
visu uždarys.

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

MOksliszkos žinios.
Nauja nuomone apie prasižengėlius.
Paryžiuje iszejo naują knyga d-ro de 

Eleury po vardu ,,Prasižengėlio Protas”. Au
torius ima joje vidurinį kelią tarp teorijos 
Lombrozo ir jo prieszinįką.

Apie tą knygą sztai ką raszo moksliszkas 
laikrasztis Cosmos:

„Be abejo ant svieto yra pagedę žmones, 
paskirti ant kartuvių, kurią prigimtais namais
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yra kalinys ir su kuriais negalima sugyventi. 
Tie užgimę prasižengėliai, kaip juos vadina 
Lombrozo, yra tokiais dėlto, kad jų smegenys 
yra pagedę — tai vis žinomos teorijos Italisz 
ko kriminologiszto, kurių dabar beveik nie
kas nesilaiko. Kiti tvirtina, kad prasižengi
mai yra pasekme netikusio iszauginimo, seki
mo (initacijos) ir įtekmės aplinkybių, ir tie 
'turi daugiau tiesos. Mauriae de Fleury ban
do eiti viduriniu keliu. Jis aiszkiai iszguldo 
psychologiją nerviszkos sistemos ir mechani
zmą reflektyviszkų veikmių, bet ypatybė, tei
sybė ir liuosybė yra daug painesni suprati
mai, nekaip jam rodosi. Daktarai, tiesa, ne 
viename atsitikime iszrodė, kad prasižengimas 
likosi papildytas dėlto, kad žmogus sirgo, 
bet vis pasilieka klausymas, ką padaryti su 
tais prasižengimais, kuriuos papildo sveiki, 
normaliszkai sudėti žmonės.”

Cezaris Lombrozo, kurs kaip dervinistas. 
nepripažįsta žmogui liuesos valios, bandė pri- 
skaityti visus vagis, razbainįkus ir tt. prie 
serganezių, nenormaliszkų žmonių, kurie pa- 
veldyjo palinkimą prie pikto nuo patėvių. 
Pats Lombrozo vienok matė nupuolimą savo 
teorijos. Abelnai visos teorijos, kurios sten
gėsi priskaityti žmogų prie besensinių gamtos 
sutvėrimų, jau mato savo galą. Vagis va- 
kia, galvažudys pjausto gerkles ne dėlto, kad 
jo diedelis vogė ir užmuszinėjo, bet dėlto, 
kad neturi doriszko pajautimo, o neturi dėlto, 
kad negavo gero iszauginimo arba susidrau
gavo su netikusiais žmonėmis. Dėlto de Flcu 
ry pataria daugiau duoti vaikams doriszko ir 
religiszko iszauginimo, o atkakliems užvesti 
tam tikrus namus, kuriuose jų būdas persi
mainytų per pamokinimus ir pripratinimą 
prie sunkaus, doro darbo.

Vienok autorius ima, kaip sakėme, vidu
rinį kelią ir dėlto Cosmos priduria: „Tarp 
daugelio klaidingų nuomonių, daug vienok 
akyvų žinių galima rasti szitojo knygoje.”

Teatras ir Muzika.
Pasklido pernai placziai po visą svietą 

garsas apie oratorijas jauno kunigo Lorenzos 
Perosi’o. Už rubežių Italijos jos vienok ne- 

. sutiko tokio pagyrimo, kaip Milane arba Ry
me. Paryžiuje ,,Prikėlimas Lozoriaus” pra
ėjo be įspūdžio, Berlyne staeziai iszj noktas. 
Nesiseka taipgi Pcrosi’ui ir Amerikoje. Pa
statyta pereitą žiemą oratorija ,,Prisikėlimas 
Kristaus” neturėjo pasisekimo. Pirm kelių 
nedelių iszstatyta Bostone oratorija „Persi- 
mainymas Kristaus” sutiko pilną Jiasco. 
Sztai ką raszo ,, American Atr Journal”.

,,Muzika (Perosi’o) nieko žmogui neįkve
pia, neszneka nieko nė į protą, nė į jaus
mus.... Orkiestracija labai prasta; muzika 

j be charaktieriaus, be kontrastų, be nurody
mų, jog yra nėparaszyta kokio gabesnio kon
servatorijos mokintinio. Giedotojai stengėsi 

I kaip galėdami pastatyti namus isz sauso smė- 
I Ho, bet smėlys pergalėjo.”

---- o-----
D’Anunzio’s nauja pjesa.

Į Garsus italiszkas poetas ir rasztinįkas

D’Anunzio paraszė naują teatraliszką veikalą 
,,Gloria” ir iszstatė jį pirmusyk Neapolyje. 
Nežiūrint ant to, kad pirmutine rolę loszė to
kia svarbi aktarė, kaip Eleonora Duse, vie
nok ,,Gloria” neturėjo visai pasisekimo. D’A
nunzio taip užpyko, kad pasiryžo iszleisti sa
vo veikalą atskirioje knygoje ir paszvęsti jį 
„szunims, ką iszszvilpė jį Neapolyje.”

-----o-----
— „Susivienyjimo” spaustuvėje iszejo 

nauja drama: ,,Prilips ožys galą liepto”. Ver
sta ji yra isz maskoliszko ir raszyta L. Tolsto
jaus. Originale drama yra 5 aktuose, bet lie- 
tuviszkojc kalboje atspausta tik du aktu. 
Pradžia (du aktai) buvo prisiųsta į Ameriką 
pirm 7 metų „ant pažiūrėjimo”. Tą tai pra
džią dabar ir atspaudino „Susivienyjimas”.

— J n Petrapilę atkako angliszka opere- 
tiszka trupa. Pirma opereta, kurią pastatė, 
buvo žinoma ,,Geisha”. Perėjo ji pasekmin
gai, prie ko daugiausiai plojimų rankomis te
ko poniai Montrose, primadonai.

Kalinio daina.
Gražiai, smagiai saulutė szvieczia, 
Glėbius prisiimtus spindulių.
Ant džiaugsmo visą žemę kvieczia 
Ir laukia džiaugsmo nuo žmonių.
Tik mano kambarėlį szaltą 
Nedusta meilingai apszviest, 
Pro langą geležinis apkaltą 
Nenor man spindulį isztiest.
Nors asz keneziu, bet nerugoju: 
Kentėjims mus visų dalis.
Ramumo dainas sau dainuoju, 
Nors terado aszaros akis.
Neliauju laiminęs gadyne 
Ir tas dienas ir valandas, 
Kada keneziu asz už tėvynę, 
Kaip surakino man rankas.
Neteik man sanjausmo, viengeneziai, 
Užmirszkit szirdgelą, draugai: 
Kas už teisybę gryną kenezia, 
Tam nepažįstami vargai.
Tokiam szirdis suteiks ramumą, 
Toksai pats savg sudrutįs, 
Jam viltis darbo duos linksmumą, 
Ir meilę brolių užlaikys.
Bet geiseziau, broliai mylimiejie, 
Iszgirst nuo jus kelis žodžius: 
Ar jaueziat, lietuviai mieliejie, 
Kad asz keneziu tiktai už jus?

p. Sekupasaka (isz „Varpo”.)
-----o-----

Juokai.
— Ko jus norite? Kas jus pervie- 

ni?
— Tai asz, atsako užklaustasis, es

mių pavargęs staliorius ir kadangi da
bar esmių be darbo, tai atėjau pas ta- 
mistą paklausti ar nepavelytumet savę 
pamieruoti ir padaryti del jus grabą, 
nes po smert dusyk tiek kasztuotų.

....o....
— Jonai, ar nuvalei mano czeveri- 

kus?
— Ne, pone, bereikalo ir czystyti, 

nes sziądien didelis purvynas, tai ir vėl 
iszsipurvys.

Po kelių dienų liepia ponas priesz 
paežius pietus užkinkiti arklius į kelio
nę. Tuom tarpu Jonas sako:

— Ponas, juk asz dar nepietujau.
— Tai, juk bereikalo valgyti, nes 

už valandos vėl busi alkanas.
..........o...........

Ant isztyrinejimo vagilių bandos, 
viens užklaustas vagilius, isz kur jis e- 
me raktus del atrakinimo visokių užrak
tų mieryje vogimo, atsake ramiu bal
su:

— Tai yra brangus palikimas po 
mano nabasznįkui tėveliui.

— Tai ne tiesa, jog skiepysimas 
raupų gali pagelbeti. Liepiau įskiepy
ti savo.vaiką, ir kas? Nupuolė nuo 
trepu ir iszsilaužė sau koją....

..........o...........
Ant koncerto.

Giesminįkas: —Turiu gerą ausį..
Kritikierius: — kaip gaila, kad ta- 

mista negiedi su ausia.
----- o------

Pajieszkojimai.
Reikalingas yra geras lietuviszkas kopė

jas, mokantis gerai kepti duoną ruginę rugsz- 
czią, taipgi ir baltą ir tt. Turi būti blaivus, 
mokąs kiek nors angliszkai. .Teiksis atsiszau- 
kti ant žemiau padėto antraszo, bet tik toks, 
kurs gerai iszmano tą darbą. Mokestis gera.

The Lithuanian Groceries
52 Holyoke str.

Northampton, Mass.

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
JPhiTa Dental Rooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa

Tįsto M Barsi House,
Stein & Markovisz, Propr’s

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

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st. Elizabethpob th, JN



vietą. Czia yra taipgi padėtas upelis, ką plaukia isz pradžių 
pagal pietinį pakrasztį, paskui pasisuka į sziaurę ir įpuola į 

Paraszė Robertas L. Stevenson. Imares vakariniame kraszte. Geresnes vietos negalima rasti
(Tąsa ) I atsilseįimui ir pataisymui laivo.

... t-.., .. ... —Acziu tau, — atsiliepė kapitonas.— Praszysiupas-Neuzilgo Dikas sugrįžo su rumu, ir visi trys pradėjo . n -i 1 . . .A -i » tt- • T-l- . » • j-* - kiau tavo pagelbos, o dabar gali eiti prie savo darbo.,,Ant sveikatos , „Uzseni Flintą —girdėjau zo- __ , ° , ... ...... . • j • tt. • Nusistebėjau szaltumui, su kuriuo Silveras apsakinėjoAtėjus Silvero kalemai, jis užgiedojo: ,, U z musų svei- . .... . . ....................... r „T .. . . . • -i • „ apie sala, bet iszsigandau, kad jis pneio prie manęs. Be a-Laikykis gerai, gyvensi ilgai. ,1 . ..... :. f . _„ . ii- • • i_ ■ . ■ • _• bėjo jis nežinojo, kad girdeiau jo szneką isz statines, o vieToje valandoje szviesa įpuolė įstatine, ir pažiūrėjęs ;, .J . . , . , . ." • . • nok tuomet taip buvau iszsigandęs jo kraugerystes, kad nega-augsztyn, pamacziau užtekėjusį menulį, ir tame pacziame lai- 1 ° x J & J &
ke atsiliepe balsas isz prieszakio: „Žemė matyti!”

džius.

XII.
Kariszka. rodą.

Ant laivo viskas sukruto; kas tikt gyvas buvo bego į 
priesząkį; pasinaudodamas isz to sumiszimo iszszokau isz sta
tines ir apibėgęs visą laivą aplinkui atsiradau ties kitais tuo 
paežiu laiku, kad iszejo ant virszaus Hunter ir d-ras Livesey.

Visi buvo jau susirinkę. Rūkas pradėjo kilti augsz- 
tyn ir menulis apszviete vandenius. Pietvakariuose davėsi 
matyti du neaugszti kalnai, į porą mylių viens nuo kito. Už
pakalyje jų riogsojo treczias, daug augsztesnis, kurio virszu- 
ne buvo vis dar užklota ruku.

Viską tą maeziau kaip per sapną, nes vis dar nebuvau 
atsipeikėjęs nuo iszgąsczio, kurį patyriau statinėje. Neužilgo 
kapitonas Smollet paliepė nugręžti ,, Hispaniola” truputi į pa
veji, ir mes iszlėto pradėjome artintis prie rytinio salos krasz- 
to.

mano deties.
— Ai, — kalbėjo jis — szita sala yra gera vieta to

kiam vaikui, kaip tu, pasibovyti. Iszsimaudysi, laipiosi ant 
medžių, galėsi medžioti ant ožių, — ką asz sakau, szokinesi 
pats po kalnus kaip oželis. Atsiminęs apie tai jaucziuosiu 
jaunu isz naujo. Bet, pasikark mano medine koja, visiszkai 
užmirszau apie tavę. Geriausiu daiktu ant svieto yra būti 
jaunu ir turėti deszimtį pirsztų ant kojų — kaip manę gyvą 
matai. Bet jeigu norėsi pavaikszczioti po salą, paimk senį 
Džoną su savim, — eisiu, kaip tavę myliu, ir nepaisysiu ant 
savo medines kojos.

Ir plodamas manę su ranka, kaip tikras prietelis, jis 
nukulszino žemyn.

Kapitonas Smollet, skvajeris ir d-ras Livesey szneke- 
josi tarp savęs, ir nors troszkau kuogreicziausiai pasakyti 
jiems, ką girdėjau statinėje, vienok nedrįsau prie jų prisiar
tinti. Kad vis dar jieszkojau savo mislyse progos prieiti prie 
jų be nužvelgimo, d-ras Livesey paszaukė manę pas savę. 
Užmirszo jis pypkę apaczioje, o kad be jos apsieiti negalėjo, 
liepe man ją atneszti. Prisiartinęs prie jo ir apsidairęs, arApsimalszinus džiaugsmui tarp užgulmes, kapitonas 

atsiliepė:
— Na, vyrai, ar nėra tarp jūsų tokio, kurs butų pir

miau matęs szitą salą?
— Asz maeziau, — tare Silveras. — Sykį ėmėme czia 

vandenį, kad buvau virėju ant viano pirkliszko laivo.
— Man rodosi, kad prieplauka randasi pietuose, mažo

je užtakoję? — paklausė kapitonas.
— Taip, pone, ties Giltinės salele. Seniau ten tan

kiai sustodavo piratai. Vienas isz marinįkų, su kuriuo tada į 
plaukiau, žinojo vardus visų vietų ant tos salos. Anas kai-į 
nas, ką matyt sziaurėje, vadinasi Pirmstiebiniu. Viso yra 31 
kalnai: Pirminis, Vidurinis ir Užpakalinis. Bet Vidurinis, 
anas uidžiausias, ant kurio dar stovi rūkas, — yra paprastai 
vadinamas Žiūronu, dėlto, kad piratai pagal jį orientuodavo
si. Tie piratai czia valydavo savo laivus, persipraszant ta- 
mistos.

— Turiu czia žemlapį, — tarė kapitonas. — Pažiūrėk, 
ar tai ta pati sala?

Ilgo Džono akys užvirė, kad paėmė popierą į rankas 
bet žvilgterėjęs ant žemlapio, susiraukė. Tai nebuvo tas pats 
žemlapis, kurį radome Billo Bones’o skrynioje, tik kopija su 
viskuo, iszėmus raudonus kryželius ir paaiszkinimus. Norsį 
Silveras buvo labai neužganėdintas, vienok turėjo tiek spė
kų, kad neiszsiduoti su savo užpykimu.

— Taip, pone, — tarė jis po valandos, — be abeje 
yra tai ta pati vieta, — dailiai nupieszta. Dyvijuosi, kas ga- 
lėio tain padaryti, nes piratai, man rodosi, buvo per tamsus > , . _ . . . . .
tokiam darbui. Bet žiūrėkite: „Kapitono Kiddo Prieplauka" Pnesz valandą tarSsl mUS nugalablntl- 
_ kaip manę gyvą matote, taip anas marinįkas vadino tą (Tolinus bus.)

— Daktare, pavelyk mau sznekėti. Nuvesk kapitoną 
ir skvaįerį į kaįutą ir paskui pavadįk manę kokiame norint 
reikale. Turiu baisias naujienas praneszti.

Daktaro veidas persimainė, bei tik ant valandėlės.
— Acziu tau, Džimai, — tarė gan balsiai, lyg butu ką 

įmanęs klausęs. —Tai viskas ką norėjau žinoti.
Prie tų žodžių jis apsisuko ant kulnies ir pradėjo szne- 1 

keti su kapitonu ir skvaįeriu. Kalbėjosi jie neilgai ir nors Į 
ne vienas jų nesusijaudino ne nepakėlė balso, man vienok bu- 
|voaiszku, kad daktaras pasakė jiems mano praszymą. Už I 

U valandos kapitonas liepė Jobui Andersonui suszaukti visą už- 
gulmę ant virszaus.

1 — Vyrai, — pradėjo kapitonas, kad visi susirinko —
paklausykite, ką pasakysiu. Sala, kurią dabar matome, yra 
tai ta pati, prie kurios plaukėme. Ponas Trelawney priesz 
valandą klausė manęs apie jūsų pasielgimą, o kad pasakiau 
jam, jog atlikote savo priderystę taip gerai, kad geriau ir 

’ pats nenorėjau, užtatai mes visi trys, skvajeris, daktaras ir 
asz, eisime dabar į kajutą iszsigerti už jūsų sveikatą, o jums 
liepsime duoti grogą, kad iszsigertumete už musų sveikatą. 

į Man rodosi, geresnio daikto niekas iszmislyti negali, ir jeigu 
jus patvirtinate mano žodžius, tai be abejo suszuksite ant

Nereikejo nieko laukti, — visi szauke taip nuoszir- 
džiai. kad asz beveik nustojau tikėti, jog tie patys žmones
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Didelis iszpardavimas.
Po vardu New Yorko rubsiuvių moterisz- 

ką skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kro- 
mas po numeriu 210 Second si. Elizabethport 
antras durys nuo aptiekos. Visie esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjj ati 
darymą, prasidedantį panedelyje 20 Kovo. 
Visoki ceikiai drapanos parsiduos konopig- 
iausei, 2 dailius prezentus duosime kiekvie
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo 
aptiekos.

Szviezias pienas randasi pn.
220 I-st st. stotis po nr. Garso.

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus 

arba kolioszus, tai eik pas
Louis J. Sauer.

ant
170 First V- Corn. Court str.

ELIZABETH N J.
Oila tu rasi geriausius czeverik •« už 

pigiausią prekg visam mieste. As ne
laikau blogo ta voro.

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

• Tari garu varomą masziną dėl lentų 
pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko 
tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J. 
Ofisas ir Vardas

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

- Fabrikai
lliiabethport N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Parduoda Wholesale
Cigarus ir visokį Tabaką.

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

E. Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Graho- 

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

Minersville, Pa.

LIETUVISZKAS AGENTAS!
Siunczia pinįgus į visas dalis 

svieto, kur jus prieteliai aplaiko 
szif-

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY W

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogerlaa- 
sius gėrymus. Sveozius savo vaiailna 
gerai, nes geri žmonės.

15 dienų. Parduoda taipgi 
kortes ant greicziausių laivų.

2i2—214 First str.
ELIZABETH, N.

Telefonas 576

T T • IX. J.

Elis, vynas ir alus puikiausi. 
168 Firts street

ELIZABETH, N. J.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

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

Telefonas 665.

Pirmos kliasos Ilotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAUCZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

uvių. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausių linijų.
Nepainirszkite, jog Kotelio

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

Ar nori geros Trajanko^, Jeigu taip, 
tai pirk LEWIS'O LIETUVISZKA 
TRAJARKA, susidedanczią isz czyrtų 
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykal laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji 
mui pirma užmokesczio.

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.BlERSTEia & 00.
107 S. Main St Shenandoah, Pa.

Parduodame ir siuncziame į vi
sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusių ligų- Raszydami 
gromatas indekit už 2 c. markę 
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikiasia užeiga dėl gerų žmonių . 
dėl pakelevingų pas

A. BAVARSK4
194 Firststr. ELIZABETHPORT, N. J.

Puikiausias alus, sznapsas Ir cigarai 
Žmonės geri sanžlnlszki.

DR. J- FELDMANN.
123 Bond str Elizabeth, N. J.

Duodu žinoti, jog atvažiovau į szi
ta miestą kaipo geros praktikos dakta
ras, mokantys kalbėti lenkiszkai, rus-1 
kai ir lietuviszkai. Kiekvienas, kuris 
atsilankys pas mang, bus užganėdintu.

adynos ofiso: nuo 8 — 10 ryto.
„1 — 3 vak.

• „G—8 —
Nedėliomis nuo 8 — 10 — ir 1 — 3 v.

MECHANICS CHEAP 
Sztore.

178 First str. Elizabeth N. J.
Szits yra naudingas dėl tavęs. 

Iszkirpk skaitybamas szitą apgarsinimą 
Iratsineszk jį su savim į musų kromelį, 
010 proc. bus tau nuleistas ant kiekvie. 
no pirkinio"

Žemesnis Yu d&s 
ant

S. Front str.
ties Eliza, tth River

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

W. Kalvaitis,
TILSIT, Otitpr. Germany.

Geistame 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 toip žemos prekės ir kad bu
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome, 
kad niekur taip pigiai negausite visokiu 
virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit- 
tokiu apsivilkimui reikalingu daiktu. 
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar. 
szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par
duodame už 50ct.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

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

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

Pernykbztis iv užpornyszksztis 
po 4 dolerio.

Gerkit

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

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

Tuojaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor 
Store ir dastatau į salimi us aliį, 

r. tįt.oret

136 FIRST SRT.

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

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

apd Go.
224 north 9-th str.

Philadelphia,' Pa,
importavotojai

Arnotu ir kieHku. 
tuos daiktus taipgi praktiszkai 
pataiso.
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Banka Bischoiio
$

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeltung, prljnur/ažlavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHll te 

New-Yorke
— O-----------

Siunczianie pinįgus visas dali* svieto pigei, saugei ir greitai

i1 įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
aivių į krajų važiuojantiems ir iszsilllicziame SZipkorte 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

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

Daneszam lietuviams, kad apėmėm ahtieką-po numeriu

1801 Penn Avenue
ir 18 ULYCZIA.

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

kaip ir amėrikiszkas, po pigiausias prekes. Dėl pagelbos bus visada 
aptiėkoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.
» Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie
kia atidaryta dieną ir naktį.

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

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

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

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

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiaPa
John C. Mannino-

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. SLOMINSKA
, CHICAGO. ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

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

? 679 Milwaukee Avenue 
t 
J
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KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

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

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

Si

icsraro

5
J

&

is;

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

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso Ir patarnauja visiem.

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

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
-----  GAUSITE PAS-----
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, szuapsą ir cigarus. 

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

Agentas Califbrnijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth, N. J.

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport, 

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

Parduoda sznapsą, viną, cigarus ir 
ir puikiausią alą.

Stritkariai sustoja pas duris.

B. Brody
Geriausias visam miesto bar- 

beris. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street
ELIZABETH. N. J.

VISI VYRAI PAS

J oną 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.
Kiekvieną subatos vakarą muzika 

ir szokiai.


