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Žinios isz Amerikos.

— Albany, N. Y. Szią nedelią likosi 
nugalabinti keturi žmogžudžiai New Yorko 
Valstijoje, du Auburn’c ir du Sing Sing; yra 
tai didžiausia skaitline, kokia nuo penkių me
tų buvo nugalabinta trūkyje vienos sanvaitės 
szioje valstijoje. Kad yra tiktai viena elektri 
kine užmuszimui pnetaisa, tai vieną dieną ga
labyto vienam kalėjimo, o kitą kitam, Prasi- 

_< žengėliai Sin Sing tapo nugalabinti priedėly
je, o Auburn’e sercdoje. Visos provos perė
jo per augszcziausią sūdą, bot jis tas isztar- 

■■ mes patvirtino, o gubernatorius Roosevelt at
sakė taipgi susi mylėjimą.

— New Y o r k. Pereitą nedelią vietinis 
dienrasztis ,,Herald” pagarsino, jog Dewey 
pasakęs jo korespondentui, kad artimiausia 
kare Suv. Valstiją įvyks su vokieeziais. De
wey dasižinojes apie tai ir užklaustas Suvicn. 
presos korespondento, apreiszke, jog abelnai 
QŽsigiijgJawWk kalbom, paduotom per kores- 

K ‘ pomlcntuS'. ,,Herald” ant to atsako, kad De
wey tikrai iszsitare su ta nuomone privatisz- 
kam susirinkime, ant kurio buvodr. Boyland, 
kuris dabar apgai 1 istauja, jog pagarsino nuo
monę, iszaciksztą privatiszkai.

— Kadangi mažai atsiszaukia liuosnorią, 
norinezią >u filipiniecziais kariauti, tai V\ a- 
shingtono randas nusprendė Į kariauną prii
minėti ir nemokanezius angliszkai ateivius, 
nors jie ir nebūtą Amerikos ukėsais. Kiek
vienas, kuris atves verbavimo biurams po 40 
liuosnorių, bus paskirtas į oficierius. Nors 
taip prižada valdžios.

— Columbus, Ohio. Netoli Haver
hill, ant Norfolk ir Western geležinkelio su 
simuszė pasažierinis geležinkelio trūkis su 
prieszais bėganeziu tavoriniu. Prie (o trys 
geležinkelio tarnai: maszinistas tavorinio tru- 

*kio, peczkurys pasažierinio ir dar vienas ge
ležinkelio tarnas likosi užmuszti. Pasažieri. 
niame trūkyje ne mažai pasažierą likosi ap
kultų, tarp kurių yra ir pavojingai apkultą.

— C 1 e v e 1 a n d, O h i o. Straikas czio- 
• • nykszczių stritkarią tarną traukiasi su sumi- 

szimais: keliose vietose straikieriai po bėgan- 
’ ■ ežiais karais pamėtė dinamitą. Miesto majo

ras pareikalavo nuo gubernatoriaus milicijos.
— N e w Y o r k. South Brooklyn’e su

degė dideles javą krautuves, o jose 300000 
buszelių visokių javą, taiposgi dvi krautuves 
Atlantic dokų. Blėdį ugnies padarytą skaito 
ant $200000.

tai jiems patinka, ypatingai paveikslus 
ir senobinius daiktus.

— Sako, kad Dreyfus be abejones 
bus pripažintu kariszko sūdo mieste 
Rennes už nekaltą, nes taip liepus tam 
sudui padaryti Prancūzijos valdžia. Tą 
nuomonę patvirtina valdžios paliepimas 
nepriiminėti naujų darodymų Dreyfuso 
kaltumo, tik sūdyti pagal senus apskun- 
dimus.

— Pasklido gandas, buk Maskoli- 
jos caras užmanė padaryti susivažiavimą 
visų ,,karūnuotų galvų” į Paryžių 1900 
m. per parodą. Susivažiavimas visų 
ciesorių ir karalių butų tarsi tolesne tą
sa dabartines sątaikos konferencijos.

— Italija. Laikraszcziai pranesza, 
jog szv. Tėvas yra sveikas ir žada įsakyti Ir- 
landijos vyskupams, kad jie jubilejaus metuo
se, t. y. 1900 laikytu tautiszką susirinkimą 
mieste Armagh.

Suvir- 
ikisziol 
Kas su 

kitais dėjosi, ar dar gyvi nėra jokios žinios.
Mieste Heme namu murai susiaižė ir langu 
ratai iszbirk. Tasai žemes drebėjimas davėsi 
girdėti h bai toli net sieke apigardos miesto 
Monastiriaus.

Žinios isz pasvieczio,
------o------

— Vieden. Korespondetas isz 
Belgrado pranesza czionysztiem laikra- 
szcziam, jog padėjimas Serbijoje yra 
pasibaisėtinas. Pasikėsinimas ant gy
vasties buvusio karaliaus Milana nebu-j 
vo isz priežasties suokalbio jo prieszinį- 
kų, bet buvo sudarytas policijos per pa
liepimą exkaraliaus, idant turėti prieža
stį aresztavoti radikalus. Ir teisingai, 
nuo to laiko aresztavojo be jokios prie
žasties visus naczalnįkus radikalus ir tas ■ 
užnesza ant didžiausio despotizmo, kuris 
turi užsibaigti maisztu. Radikalai yra 
geriausi Serbijas tėvynainiai ir troszko 
reformų, kurios but pastatę Serbiją ant 
tvirtų pamatų kaip pinįgiszkai taip ir 
moraliszkai. Serbija dabar gali stotis 
priežasezia baisios maiszatienės Europo
je, kadangi ne Austrija, ne Bulgarija 
oedaleis iki tokiai despotiszkai valdžiai, 
ne taiĮigi įvykti naminiai karei.

— London. Prekejai tvirtina, 
kad niekad nebuvo tiek dauk ameriko
nų Londone, kiek jų yra tenai szįmet, 
o veik visi meto pinįgus. Perka jie 
brangiausius daiktus ir nevat nesiklau-

— Anglija ant tikrųjų tikisi turėti 
karę su Pietine Afrika. Sziomis dieno
mis iszdave palitpimą, tuojaus nusiduo
tų tenais lo,000 kariaunos.

— Vokieti j a. Pranesza, jog smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jausti Westfalijoje ir 
isz tot priežasties sukrito galerija kasykloje 
Recklinggausen, netoli nuo Herne, 
szum 60 darbmįką tapo palaidotu; 
tik keli liko iszkasti sunkiai sužeisti.

Pn miltine Amerikos Lietuviu tautiszkai
baznytiszka EKSKURSIJA mariomis

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

delį garlaivį vardu ,,ISABEL”, talpinantį800 
ypatų (ašaką). Garlaivis tas plauks į Roton 
Point (Connecticut^ szteite), 40 mylią nuo 
New York’o.

Ant laivo yra įtaisyta labai gera sale szo- 
kiams, teiposgi restauracija ir visokios viga- 
dos del 800 ypatą. Po pusketvirtos adynos 
plaukimo juriomis bus duota žmonėms kelios 
adynos atsilsėti ant žemes ir pasibovyti Ro
ton Pointo parkuose (ten yra visokios žaislės 
randamos priemariniuose miesteliuose, kaip 
antai supynęs, maudykles ir t. t.) Ant laivo 
grajys lietuviszka muzikantą draugyste ir 
dainuos tautiszkas dainas Hetuviszkos par. 
koras. Adyna iszplaukimo ir vietą pažymėta 
ant tikietą. Tikietas (už kelionę, ir įeigą ant 

1 koncertą ir szokią sales) 50ct. suaugusiems, 
j vaikams iki 15 metą 25ct..

Dalis pelno eis ant tautiszką 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.)

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 yrė- 
mes dvi dieni. Nakczia 27 — 28 Ba
landžio buvome jau Temsos prieplau
koj, kur lankome praszvitimo. 28 d. 
isz pat ryto musu su latviu užsodino į 
mažą luotelį ir nuvežė į Londoną. Žy
dai visi dar likosi. Varė juos pirmiau
siai į Custom house, peržiūrėt ar nesi
veža uždraustų daigtų.

Londone pirmiausia nuvykome ant 
antraszo Krūmo draugų, bet tie buvo 
permainę vietą savo gyvenimo. Nuvė- 
jome tada pas p. Valaiczius, kur, acziu 
p. Valaitienei,, užsidrutinome ir dar va
landžiukę pasilsėję, ėjome vėl jieszkoti 
latvių.

Negalėdami niekur dagauti jų nau
jo adreso, negalėjome nė mislyti juos 
atrasti, ypacz dar tokiam mieste kaip 
Londonas.

Taigi pavaikszczioję po miestą, su
grįžome į senąją latvių buveinę, kur 
ant rytojaus atėjo du Krūmo draugu — 

. Rolau, buvęs Maskvos universiteto stu
dentas, ir Punge, exmokytojas.

Pamatęs juos asz tuojaus prijaucziau, 
kad paskolintų Krūmui pinįgų negausiu. 
Daaugai jo buvo dar biednesni už jį pa
tį. Jisai buvo nors priderancziai apsi
rengęs, anie-gi neturėjo nė kaip reik 
drabužių. Neturėjo, mat, jie darbo ir 
buvo tik gyvi vilczia geresnės ateitės. 
Beje, buvo vadovais vienos žydų-dar- 
binįkų unijos, kurios sąnariai ir maitino 
juodu — arbata ir duona. Nulindo Krū
mas, bet visgi turėjo pasilikti po globa 
savo draugų. Tada mes persiskyrėme 
ir jau daugiaus jo nemacziau.

Londone dar aplankiau gudiszką 
knygyną (Russian Library). Perkrati
nėdamas knygas ir laikraszczius isznety- 
czių užtikau ,,Lietuvą”, lietuviszką laik- 
rasztį isz Amerikos. Ant kiek galiu 
spręsti tą knygyną užlaiko taipoja žydai.

Londone, ant kiek girdėjau, yra 
gana didelis skaitlius lietuvių (bene arti 
2ooo). Gyvena jie daugiausiai tarp žy
dų, kurių ežia kad ir mažiau kaip tai 
New Yorke, bet nedaug ką. Pasidėka-

vojant keliems geros valios prakilnes
niems lietuviams, turi ežia lietuviszką 
pagelbinę draugystę. Vienok isz taip 
didelio skaitliaus lietuvių vos kelios de- 
szimtys priguli į tą draugystę, už ką ne
galima praleisti nepapeikus London’o 
lietuvių. Beje, dar paskutiniame laike 
susitvėrė lietuviszką darbinįką unija, 
kur taip-gi jau prisiraszė keliolika sąna
rių.

Neapraszinesiu ežia placziai nė apie 
Anglijos, nė Scotijos lietuvius, kadan
gi taip trumpam laike visko prideran
cziai isztirti nespėjau. Pabuvęs ežia il- 
giaus ir apsipažinųs su Didėsės Britani
jos lietuviszkomis kolionijomis paraszy- 
siu viską kaip gulint placziau.

Gegužio antrą dieną vėl sėdau ant 
garlaivio ,, Copeland”, ant kurio iszsiy- 
jęs isz Temsos įplaukos, atsiradau vėl 
ant Atlantiko vilnių, nuo kurių vienok 
greit pabėgome įsiveržę į airiszkas ma
res. Už poros dienų vėl įplaukiau į li
pę Clyde, ant kurios iszbudavotas di
džiausias Scotijos miestas Glasgow, 
punktas mano kelionės. Gyventojų ja
me yra apie 800.000. Miestas nuolat 
paskendęs durnuose. Lietuvių paežiam 
mieste yra nedaug — gyvena jie dau
giausiai aplinkiniuose mieseziukuose, 
kur dirba jau tai anglekasyklose, jau tai 
geležinėse dirbtuvėse.

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

UŽLAIKYMA IR DAUGINIMAS 
MYLISTOS PA SZVENTINAN-

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. Tokiu 
ženklu yra musų sąžinė, kada ji mums 
neiszmėtineja jokio sunkaus grieko, vi
durinis spakajus duszios, szventa ramy
bė, meilė Dievo ir artymo, stropus pil
dymas prisakymų Dievo ir Bažnyczios, 
kantrybė prispaudimuose, pamilėjimas 
maldos, tankus troszkimas eiti prie szv. 
Kommunijos, kudikiszka dievmaldystė 
prie Motinos Dievo. Prieszingai isz 
sekanezių 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

kantrybės nelaimėse ir prispaudimuose, 
nekenezia artymo, neturi susimylėjimo 
ant biednų, nesisaugoja progos grieko, 
papildo griekus smertelnus su piktumu 
ir gyvena juos atidėdamas ant toliaus 
be pataisos.

IV.

MRLISTA PAGELBINE IR JOS 
REIKALAS.

Apart mylistos paszventinanczios 
neatbūtinai reikalinga yra dėl duszios O J
mylista pagelbinia taip vadinama, jog 
dusziai,duoda sylų dėl 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 pagelbos, idant savo pasky
rimą dasiekti, o ta pagelbo yra mylista 
pagelbinia, katra jau tai žadina protą 
szviesa vidurinia, jau tai valią, vienu 
žodžiu žadina prie gero.

Be tos myllistos žmogus nedali da- 
siekti iszganymo, nes negali savo loc
ijomis sylomis prisikelti isz grieko nei 
susivienyti su Dievu. Kaip akmuo, ga
li be svetimos pagelbos nupulti ant že
mės, bet pasikelti į augsztį negali, taip 
duszia lengvai į grieką įpuola, bet pasi
kelti prie Dievo, ar mislia, ar žodžiu, 
ar darbu, be pagelbos Dievo negali. 
,,Be manęs nieko negalit padaryt”, sa
ko Pats Kristus, vienu žodžiu parėdke 
virszprigimtame žmogus pats nieko ne
gali padaryti; ir nedyvai, nes tarp žmo
gaus ir Dievo yra prapultis nepereina
ma, per katrą tiktai mylista Dievo kai
po tiltas veda.

Pasakiau, jog apart mylistos pa
szventinanczios neatbūtinai reikalinga O 
yra mylista pagelbinė, nes mylista pa 
szventinanti prigatavoja prie gero, du- 
szią paszventina, ale prie darbo netrau
kia yra passiviszka. Paduosiu tą prily
ginimą: negana, jog akis yra sveika ir 
dėl matymo gera, reikia dar szviesos, 
katros daigtą sujungtų su akia; negana, 
jog dirva iszdirbo ir pasėjo grūdus, rei
kia priegtam szilumos ir drėgnumo, i- 
dant grūdas užsimegstu; negana, jog 
laivą pritaisė dėl plaukimo, iszplėtė bu
res, reikia dar vėjo, katras jį varytų, ta 
szviesa, sziluma, drėgnumu, vėju du
szios yta mylista pagelbinė.

Tą mylistą duoda Dievas isz savo 
milaszirdystųs per nuopelnus Sunaus 
savo, duoda noriai, jog upės niekados
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taip greitai neplaukia, nei lietus lija, 
kaip Dievas trokszta iszlieti savo mylis
tą ant duszių, dangus niekados neužsi
daro, leidžia ant žemes rasą dangiszką, 
duoda visiems be skyriaus. Kaip sau
le visus apszvieczia, katine tiktai nori 
naudotis isz jos szviesos, taip Dievas 
siunczia į visas puses spindulius mylis- 
tų.

Todėl kiekvienas žmogus, idant 
galėtų pergalėti pagundas arba iszpildy- 
ti savo paszaukimą, turi į pagelbą my
listą užtektiną, su kuria tiktai turi są- 
darbauti, jeigu reikalauja daugiau my- 
listų, turi indą del sėmimo, o tuomi in
du yra malda. Jeigu nesądarbauja ar-1 
ba nesimeldžia, pats sau turi kalte pri 
pažinti. Nevat pagonis ir atskalūnas 
apturi mylistas isz dalies. O juk mes 
krikszczionys katalikai sulyginus su jais 
augsztesniais esame, nes sunais Dievo 
vadinamės, kada mes laive szv. Petro 
gerame važiuojame į tėvynę, tai yra ba- 
žnyczioje Kristaus, o pagonys ir atska
lūnai menkuose laiveliuose plaukia per 
mares pilnas vilnių, audrų, tiktai su di
deliu vargu gali privažiuoti į prieplau
ką. Vienok nieks negali kaltinti Dievo 
buk neteisus, nes kaip vienas szventa- . 
sis sako: po valdžia milaszirdingo Die
vo tiktai tas savęs neiszganys, katras 
nenori saves iszo'anyti.

----- o-----
ROBERTAS G. INGERSOLL

Kaip jau praneszėme pereitame numery
je, kad miestely je Dobbs Ferry, netoli New 
Yorko, numirė garsus Amerikoje bedievis. 
Robertas G. Ingersoll. Isz profesijos jis bu 
vo advokatas, bet pastaruose laikuose pametė 
advokatystę ir važinėjo su prakalbomis,.

Pagarsėjo jis ypacz 1.883 m., kad kilo 
ginezas. žinomas po vardu ,,didžiosios Inger- 
soll’io kontroversijos”. Patalpino jis ..North 
American Review’e” straipsnį, kuriame iszro- 
dinėjo, buk Dievo neesą, tikėjimas, duszia, 
dvasiszkas gyvenimas ir tt. esą tik iszmislu 
žmonių. Straipsnis sujudino visus tikinezius 
Amerikoje ir prasidėjo ilga kova, kuri pasi
baigė tik tuomet, kad kun. Lambert aiszkiai 
ir sumaniai sumuszė pamatines klaidas Inger- 
soll’io. Nuo to laiko Ingersoll buvo aptykęs, 
bet paskui vėl pradėjo važinėti su praneszi- 
niais. Isz jo tai- argumentų naudodavosi ir 
naudojasi po sziai dienai musų bedieviai, jei
gu nori užsipulti ant bažnjezios ir tikėjimo.

Ingersoll neprasimanė naujų argumentų, 
nepasakė nieko tokio, ko žmonės nebūtų jau 
girdėję pirmiau nuo bedievių, bet užtai mo
kėjo sumaniai pasinaudoti isz senų užmetinė- 
jimų priesz tikėjimą ir turėjo gabumą iszjuo 
kti Szventą Rasztą ir bažnyczios mokslą. To
ki žmonės turi įtekmę tol, kol žmonės girdi 
jo balsą. Teisingai raszo ,,Gew York Press”:

„Nutylus -paskutiniam garsui jo szvelnaus 
. balso ir iszsisėmus jo nepaprastam sumanu

mui, jo įtekme pasibaigė.”
Kaipo žmogus, Ingersoll buvo inilaszir- 

dingas, geras ir isztikimas vyras, mylintis tė
vas, ka’'szta« patri jotas, blaivus ir darbsztus, 
bet jo nelemta klaida buvo ne ta (raszo ,,Phi
ladelphia Times”), kad jis buvo bedievis, tik, 
kad demonstravosi su savo bedievyste ir sten
gėsi kitiems atimti tikėjimą. Jis bandė pa
veržti žmonėms brangiausią turtą, kiną Die
vas suteikė savo vaikams, o ant jo vietos ne
duodavo nieko. Ir dėlto to žmogaus vardas, 
kurs turėtu stovėti augsztai, yra užraszytas 
ant smilties”.

Per ilgus metus stengėsi jisai Užgriauti 
tikėjimą ir bažnyczią, vienok nesugriovė; no- 

I rėjo isz žmonių szirdžių iszvaryti Dievą, vie
nok neiszvarė.... Padarė tik kelis szimtus 
tokiu bedievių, kokiu pats buvo; daugiausiai 
tarp nesu brendusios ir nedamokytos jaunuo
menės. . ..

Liūdnas isztiesų likimas. Sunaudota daug 
darbo, iszlieta marės sumanumo, o naudos isz 
to žmonijai jokios, nuopelno jokio, garbės jo
kios; seka kibą paskui jį tykus prakeikimai 
anų kelių szimtų sudemoralizuotų jo pranoszi- 
mais nesubrendėlių.. ..

......... 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 nabasznikui tėveliui, c

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

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
Jphd'a Dental Kooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa

TWfflMBatfo. House.
Stein & Markovigz, Propr’s

PARDUODA
Drapanas ir visokius vyrų aprėdai us.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius 

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st. Elizabetiiporth, N J

------ o------  
PIRMUTINE LIETUVISZKĄ TRAUKTU-

VE FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE 
VISOKIU PAVEIKSLU.

Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvę 
fotografijų. Darbą atlieku pigiai, greitai ir 
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas 
pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus 
ir tuos, ką 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, G $3.oo, o 
12 SI.oo. Malavoti 85.oo už tuz.; §2.oo rei
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus 
kaip gausit pirmą prabą.

Taipgi mokinu daryt fotografijas už 825 
ir duodu lekcijas dėl •malevojimo dideliu pa
veikslų 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 dėl lietuvių, tad nesnauskit, bet 
griebkitės prie mokslo, o iszmokę nesigailė
si t.

Dėl tratilemo 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-----

„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. Daukszjs, 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

J. M. Smalenskas
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj, 

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

Philadelphia, Pa.
Ta draugystė toisingjalisia už visas ir 

pigiausia. Imokėt reikia įstojimo 85.oo, o 
paskui kas mėnuo po 81.oo, o laike ligos mo- 
kasi, kokioj užraszytas ant „Police”. Yra 
nuo §25.oo iki $5.oo sergant, o vis tik už vie
ną dolerį ant mėnesio.
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Iszdnodamas kun. B. Žlndžiaus, kun J. Kau- 

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

Kasotuoju ant metu tik $ 1,20.
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3 ant szio adreso
f BEV. B. ŽINDŽIUS.
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-----o-----
In komitetą del prižiūrėjimo mus 

presos parodos perstatoma visokius kan
didatus. Nekurie nusiskundžia, jog 

gina iszrinkti komitetą. Pagal musų 
nuomonę, jei jau pakilo neužsitikejimai 
ir skundai girdėtis, geriausiai pratęsti 
galutiną iszrinkimą komiteto iki seimui

Spalių menesio Waterburyje. Didžiu
ma paaukavusiųjų per Garso redakciją 
būtinai reikalauja, kad už kasierių į vie
tą J. J. Paukszczio butų rinktas V. 
Chmieliauckas, o į p. Mikolainio vietą 
kun. Kaupas ar kas kitas. Priesz kitus 
kandidatus, kaip antai Dr, Szlupas, p. 
Szernas, arba kuk. Milukas bei kun. 
Žilinskas, aukautojai pas mus paraszę, 
neturi nieko prieszingo.

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

Atsakymai,
Žingeidžia m isz Michiga- 

n o. — Kun. Krauczuno prova su p. 
Olszewskiu neyra visuomenes dalyku. 
Butu tada tik visuomeniszku reikalu, 
jeigu kun. Krauczunas provotusi var
dan visų lietuviszkų kunįgų Amerikoje, 
o ,,Lietuvos” iszleistojas vardan visų 
lietuvių.. Tuo tarpu taip nėra. Didžiu
ma kunįgų nieko bendro neturi su Chi- 
cagos klebonu, jam neužjauezia ir jo pa
sielgimo dabartiniame atsitikime nepa- 
giria; už p. Olszewskį paezioje Chica- 
goįe neeina gal ne treczia dalis lietuvių, 
o ką ir laikosi su juo, tai daugiausiai

toki,, kuriems ir pirmiau, dalykams ge
rai einant, nelabai reikėjo bažnyczios. 
Koks-gi ežia gali būti visuomenes reika
las? Tikėti tam, ką raszo ,,Vienybe”, 
negalima, nes tas laikrasztis dabar vi
sai nustojo lygsvaros ir tapo net,,gyva
tiniu”, t. y. stengiasi įkąsti kiekvieną, 
kurs jai nepritaria. Red.

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

Lietuvai. — Nesuprantu, delko 
užsispyrete ginti p. Biznierių. P. B. 
jukgi vienas isz epigonų prieszkunįgines 
partijos, kuri skaito savo paskutines 
dienas.. Man rodosi, vėl sulaukėme 
laiko, kad stovime ant grįžkelio ir neži
nome, ką daryti. Krasztutines parti
jos, pasimirus ,,Naujai Draugijai’’, pa
sibaigė, o kokį kelią apsirinkti ateityje, 
dar nežinome. Yra dabar, pagal mano 
nuomonę, i n t e r r e g n u m. Jeigu pats 
d-ras Szlupas paskutiniame laike atsa
ke ,,Naujai Draugijai”, tai didelis žen 
klas. P. B-iaus straipsniai butu geriau 
tikę ,, Vienybei”, negu jūsųlaikraszcziui. 
,,Vienybe” jukgi prie dabartines redak
cijos nustojo pamato po kojų ir dabar, 
kaip žmones sako, ,,spardosi”, delko-gi 
nereikejo rasztų p. B-riaus siųsti į ją? 
O jus dar jį ginate! Negerai pasielgian- 
czius kunįgus nupeikia ir musų laikrasz
tis, ir ,,Tėvynės Sargas” ir net „Kata
likas” — jūsų prieszinįkas. Tai kaipgi 
galima turėti drąsą raszyti, jog viskam 
vien tik kunįgai kalti, o ,,klerikaliszki” 
laikraszcziai yra pastatyti tiktai ant to, 
kad kunįgus ginti? Gyvenu jau ne vie
ni metai Amrerikoje, turėjau laiką pri- 

priėjau prie persitikrinimo, jog viskam, 
kas tarp musų yra negerai, 
giau liberalai, neg kunįgai.
tvirtins mano žodžius.

kalti dau-

x — s.
Politika,

------- o-------
Maskolija ir Suvienytos Valstijos.

Kad 1861 m. Pietines Valstijos, 
norėdamos užlaikyti pas savę vergiją, 
atsidalino nuo amerikiszkos Unijos ir 
sutvėrė teip vadinamas sukonfederuo- 
tas Valstijas, tad Anglija ir Prancūzija, 
trokszdamos susilpnėjimo Amerikos, 
norėjo pakėlusias maisztą valstijas pri
pažinti už savistovų vieszpatystę. Bet 
caras Aleksandras II staeziai tam pasi- 
prieszino. Kad perstatytojai virszmi- 
netų vieszpatysczių atėjo pas jį su pro
pozicija pripažinti pietines valstijas už 
neprigulmingas, jis jiems atsakė: ,,Jei

gu einate priesz Suvienytas Valstijas už 
tai, ką asz padariau pas savę (i861 m. 
buvo panaikinta baudžiava Maskolijoje), 
tai sztai mano atsakymas: sziądien dar 
siuneziu savo laivinę po užpeczetytais 
paliepimais į Ne\V Yorką, ir atiduodu ją 
po valdžia prėzidento Suvienytų Valsti- 
JT

Nuo to laiko Suvienytos Valstijos 
visados jaute simpatiją prie Maskolijos. 
Tik pernai, po ispano-amerikiszkai ka
rei, ta simpatija linko prie Anglijos: 
buvo ji vienatine vieszpatyste, ką stojo 
už pusę Amerikos. Patemyjo tą mas
koliai ir sztai draugdirbis ,, St. Peter- 
burgskija Viedomosti” p. V. Holmstrem 
raszo ilgą straipsnį laikrasztyje ,,North 
American Review” apie reikalingumą 
atnaujinti ,,susipratimą” tarp Suvienytų 
Valstijų ir Maskolijos.

,, Padėjimas Maskolijos ir Suvieny
tų Valstijų — raszo jis — yra vienodas. 
Abidvi yra savyje užsidarę, paezios sa
vę užlaikanczios draugijos. ... Jų prasi
platinimas buvo naturaliszku judėjimu., 
buvo jis apskritai romiu ir nesze apszvie- 
timą ir augsztesnę civilizaciją. . . . Abu
du tuo krasztu, teip pat kaip Kynai, yra 
kiekvienas pats savyje svietu, pasaule, 
kur yvairios tautos ir tikėjimai susieję 
yra į vieną sutinkanezią krūvą. Kartais 
man rodosi, kad jeigu kada nors bažny
czios susivienys, tai tik Amerikoje. A- 
budu krasztu duoda progas prie liuosy- 
bes aųgszcziausioje to žodžio prasmėje, 
nes paremtos ant tikros tiesų lygybes.. 
Rusijos cariszkumas remiasi ant denio- 
kratiszko pamato; rusiszki carai visados 
kovėsi už masas priesz luomas. . . .’ Ca
ras yra visados caru prastuolių, tų pras
tų sodieczių, kuriuos jis paliuosavo nuo 
baudžiavos...-. Musų nihilistai yra tai 
beproeziai su geromis intencijomis, to
ki pat, kaip anarchistai Vakarinėje Eu
ropoje... Susipratimas tarp Maskoli
jos ir Amerikos, kurio dabar trokszta- 
me, neyra susitaikinimu ant kokio nors 
punkto, bet vientik dvasiszkas darbavi
masis iszvien, paremtas ant gero viens 
kitam velyjimo ir palinkimo, užlaikyti 
santaiką visame kame. Turime bendrus 
prieszus, troksztanczius musų pragai- 
szinimo, apie ką Amerikiecziai patirs 
neužilgo pas savę, ir dėlto gerai butu, 
jeigu paduotumem viens kitam pagelbą, 
reikalui užėjus.. .. ”

Neapsimoka privesdineti visų isz- 
vedžiojimų rusiszko publicisto. Szaukia

Maskolijai nelabai rupi demkratiszka



kimų asabų Europoje, kurios užtikrina, 
jog ant Szveicariszko komiteto galima 
drąsiai atsidėti, tiktai ans reikalauja vi
sokios, ypacz pinįgiszkos pagelbos. 
Pinigų mes jau surinkome, o jeigu Die
vas duos, surinksime daugiau, dėlkogi 
jų nesiųsti į Szveieariją ir tokiu budy 
priversti aną komitetą pradėti jau isztie- 
sų darbą? Bet Europoje, taip kaip ir 
pas mus. yra partijos: szveicarai— tai 
social-deniokratai, be to yra varpinįkai 
(juos remia dalis amerikieczių) ir sargie- 
cziai. Konkurencija ligsziol vedasi tarp 
szveicarų ir varpinįkų, sargiecziai, kaip 
matyt isz 6-to num. , ,Tėv. Sargo”, į 
kovą nenori kisztis. Tegul-gi abidvi 
kaujaneziosios pusės susitaiko, o mes 
su jais dirbkime isz vieno. Tilžiecziai 
apsiima surinkti visus Tilžės ir Vilniaus 
(su Petrapile) iszleidimus; mums tik 
reiktų pagaminti rasztus išėjusius Ame
rikoje. Visai parodai isz musų pusės 
reikia tiktai trijų žmonių: 1) knygiaus, 
kurs užsiimtų rinkimu ir iszsiimtimu į 
Paryžių amerikiszkų knygų ir iszleidi- 
mų; 2) kasieriaus, kurs priimdinėtų ir 
iszsiuntinėtų pinįgus ir 3) sekretoriaus, 
kurio prideryste butų susineszinėti su 
europiecziais. Knygium gali būti kun. 
Žilinskas, sekretorium kun. Milukas, o 
kasierium arba p. Chmieliauckas, arba 
J. J. Pauksztys. Jokių prezidentų ne 
apdirbėjų mums nereikia. Europieczių 
prideryste bus iszjieszkoti vietą ant pa
rodos ir aprūpinti lietuviszką skyrių, 
nuo ko jie ir neatsisako.

Jeigu visą reikalą galima taip len
gvai ir prastai atlikti, tai nesuprantu, 
dėl ko po laikraszczius keliame ergelius, 
kurie pagalinus kenkia parodai?

A. K.
---- 0----

AITE PARODĄ PARYŽIUJ. 
(Prisąsta.)

Kaipo viens isz aukavusių ant 
Paryžiaus parodos atkreipiu tau- 
tieczių atydą ant poros faktų. Visiems 
žinoma, jog apie Paryžiaus parodos 
klausymą paskutiniame laike daugiau
siai raszė ,,Vienybė”, kurios iszleistojas 
anais metais daugiausiai agitavojo priesz 
tą pat klausymą pakėlusią L. Yvinsko 
Dr-ę. Faktas taipgi yra, jog dabarti
nis ,, Vienybės” redaktorius p. Mikolai
nis, kurs Prusnose būdamas vadinosi 
Noveskiu, labai užkenkė L. Yvinsko 
Draugystei ir parodos klausymui anais 
metais nepristatydamas į laiką Dr-ės 
atsiszaukimų inteligentams Lietuvoje. ( 
Dabar ta pati Vienybė it tas pats p. No-{

Amerika, bet Anglija taip asztriai pasi
statė Azijoje, kad Rosija jos pabūgo; 
be to, Amerika, kuri tiktai viena gali 
eiti lenktyn turtais su Anglija, pasta
ram laike pradėjo linkti prie szios pasta- 

• rosios, o Maskolija norėrų ją patraukti 
prie savęs, idant galėtų užkenkti Brita
nijai. Ir sztai matome pasistengimus 
perkalbėti yankius, idant nesusidėtų su 
anglais, nes anie, girdi, brudas žmo
nes, ir girdime melagystes, buk Mas
kolija surėdyta ant tokių pat pamatų, 
kaip Suvienytos Valstijos ir 1.1.

Mums, kurie pažįstame maskolisz- 
kus prietikius, rasztas p. Holmstremo 
dar sutvirtina nuomonėje, kad masko 
liai yra pirmutiniai sukcziai ir melagiai.

---------o---------
Aukos Paryžiaus parodos 

kasztams.
Simlgius isz Camden, N. J. 5oct.
Buvo $148.81, tad ,,Garso“ redakcijoj 
viso labo $149.31

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

Rev. B. Žindžius 
Elizabeth. N. J.

----- o------
Paszelpa pp. Olszewskiui ir Szer- 

. nui provoje su kun. Krauczunu: 
' Smilgius 2ct.

Camden, N. J. Guodotinas Re
daktoriau! Prisiuncziu Jums 52 centu 
markėmis, kuriuos meldžiu padalyti: 
50 centų ant Paryžiaus parodos, o 2 et. 
pp. Olszewskiui ir Szernui pagalbos vai
duose su kun. Kr. ir ant kun. Krauczu- 
no žyvato iszleidimo už visuomenės pi
nigus.

Smilgius-, o
------o------

Reikale Komiteto Paryžiaus 
Parodai.

Žmonės pradėjo rinkti isz tiek 
daug ypatų ir taip didelį komitetą Pary
žiaus parodai, kad nežinia ar kada jį isz- 
rinks. Kiti užsidegę renka po du se
kretorių, du apdirbėju, du knygių, pre
zidentą ir t. t. Akyviausia, kad nesi
klausę nieko, paskiria d-rą Basanavi- 
czių ant delegato ir dar taip energisz- 
kąi, kad gatavi surikti , ,nie pozwalam”, 
jeigu ans jų nepaklausytų.

Iszrodo tas truputį ant komedijos.
Bet kur ežia Europos lietuviai? Jie 

pirmi pakėlė parodos klausymą ir pirmi 
praszė musų pagelbos. Argi reikia juos 
užmirszti? Gavome laiszkus nuo iszti-

veskis (Mikolainis) begėdiszkai nori pa
imti Lauryno Yvinsko Draugystės pa
keltą klausymą, o Europos lietuvių at
naujintą, į savo nagus. Persistatė jie 
ant vyriausybių visokių (redaktorius ant 
sekretoriaus, zeceris ir isz dalies kum- 
panas Vienybės ant kasieriaus) ir nors 
dar neyra užtvirtinti visuomenės, pra
dėjo saviszkai gaspadoriauti. Pirmiau
siai paraszė savo laikrasztyje, jog kun. 
Žilinsko knygų, tyczia apdarytų gražiai 
dėl parodos, nepriims, paskui paskirda
mi vėl 1 d. Augusto, t. y. dieną kada 
iszeis jų Vienybė kaipo galutiną dėl isz- 
rinkimo komiteto. Labai kytriai apsi- 
mislyta, tautieti! Jau esate pevni, jog 
galėsite mėtyti visuomenės pinįgus kur 
reikia ir kur nereikia, nes ką redakto
rius p. Dr. Szlupo prezidento pamokin
tas nuspręs, tą zeceris kasierius patvir- 
tįs ir bus garbė visiems trims ir nauda 
Vienybei! Ale atsimįkite, jog jau lie
tuvius negalima taip lengvai susukti. 
Galite ir po kelis szimtus sykių padaryti 
savę komitetais, bet nemislyju, kad gau
tumėte visų lietuvių graszius. Komite
tą iszrinks visi lietuviai, netik Vienybės 
draugai ir tai be Vienybės paskyrimo 
rinkimų dienos. Rėkėte ant Susivieny- 
jimo, nenorėjote pasitikėti ant jo virszi- 
nįkų, bet žinokit, jog per tą savo riks
mą Jus dar neužsitarnavote ant visuo
menės pasitikėjimo, ypacz kad visi ge
rai pamename, kaip daug ergelio pada
rė p. Mikolainis neperseniai, besekreto- 
riaudamas Tėvynės Mylėtojų Draugys
tėje ir cariszkai reikalus vesdams. Tu
rėk gėdą, brolau, T. M. D. eks-sekre- 
toriau, ir nesiveržk kur netinki. Tautai 
gero velyjantis

Aukautojas.

TE MYKIIT V ĮSI!
Elizabotho lietuviszką parapija po vardu 

szv. Petro ir Pauliaus turės savo ketvirta ine- c
tiuį Pikniką seredoj 23 d. Rugpjuczio (Au
gust) 1899 m. Eller's Union Parke. Prasidės 
6-tą po pietą. Inženga 25ct. Visus lietuvius 
ir lietuvaites, vietinius ir aplinkinius szirdin- 
gai užpraszo atsilankyti. Komitetas.

----- 0-----

Pajieszkojimai.
Reikalingas yra geras lietuviszkas kepė

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.



— Jis iszrodė akyvai nuo paczios pradžios, — atsakė 
kapitonas. — Bet tokia szneka nepriveda prie nieko. Asz 
isz savo pusės galiu nurodyti ant keleto dalykų, ką su pave- 
yjimu pono Trelawney’o ir padarysiu.

— Tamista, kapitone, ežia esi ponas ir tamistai pri
klauso pirmas balsas, — tarė Trelawney iszkilmingai.

— Pirmas daiktas, — pradėjo kapitonas, — turime 
olaukti toliau, dėlto, kad negalime grįžti. Jeigu liepcziau at
sukti laivą atgal, visi pasikeltu. Antras daiktas — turime 
aiką priesz save — galutinai kol nerasime iždo. Treczias da
lykas — turime isztikimus žmones. Susiremti prisieis anks- 
cziau ar vėliau, užtai reikia rūpintis, kad tas susirėmimas 
iszpultų tokioje valandoje, kad jie mažiausiai jo tikėsis. Man 
rodosi, kad galima atsidėti ant tamistos locnų tarnų, pone 
Trelawney?

— Kaip ant manęs paties! — apreiszkė skvajeris.
— Esame septyniese, — tarė kapitonas, — skaitant 

prie to ir Howkins’ą. O kaip yra su kitais?
— Tie, kuriuos p. Trelawne pats iszsirinko, man ro

dosi, yra tokiais, kaip jo paties žmonės, — atsiliepė dakta
ras.

— Ne! — suszuko skvajeris. — Handsą asz pats iszsi- 
rinkau.

— O man vis rodėsi, kad Handsui galima užsitikėti, 
— pridūrė kapitonas.

— Ir reikia taip atsitaikyti, kad jie visi anglai! — su
riko skvajeris. -- Kapitone, asz gatavas iszkelti laivą į pa
danges.

— Nėra ką daug szneketi — atsiliepė kapitonas, — 
turime nuduoti, kad nieko nežinome, ir iszrodyti linksmais. 
Butu gerai, kad Isztesėtumime, kad prisieis susiremti. Už
tai reikia pažinti gerai savo žmones. Viskas, ką norėjau pa
sakyti, tai: laukkime, ką parodys ateitis.

— Džimas gali mums daugiausiai pagelbėti, — tarė 
daktaras, — žmonės nuo jo nesiszalina, prie to jis yra vikrus 
vaikinas.

— Hawkins! — pridūrė skvajeris, — turiu tavyje di
džiausią viltį.

Nusiminiau iszgirdęs tuos žodžius, nes ką asz, mažas 
vaikas, galėjau padaryti? — Bet per keistą susibėgimą aplin
kybių, per manę tiktai vieną iszėjome gyvi isz visos bėdos. 
Tame vienok laike buvome nepavydėtiname padėjime: septy
ni isz viso priesz devyniolika, o isz tų septynių vienas buvo 
dar nesuaugęs vaikas!

------o------
TRECZIA DALIS.

Mano prietikiai ant salos.
XIII.

Pradžia mano prietikiu ant salos.

Sala ant rytojaus pasirodė man kitoniszka, nekaip vaka
re. Nors vėjajis buvo nustojęs pūtęs, bet užtai didelį galą 
padarėme per naktį ir dabar stovėjome romiai apie kokį pus- 
mylį į pietryczius nuo vakarinio kranto.

(Toliaus bus.)

IŽDU SALA.
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa.)
__ Daktare, pavelyk mau szneketi. Nuvesk kapitoną 

ir skvajerį į kajutą ir paskui pavadįk manę kokiame norint*’ 
reikale. Turiu baisias naujienas praneszti.

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

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

keti su kapitonu ir skvajeriu. Kalbėjosi jie neilgai ir nors 
ne vienas jų nesusijaudino ne nepakėlė balso, man vienok bu
vo aiszku, kad daktaras pasakė jiems mano praszymą. Už 
valandos kapitonas liepė Jobui Andersonui suszaukti visą už- 
gulmę ant virszaus.

— 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 j u s ų sveikatą, o jums 
liepsime duoti grogą, kad iszsigertumete už m ūsų sveikatą. 
Man rodosi,, geresnio daikto niekas iszmislyti negali, ir jeigu 
jus patvirtinate mano žodžius, tai be abejo suszuksite ant 
garbes savo pono.

Nereikėjo nieko laukti, — visi szauke taip nuoszir-
džiai. kad asz beveik nustojau tikėti, jog tie patys žmones 
priesz valandą tarėsi mus nugalabinti.

— O dabar suszukkime ant garbes kapitono Smolleto! 
— suriko Silveras, kad pirmas szauksmas nutilo.

— Žmones vėl suszuko isz visos szirdies.
Skvajeris, kapitonas ir daktaras nuėjo žemyn ir neuž

ilgo davė žinią, kad reikalauja manęs.
Radau visus tris, sedinczius aplink stalą, ant kurio 

stovep bonka vyno ir torielka razinų. Daktaras nekantriai 
kramtė pypkę, pasidėjęs peruką ant kelių. Isz to pažinau, 
kad buvo susijaudinęs. Naktis buvo szilta ir per atdarą lan
gą galima buvo matyti menulį, atsimuszusį marių vandenyje.

— Hawkins, — tare skvajeris — turėjai pasakyti 
mums naujieną. Kalbėk.

Pradėjau pasakoti viską, ką girdėjau isz statines. 
Niekas man nepertraukė, ne vienas nepasijudino, visi trys 
turėjo akis įbedę į manę.

— Džimai, — tarė daktaras, kad pabaigiau — sėskis.
Jie privertė manę atsisėsti drauge su jais, pripylė man 

stiklą vyno, davė razinų, paskui pradėjo gerti už mano svei
katą. Ant galo skvajeris tarė:

— Kapitone, turėjai teisybę, o asz buvau asilas; liepk 
ką nori, visame klausysiu.

— Jeigu tamista asilas, tai nėkiek nedidesnis už manę, 
— atrėmė kapitonas. — Niekad dar negirdėjau apie tokią 
užgulmę, kurios negalima butų pažinti iszpradžių, jog ren
giasi prie maiszto. Žmogus turi akis kaktoje, kad matytų 
piktą ir’pasirupintų jį sugniaužti. Bet szita užgulmė perga
lėjo manę.

— Kapitone, — atsiliepė daktaras, — ne užgulmė, tik 
Silveras. Akyvas žmogus.
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Didelis iszpardavimas.
Po vardu New Yorko rubsiuvių moterisz- 

kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport 
antras durys nuo aptiekus. Visie esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjj ati 
darymų, prasidedantį panedelyje 20 Kovo. 
Visokį ceikiai drapanos parsiduos konopig- 
iausei, 2 dailius prezentus duosime kiekvie
nam pirkikui. Visokios kleidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause.. Tik neuž
miršk adresai 210 Second st. antros duris nuo c
api iekos.

E. Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

LIETUVISZKAS AGENTAS!
Siunczia pinįgus į visas dalis 

svieto, kur jus prieteliai aplaiko į 
15 dienų. Parduoda taipgi 
tortes ant greieziausių laivų.

J. Slivinskas ir
M. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY hi J

Užsidėjo saliuną ir laiko kuogerlau- 
sius gėrymus. Sveozius savo vaisiina 
gerai, nes geri žmonės.

szif-

p 3
2. cn 
tn <—rn- co 
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Szviezias pienas randasi pn.
220 I-st st. stotis po nr. Garso.

212—214 First str.
ELIZABETH, N.

Telefonas 576

Harry Burke.
Elis, vynas ir alus puikiausi. 
168 Firts street

ELIZABETH, N. J.

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus 

arba kolioszus, tai eik pas
Louis J. Sauer.

ant
170 First T Corn. Court str.

ELIZABETH N
Oiia tu rasi geriausius czeverik < 

pigiausią prekg visam mieste. As 
laikau blogo tavoro.

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

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

Telefonas 665.
J.
UŽ

ne-

DASTATO
Anglis. Medžius Lentas.

Turi garu varoma 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
flllsabethport N. J.

Bari, Ark.
Bailscan, Quebec.

Pirmos kliasos Ilotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. L1PAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

,iviu. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

Nepamirszkite, jog Motelis

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

Ar nori geros Trajanko^ Jeigu taip, 
tai pirk LEJFTS‘O LIETUVISZKA 
TRAJA\KA, susidedanezią isz czystų 
žolių ir szaknų, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėtą, 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiųsim po apturėji 
mui pirma užmokesezio.

Gal tau plaukai slenka arba nori dik 
tns p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk 
pas mus, 
gentų reikalaujam visur,

P. W.BlERSTEId & 60.
107 S. Alniu St Shenandoah, Pa.

I —.................. -"-.t . .—g

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

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

, o gausi rodą, kaip įgyti, A- Puiklasia užeiga dėl gerų žmonių 
ikalaujam visur, Adresas. dėl pakelevingų pas

Žemesnis Ya das 
ant

S. Front str.
ties Elizai eth River

F. A Bergen
Parduoda Wholesale

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

DR J FELDMANN.!
Į 123 Bond str Elizabeth, N.J.

Duodu žinoti, jog atvažiovau į szi
tą miestą kaipo geros praktikos dakta-

I ras. mokantys kalbėti lenkiszkai, rus-1 
I kai ir liotuviszkal. Kiekvienas, kuris 
I atsilankys pas mang, bus užganėdintu, 

adynos ofiso: nuo 8 — 10 ryto.
n ,,1 — 3 vak.
I „6—8 —
I Nedėliomis nuo 8 — 10 — ir 1 — 3 v.

MECHANICS CHEAP 
Sztore.

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

Iszkirpk skaitydamas szitą apgarsinimą 
Ir atsineszk jį su savim į musų kromolį, 

* o 10 proc. bus tau nuleistas ant kiekvfe. 
) ne pirkinio^

daugiau vyru.
Szitas musų sztoras \ra labai popui 

ariszkas del moterių. Bet įneš užtikri 
name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru
li- sakom, kad kiekvienas nusistebės ir 
netikės isz telp žemos prekės ir kad bu
tu geras tavoras. Mes tikrai žinome, 
kad niekur taip pigiai negausite visokiu 
virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit- 
tokiu apsivilkimi! reikalingu daiktu. 
Vyriszki virszutiniai margi marszkinlai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas, 
szkiniai, 
duodame

Lietuviszkas knįgas parduodu 
kopigiausa. Užpraszant jų katalio- 
gų reik įdeki į gromatų markę už 
5 c.;popieriniai pinįgai siuncziasi 
registravotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis,
TILSIT, Otftpr. Germany.

tėvynės" sargas.
Mėnesinis 11 i ustruotas I ai krasztis.

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

Gaunamas Scrantone Pa. 1423 
Main įve pas Rov. AKaupų už 1 
dolerį.

Pernyksztis iv užpernyszksztis 
po Ą dolerio.

Gerkit

pę aierCo’s
,.Anthracite” alų. 
varantnota tikrai czystas.

M ar
ką kasztavo 75ct. dabar par- 
už 50ct.

136 FIRST SRT

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

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai v * e*
žmonės geri sanžiniszki.

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 overkoeziai 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 saliomis alų,

r.tįt.oret

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

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

I ■ III Illi III

p.G. Oestepe 
apd Go.

224 north 9-th str.
Philadelfhia, Pa,

importavotojai

Arnotu ir kieh'ku. 
tuos daiktus taipgi praktiszkai 
pataiso.
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Lietuviszkas saliunas
NT. 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 
diena ir naktį.

■-U

Centennial House
Užlaiko puiku alu, sznapsa ir cigarus. 

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

Agentas Californijos vyno. San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. EHzabethport, 

N, J. Palei Central dipą.
A. H OFF propr

Parduoda sznapsa. viną. cigarus Ir 
ir puikiausią alą.

Stritkariai sustoja pas duris.

186 First str. Elizabeth, N. J.

a s
CHICAGO, ILL.

ii* Geriausęi, nes per 30 metą 
užsiimdama.- iszdirbimais įgijau 
geriause praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, 

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

Elizabeth, N, J.

W. SIOMINSKA
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS fe 
ant Kosciuszkos Paro 
dos už rupestingą, tei 
singa ir artistiszfcą isz

Dėlei artesnės žinios raszyk į "

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, « 
BERLŲ, MARSZAL-^ 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

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

234

N

Banka Bischofio
uždėta 1848 mete

- ame Staats—Zeitung, prijvjr/ažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CltaHll to 
New-Yorke
— o--------- -

Siuiiczianic pinįgus visas dali* svieto pigei, saugel Ir greitai

‘ Mluodame Szipkortes (laivakortes) ant .• • , • • • _ _• •

189*

‘ < duodame bzipicories uaivaKortes? ant greicz.- -.T 
ivių į krajų važiuojantiems ir isZSlTlllCZiame SŽipkorte

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

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

• .VA,

W. K Szemborsk js ir J. S. Conneras,
valdytojai.

Daneszam lietuviams, kad apemem ahtieką-po numeriu^/,A
Penn A venue1801 Penn Avenue

ir 18 ULYCZIA.

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

kaip ir amerikiszkas, po pigiausias prekes. Del pagalbos 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, užinokam kėlę 10 et. ant strit 
kario

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja iv<lkoi*tes, 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 iszmainytP 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite 
riausius lotus Philadelpliįjoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintinga žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa,
John C. Manning

CAFE.
Cor. 2-nd & Bond str.

ELIZABETH, N. J.

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

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

----  GAUSITE PAS------  

BARNSTON Tea Co 
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

:si

B. Brody
Geriausias visam mieste bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street
ELIZABETH. N. J.

VISI VYRAI PAS

Joną Sinai dziuną! I
Rasite szaltą alu, seniausias f 

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

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

ELIZABETH, N. J. d|
Kiekvieną subatos vakarą muziksg| 

ir szokiai. #9




