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uždėta 1848 mete 
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Siuncziame pinįgns visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

W. ■ SIOMKK, ,
CHICAGO. ILIĮ’ 679 Milwaukee Avenue,

! Mano Dirbtuwe tapo
Apdoroanota

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

/1 įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez .
tuvių į-krajų važiuojantiems ir iszsiuiiczianie SZipkoi’te 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos gulden 

Dėlei artesnės žinios raszyk į
Bischoffs Banking House

2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

g KARŪNŲ, SZARPŲ,
1 KŲK ARDŲ, ROŽĖTŲ,^ 
|> BERLŲ, MARSZAL-^!'i 
S KINIŲ LAZDŲ ir tt

1

Ąptapas Ą. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str*

Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 
suduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysezią ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduodu ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran-

L.

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

Su guodone
J W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

W. A. Walsh Jr.
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peczius, blekias.

tas. Laiko visokius įrankius delei 
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cp 

E. MASCOT prop.
314 Second str. ElizabethportL 

Agentas Californijos vyno, San 
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co. F

218 & 220 Second str.
Gyvena: 330 Franklin str.

Elizabeth, N. J.
Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausą laivi£ ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

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 uaiUU ir visokius reikalus atlieka kuotei • • * •

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

"V. llomanski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.

65 Broadway Elizabeth, N. J. 
Tai vaikine kur smagu užeit! Gorimai 
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meiltfs 
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai 
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch 
diena ir naktį.

Tikrai gryna

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

6 BARCLEY STR.
New York’e.

a
CHICAGO, in

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth,V ‘'

John Clark
Puikiausias alus, sznapsasb 

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

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabef 

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

Parduoda sznapsą, vina.
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas duris

217 First str. Elizabeth^
Kur bėgi? Nugi į Felikso salimi^ ' 
žinai kad ten smagiausia laiką F 
ir atsigeri gardaus aluezio ir czi; > 

ginės arielkėlės.

B. Brody
Geriausias visam micstij

Importuoja ie viso- beris. Kerpa plaukus, skuti] 

kias arbatas, kava ir 
vyną.

das ku opu i kiaušiai.
171 First street 
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Žinios isz Amerikos. Žinios isz pasvieczio.

A t 1 a n t a, G a. Dr. II. R. Butler, 
murinas, iszlcido atsiszaukimą į visus muri
nus pietinėse valstijose, kad szauktąsi prie 
Europos vieszpatysczią, melsdami užstoti už 
juos vardan žmoniszkumo. A tsiszaukimas 
buvo iszdruknotas laikraszti j, iszdavinėjamam 
protestoniszko vyskupo Tarncr, kuris nese
niai proponavojo perkėlimą muriną į Kubą. 
Atsiszaukime tarp kitko skaitome:

Perstatykim meldimą 12 milijoną pris
paustų ir nuvargintą žmonią Anglijai, Vokie
tijai, Ispanijai, Prancūzijai, Meksikai, Turki
jai ir kitoms vieszpatystėms, kad vardan žmo
niszkumo prisidėtą del iszliuosavimo muriną 
nuo prispaudimo ir skriaudimo per baltuo
sius Suvienytą Valstiją ukėsus, o isztikro su
lauksime ją užtarimo ir galo nežmoniszką su 
mumis pasielgimą!

P h i 1 a d c 1 p h i a, P u. Rabinas D. 
Ararosky ir jo pagelbinįkas liko apsūdytais 
užsimokėti po 10 dol., kurią jiems neužmokė
jus, likos nugabenti į kalėjimą. Apskundė 
juos „Gyvulių apgynimo draugystė” už dari- 
nėjimą gyvą visztą. Rabinas teisinosi, kad 
jis pjovęs visztas pagal žydiszką rytualą, bet 
jo teisinimąsi nepaklausė ir turėjo tūpt į cy- 

■P9-
N c w a r k, N. J. 8 d. Sausio ežia isz- 

bego tūlas bankieris, nuneszdamas 30,000 dol. 
žmonią sudėtą pinigą. Jis yra žydas Gi'een- 
berg, pertai ir pinįgus per jo rankas siuntė 
daugiausiai lietuviai, lenkai ir nugarai. Dau
gelio inąs broliu lietuvią su kruvinu prakaitu 
uždirbti ir po keliolika dentą surinkti szimtai 
doleriu nuėjo ant mindos vieno siurbėlio žydo. 
Verkia dabar vaikinai, kurią keli szimtai dol., 
— visa viltis geresnio gyvenimo, visas džiaug
smas ir vaisius kelią ar keliolikos metą sun
kaus Amerikos darbo, dingo su viena valau 
da. Bet ką darysi, kad lietuviai niekaip be 
tą žydą negal apsieiti. Gerai kiek viens gal 
atsimyti, kokiais yra lietuviu prieteliais žydai 
isz gyvenimo dar Lietuvoje. Kiekvienas lie- 
tuvys ir dabar žydą kitaip nevadina, kaip tik 
sukezium, o vienok reikale nesikreipia jis 
prie savo, tik prie žydo. Saviems mat netiki, 
bijosi ir nesikreipia prie savują.... O, klys
tu! kreipiasi ir prie savują, bet tik tada, ka
da patinka nelaime. Nelaimėje, mat, lie
tuvį laiko už prietelią, o gilinki] - lietuvio 
neveik. Prigavimas Greeabergo tegul bus 
pamokinimu lietuviams,-norintiems siąsti pi
li jgus į Lietuvą atsargumo.

W a s h i n g t o n a s. Pasiuntinią bu
te p. Swanson kalbėjo prieszais užėmimo po
litiką, kuriai, anot jo pasidėkavojant prezi
dentas McKinley apgynėjus Kubos amerikie- 
czius pavertė plėszikais ant Phipiną.

— Prezidentas paliepė kongresui paskir
ti atlyginimą už blėdį padarytą laike karės su 
Ispanija ant Kubos, Porto Kičo ir Philipinr 
Reikalavimą ik sziol paduota už 26 milijonus 
dol. Vienog daug reikalavimą atlyginimo už 
blėdį yra tokią, kurią Suvienytos Vals ’ os 
neprivalo mokėt, kadangi tą blėdį padare ne 
Ispanijos ar Amerikos kariumenė, tik r o- 
liucijonieriai, o už tas Suv. Valstijos nen a- 
ko. Daugiausiai blėdies padaryti plant...o- 
riams.

P h i 1 a d c 1 Į) h i a. W. Potter liko pa
skirtas ambasadorium į Peterburgą.

S a n F r a n c i s c o. In ežia pribuvo 
1(» minyką, pabėgusią isz nelaisvės philipi- 
niszką niaisztinįką. Baisius dalykus pasako
ja jie apie apsiėjimus su tenykszcziais belais
viais.

C o 1 u m b u s, O. 200 liuosnoriii isz 
•1 pulko valstijos Ohio pribuvo . į miestą Co
lumbus. Ant nakvynės miestas paskyrė jiem 
Auditorium. Grindys neatlaikė tokios sun
kenybės— sulužo, ir kareiviai drauge su lo
vomis supuolė į gilą skiepą. Pricgfam 23 
liko sunkiai sužeisti.

C h i e g o, III. Du advokatai Hogan 
ir Gotlieb eidami namo isz ofiso 2 val.nakczia 
ant kampo Warren avė susitiko su dviem ,,bu
mais“. Bomai, kaip paprastai, susistabdė 
advokatus ir pareikalavo pinigą, bet > c vie 
toj pinigą iszsiėmė isz kiszenią revolverius; 
ta pamatę boma pradėjo bėgt, o advokatai, 
iszszovę porą kartą, juos vijosi. Ant balso 
szuvio subėgo policija, kuri pumaezius du su 
revolveriais rankose žmogų, vejaneziuosius 
kitus du, sustabdė advokatus, grąsįdami taip
gi revolveriais. Pakol sustoję advokatai isz- 
pasakojo atsitikimą, bomai pabėgo.

C h a 11 a n o o g a, Tcnn. Pasažieri- 
nis trūkis Knoxville-Ohio geležinkelio susi-

Beri y n a s. Chiną provincijojo Shan 
Tung chiniecziai sugavo katalikiszką missijo- 
nierią Stcnz. Nudraskė nuo jo drabužius, su- 
muszė lazdomis, pjaustė peiliais, iszpesziojo 
isz barzdos visus plaukus. Norėjo pagalinus 
gyvam nulupti skūra, bet tuom tarpu atbėgo 
policija ir nelaimingą vos gyvą inissijonierią 
iszgclbėjo isz nagą įdukusią chinieczią. Po 
to policija isz cido jį isz savo miesto įsakius 
niekados (langiaus ten negrįžti.

— Chiną ciccoricnė naszlė, kuri atėmė 
valdžią nuo savo sūnaus, vadinasi: Czu-hsi- 
tuan ju-Kang-i czao-ju-czuang-ezeng-szu-kun- 
g-ezin-hsie czang-hsi.

L o n d o n. Atėmė sau gyvastį Fr. Ka
reivi, sekretorius Austrijos ambasadoriaus.

— Angliszkas gar aivis „Golden Cross” 
susimuszė lĮilaukoį Suezo kanalo.

M anil a. Philipiniecziai baisiai varosi 
ant Amerikos už nesuteikimą jiems neprigul- 
mybės ir rengiasi isz naujo kelti maisztą del 
atsiliuosavimo isz po Suvienytą Valstijų vaK 
džios. Ypatingai pasirengęs prie maiszto 
miestas Iloilo, į kurį generolas Otis nusiuntė 
pulkaunyką Potter specijaliszkai isztirti stovį 
dalyką. 9 d. Sausio pulkaunykas Potter su
grįžo pas generolą ir daneszė, kad miestas tik 
laukia pradžios privertimą klausyt Amerikos 
Namai aplaistyti gazu ir žada iszdeginti mies
tą, kaip tik iszgirs pirmą amerikiecziu priesz 
juos szuvį. Bankieriai visus savo lortus nu
gabeno ant laivu. Szeimyna amerikiszko vi- 
ce-konsulio pasislėpė.

McKinley’o prokliamacija turėjo but isz- 
drukuota su maszinuke ant laivo. Nė vienas 
drukorius neapsiėmė ją drukuoti. Drukoriai 
iszjuokė amerikieczius, kada tie tvirtino, kad 
prokliamacijos mieriu yra sutaikinti philipi- 
nieczius su amerikonais.

A z o r i s z k o s s a I o s. In portą St. 
Michael prie vienos isz Azoriszką salą įplau
kė laivas „Batania“, visas sugadintas laike 
szturmo. Visas kaminas ko nuncsztas, au
dra atėmė taipgi visus pagclbinius luotelius.

vienog jokios blėdies neapturėjo, tik 
baimės ir aszarą buvo į valias.

muszė su tavoriniu trukiu. 4 žmonės likosi 
užmuszti ant vietos, o du snukiai sužeisti.

M i 1 w a u k e e, Wiss. Notą sklode l Žmonės 
pereitą subatą tūlas „liauferis“ pagriebė ka- 
sicriui isz ranką 8 500, Įiarmuszė ant žemės 
locninįką sklodo p. Grobmaną ir iszbėgęs per 
duris dingo minioj žmonių. Tai kaip vidu- 
rij dienos moka apiplėszt.

Pull m a n, III. Miestelis Pullman, 
netoli Chicagos, nesziojantis vardą turtingo 
savo uždėtojo, bus prikergtas prie Chicagos-

11d. Lapkriczio Garso redakciją atlan
kė atvažiavusiejie isz Yhiterbury’o pasivieszė- 
ti sveczjai: p. K. Senkus, kadaisia buvęs Gar
so redaktorium, p. J. Szulžinskas ir p. J. R. 
Miknaitis.
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Szis - tas apie Medegą.

Tąsa.

Medegą neturi savvalinės eise
nos, nei ilsėti, nei judėti negali, 
bet ant jos tame reikia iszlaukinė prie
žastis, pajiega. Jeigu kokis kūnas esti 
ilsejimo stovije, tai pajiega yra būtinai 
reikalinga, idant jį pajudįtų isz vietos, 
ir atbulai. Jos negali pereiti isz judesio 
į stovį veikimo kokios nors pajiegos. 
Ganot’o „Elementariszkos Fizikos Mok
slas“ puslapis 12 sako: Medegos ne
galėjimas per savę pereiti isz ilsejimo 
stovio į judėjimo stovį, arba permainyti 
judėjimą, kuriuom ji gyvuoja, vadinasi 
, ,neveiklė“. Pirmutinis įstatymas Kep
lerio apie judėjimą remiasi ant tosios 
medegos ir skamba szitaip: kiekvienas 
kūnas tęsiasi savo stovyje ilsejimo arba 
vienokio judėjimo tiesioje linijoje ant 
tiek, ant kiek jisai nėra pajiegos pri
verstu permainyti tąjį stovį. Prof. P. 
Tait ta iszaiszkina sziokiu budu: tas c
įstatymas nurodo, kas nutinka su mede
gos luiteliu, sav paežiam paliktu, ant 
kurio jokia pajiega neveikia — jisai už
laiko savo stovį buk ilsejimo arba vie
nokio judėjimo tiesioje linijoje. Abel- 
nai ta ypatybe vadinasi medegos neveik- 
le, kurios deliai ji negali permainyti ko
kiu nebūk budu savo ilsejimo arba judė
jimo stovį. Jijie gali būti pajiegų žais
le, graju ant jeib kokio laiko ilgumo, 
bet kaip tiktai pajiegos paliauja veikę 
ant jos, pasilieka tame stovije, kokia
me liko palikta ikkoliai pajiegos ir vėl 
nepradeda veikti ant jos. Todėl, kada 
tiktai randame stovį medegos luitelio 
mainantiesi, sprendžiame jį esant po pa
jiegos ar pajiega veikme.—

Galėtume ir daugiau gamtos mok- 
slinczių iszsitarimų privesti, bet kadą- 
gi kiekvienoje fyzikoje tasias paezias 
nuomones ir pamatus randame, skaito
me tai už nereikalingą.

Berods mes nesuprantame per me
degos kanezveiklę josios absoliutiszką 
ir neskirtiną neveiklę, nes jos tikra ir 
objektyviszka būtybe nėra mums kitaip 
pažįstama, kaip tiktai isz jos atmainų ir 
todėl manant ją ės^nt visiszkai neveik
lia arba iszvilkta isz visokio iszlaukinio 
veiklumo, mes neturėtume prigimtų ke
lių ją pažįti; priegtam dar negalimu yra 
daiktu manyti medegą tuszczią, iszvilk- 
tą isz visokio veikimo buk vidinio ar 
iszlaukinio veiklumo, nes nėra jokios 
pabaigtos substancijos be ypatybių.

Toliaus bus.

,, Lietuva“ jau veik pusė metų, kaip 
atvirai kariauja su kunįgu M. Krawczu- 
nu, lietuviszku Chicagos klebonu. ,, Lie
tuva” užmetineja kun, Krawczunui, buk 
jis neteisingai vedęs parapijos rokun- 
das, taip jog kasoj trūksta net kelių de- 
szimtų tukstanezių dolerių. ,, Lietuva“ 
peikia kun. Krawczuna užtai, kad jisai 
laiko prie savo bažnyczios lenkiszkas se
seris, kurios lenkina lietuvių vaikus. 
Tai yra du didžiausi užmetinejimai,, Lie
tuvos“ priesz kun. Krawczuna.

Kas link užlaikymo lenkiszkų sese
rų prie lietuviszkos parapijos Chicagoj. 
lietuviszki Amerikos kunįgai seniai jau 
savo nuomonę iszreiszke. Nuomonę tą 
galime da sykį atkartoti: kad t a u - 
tiszkas yra nusidėjimas 
lenkinti lietuviszku s vai
kus, ir tai d a kur? Ameri
koj.

Toliaus da praneszame, kad del 
atstumo vietos ir asabiszkų kun. Kraw- 
czuno persitikrinimų, mes, lietuviszkie- 
jie kum, nieko su kun. Krawczunu ne
turėjome, ne neturime; kas link moks- 
lainės, nors mes su ja nesutinkame ir 
ti - siog tokiai mokslainei, kur yra lenki
nami musų lietuvnįkai, esame prieszingi 
ir tą faktą, kaipo patrijotai, labjaus gal 
kaip kas kitas apgailistaujame; tai vis
gi priversti kun. Krawczuna tą mokslai- 
nę perkeisti arba uždaryti negalime ir 
negalėjome, dėl virsz paminėtų priežas- 
czių ir labjausiai dėl to, kad daugumas 
isz jus paežių, Chicagos lietuvių, kaip 
matyt, tai mokslainei pritaria, ką mes 
taipgi tik galime apgaidystauti.

Taip apie mokslainę.

Kas link vėl parapijinės kasos mes, 
sutarę, vienkart vieszai kum Krawczuno 
užklausėme, praszydami, kad jis tą da
lyką lietuviszkai visuomenei paaiszkin- 
tų, o savę akyse lietuvių iszteisintų. Pa
tys žinote, kad kun. Krawczunas jokio 
atsakymo nedavė; nenorėjo, ar negalė
jo duoti, mes į tą dalyką nesigiliname, 
turėdami, žinoma, tik tą mislį, kad ,,qui 
tacet, consentire videtur”.

Pasitikėdamas, kad visi kiti mano 
draugai su szita nuomone-sutinka, pasi- 
raszau:

Rev. M. Szedvydis.

Atsiszaukimas. Mieli Broliai Lietuviai!
Sulaukėme naujų 1899 metų. Su

laukėme nodieją arba viltį, kad mus 
lietuviszki reikalai sziuose metuose eis 
da spareziaus ir laimingiaus, kaip iki 
sziol ėjo.

Mieli Broliai, mylintiejie savo tė
vynę Lietuvą ir savo brolius lietuvius, 
savo senus tėvelius ir seseles, kurie po 
maskolium gyvena — neturi jie jokių 
knįgų, nė maldaknįgių, nė laikraszczių, 
ba jiems knįgos spaudinti ir skaityti yra 
užginta. Atmykime, mylimi broliai, 
ant jų ir prisidėkime savo skatiku prie 
lietuviszkos spaudos Amerikoje. R a- 
s z y k i m ė s, m y 1 i m i a u šie
ji e p r i e g a r b i n g o j o mus 
S u s i v i e n y j i m o Lietuvių 
Amerikoje, nes niekas taip nesi
rūpina apie iszleidimą nauding i knįgų, 
kaip susivienyjimas. Dėl kelių centų 
mieli lietuvnykai, mes nepavargsime, o 
tie keli centai nueis ant didelės daudos, 
ant apszvietimo mus vargstanezių bro
lių ir seserų ir mus senų tėvelių, ba Su
sivienyjimas, atspaudinęs knįgas ir sa
vo laikrasztį ,,Tėvynę“, leidžia į Lietu
vą už dyką, arba labai už mažą cienę. 
kad tik ten lietuviai skaitytų naudingas 
savo protui knįgeles.

Laikas, jau didelis laikas, kad įneš 
susiprastumem ir susirisztumem visii 
vieną didelį - Lietuvių Amerikoj Susi- 
vienyjimą.

Malonus Broliai, kurie prigulite 
/prie Susivienyjimo su sziais naujais me
tais iszaiszkinkite jo naudas savo bro 
liams ir kalbinkite juos, kad risztųsi prie 
Susivienyjimo.

Biznierius isz Luzernės.
Mitingas.

Užkviecziame visus brolius, prigt 
linezius į ,,Tėvynės Mylėtojų Dr." i' 
neprigulinezius į ją, susirinkti ant L. I 
Kliubo salės po N. 954, Philadelphijo^ 
12 d. Sausio 1899, apie 8 vai vakare 
Bus daug svarbių įneszimų, kuriais g« 
Įima bus pasinaudoti dėl sudrutininit 
ir pagelbos tėvynei musų.

Su guodone
St. Maseckis, prezid 
K. Unika, sekr.

Geo Greenberg,
Perkėliau savo sztorą nuo 

188 First street ant
157 First street ELIZABETH, N. < 

CzebataI, szeverikai, kolloszai labai pigiai.



Skaitymas ir mieravimas 
laiko.

Per metus saule pereina per visas žvaigž
des, isz ko iszeina, kad per metus kiekviena 
žvaigžde apsisuka (regimai) aplink ženę vienu 
sykiu daugiau, ne kaip saule. Jeigu saule 
pereina per meredijaną vienu sykiu su kokia 
žvaigžde, tai ant rytojaus jau pasivėlina nuo 
jos ant 3 min. 57 sek., skaitant pagal žvaigž. 
dinį laiką.

Bet ne ežia dar galas klapatams. Ir tik
ras“ saulinis laikas neatsako praktiszkam gy
venimui, nes metinis saules judėjimas yra ne 
vienodas, o tai del dviejų priežasezią. Viena 
priežastis yra ta, kad žeme sukasi apie saulę 
ne apskritu bet paplokscziu ratu (elipsa), per 
ką jos judėjimas kartais esti greitesnis, kar
tais silpnesnis: greieziausiai sukasi žeme gruo
džio menesije, kad esti areziausiai saules, silp
niausiai birželio mėn., kad esti toliausiai. 
Svarbesniu yra antra priežastis, remiantis! ant 
to, kad žeme sukasi apie saulę ne ekvatorium, 
ne paraleliom, bet ekliptika, t. y. keliu, per
sisvėrusiu per ek/atorių.

Taigi jc'gu musų laikrodžiai butų statomi 
pagal tikrą saules begi, turėtų tada viename 
laike eiti greieziau, kitame silpniau, kas yra 
labai neparanku. Geriau užtai iszpuolė skai
tyti laiką ne pagal ,,tikrą’’ saulę, bet pagal 
„vidutinę”’ pramanytą, kuri bėga ekvatorium 

. vienodai,, kartais pralenkdama tikrą saulę, 
kartais užsilikdama nuo jos užpakalyje. Tai
gi greitumas tos pramanytos saules yra viduti
niu greitumu tikrosios saules. Sauliniai laik
rodžiai rodo mums tikrą laiką, bet laikrodžiai 
kuriuos vartojame, rodo tik vidutinį, kurs ski
riasi yvairiuose metų laikuose nuo tikro laiko. 
Keturis tik kartus per metus saulinis ir pa
prastas laikrodis rodo vienodą laiką: 15 d. 
balandžio, 14 birželio, 31 rugsėjo ir 24 gruo
džio. Tada galime užstatyti laikrodį pagal 
saulę. Bet užtai 11 vasario,‘kada musų laik
rodžiai rodo lygiai 12 vai. po teisybei yra 
14 min. 34 sek. po dvyliktai, o 2 lapkriezio 
musų laikrodis skubinasi ant 16 m. 18 sek. Tuo 
ir aiszkinasi tas patemytas apsireiszkimas, 
kad prieszpiecziai yra kartais ilgesni, kartais 
trumpesni už popieczius.

Antra prigimta laiko mierayra metai, t.y. 
laikas, kurio reikalauja žeme, kad apsisukti 
aplink saulę. Mes vienog to žemes judėjimo 
negalime matyti, bot užtai temyjame jį regi
mame saules bėgyje tarp žvaigždžių. Jeigu 
žeme nebūtą užklota oru, tad galėtumėme 
matyti žvaigždes ir dienos laike, ir tada galė
tumėme tėmyti saules judėjimą tarp žvaigž
džių, kaip dabar temyjame mėnulio bėgį: bet 
kad saulei szviecziant žvaigždės nyksta isz 
mus akių, užtai saulės kelionę tarp žvaigždžių 
sunkiau yra matyti.

Yra viena žvaigždė pirmutinio didumo, 
isz žvaigždyno, kurs neszioja Jauczio vardą. 
Ją lengva yra pažinti isz raudonos szviesos. 
Vadinasi ji Aldebaran. Sztai pavasari j ji pa
sirodo ant dangaus tuojaus po sau ės nusilei
dimui. Tokiu budu saulė yra tuomet į vaka

rus nuo jos. Bet per kelias nedėlias ji( artina
si kasdien prie saulės, ir ant galo abidvi nu
sileidžia sykiu; nuo to laiko Alderboran nyk
sta isz mus akių- Saulė tada esti jau į rytus 
nuo jo. Tolesniame bėgyje saulė kas dien 
traukiasi tolyn nuo Alderbarano į rytus, kol 
antrame pavasaryje neprisiartina vėl prie jo 
isz vakarų pusės ir neatsiranda toje pat vieto
je, kurioje ją jau matėme. Laikas nuo vieno 
ir antro susitikimo saulės su ta paezia žvaigž
de nurodo mums ant laiko apsisukimo žemės 
aplink saulę ir vadinasi „žvaigždiniais me
tais”

Toje savo kelionėje po dangų saulė esti 
puse metų sziauriniame puskamuolyje, pusę 
metų - pietiniame; du syk per metus peržen
gia dangiszką ekvatorių taip vadinamuose 
punktuose susilyginimo dienos su naktimi ar
ba pradžioje pavasario ir rudens. Hippar- 
chas, didžiausias senovės asjronomas, gyve
nęs antrame szimtmetyje priesz Kristų, užtė- 
myjo, kad žvaigždės, gulinezios į rytus nuo 
pavasarinio punkto pamaži tolinasi nuo jo, o 
žvaigždės į vakarus gulinezios prie jo artina
si. Isz to jis iszvedė, kad pavasarinis sus;- 
lyginimc punktas, lygiai, kaip ir rudeninis, 
pamaži slenka į vakarus, per szimtmetį bent 
ant 1 gr. Toks judėjimas susilyginimo punk
tų liko pramintas ,,precesija”. Paskesni as
tronomai apskaitė, kad ta „precesija” iszne- 
sza 1 gr. per 70 metų, arba 50,2” ant metų.

Toliaus bus.

Atsakymai.
V. T. Phila.... Nepataikei tamista. 

Mes bobiszkų pliauszkynių nepriimame, o 
skandaliszkų žinių talpinti negalime. Pana- 
szias korespondencijas gali tamista siųsti į 
„Vienybę”, kuri, mums rodosi, noriai jas at- 
spaudys.

Blaivinįkui Scran.... .Jeigu jūsų drau
gystėje atsirado pora bedievių, ką stengiasi 
visą draugystę perdirbti ant savo kurpaliaus, 
geriausiai juos iszmesti isz savo tarpo, ką 
lengvai galėkite padaryti, nes ir pats raszai, 
kad draugystė yra katalikiszka. Garsįdami 
vardus tų paklydėlių, mes jukgi jų nepataisį- 
sime. Korespondencija sudeginta.

Susivienyjimo Sąnariui.... Tiesą ta
mista sakai, kad „Tėvynė”, ta pindama nesu- 
tinkauezius su katalikiszku tikėjimu rasztus 
ir bandydama kartais įkasti katalikiszką dva- 
siszkiją, szliupinių prie Susivienyjimo nepa
trauks, bet užtai supykins paežius jo sąna
rius. Bedieviams pertai duodasi į rankas 
naujas ginklas kovoje su bažnyczia, ant ko 
Susivienyjimo sąnariai ne vienur pradeda ru- 
goti. Vienog negalima sakyti, kad „Tėvy
nės” redaktorius daro tai su piktu noru. Ne, 
jis yra dar jaunas žmogus ir, žinoma, ne liue
sas nuo klaidų; pagyvens, daugiau patirs ir, 
tikimės, atsikratys to netaktiszkumo, ant ku
rio tamista skundiesi.

Atsiszaukimas.
Mus Mahanoy Plane Susivienyji

mo kp. priversti esam perkelti traukimą 
grafofono, nes nesugrąžino mums ne 
treczią dalį iszdalįtų tikietų. Taigi pra- 
neszam, kad traukimas bus 20 d. Sau
sio 1899 m. Taipgi užkviecziame, kad 
draugai, kuriems siuntem tikietus, teik
tųsi prisiųsti tikietus arba pinigus. Ti- 
kietai ir pinįgai turi but sugrąžįti iki 13 
d. Sausio. Po traukimo apgarsįsime, 
kiek buvo parduotų. Tegul taipgi nieks 
neabejoja apie iszpildymą mus prižadų, 
mes neapvilsime ir gal trumpam laike 
iszpiklysim savo prižadus.

Su guodone
T. Vilkaitis, kp. prez.

„Garpo“ agentai, 
kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu
meratą nuo skaitytojų, priiminėti orderius 
ant visokių drukoriszkų darbų etc. yru szie:

D. Bražinskas, Elizabeth, N. J.
K. Jasulaitis, 347 Henderson str.

Jersey City, N. J.
J. Daukszys, 29 N. Welles str. alley,

Wilkes Barre, Pa.
V. Martiszius, 39 Centre str. Pittston, Pa.
K. Malinaiickas, 1223 S. 2nd str.

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

Beading, Pa.
J. Puczkus, 201 Stroud street,

Wilmington, Del.

$100 Nagrad os S100
Užmokėsiu kick vienam, kuris tapo iszgy- 

dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdykimą 
(ononizma) NAMINĖMIS G1 ID KLOMIS. 
Teip iszsigydyti ne galima bot jeigu kenti ant 
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kimo 
per onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos skau
dėjimą. pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą. 
irkitastampanasz.es silnybes, raszyk sziąn- 
dien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asziszsigydžiau trumpu laiku isz tokių 
pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą 
prisiusiu užpccztytamc koperte ir apie tavo 
gromatas nedažinos. Įdek už 2c. markę ir 
raszyk pas:

Fred Wilkson
Kenosha, M is. Box D 386

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
JPhlFa Dental l^ooms, 
T^MieirtJirJiiiiFi ■—’’—‘ ~~*"-— r 1 iri-|7 , B ,, , *hF~i

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa

irkitastampanasz.es
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Elizabeth, N. J.
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One inch once — /— 0,50c.
One inch one month — S 1,00
One inch per year — — S 10,00
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LIETUVIU”
Iszduodamas kun. B. Žlndžiaus, kun. J. Kait
rio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.

—    ———m

Kasotuoju ant metu tik $ 1,20.

i

Pinįgus ir visokius rauKraszczius reikia siųsti 
ant szio adreso:

HE V. B. ZINULIUS.
ELIZABETH, N. J.

®

Užvilkinusiems prenumeratą savo 
skaitytojams praneszame, kad pasisku
bintų atsilyginti, kitaip priversti busime 
sulaikyti siuntinėjimą laikrasczio. Szis 
„Garso” numeris bus paskutiniu tiems, 
kurie dar neužsimokėjo pilnai iki i d. 
Sausio szių metų. Negalintiejie del 
bet kokios priežasties dabar užsimokėti, 
teatsiszaukia į redakciją, o mes palauk
sime dar kokį laiką; neužsimokėję ir 
neatsiszaukę pas mumis skolinįkai kito 
„Garso” numerio ^u negaus.

Sustabdysime laikrasztį ir visiems, 
kurie nebus užsimokėję už jį iszaugszto, 
taigi kurie norite ir ant toliaus pasilikti 
„Garso“ skaitytojais, teiksitės prisiųsti 
prenumeratą.

dakciją praszydami prisiųsti laikrasztį, o 
pinįgus, esą, toliaus kada prisiusią. To
kius ir jiems panaszius laiszkus mesim į 
gurbą ant sudeginimo. Norintiejie gau
ti ant pažiūros musų laikrasztį, prisiųs- 
kite už du centu markę. Tada mes nu
siųsime vieną numerį, bet nedaugiaus.

Sziame numeryje pradėjom talpįt 
patėmyjimus isz keliones po Suvienytas 
Valstijas p. Debesylo. Pradėjo jisai 
nuo Baltimores ir eis toliaus po lietuvių 
apgyventas vietas.

Wilkes Barre, Pa. Aną 
nedelią buvo pas mus prakalbos, paren
gtos Blaivystes Draugystės. . Kalbėjo 
tik vietinis mus kunigas ir atvažiavęs 
isz Plymouth© kun. Žilinskas. Kun. 
Žilinskas papasakojo apie girtybę abel- 
nai ir apie tai, kad ji yra žmogaus kunui 
blėdinga. O antroj kalboj, kad laikas 

nesniais dalykais, kaip tai mokslu. Prie 
draugystes prisirasze keli nauji sąna
riai. -Dar yr sąnarių apie 22. Visi 
nutarė priimti abelną konstituciją blai- 
vinįkų ir prigulėti prie Susivicnyjimo

to 
ir

Chicago, Ill. Pas mumis Clii- 
kagoje liko atlosztas teatras po vardu 
, .Nekaltai apsūdytas“. Abelnai atlo- 
szė neblogiausia; tai porai loszikų 
truko drąsos. Kada reikėjo iszrodyti 
meilės jausmus, tai lyg atza ovbilaio 
viens nuo kito. 'Dyvina, kad mus mer
ginos yra nedrąsios prie daugelio akių, 
bet už akių, tai kartais yra per drąsios. 
Aarba vėliai sūnūs, kada rado užmusz- 
tą savo tėvą suvis nepermainė veido, 
tarytum tas jį suvis neapėjo. Prie 
visko truko dar atsakanezio vadovo 
pertat viskas ėjo be tvarkos.

Chicagietis.
N e w P h i I . . Oras ne

smagus. Lyja, tai sniegti, tai vėla sza- 
la. Darbai eina neperblogai,bet 
sigirti negalime. Kalėdas mus mieste
lio lietuviai perleido gana gražiai - ty
liai, bet už tai per Naujus Metus, tai 
kraujas bėgo isz lietuviszkų galvų, kaip 
lietus isz debesų. Po musztynių vie
niems szaukė daktarus, kad galvas lo
pytų, antrus nugabeno į lakupą, isz kur 
iszleido tik sudėjus po $ 400 kaucijos 
nuo sztukos.

Cziabuvis.
Elizabeth, N. J. Szventes 

lietuviai gana gražiai perleido: negirdėt 
buvo ne pesztynių. Pereitą nedelią nu
mirė tūlas lietuvys, neprigulintis į jokią 
draugystę, taip jog del palaidojimo jo 
žmones turėjo vaiksziot ir praszinet kitų 
kad paaukautų kelis centus nors ant nu
pirkimo grabo.

Negerai pasielgia.musų tautiecziai! 
Dirbdami po kelis, o kartais ir po kėlio
ji ką metų, neužsiczedija nei poros dole 
rių ne ant amžino namelio - grabo. Mi
rę tokie neapsirokuojanti žmones tik

Bet ant to

Jei neiszsitenki

bėdos pridirba gyviems savo pažįsta
miems — turie valkiotis po žmones ir 
ubagauti. Gali but tokių, teisybe, kad 
negali surinkt pinįgų, nes kartais tūlą 
laiką turi but be darbo, ar gali atsitai- 
kinti kita kokia priežastis.
yra vaistas.Negali surinkt pinįgų, prigu
lėk į draugystę, o numirus ji tave prigu- 
lincziai
iszsimokėti nė į draugystę po pu

sę dol. kas mėnuo, raszykis į Susivieny- 
jimą. Juk jau tuos du dol. per metus 
kiekvienas gali iszsitekt, o gavę $ 1 50 
posmertinės ir prideraneziai busite ap
žiūrėti. Tik nereikia būti neatbolnais.

— Pereitą nedėldienį kunigas už
sakė bažnyczioje, kad pėtnyczioj bus 
susirinkimas Susivienyjimo kuopos, o 
podraug ir visuomeniszkas susirinkimas 
lietuviszkoj pobažytinėj salėj, ant kurio 
ketino pribut kalbėtojai net Isz Penn- 
sylvanijos. Dabar vienog gavome ži
nią, kad užkviesti kalbėtojai pribus ant 
ateinanezios seredos (18 Sausio).
gi 
c z

Tai- 
ir susirinkimas bus ne p ė t n y - 
i o j e, tik s e r e d o j e.

Naujas laikrasztis.
Apturėjom pirmą numerį naujo laik- 

raszczio ,, Katalikas, iszeinanczio Chi- 
cagoje. Yra tai laikrasztis,-- paszvęstas 
reikalams lietuvių katalikų Amerikoje. 
Ant k’A galima spręsti isz pirmo jo 
numerio, s pilnai atsako savo užvardi- 
nimui. Laikrasztis nemažas — szeszių 
szpaltų, dviejų lapų. Pusę pirmo pus 
lapio užima paaiszkinimai nuo isz 
davėjystės ir redakcijos; antrą pusę — 
apraszymas Trijų Karalių szventes. An 
trą ir treczią puslapį užima žinios isz 
Lietuvos, pasaulės ir Amerikos. Czia 
trumpa pasakėlė ,, Skolinįkas “. Isz 
svarbesnių straipsnių yra tik straipsnis, 

bos dalykai. Pratarmė“. Autorius 
to straipsnio ragina lietuviszkus raszti- 
nįkus laikytis Dr. Kurszaiczio ir kun. 
Jaunio statraszos. Toliaus kalba apie 
dialektus lietuviszkos kalbos. Straips 
nis dar neužbaigtas.

Kalba to naujojo laikraszczio ne 
bjauriausia; tik zeceriszkų klaidų tru
putį perdaug. Toliaus vėl nežinia dėl- 
ko nedaro jokio skirtumo tarp litaros W 
ir V. Jeigu jau priimt lotyniszką alpha- 
betą, tai ir laikytis, bet nemaiszyt vis- Į



Korespondencijos.
M a h a n o y C i t y, P a. 

i - I - ’99.
Guodotina Redakcija!

Meldžiu patalpįti , .Garsan“ szitą 
mano raszteli. 

g

Pereitoj nedėlioj, t. y. per Naujus 
Metus, kun. S. Pautienius per savo pa
mokslą daug mums padare linksmybes. 
Pasveikinęs savo parapijomis su Nau
jais Metais, kalbėjo apie privalumus 
žmogaus kas link Dievo, artymo ir pa
ties savęs. Trumpai a iszkino, kad jei 
norim būti laimingais sziame mete, ne
atbūtinai pirmiausiai pažinti savo Dievą 
ir Jam tarnauti, o del mus artymo turėt 
szirdį pilną meiles; visą valandą kalbė
jo apie privalumus kas link mus paežių. 
Aiszkiai parode, kad del mus paežių 
naudos turime iszsirupinti ukesystes po- 
pieras, užsimokėti prigulinezias mums 
taksas ir laike rinkimo atiduot balsus 
tam kandidatui, kuris užtartų musų rei
kalus. Toliaus nurodė, kad nors esa
me szios szalies ukėsais, bet pirmiausia 
esame sūnumis Lietuvos, užtaigi ir Lie
tuvą kaipo tikri sūnūs turime mylėti ir 
szelpti. Czia ilgai aiszkino žmonėms, 
kad dabar gudai Lietuvoj Įveda cerkvi
nes mokslaines del greitesnio sumasko 
linimo mus brolių: drauge ragino jisai, 
kad kiekvienas pranesztų savo tėvams, 
broliams, pažįstamiems, kad neleistų 
savo vaikų i tas cerkvines mokslaines, 
o teipgi, kad dabartinėse mokslainese 
reikalautų įvedimo lietuviszkos kalbos. 
Tą gal geriausiai padaryti per gmino 
susirinkimus.

Po to kalbėjo apie priderystes vi
suomenes kus link mus jaunimo ir tie
siog reikalavo nuo tėvų, kad savo vai
kus leistų i mokslą, ne tik kol dar jie 
netinka prie darbo, bet, kurie iszsiten- 
ka, kad leistų i ausztesnį mokslą.

Nurodė taip-gi reikalingumą blai- 
vystes tarp mus jaunuomenes ir apsi- 
szvietimo. Kad atsiekti tą mierį, kalbi
no parapijomis, kad uždėtų savo knjgy- 
ną, isz kurio galėtų naudotis jauna kar
ta ir abelnai visi parapijonai. Po miszių 
buvo susirinkimas, ant kurio visi vien
balsiai pagyre kunigo užmanymą, pas
kirdama isz savo iždo š 100 ant uždėji
mo vieszo knįgyno.

Antrą valandą po pietų buvo su- 
szauktas kitas susirinkimas dėl uždėji
mo blaivystes draugystes: prisiraszė 41 
■vaikinas ir 20 merginų.

Del partraukime knįgų į mus knį- 
gyną tapo iszrinkti i pagelbą kun. Pau- 
tieniui szie vyrai: z

V. Traskauckas, M. Lapinskas, 
A. Bogdanavyczius, Arlauckas ir V. 
Rynkevyczius.

P. S. Meldžiame visų lietuviszkų 
spaustuvių prisiųsti savo kataliogus, 
kad galėtume iszsirinkti knįgas. Viską 
galima siųsti ant vardo kun. Pautieniaus.

V. Traskauckas.

Isz keliones p. Debesylo.
Baltimore, Md. 25 Gruod.

Žydai ir lietuviai.
Baltimorėjc nuo dauginus, kaip 15 

metų skaitlius lietuvių ir lietuviszkų žy
dų visados buvo žymus. Lyg szioliai 
dar niekur neregėjau perstatytų szalije 
vienas kito lietuviszko žydo ir lietuvio, 
užtaigi musų tautiecziams toks persta
tymas žydo ir lietuvio, kaip jis pasirodo 
Amerikoje, gali būti begalo akyvas ir 
pamokinantis. Kada pilnas perstaty 
mas žydo szalije lietuvio visur ir viso
kiame užsiėmime reikalautų storos knį- 
gos, todėl mano žinia sieks tiktai Palti
mi )aės žydų ir lietuvių ir tiktai kriau- 
cziszko amato. Reikia dar patėmyti, 
kad Baltimorės lietuviszki kriaueziai yra 
garsingiausi ant visos Amerikos. Balti- 
morės lietuviszki žydeliai taiposgi užsii
ma kriauezyste. Pirm 10 ar 15 metų 
lietuviai-kriaucziai buvo tai darbinįkai 
jauni, pilni džiaugsmo ir spėkų; isz pat 
pradžios lietuviai savo amate Įgijo var
dą gerų darbinikų ir daugelis, nes apie 
40 vyrų, griebėsi varyti amatą ant savo 
sankos, uždėjo taip vadinamas kriauezių 
szapas. Lietuviszki žydeliai negalėjo 
susilyginti nei darbu, nei supratlyvumu 
su bujojaneziais Lietuvos vyrais, todėl 
praszė darbo pas senos tėviszkės drau
gus; ir lietuviams buvo nemaža garbė, 
kad jie už žydus didesni ir gudresni. 
Matyti duodavosi, kaip lietuviszki kriau
eziai didžiuodamiesi isz savo padėjimo 
silpną žydelį stumdė ant aslos kaip ka
da tarp krūvos skudurų dėl labo juoko. 
Žydelis kentėjo, dirbo ir czėdijo graszį. 
Žydai mokinosi darbo nuo lietuvių. Lie
tuviai dirbo, pelnė ant nedėlios po 20 
dol. ir daugiaus, gėrė be soties ir be 
gėdos; gėrė nedėliomis, pradėjo neku- 
rie gerti ir prie darbo savo lietu viszkose 
szopose. Ant pribaigimo pikto tarp 
Baltimorės lietuvių, kaip pikta dvasia 
isz dugno pragaro insiskverbė su savo 

bedieviszku mokslu J. Szliupas, tada 
dar mokįtinis ant gydytojaus, o po tam 
ir gydytojas. Nuo to laiko pasibaigė 
Baltimorės lietuvių laimė ir viltis szvie- 
sesnės ateitės. Susitvėrė tarp Baltimo
rės lietuvių pirmutinis lizdas bedievys
tės po vardu ,, Mokslo Draugystės”. 
Nuo to laiko lietuviai žymiai pradėjo 
pulti žemyn: sutikimas tarp vaikų vie
nos motinos Lietuvos isznyko. Vieni 
laikėsi prie katalikiszko tikėjimo, kurį 
parsivežė savo szirdyse isz mielos tėvy
nės, kiti-gi uždegti fanatiszku neapken- 
timu visko szvento - neapkentė nei li
kusių prie tikėjimo savo brolių. Prie 
to dar pakilo nelaimės darbuose: pakilo 
dideli darbinikų straikai, kuriuose lietu
viai ėmė visados dalyvumą. Isz to pra
dėjo rastis tarp lietuvių ubagystė ir skur
das. Papiktinimai prasiplatino isz Bal
timorės ant visu Amerikos lietuviu.

G G

Skandalai vienas po kito iszsilicjo, kaip 
susmirdę pūliai isz perpuvusio skaudu 
lio. Uleviczienė perszovc savo vyrą. 
Keletas vaikėzu gyveno su svetimoms 
moterimis. Vienas bedievių tranas bu
vo publikavotas kaipo užvedžiotojas 
merginų, o naujas vainikas visų Balti
morės bjaurybių nuo 1895 m. kovo men. 
lyg Sept. 1898 m. iszėjo isz rankos vie
no kriaueziaus Vinco Karaliaus bedie- 
viszkas laikrasztis po vardu ,,Kardas“.

Tam pasibaigus, toliaus tie patys 
susiriszę į kampaniją iszleidžia be Dievo 
ir be proto laiszką, kuriam vardas,, Nau
ja Draugija.

Bet grįžkime prie žydų ir lietuvių, 
kaip jie sziandien stovi kaipo Baltimo
rės kriaueziai ? Persivertė visas daigtų 
parėdkas: žydai sziandien valdo szapas, 
o lietuviai pas žydus praszo darbo! Pa
sirodo isz to, kad dvasia szliupyst.es lie
tuviams neina ant sveikatos ir dar pasi
rodo, kad darbas kantrus ir su iszturė- 
jimu atncsza pasekmę, o skėtriojimas ir 
pasigyrimai neturi jokios vertės.

Debesylas.

DidelisBalius!
Simano Daukanto pagelbos kuopa 

No 63 parengė puikų balių dėl savo 
naudos, kuris bus keliamas ant Casino 
I [all, ant kampo Penktos ir Davis gat
vių, Grand Rapids, Mich. 7 d. Sausio 
’99, pirmą subatvakarį po Naujų Metų.

Iužauga merginoms 10 c., vyrams 
15 c. Muzykė bus kuogeriausia. Vi
sus szirdingai užkvieczia

Komitetas.

szliupyst.es


Legenda apie arabiszką astrologą.
Paraszė Washington Irving. Vertė isz angllszko S.

ūmai 
daug

Tasa. c
— Klausyk, karaliau, - atrėmė asztriai astrologas, 

permainydamas balsą, - suteikiau tau per talismaną 
pergalių, bet man nedavei jomis pasidžiaugti. Atiduok man
szitą paklydusią belaisvę, daugiau nuo tavęs nieko nereika
lausiu.

— Ką? - suriko Aben Habuz - daugiau moterų! argi 
tau neužtenka moterų, ką szoka, kad tavę nuramintų? Kągi 
daugiau dar trokszti?

— Turiu moteris, ką szoka, tas tiesa; bet neturiu ne 
vienos, kuri giedotų, o muzika yra, kaip baisumas sename 
amžiuje. Belaisve, kaip matau, neszioja sidabrines kankles 
ir turi būti iszsilavinusi skambinime ir giedojime. Duok man 
ją, meldžiu tavęs, kad galėtų nuraminti mano pajautas po 
triūsui.

Romus karalius supyko ir pradėjo iszmetineti philoso- 
phui. O szis nuėjo užsirūstinęs į savo nuoszalį, bet pirm neg 
nusiszalino, persergejo dar sykį karalių, kad but atsargus su 
savo gražia belaisve. Vienog kur, po teisybei, atrasi įsimylė
jusį senį, kurs klausytų iszmintingiį patarmių? Aben Habuz 
mate visoje galybėje būrimą jos akyse ir žavėjimą jos judėji
muose, bet juo ilgiau ant jos žiurėjo, juo didesnę jaute meilę.

Pasidavė jis visiszkai savo gąszlumui ir rūpinosi tiktai 
apie tai, kaip galėtų patikti gotiszkai gražybei. Nebuvo jau
nas, kad galėtų patikti, - tas tiesa, bet įsimylėję seniai visa
dos yra duosnus. Isz Grenados Zacatino (iždo) buvo iszimti 
brangiausi rytų pirkiniai, szilkai, žemeziugai, brangus akme
nys ir nesulygintini kvepalai, viskas, kas Afrikoje ir Azijoje 
buvo brangiausia ir recziausia, likosi atiduota kunįgaikszty- 
tei. Ji priimdavo viską taip, lyg tai butų jai prigulėję ir su 
tokia abiszalyste, lyg butų pripratusi prie tokiiį dovanų. Kad 
prasilinksmintų, karalius renge jai visokius perstatymus ir 
kele įvairės vaiszes: giedojimus, szokimus, turniejus ir jau- 
ezių kovas, - Grenada buvo per tūlą laiką regėtoja visokių 
pasilinksminimų. Iszrode taip, lyg Gotų kunįgaiksztyte bu
tų norėjusi tyczia isztusztįti karaliaus iždą. Nebuvo galo jos 
norams ir pageidavimams. Vienog nepaisant ant to duosnu- 
mo, guodojamas Aben Habuz negalėjo pasigirti, kad daro 
įspūdį ant jos szirdies. Tiesa, jis niekados nemate jos susi
raukusios, bet ji mokėjo visados sustabdyti visus iszreiszki- 
mus jo meilumo. Kada tik jis imdavo szneketi apie meilę, ji 
tuojau pradėdavo skambinti ant savo kanklių, isz kurių mokė
jo iszduoti perimanezius balsus. Girdėdamas juos senas ka
ralius užsnūsdavo ir tada tik atbusdavo, kad laikinas geidu
lys pereidavo. Vienog svajone apie meilę vis dar turėjo sa
vo valdžioje jo pajautas. Jis vis dar sapnavo, o visa Grena
da rugojo ant pakvailimo seno karaliaus ir murmėjo, kad iž
das be reikalo yra tusztinamas del dainų gražios mergeles.

Ant galo užkibo pavojus ant galvos Aben Habuz’o, priesz 
kurį talismanas jo nepersergejo. Kilo maisztas paeziame jo 
sostapilyje, o šukele jį narsus Rodovan. Aben Habuz per 
nekurį laiką buvo apgultas savo rūmuose ir tik su dideliu var
gu atrėmė savo užpuldinetojus ir numalszino maisztą.

Ir vėl prisiėjo jam jieszkoti pagelbos astrologo, 
do jį, užsidariusį savo nuoszalyje ir rustų-rustų....

Atra-

- - I
*■-. s

— O iszmintingas sunau Abu Ayub’o, - tarė jis - l<ą sa-; 
kei, tas iszsipilde. Ta Gotų kunįgaiksztyte pridarė mansiel-g 
vartij ir pavojaus.

— Ar nori, karaliau, ją nuo savęs praszalinti ? - paklau-1 
se susijaudinęs astrologas.

atsake Aben Habuz.
— Tai kamgi dar reikėjo pertraukti mano philosophise 

kus tardymus? - tarė užsirūstinęs philosophas.
— Nepykk, o iszmintingiausias isz iszmintingujų. No- ‘ 

riu dar sykį pamatyti galybę tavo magijos. Iszrask kokius^ 
nors budus, kad bueziau saugus nuo vidurinių iszclavejyscziii 
taip kaip dabar esu saugus nuo kariij su svetimais valdonais 
- kokį nors nuoszalį, kuriame turecziau romybę ir atsilsį.

Astrolcgas užsimąstė ant valandos ir vos tik patemytina 
szviesa žibtelėjo jam isz akių isz po storiu briuvių.

— Girdėjai, be abejo, karaliau, - tarė jis - apie Iremo 
perskyrime Ko-

ką vaikszcziojaį • 
bet laikiau tai ui 
ką atsilanko to-

rumtis ir sodą, apie kurį yra paminėta tame 
rano, kurs vadinasi ,,auszra”.

— Girdėjau apie tą sodą - piligrimai, 
Mekką, apsako stebuklingus daiktus apie jį, 
paprastas pasakas, kurias mėgsta sakyti tie, 
limuose krasztuose.

— Klausyk, karaliau, o pažinsi sodo paslaptį. Kad bu
vau dar jaunas, gyvenau Laimingoje Arabijoje, dabodami' 
mano tėvo verbliudus. Vieną kartą vienas atsiskyrė nuo ki
tų ir paklydo, Per keletą dieniį jieszkojau jo pagal Adeite 
tyrus, kol nuvargęs ir alpstąs neatsiguliau ant galo po palme 
medžiu szalia iszsekusio szulinio ir neužmigau. Atbudęs pa
sijutau beesąs priesz miesto vartus.

Toliaus bus.

B. Bloch Paaukavo
Kuogeriausiai taiso ir

parduoda visokius dzie-

gorius ir sziaipjau auk

sinius ir sidabrinius dai

ktus.
197 First st. Elizabeth ,

N. J.

437 E. Jersey st. Elizabeth, N- J.
Mineraliszkas vanduo ir soda. 

Taipgi pilsto į bonkas visokius 
alus: Ballantiną, Feigenspausą ir 
Lagerį ir tt.

Jeigu norite palikti ,,United 
States Citizens” prisiųskite 25 c. 
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoįe kalboje, kurį iszsi- 
m o king galėsite gauti ukėsystes 
popieras. Adresas:

’ Antanas A. Joris,
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa.

Ant a.a. kum Burbos pamink 
p. I. Kersze vieži lis isz Riverte 
III. paaukavo 50 c.

Ant pardavimo.
Parsiduoda geroj dėl lietimą 

vietoj Groserne ir Buczernė. 
nori gaut artymesnes žinias, 
siszaukia ant szio adreso:

Mr. Fr. Mayer, 
190 First st. Elizabeth port

tesi-

Parduoda Wholesale
Cigarus ir visokį Tabaką. 

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

Reikalingas
yra tuojaus darbinįkas į huczeruy .- 
gerai mokantis darbą, gaus ate-, 
kanezią algą. Atsiszaukit antini 
spaustuves 82 Bond st.

O

■
Czebatai ir Czeverykai!

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

Louis J. Sauer.
ant

170 First — Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.

Czia tu rasi geriausius czeverikus už 
pigiausią preke visam mieste. Asz ne
laikau blogo tavoro.

Elis, vynas ir alus puikiausi.

JOHN C. MANNING
- CAFE.

Cor. 2-ncl & Bond str.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

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

Telefonas 665.

E- Hummel.
Pigus Forniezią sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

p. Byeppey,
230 2-nd str. cor. Pine str.

VYNAS ir LIKIERIAI

Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kinietis ir biteris po 150. Visokis 
vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

F. L. & A. HeidrittQ|’' pavieniu ir szeiminu Į Entrance nuo 
Rodyjame visiems pirkt 
mus ant Kalėdų. Orde-

masziną dėl lentų rįus kožnani dastato į namus už dy-

DASTATO
Anglis, Medžius Lentas.

Turi garu varomą 
pjovimo ir apdalinimo.
tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J.
Ofisas ir Y arda s 

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

Fabrikai Žemesnis Ya das
Elizabethport N. J. ant

Earl, Ark. S. Front str. 
Batiscan, Quebec, ties Eliza, i th River

Uždėta - - 1870.
S- T- MORROW, 

Juvelirius ir parduotojas muzikaliszku 
instrumentu.

PIJANU, VARGONŲ.
Ill First str. Elizabeth, N. J.

J. GRZESIAK-
Parduoda labai gerą duoną isz czystu 

kviecziu ar rugiu.
10 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

J- N- HELLER & CO
Wholesale parduoda importuotus Li

ktorius.
216 — 3-rd str.

cor. Bond ELIZABETH, N. J.
^5 Broad street.

parduotojas
Nauju ir antrarankiu drabužiu. Tai- 

pog suvam, vijom ir taisom drapanas 
labi! pigiai.

Galima susiszneket lenkiszkai.
Overkucziai po - - - 3,50 c. 
Kelnės vertos - 1,50 už 60 c.

162 First str.
ELIZABETH, N. J.

laiko
Agentūrą siuntimo pinįgų į 

visas dalis svieto ir parduoda 
szipkortes ant vistį linijų. 
Taip-gi parduodu lotus ir stri
bas ant iszmokescziu ir už cash, c

212—214 First str.
OELIZABETH, N. J.

Pirmos kliasos lietelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

uvitį. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausią liniją.

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

Ar nori geros

mui pirma užmokosezio.
Gal tau plaukai slenka arba nori 

tus p’aukus inrėt? Jei taip, tai ra 
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti 
gentą reikalaujam visur, Adresas. 

P. W.BIERSTEI
107 S. Main St. Shenandoah,

Vincas Martiszius
yra ,,Garso“ agentu Pittstone Ir apylin
kėje. Turi tiesą rlnktį plnįgus už „Gar- 
.sa“ ir atlikinėti visokius reikalu".

C

Givena ant 39 Centre str.
Pittston, P«.

Numažinimas ir taip žemu 
prekių

dabar pas mumis viskas kuopuik 
iausia surengta ir geriau pirkti kap 
bet kur kitur.
Nieks negali ant mus pasiguosti 
pirkdami musą tavoms antsziokią 
ir ant szventą dienu.
Taip dabar mes darome.
Musu planai ir mieriai visiems ži
nomi. Nauji kostumeriai ateina 
kas dien. Kurie sykį buvo vėla 
ateina pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavorą 
ir pertai galime parduot labai pi
giai. Szįta gi mėnesį mes palei
dome savo tavoms už nominaliszką 
prekį, norėdami padaryti gero savo 
kostumcrianis, kurie turi szį mė
nesį daug szio to pirkt; dėlto Eliz- 
tabetho žmonės, kurie nori ka pirk 
teateina pas mus, o užezėdys pinį- 
gus.
Viskas už pigiausią preke ateik ir 
pažiūrėk.

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis 
nupirko saliuną nuo M. Grabauc 
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.

Alutį pargabenu net isz Prusą 
tikrą Bavarską, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi

Minersville, Pa.

Mus American koni- 
niszkai paauksuoti

lansi už pinigus. 
l’.'Kl uok!t<> 111 uni; s:i

nu ir

THE DI VMO5J) JEWELRY ( O.
225 Dearborn st. (hit

A-

l’a.

Lietuviszkas knįgas parduodu 
kopigiausa. Užpraszant ją katalio- 
gą reik įdėti į gromatą markę už 
5 c. ;popieriniai pinigai siuncziasi 
registrąvotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis,

TILSIT, Ostpr. Germany.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

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

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

Pernyksztis iv užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

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

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
336 Henderson str. JESEY CITY, N. J. 

Kieviena gerai paezestavoja savo alų- 
ežiu, gardžia arielkoje, o ir rodą kiek
vienam reikale duoda kuogeriausią.

mes I i-į 
■a C. ().

0 su

U Z ‘jeni

gyduoles.
Parduodamo ir siuneziame į vi- 

Sas dali.s Amerikos nuo visokiu 
užsisenėjusią ligą. Raszydami 
gromatas indėkit už 2 c. markę 
dėl atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str.

Cleveland, Ohio.

Puikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir 
dėl pakelcvingą pas

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

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai 
Žmonės geri sanžiniszki.

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

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į saliunus alų, 
orterį ir 1.1.


