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Žinios isz Amerikos.

Ex-sekretorius Suvienytų Valstijų John 
Sherman apreiszkė visų politiką kaslink bu
vusios karės Amerikos su Ispanija. Užimant 
jam urėdų, jau buvo pertraktacijos pirkti nuo 
Ispanijos Kubų. Kada jau Sharman, kaipo 
svarbiausia ypata tame dalyke, pradėjo vesti 
diplomaciją su ispanais ir norėjo susitaikinti 
be kraujo praliejimo, republikonai didžtur- 
cziai pradėjo rauktis, matydami, kad isz jų 
rankų sprūsta geras „geszeft”. Dėliai to p. 
Sherman buvo priverstas atsiskyti nuo urėdo 
sekretoriaus valstijos, o i jo vietų republiko 
nai paskyrė isztikimiausią savo draugų p. Al
ger, ta pati, kurs laike kares atsižymėjo di
džiausiu nežmoniszkumu. Isz jo priežasties 
badu iszmirė tukstaneziai Amerikos kareiviu, 
nes pinigai paskirti ant karės reikalų buvo 
sunaudoti dėl privatiszkų biznių. Kokių nau
da turės Amerika isz užimtų ant Azijatiszko 
archipelago salų? Metinis Įplaukimas nuo 
jų - sako p. Sherman - bus apie 200,000 dol. 
tuom tarpu dėl pagerinimo ir užlaikymo ka- 
riumenės reiks - 200,000,000 dol.

Karė su Ispanija Amerikai kasztavo 175 
milijonai dol., o dar už Philipinus prižadėjo 
20 mil. Pirm karės su Ispanija Suvienyto-; 
Valsti os turėdavo metinių ekspensų apie 
S 375 milijonus, o dabar prisidės dar 200 mil. 
(langiaus dėl užlaikymo tvarkos ant užimtų 
salų. Apart to dar dėl viso surengimo, kaip 
tai dėl užvedimo geležinkeliu, telegrafo ir 1.1- 
kasztuos į 800 mil. Nors jau dabar neesm1 
urėdinįku Suv. Valst. - sako p. Sherman - 
vienog visgi manę tas apeina, kaipo gerą ukė- 
sų Amerikos. Turėdamas dabar daugiau lai
ko žiuriu ant to neiszmintingo mėtymo pinį- 
gu su skaudžia szirdžia. „This expansion 
business” paskundys kada .Amerikos tautą 

įmes į bedugne vargo, taip kaip dabar ma
tome tūlose Europos vieszpatystėsc. Iksziid 
dar tikėjausi, kad Suvienytos Vai Ai jos atmo
kės skolų, užtrauktų dar dėl vedimo civilisz- 
kos karės 1877 metuose 1,600 milijonu dol., 
bet dabar jau neturiu jokios vilties.

Coalton, cO. Trūkis geležinkelio 
Ohio Southern nupuolė nuo relių. Maszinis- 
tas liko užmusztas. Peezkurys ir 6 pasažie- 
riai sunkiai sužeisti.

T r e n t o n, • N. Y. ^Szis miestelis jau 
gali but pavadintas lizdu trustu. Pereita pėv- 
nyczia susitvėrė kompanija su kapitalu 50 
mil. dol.

‘ 'Ar,

Žinios isz pasvieczio.

K o n s t a n t i n o p o 1. 28 d.
Sausio Abdul Hamid atvyko į Stambu
lą. del atlikimo iproezių mahometoniszkų 
valdonų ir del pabueziavimo skverno 
pranaszo ploszcziaus. Policija kelioms 
dienoms pirmiau triūse kiek galėjo, kad 
tik apsaugot savo valdoną nuo anar
chistų. Suaresztavojo daugeli ir nekal- 
cziausių žmonių. Aptiekose užpeczeti- 
jo visokius galinezius eksplioduoti daig- 
rus, kad neturėtų isz ko padaryti bom
bų. Vieng nepaisant ant didžiausių at
sargumų anarchistai sprendžia ant jo 
gyvasties. Buvo susitveręs tam tikras 
jų būrelis Konstantinopolij, bet vienas 
isz prisirasziusių iszdave visus savo są- 
draugus. Keturis isz jų pasisekė poli
cijai suimti, kiti-gi dasižinoję apie tai 
iszanksto, spėjo pabėgti.

Berlynas, Ciecorius Wilhel- 
mas iszkilmingai apvaikszcziojo 40 me
tini jubilejų savo gimimo. Apvaiksz
cziojo drauge su juom ir visa Vokietija. 
Visur buvo illiuminacijos. Kariumene 
ir mokįtiniai kele parodas.

K y m a s. Szv. Tėvas pasiryžo 
apszaukti ant 1900 m. jubilejų, kuriame 
katalikiszka bažnyczia apvaikszczios sa
vo 19 szimtmeczių gyvavimą.

P h i 1 i p i n a i. 400 ispaniszkų 
nelaisvių liuosnoringai prisirasze prie 
Aguinaldo kariumenes. Tarp jų yra 
vienas oficieras isz inžinierių korpuso. 
Civiliszkiems nelaisviams jau sugrąžin
ta liuosybe; kareiviams nelaisviams liuo- 
sybe bus grąžinama iszlėto. Ispaniszka 
pressa laiko pusę philipinieczių ir sten
giasi atkalbėt juos nuo susitaikymo 
amenkiecziais. Vienog jei jie liks ne-
prigulmingais, bus Amerikai dėkingi, 
kitaip - vėl bus praliejimas krajo.

Londonas. Netoli Long Sand 
susimusze angliszkas garlaivis ,,Hawks- 
dale”. Žmonės vienog visi spėjo iszsi- 
gelbeti.

Atsakymai.
,,Tėvynės” skaitytojui. — Isztiesų, pa 

tilpęs 12 num. ,,Tėvynės” paveikslėlis persta
ta ne Bernardinų (szv. Jurgio) bažnyczia Kau
ne, bet kita kokią. Taipgi paeziame apra- 
szymc kliosztoriaus, patilpusiaine ,,Tėvynėje” 

1 pirmiau yra padarytos klaidos. Taip, skai- 
I tytojas jo yra žino m a s: buvo juo tūlas 
marszalka Szandzivojeviczius ir pastatė baž
nyczia 1471 m. Antrieji .seminarijos namai 
perdaryti yru isz kliosztoriaus, prigulėjusio 
ne benediktinkoms, liet bernardinkoms. Baž
nyczia szv. Traicės drauge su kliosztorium 
pastatė Minsko vaivada Aleksandras Masal
skis 1633 m.

Žingeidžiam. — Kun. A. Bilekevyczius 
buvo kamendorium ne szv. Kryžiaus, bet szv. 
Traicės bažnyczios Kaune.

P. Prūsaitis isz Brooklyn© teiksis 
prisiųsti savo adresų į,,Garso” redakciją. Yra 
svarbus reikalas.

Ponui J. C h i c a g i e c z i u i. Acziui 
už p risi imtinių. Praszome ir ant toliams ne- 
užmirszti apie mus už ką busime labai dėkin
gais.

Szis - tas.
Marių vanduo, kaip paduoda naujausi isz- 

tyrimai, turi savyje daugybe aukso. Viena-
1 t I i:l:ii( metre randasi szeszi miligra

mai aukso. Ir taip tūlas mokslinczius apro- 
kavo, jog visose marėse yra 7500 bilijonų mar
kių vertės aukso. Jeigu tuos pinigus padaly
ti lygiai ant visos pasaulės žmonių, kurių skai
to i 1600 milijonų, kiekvienas gautų po 4 mi
lijonus markių. Tada nė vienam nestokuo- 
kuotų aukso. Tiktai klausymas, kokiu būdu 
tą auksą iszimti.

Chicagos „Tribūne” padavė skaitlių žu
vusių netikėta inirczia žmonių 1808 metuose. 
Skaitlius tas yra szitoks: Nuo ugnies pražu
vo 1670, prigėrė 31 JO, nuo ekspliozijos fab
rikuose 624, kasyklose 5>0, nuo namų griuvi
mo 599, nuo ciklonų (vėju) 502. nuo perkūni
jos 255, nuo žemės drebėjimo 3510, savžudžių

su I 5920, užmusztų per kitus 4840. Ugnelė pri
darė blėdies ant $ 133,000,000.

PADEKAVONE.
Szirdingai dėkavoju gnodotiniems kunį

gams, kun. Zindžiui ir kun. Kaupui, o taipgi 
p. Montvilai ir kitiems, ką teikėsi pribūti pas 
mumis su prakabomis ir paaiszkįti apie lietu
vystę. Su guodonc

J. J. Franckevyczia.
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Szis - tas apie Medegą.

Pabaiga.
O jei kas norėtų antrojo sprendinio 

laikyties, tai liogiszkai priverstas butų 
prileisti esybių skaitlių, isz kurių kiek
viena turi imti ir gauti būseną ar judė
jimą nuo'kitos, kas, žinoma, prilygtų 
sziai puikiai anegdotai:

— Sykį vienas valnamanys. mer
ginų ir vaikinų susirinkime gyrėsi, ne
matąs jokio neatbiitinumo ir reikalo be 
galines ir per savų bunanczios esybes, 
kad suprasti ir nuospręsti apie visatą ir 
jos sutvėrimus. Viena isz merginų 
mandagiai ir szypsodama papraszė, kad 
pavelytų užduoti vieną klausymą. ,.Lai
kysiu tai už didę garbę” atsake valnama
nys. ,,Buk tamista taip malonus,” pra
bilo mergina: ,,pasakyti man,kuris buvo 
pirma — kiauszinis ar viszta?” ,,Žino
ma, kad kiauszinis,” atsake valnamanys. 
Mergina, juokdamasi tarė:. „Bet kas 
iszperejo tą pirmąjį kiauszinį?” ,, Per- 
sipraszau,” atsake valnamanys: „turė
jau būti užsimislinęs kuom kitu — žino
ma, viszta turėjo būti pirma.” „Pave
lyk man,tamsta,” atsake mergina: ,, jei
gu pirmoji viszta ne isz kiauszinio, tai 
isz kur jiji yra?” „Mergina,” atsiliepė 
valnamanys: „tamsta gali davesti manę 
iki peržengimui rybų prigulinczios pa
guodos dailiajai lytei su savo tais kiau- 
sziniais ir visztomis!” „Kas man dar
bo,” atsakė mergina, pastorindama sa
vo balsą, kad kiekvienas isz susirinku
siųjų girdėtų: „ir nors nenoriu tamista 
neiszmintingu pavadinti, vienok tą jau- 
cziu savije. Tamista neįstengi savo 
protu be pirmutinės priežasties, begali
nes, per save esanczios pajiegos, nuos
pręsti atsiradimą ar buvimą vieno kiau
szinio ir visztos, tai kaip gali tamista sau 
įsiveidįti apspręsti ir suprasti be Dievo 
Esybes daugybę gražių, didelių, stebuk
lingų pasaulių; kurios sukinėjasi puikio
je tvarkoje ir gražybėje virsz mus gal
vų! Spirgio vertas tokis protavimas!’ 
Valnamanys susimaisze ir užtilo.

Dabar aiszku pasilieka, jog kaip 
medega pati, taip ir jos pajiega, nėra 

• amžina, nesutverta, nes jiedvi yra neper- 
skirtinai suvienytos ir dėlto vienai esant 
sutverta, del to paties ir antra, turi būti 
sutverta, arba įseta į pirmąją.

Tąją per savę ėsanczią, begalinę, 
gyvą, viską įkūrusią pajiegą, galybę 
krikszczionys vadina Dievu ir gar

bina Jį, kaipo szaltinį, principą visokio 
buvimo ir labo, kaipo pradžią ir pabai
gą visko.

Ir isztiesų tik vienas Dievas teyra 
esybe per savę, praamžina, esybe be 
priežasties, pradžios ir galo; esybe ne- 
paduota nei atmainai, nei darbų eiliai; 
bet absoliutiszkai neatmainytina, esybes 
pilnybe, begaline ir nepabaigta esybe, 
gryniausiaja ir prascziausiaja veikme, 
taip sakant, centru visokios suprastinos 
tikrybes ir tobulybes; viskas, kas buvo, 
yra ir bus dar - yra in Ėjus mente et 
potentia, t.y. Jojo mintiję ir galybėje 
nuo amžių, ir dėlto net pabaigtos, su
tvertos esybės, ar daiktai gali vadįties 
amžinais ant tiek, ant kiek buvo Jojo 
mintiję ir galybėje nuo amžių. Inkur- 
damas tą neapsakomai didelę ir placzią 
visatą, stebuklų pilną, ir mus žemę su
tverdamas laike, Dievas neapturejo jo
kios daugiau tobulybes, tik parodė ant 
virszaus savo visgalybę. Jisai yra vi
sur, visurėsantis, negali būti erdmės ap- 
sklembtu, nei kitkuo.

Neiszraszome czionai visų ypatybių 
ir privalumų, kokius krikszczioniszka 
philosophija pripažįsta ir mokina, jog 
Dievas turi savije, bet turime užminti, 
jog materijalistai, geisdami pažemįti ir 
paniekįti krikszczioniszką mokslą, isz- 
mislijo ir nutarė ant savo vaidintuvės 
priekalo Dievui prieszingas ypatybes ir 
aptarimus v.g; catisa sui, t.y. priežastis 
savęs, ko krikszczioniszkame moksle vi
sai nerandame.

Toki tai mus ir tikro mokslo nuo
monė apie medegą.

Kun. M. Szedvydis.

Kokiais esame katalikais.

Musų tauta skaito į pustreczio mi
lijono ypatų ir visa yra katalikiszka. 
Tiesa, turime gal į 200,000 lietuvių pro- 
testonų, bet su jais beveik nesusipran- 
tame ir, galima sakyti negyvename isz 
vieno. Tautiszkuose reikaluose musų 
broliai, gyvenantieji Prusnose, yra toli 
užsilikę užpakalyje musų, nors randasi 
tokiose sąlygose, kad galėtų būti musų 
vadovais. Branduolys musų tautos, jos 
didesnė pusė, iszmėtyta yra po Kauno, 
Suvalkų, Vilniaus ir, isz dalies, Gardino 
gubernijas. Visi tie musų broliai yra 
katalikais. Bet kokiais?

Neraszysiu ežia apie massas musų 
tautos, t. y. apie sodieczius ir, isz dalies, 

mieszczionis, nes jie yra isz kūno ir is 
kraujo katalikas, nieku neprastesniais 
už pirmuosius krikszczionis, ką parodo 
atsitikimai Kenstaicziuose, Kražiuose ir 
kitur. Bet yra kita dalis musų tautos: 
apszviestesni lietuviai, arba atsiradę ki
tose sąlygose, kurie giriasi esą vadovais 
lietuvių, jų reprezentantais.

Prisipažįsiu, kad nors neszioju var
dą Svirplio, ir kad dėlto mano vieta už 
peczkyje, bet laimingas fortūnos apsisa- 
kimas spėjo manę apneszti po daugel] 
krasztų ir vietų. Macziau lietuvius so
džiuose, dvaruose ir miestuose, viduri
nėse mokslainėse ir universitetuose, 
Lietuvoje ir užrubežyje, Europoje ir 
Amerikoje - ir spėjau iszsidirbti nuomo
nę apie jų katalikystę.

Pirm visko laikau už reikalingą pa
sakyti, kad punkte katalikystės yra di
delis skirtumas tarp Europos ir Ameri
kos lietuvių. Europoje staeziai nėra 
tokių krasztutinių bedievių, kaip ežia, t. 
y. tokią, ką ne tik į nieką netiki, bet 
dar manifestuojasi, giriasi savo netikė
jimu. Ne, Europoje nors didesnė pusė 
lietuviszkos inteligencijos susideda isz 
netikėlių, bet vis-gi užklausk jų, kas jie 
do vieni, atsakys: katalikai.. Patys, 
skaitydami bažnyczią gal už nereikalin
gą, vienog retkareziais pildo priderystes 
kataliko: kada nekada ateina į bažny
czią, nors joje nesimeldžia, numirus 
draugui rūpinasi jį palaidoti katalikisz- 
kai, užperka net miszias už jo duszią, o 
ant kpinių, kaip tai matome Maskvoje 
ir Peterburge, užgieda net „Aniuolas 
Dievo”; persekiojimas katalikystes juos 
pykina, - nors szirdyje nustoja jie būti 
tikineziais, bet pavirszutiniame gyveni
me užlaiko formas katalikystes.

Taip yra apskritai sakant. Prisi
žiūrėjus jiems areziau, patėmyjame tarp 
jų keletą kategorijų. Rasziau augsz- 
cziau, kad Europoje nėra tokių mani- 
festuojaneziųsi bedievių. Tas nevisisz- 
kai teisybė. Yra ir tenai tokių jaunų, 
dar nesubrendusių ypatų, ką laiko sau 
už garbę pasirodyti, kad jie netiki į tą, 
į ką jų tėvai tiki. Tokiais yra tankiau
siai vyresniejie gimnazijų mokįtiniai ir 
jaunesniejie universitetų studentai; to
kiais yra beveik visi, kurie, pertraukę 
dėl kokių nors priežasezių mokslą tame 
perijode, atsistumė nuo apszviestesnes 
draugijos dalies.

Toliaus bus.
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Skaitymas ir mieravimas 
laiko.

Tąsa. 
II.

1475 m. popiežius Sikstus VI paszaukė į 
Rymą garsų astronomą Rcgiomontanų — per
žiūrėti kalendorių, bet ūmi smertis to astro
nomo sugadino viską. Po 40 metų Leonas 
X paleido brevo, kuriame szaukė visus prie 
atradimo budo, kaip kalendorių galima patai
syti. ūVienog isztiesų pataisyti kalendorių 
nutiko tik Grigoriui XIII. Projektas patai
symo kalendoriaus, apdirbtas Aloigo Lilijaus, 
likosi 1577 m. iszsiuntinėtas visoms akademi
joms ant apsvarstymo.

Reikėjo du dalyku pataisyti: Įsiskverbu
sių jau klaidų ir jos priežastį. Klaidų pataisė 
labai lengvai: pavasarinį susilyginimų nustū
mė vėl ant 21 dienos kovo, iszmcsdami 10 ne
reikalingų dienų tokiu budu, ka i po 4 d. spa
lių men. 1582 m. skaitė ne penktą, bet 15 die
ną. Sunkiau buvo apmistyti budus, prasza- 
linanczius pasivėlinimą pava-arinio susilygi 
nimo.

Reikia atsiminti, kad, skaitant pagal ju- 
jijoniszkų kalendorių, kas 128 metai prisiskai- 
to viena nereikalinga diena, o per 400 metų 
prisiskaito jau 3. daigi likosi nutarta kas 
400 metų iszmesti tas tris nereikalingas die
nas ir tai tokiu budu. Žinoma yra, kad juli- 
joniszkame kalendoriuje visi metai, kurių 
skaitlius dalinasi per 4, yra prakilnus; taigi 
yr prakilnus taipgi ir visi szimtmetiniai metai 
nes baigiasi ant dviejų nulių. Naujame ka
lendoriuje padaryta taip, kad tik. toki szimt- 
metiniai metai yra prakilnus, kurių skaitlius, 
atmetus galinius du nulius, dalinasi per 4. 
Tokiu budu 1600 buvo prakilnus, bet 1700, 
1800 buvo paprasti, kad tuom tarpu julijo- 
niszkame kalendoriuje buvo prakilnus (t. y. 
skaitė ne 365 dienas, bet 366). Taigi, pagal 
j ulijoniszkų kalendorių nuo Grigorians XIII 
prisidėjo dar dvi nereikalingos dienos ir da 
bar matome, kad maskoliai, kurie laikosi se
no stiliaus, skaito 12 dienomis vėliau, nekaip 
mes.

Vienog ir gregorijoniszki metai yra tru
putį ilgesni už tikruosius, bet tarp jų yra toks 
mažas skirtumas, kad viena diena gali susi
krauti tik per 3200 metų - klaida, kurią leng
va bus pataisyti.

Apleisdami kitus kalendorius, kaip per 
siszkų, žydiszką, praneuziszką (laikuose di
džiosios revoliucijos), projektuotą p- Ar.ne- 
lin'o, ir kitus, prieiname prie mieravimo die
nos ir prie įrankių tokiam mieravimu ’1, t. y. 
prie laikrodžių.

Toliaus bus-
Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigea

Dental I^ooras,

100 N. Centre Street,
Po Pa

Delko asz esu pilnu blaivininku.
Parasze kun. W. Elliot, verte k u n. M. Szed- 

vydis.

Esu pilnu blaivįnįku dėlto, kad ncapken- 
cziu girtuokliavimo.

Mano prižadas rodo, jog esu rimtas. Yra 
praktiszku protestu akyse Dievo mano locnai 
dusziai ir mano visiems draugams priesz gir
tuokliavimo nedorų. Kas yra taip neužkęsti- 
nu, kaip szi nedora? Girtybe atima žmogui 
brangiausių Dievo dovanų - protų. Protas 
žmogaus, tai kibirksztėle Dievo iszminties. 
Girtybe atima protą ir žmogus atsiduoda sa
vo pikeziausiems pageidimams. Dievas su
tvėrė žmogų mažkų žemesniu užaniuolus; gir
tuoklis padaro pats save mažkų žemesniu už 
gyvuolį.

Taipgi szi baisi piktybe, lyg koki liga, 
pleeziasi ir kitose žmogaus sąlygose. Yra 
naikįtoja laimes, ir vilties nustojimas nelaimė
je. Nežmoniszkumas, veidmainystė, vagy
stė, baisybė, užmuszėjystė, Dievo ir žmogaus j 
neapykanta mezgąs su jaja ir seka paskui jų. ‘ 
Kūno ligos, nupuolimas ant proto, tai aisz- 
kios girtybės pasekmės. Kas myli žmonisz- 
kuma, tas neužkenezia girtuokliavimo.

Jei mylim tikėjimą, neužkeneziam girtuo-! 
kliavimo, nes girtuokliai katalikai atnesza gė
dą bažnycziai, ir jei numirszta pasigėrę, kas 
tankiai atsitinka, kokis kitas likimas, jei ne 
amžina prapultis, laukia jųjų? ,,Girtuoklis 
neapturės dangaus karalystės. 1”

Kas myli žmones, it savo brolius, prak- 
tiszka meile, tas darys szį bei tą, idant isznai- 
kįti tą nedorų, kuri atima žmogui augszcziau- 
sių prigimtą turtą, naikina jų laimę ant že-, 
mes ir skiria ant amžinos paskandos antrame 
gyvenime.

Nedoros neapikanta, tai prieszingos do
ros meile.

Pirmu žingsniu pasiprieszinimc kokiai no- Į 
dorai yra praktiszkas lavinimas priešingoje 
doroje. Jei neužkeneziu girtuokliavimo, tai 
neužkeneziu visko, kas veda, traukia prie 
girtuoklystės. Jei myliu szvarų ir blaivų 
gyvenimą, tai kultivuosiu, lavįsiu kiekvieną 
pajiegą dėl blaivystės ir tokiu budu igyvędį- 
siu tos doros praktiką pas kitus. Užsiturė- 
jimas (blaivystė), tai viena isz didžiųjų kar- 
dinaliszkų dorų. Pilna blaivystė yra jo aug 
szcziausias laipsnys, didvyriszkaforma. Kiek
vienas kareivis turi savo vėliavų: tie kurie, 
kovoja priesz girtuoklystę, skeczia pilnos 
blaivystės vėliavą. Kiekviena liga turi savo' 
vaistus; pagal augszcziausių auctoritetų kata- 
likiszkoje bažnyczioje atsukaneziausiu ir tikrai 
pasekmingu vaistu nuo girtuoklystės yra vi- 
siszkos blaivystės praktika.

Tokiu budu Vieszpats Jėzus Kristus isz- 
ganė svietą. Netiktai lavinosi dorybėje, prie- 
szingoje nedorybei, kurių atakavo, ale ta Jo 
praktika daėjo iki heroiszkam laipsniui.

Pergalėjo mus godumų savo biednumu; 
mus neezystumą užgimdamas isz nekaltai pra
dėtos Panos ir vesdamas panystės gyvenimų; 
mus piktumų savo neiszpasakytu gerumu ir

dovanojimu; mus mėgimą, mylėjimų gerti sa
vo troszkimu ant kryžiaus.

Netiktai vieno Kristaus gyvenimas ir 
mokslas, bet ir sveikas žmonijos protas reika
lauja, kad atviras prieszimąsis jaib kokiai 
nedorai butu parodytas prakilnia prak
tika prieszingos doros.

Ar nematote tokiu budu reikalo kariavi
mo priesz girtuoklystę? Ar nežinote, kaip 
jiji placziai yra iszsiplatinus?

Kokia szeimyna neturi girtuklio, arba 
tokio, kuriam pavojus įprasti gerti gręsia? 
Kokis kaimas yra be savo plėgos vietos — 
karezemos? Koki draugija yra be nuolati
nio plėtimo bjaurybės, persižengiino ir vargų 
isz girtuoklystės paeinanezių? Takas, kuris 
veda isz karezemos į pa vargelių namus, isz 
karezemos į kalėjimą, isz karezemos į bepro- 
czių namus, yra iszklotas žmonijos iszmeto 
mis, kurie yra alkoholio prakeiktomis auko
mis. Todėl kiekviena szeimyna turi turėti 
savo sąnarį arba sąnarius, kurie yra prakil
nus praktikoje ,,Pilnos Blaivystės’'. Kiek
viena kaiminystė privalo turėti pulkelį smar
kių vyrų ir moterų, kurie protestuotų vieszai 
priesz girtuoklystės nedorų. Kiekviena drau
gija, svictiszka ar religijiszka, privalo turėti 
suorgazuotų pastovę kryžeivystv priesz kar- 
cziamų, ir jei reikalas, ir kasztus dėl jos.

Drąsus vyrai ir moters reikalingi visur 
protestuoti priesz girtuoklystę ir dirbti ant 
jos isznaikinimo. Prižadėjau negerti, idant 
geriau galeeziau padėti tąjį gerą darbą atlik
ti.

Jeigu myli laimę namuose, buk praktisz- 
ku pilnu blaivinįku, nes tai pasekmiugiausias 
kelias parodyti savo neužkentimų szeimynos 
baisiausiam neprieteliui.

Jei myli Dievo žmones, prižadėk negerti, 
nes girtuoklystė yra pikeziausias neprietelius, 
su kuriuom szv. tikėjimas sziandien turi grum- 
ties.

Jeigu tav guli ant szirdies draugijos ge
rovė nedasilytėk apsvaiginaneziostiklelio, ka
dangi didžiausios nedorybės* kurias turime 
apgailestauti mus draugiszkame ir politiszka- 
me gyvenime, yra pagimdytos tosios proli- 
fiszkos motinos - nedoros - girtuoklystės.

Tolinus bus.

„Garso'“ agentai.
kurie tuvi tiesų rinkti apgarsinimus, prenu
merata nuo skaitytojų, priiminėti orderius 
ant visokių drukoriszkų darbų etc. yra szic:

D. Bražinskas, Elizabeth, N. J-
K. Jasulaitis, 347 Henderson st r.

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

W’ kes Barre, Pa.
V. Martiszius, 39 C e str. Pittston, Pa.
K. Malinaucko z23 S. 2nd str.

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

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

Wilmington, Del.
T. J. Staven, Grand Rapids, Mich



36 37

i| „Garsas Amerikos Lietuviu- |
g The only Lithuanian newspaper in New
= York & New Jersey states, issued by Rev’s B. *>

Žindžius, J. Kaulakis, A. Kaupas, M.Szcdvydls. |Įį'I PUBLISHED EVERY THURSDAY
— AT —

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

i
&

Rates of Advertising

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

i

i

„GflWW. LIETUVIU” 
lazduodamas kun. B. Žindžiaus, kun. J. Kau- 

lakio, kun. A. Kaupo, kun. M. Szedvydžio.
2ffWZZZ7zzzzzz.____  -.

~~Kaaztuoja ant metu tik $ 1,20.

g Plnįgus ir visokius ranitraszczius reikia slysti <»
3 ant szio adreso: $
f IIEV. B. ŽINDŽIUS. £

ELIZABETH, N. J. ‘ §I

Lietuviai Amerikoj. 

Chicago, Ill. Pereitą nedė
lią, t.y. 22 d. Sausio czionai susitvėrė 
Teatraliszka draugyste. Po teisybei ta 
draugyste jau nuo seiliaus yra sutverta, 
bet nebuvo joje jokios tvarkos. Da- 
bar-gi jau sudarė savo konstituciją ir ža
da laikytis tvirtai. Sąnariai užsiims la
vinimus! ant aktorių. Pagal draugys
tes konstituciją, jeigu metus iszbuvęs 
sąnarys norėtų apsivesti, arba (jei mer
gina) isztekėti, tai jam draugystė isz sa
vo kasos nupirks kokią nors dovaną 
$ 5 vertės. Merginoms vienog dova
ną $ 5 vertės nupirks iszbuvus jai tik 
pusę metų. Iszbuvusioms visus metus 
dovana turės du syk vertesnė. Numirus 
sąnariui draugystės visi sąnariai privalo 
susirinkti ant laidotuvių ir isz savo ka
sos pasamdyti vežimą - vežti grabui, o 
už duszią mirusio sądraugo užpirkti mi- 
szias už $ io. Instojimo į draugystę 
mokasi tik 50 c. Mokestis 10 c. ant 
mėnesio, kaip vaikinams, taip ir mergi
noms lygiai. Gal ir turėsim pasekmę.

Sąnarys.
Chicago, Ill. Beskaitant lie- 

tuviszkus laikraszczius nesykį radau pa- 
raszyta, kad lietuviai kokiuose susirin- 
kimuosexarba teatruose nesilaiko jokios 
tvarkos. Pertai iszsidirbau sau nuomo
nę apie juos kuoblogiausią. Visus kit- 
tauczius stacziau augszcziaus tame daly

ke už lietuvius. Vienog buvau apsiri
kime.

Pereitą nedėlią, neturėdamas kur 
dėtis isz nobodumo, nuvykau ant len- 
kiszko vaikų teatro. Truputį per vėlai 
atėjau ir pertai turėjau staczias gėrėtis 
perstatymu (suolai buvo jau visi užimti), 
kurio, teisybę sakant, suvis nemacziau. 
Mat pasikėlus kortinai visi, kas tik gy
vas buvo: nuo seniausio iki jauniausiam 
vietoje susėsti, užsirangė ant suolų ir 
dar pasistiepė. Pakilo triukszmas, vie
nas anrą pradėjo koliot, taip kad nė gir
dėti nieko nebuvo galima. Matydams, 
kad apart lenkų peczių ir barnių moterų 
su vyrais, nieko daugiaus nematysiu ir 
neiszgirsiu, nuspjovęs njavėjau namo. 
Vienog nors nieko ten nemacziau, nesi
gailiu, ką ten užėjau: pamacziau, kaip 
apsieina kittaucziai, kuriuos asz skai- 
czian apszviestesniais- Isztikro ant he- 
tuviszkų teatrų dar taip nebūna.

Chicagietis.
Elizabeth, N. J. Pereitą 

nedėlią buvo vestuvės p. Juozupo Bra- 
zaiczio su p. Grasilda Miliszaic ziute 
Ant vestuvių svecziai dailiai bovijosi be 
jokių vaidų. Dieve juos laimink!

Pas mumis po visų triukszmų vis
kas aptyko: niekas nė nesznapszt. Net 
nė saliunuose negirdėt vaidų. Taip tai 
gerai.

Korespondencijos.
Northampton, Mass. 

Guodotina Redakcija.
Teiksitės patalpįt szitą žinutę savo 

laikrasztije: Musų miestelij nors nedi- 
dokas skaitlius lietuvių ir menkas jų už
silaikymas, vienog tautiszkam suprati
me fiestovi ant paskutinio laipsnio, o 
nekurias ir skaitlingesnes lietuviszkas 
kolionijas virszina. Ypatingai patirtas 
visiszkas skirtumas lietuvių nuo lenkų, 
su kuriais neturi jokio susidraugavimo. 
Lenku taipojau nė vienas lietuvys savęs 
nevadina, nes ežia lietuviai stovi aug- 
szcziau už lenkus.

Isz organizacijų czionais randasi 
tik dvi: Susivienyjimo kuopa isz 23 są
narių ir draugystė ,,Mindaugo D.L.K.” 
isz 15 sądarių. Abidvi tos organizaci- 
laikosi isz draugės, nes ta pati vyriausy- 
jė tarnauja kuopai ir draugystei. Drau
gystė nors dar medegiszkai stovi silp
nai, bet turi gerus norus tautiszkame 
darbe, nors dar dėliai silpnumo nevis
kas duodasi nuveikti.

Ant paskutinio savo susirinkimo 
nutarė paaukauti $ 2,50 ant iszleidimo 
Lietuvos žemlapio. Po to nutarė įsteig
ti savo knįgyną, isz kurio galėtų nau
dotis ne tiktai draugystės sąnariai, bet 
abelnai visi, kurie turės norą prie skai
tyme. Dėlto priderėtų ir visiems apie 
tą pasirupįti, idant rastųsi kuodaugiau- 
šia knįgų. Tas dalykas, žinoma, vie 
nos draugystės pajiegom negalima at
likti, dėlto nutarta isz draugystės kasos 
iszleisti ant laimėjimo $ 10. Jeigu ras
tųsi koks pelnas, bus apverstas ant už
dėjimo knįgydo.

Meldžiam tadėl tautieczių, kuriems 
rupi musų varguolių apszvietimas, su- 
szelpti mus knįgelėmis. Taipgi guodo- 
tini iszduotojai lietuviszkų knjgų yra už- 
praszomi mus paremti.

Czionai isztariam szirdingą padėką 
p. F. A. Mikolainiui isz Thorp, Wiss., 
kuris teikėsi paaukauti musų knįgynui 
18 egz. knįgomis.

Dažiurėtojais knįgyno paskirta K. 
Nakvosas ir V. Zukautskas. Aukauto
jai užpraszomi siųsti knįgas ant jų var
do po antraszu: 52 Holyoke str. Nort
hampton, Mass. Su guodone

Dr. Komitetas. 

Orange Valley, N. J.
Atsakau pp. Daugkentusiam 52 N. 

,,Lietuvos” pereitų metų ir (neva)Kau- 
niszkiui 2 N. ,, Vienybės” szių metų me
lagingai užsipuolantiems ant draugystės 
szv. Jurgio ir jos virszinįkų Newarke,

P. Daugkentusiam: Newarke yra 
lietuviszka draugystė szv. Jurgio nebaž
nytinė, tik pageibinė katalikiszka dr. 
Pagal manę bažnytine draugyste yra 
parapija, kurios mieriu yra bažnyczios 
reikalai. Szv. Jurgio draugystė yra- 
katalikiszka, neina prieszais bažnyczią, 
vienog jos įstatymai nepriverezia jąužlai 
kyti, bet prigulinezius į ją sąnarius, pri-v 
verezia pildyti nekurias katalikų pride- 
rystes, kaip ve,, atlikti velykinę iszpa- 
žintį. Kas link aukų ant bažnyczios, tai 
tą draugystė darė isz gero uoto ne prie
vartos. Juk mus draugystė yra jau au
kavusi ir ant tautiszkų reikalų.

O kad draugystės vyriausybė isz- 
metė 16 sąnarių (gal p. D. po du syk 
skaitė iszmestuosius?), yra klausymas: 
dėlko ana 16 sąnarių negalėjo iszmesti 
tų kelių virszinįkų? O kur kelios de- 
szimtys sąnarių? P. D. suteikė mus 
draugystės virszinįkams tokią galę, ko-

kios dar jokia draugystė nė nepamislijo 
suteikti savo virszinįkams. Juk patsai 
tol iaus mini, jog vaidus ir provas pa
gimdė vienas paragrafas konstitucijos, 
kuris visus sąnarius privercz ia atlikti 
velykinę iszpažintį; tai kamgi nekaltini 
tų, kurie tą paragrafą įdėjo į konstituci
ją, ypatingai uždėtojų draugystės, kurie 
po to pats nepildė tų įstatų, o kaltini tik 
draugystę ir jos virszinįkus?

Kas link draugystės pro vos, tai nė 
p. Daugkentis, nė p. Kauniszkis neken
tėjo už draugystę ir neskaitė jos iszda- 
vimo ant kasztų. Jei nori, tai greieziau 
galėtum kaltit tuos, kurie be reikalo 
pradėjo provotis. Kas link kėlimo ba
liaus szventos dienos vakarą, tad netik 
mes ir netik szįmet tai darome, o pertai 
kaltįk visus, jei turi už ką.

Kas link tautiszkų reikalų, tai pa
velyk p. Kaniszki paklausti, dėlko pats 
niekuom nepasirodai? Mes laikėme 
balių su prakalboms (juk pats apie tai 
zžinojojai), o pats vienog su savo pamo
kinimais nepasirodei. Iszdergei tik mu
sų draugystę visiszkai befaktiszkai drau
ge su p. D. (tas pats kitam kailij).

Taigi galima tėmyti, kad kiekviena 
korespondencija, be teisingo autoriaus 
vardo yra melaginga. Taipgi ir p. D. 
su p. Kauniszkiu (tik apsisiautusiu Kau- 
niszkio rudine) korespondencijos yra 
melagingos. S. Pranis,

pirmsėdis.

Mahanoy Plane, Pa.
Subatoje 21 d. Sausio Plėnies Su

sivienyjimo kuopa leido ant laimėjimo 
grafofoną ir prie progos užsipraszė isz 
Szenadorio kalbėtojus, beje V. Stagarą, 
V. Chmieliaucką ir kun. A. Miluką. 
Nuo parduotų tikietų ant grafofono bu
sią naudos 90 -100 dol., kuriuos drau
gystė apvers ant iszdavimo fizikos. At
važiavusius isz Szenadorio kalbėtojus 
pasitiko vietinė anglų triuboezių drau
gystė. Ant salės p. Vilkaicziui atdarius 
mitingą, kun. Milukas kalbėjo anglisz- 
kai į susirinkusius anglus apie lietuvių 
nuopelnus dėl Europejiszkos civilizaci
jos (13 ir 14 szimtmetyje) ir apie.dabar
tinius maskoliszkps valdžios persekioji
mus, ypacz niekur kitur negirdėtą už
draudimą gyvos kalbos, vartojamos 
rasztuose. Po kun. Miluko angliszkai 
kalbai sznekėjo p. V. Chmieliauckas 
apie tai, kad per mažai prie ,,Susiv.” 
priguli: Mahanoy Plane ir Gilbertone 
yra į 300 lietuvių, o prie „Susiv.” pri

guli tiki 13. Per savo neiszmanymą 
daugelis raszosi prie lenkiszko ,,Związ- 
ko”, arba net prie „Ungarų Susiv.”, o 
tai tik vis dėlto,, kad ten yra didesnės 
posmertinės. Kad lietuviai tiek mokė
tų į savo ,,Susiv.”, kiek lenkai, tai ir 
lietuviai galėtų tiek, jei ne daugiaus, 
gauti posmertinės. Dabar navet jokia 
Insurance Co. nemoka tiek, kiek Susi- 
vienyjimas. Tohaus nurodė, kad vai
kai kitų net lietuviszkai nesupranta, nor 
tėvai dar angliszkai nemoka, kaip pri
dera.

V. Stagaras kalbėjo maž daug 
sziuos žodžius.

Yra tarp daugelio Amerikos lietu
vių nuomonė, kuri net kartais ir per liet, 
laikraszczius apsireiszkia, buk tai lietu
viai Amerikoj turi isznykti, iszvirsti į 
svetimtauezius. Teisybę sakant, suvis 
neįstabu, Qkad tokia nuomonė pakilo. 
Kiekvienam krinta į aki tas, kad lietuvių 
vaikai, nors moka lietuviszkai, tarp sa
vęs visados kalba angliszkai. Lietu
viszkai skaityti gimę Amerikoj vaikai lie
tuvių, ypacz turtingesnių, nemoka. Tik 
tamsi, neapszviesta tauta, patekus į aug- 
sztai Kulturiszkai stovinezią tautą joje 
paskęsta. Tegul amerikiecziai augszcz
iaus už lietuvius kulturiszkai stovi, bet ir 
lietuviai juk jau ne laukiniai žmonės. 
Amerikiecziai augsztesni už lietuvius, 
dėlto ir užsmelkia juos, bet tik ant va
landos. Lietuviai susipras ir bematant 
atsigriebs. Ne teip anglai stovi augsztai 
o lietuviai ne teip žemai, kad vieni kitų 
negalėtų dasivyti. Praeis kiek laiko, 
tarp lietuvių pakils apszvietimas (kursai 
pažymiai kyla,) tada visi susipras, kad 
netik nėra garbės, bet didelė gėda lysti 
į svetimą kailį, supras tada ir tie, .kurie 
sziądien nesupranta, kad lietuvys nė 
truputį nėra menkesnis už anglą, o jei 
jis už anglą žemiaus stovėjo, tai tik dėlto 
kad buvo menkiaus apszviestas. Gal 
nė ne teip greitai lietuviai ateis į susi
pratimą, per tą laiką gali nemažai lietu
vių pranykti tarp svetimtauezių: vyrai 
apsives su svetimtautėm, merginos isz- 
tekės už svetimųjų - ir prapuls, kiti gal 
ir ant visados* dėl lietuvystės. Bet li- 
kusiejie laikysis tvirtai, jų skaitlių pa 
daugys nauji isz tėvynės ateiviai, o prie 
jų sugrįzsz nemažai ir iszgamų, kurie, 
per savo tamsumą, buve iszvirtę į sve
timtauezius.
Svarbus, gal svarbiausias isz visų, daly
kas, kursai gali užlaikyti tarp Amerikos!

lietuvių jų tautystę, yrabeabjonės 1 i e- 
tuviszka mokslai nė
Reikia, mums lietuviszkų mokslaiuių! 
Kol negalim įsteigti geresnių, tegul bu
na bent visur parapijinės mokslainės, 
kurios, jei nedaugiau, tai bent iszmoki- 
na vaikus lietuviszkai skaityti ir raszyti 
Mokintojas tokios mokslainės, apart to, 
kad iszmokys lietuviszkai skaityti ir ra
szyti, privalo dar įkvėpti vaikams lietu
viszka dvasia ir meile savo tautos. Resz- CO O
to vaikai iszsimokįs angliszkose mok- 
slainėse, o turėdami lietuvystės dvasią, 
viską, ką angliszkose mokslainėse isz- 
moks, sunaudos ant savo tautos labo. 

Toliaus bus.

Naujas L a i k r a s z t i s.
Apturėjome naują lietuviszka laik- 

rasztį po vardu „Blaivystės Laiszkas”, 
iszleidžiamą kasztais Suvienytų Blaivys- 
tės Draugysczių. Iszeidinės jis kas du 
mėnesiai. Mes savo sądraugą szirdin- 
gai sveikiname ir linkime kuogeriausios 
kloties jo sunkiame, bet naudingame 
darbe. Kasztuoja jis 60 c. per metus. 
Norint užsiraszyti tą naują laikrasztį, rei
kia kreiptis prie p. M. Dervinis, 

■258 Botler str. Pittston, Pa.

Juokai.
Petras: Juozai, pirkie nuo manęs nors 
jamaikos, jau man bėda!
Juozas: Na, o kas tau, brolyti?
Petras: Pelėda, matai, iszbaidė mano 
kostumerius, ant galo ir tie mylėtojai 
ant manęs užsėcio. •
Juozas: Broleli mano, negaliu tau gel
bėti - rudis gardesnis už tavo jamaiką.

S z o k a n t
Vaikins: Ach, sutriuszkinot man.... 
Mergina: Ar szirdi?
Vaikins: Ne, du cigarus, ką turėjau ki- 
szenukij.

— Kuom užsiimi?
— Esu maszinistu.
— Fabrike?
— Ne, esu vyru maszinistkos, kurie 
siuva ant maszinos.

— Szitas kambarys bus tamistai geriau
sias: gatvė po langu vis pilna žmonių, 
nes jaja veža nabasznįkus į anas kapines 
ką matyt per langą. Dailus landszaftas!
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Parduoda Wholesale

v

4

czas pasiuva taip puikiai, kad siu-

varantuota tikrai czystas.

pavieniu ir szeiminu į Entrance nuo . tal pirk leWTS'O LIETUEISZKA 
Pine*str. Rodyjame visiems pirkt | TltAAASKA, susidedanezią isz czystą
pas jį gerymus ant Kalėdų. Orde
rius kožnam dastato į namus už dy
ka. N EUŽMIRSZKIT!

Tuo jaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliuuus alų, 

r.tįt.oret

:iru llzsiikii-

Dar tik užsidėjau kriaucziii szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro

THE DIAMOND JEWELRY CO
225 Dearborn si. , Chicago, Hl.

E- Hummel.
Pigus Forniczii] sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

JVL Bpeppep
230 2-nd str. cor. Pine str.

437 E. Jersey st. Elizabeth, NJ.
Mineralif-zkas vanduo ir soda.

Taipgi pilsto į bonkas visokiu

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

aviu. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt

žolią ir szakną, dailiuose blokiniuose 
baksukuose sudėta. 5o c. baksukas. Ne 
kurie lietuviszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiąsim po apturėji 
m ui pirma užmokesezio.

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

P. W.Biersteis & 60.
107 S. Main St. Shenandoah, Pa.

Mus American koni- 
niszkai paauksuoti 

fcį/jO „rtftJzicgorpliai yra ger- 
"ž. pi"ik><s-

savo va
li, o mos pri 
spr.’-ii O. 
už $ 3,0 su 
ti rimo pirm

pęaierCo’s
..Anthracite” alų . lai overkoeziai stovi kaip nulie-

a už $ 35.00 dziegoriu 
spr.-smonui $3.50 ir kn 
lis tavo. Mes -iuo-mir 
jog musiĮ daigiu- galiu

Puikinsią užeiga dėl gerą žmonią ir 
dėl pakelevingą pas

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

Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai

Jeigu busi kada Jersey City, tai užeik 
pas

V. Kaczergi
33G Henderson sir. JESEY CITY, N. J.

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

Puiki Brandy 150. Džine, arakas 
kiinelis ir biteris po 150. Visokis 

j vynas nuo 125 ir daugiau už galoną.

Žemesnis Yu das 
ant

S. Front str.
ties Eliza. < th kiver

N- HELLER & CO 
^Wholesale parduoda importuotus Li- 
erius.
6 — 3-rd str.
[cor. Bond ELIZABETH, N. J.
5 Broad street.
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Be vilties
Nuliudau sziandien asz, netekęs laimes, 
Po tyrus laukus vaikszcziojau be baimes, 
Nes ant pavojaus asz nieko netbojau, 
Kaip ir pražūties del savęs jieszkojau! 
Niekur nelinksma, nėra man smagumo; 
Del savo szirdies nerandu ramumo! 
Rodos jau kalnai ant manęs užgriuvo: 
Visos linksmybes nuo sziandien pražuvo — 
Dangus užteme, saule nusileido. ...! 
Rodos, kad draugai geriausi apleido, 
Su kuriais gražiai linksmai yaiksztinejau, 
Jokio liūdnumo niekad neturėjau — 
Linksmai dainavom, arba ką kalbėjom, 
Apie Lietuvą tai szį-tą sznekejom! 
Apie prosenius senesnes gadynes, 
Kaip nuo kraugerių užpuolimų gynės! 
Apie valdonus, mus didvyrius garsius, 
Stiprius karalius, smarkius ir gi narsius. 
Nors užpuolikų didžios gaujos buvo, 
Kovai pakilus, ne viens isz jų žuvo1 
Nuo kalavijų, lietuvių vilyczių, 
Sumuszti tapo, kaip ir isz netyczių.... 
Krauju ir kūnais jie žemę užklojo, 
Kurie tėvynės pleszt jau daugiau nejojo! 
Nors tokios kalbos ir dainos yr’ liūdnos 
Bet už narsybę buvo jos nesmutnos!
Kad mus prosenių drąsa ir smarkumas 
Suįudin’ dvasią, paim’ vėl linksmumas. 
Bet tas linksmumas visas apsistojo; 
Ne pats nežinau, kas su manim stojos. 
Kad ir kalneliai, kur linksmai vaikszcziojau, 
Visi jau liūdną papartį neszioja... .
Ir tas pauksztelis, ką vis linksmai gieda, 
Tarsi, jo giesme man net szirdį ėda! 
Ta jo giesmele nerodo linksmumą, 
Bet vien tik verksmą, arba neramumą,

; Ir pranaszauja man ateitę visą. 
•‘'■Kada ją girdžiu: vakarą, ar rytą.

Kas szitą viską galėtų atminti?
;Pel mano laimes gražiai apsakyti?
Arba ir daugiaus jei man patarnautų, 
Daug nesmagumų nuo manęs nutrauktų. 
Bet beda, vargas, kad negaliu rasti, 
Kurs isz tų kilpų galėtų iszvesti? 
Ką manę visą taip smarkiai sugavo, 
Dvasę ir mintis nelaisvėn pagavo. .. . 
Sziandien jau laimes saule nusileido: 
Kurią mylėjau, ji manę apleido. . . . 
Nenor žodelio linksmai prakalbėti, 
Tik su panieka vis iszmetinėti....

• Mano silpnumą, ką perdaug tikėjau: 
Jai visą laimę savo iszkalbeįau — 
Tu man mieliausia, asz tavęs klausysiu, 
Jokį žodelį prieszais ne’tsakysiu;
Kaip darže kvietką, kaip kletkoj pauksztelę,

Tosios kalbeles jau seniai pražuvo, 
Mano žodeliai dėl jos veltu buvo. 
Butų daug lengviaus dėl manęs numirti, 
O nė mieliausią, mylėjus užmirszti.... 
Sugrįžk nors sziandien manę atlankykie, 
Meiliais žodeliais szirdį nuramykie! 
Bucziau laimingas, kad tave regėcziau, 
Ir nubudimų tiek daug neturėcziau....

J. Ramanauckas.

Atsiminimas apie Lietuva.
Lietuvėle mano, prigimta szalele! 
Liūdna man be tavęs, nerami szirdelė!

Kad norint vėjalis, tasai lakunėlis,
Suteiktų žinelių man isz tėvynėlės.

Pusk, vėjali, puskie, vis isz szalies rytų, 
Naujienas man siųskie nuo Nemuno krantų.

Isz ten, kur lankelės taip gražiai žaliuoja,
Girioje medeliai gauždami siūbuoja.

Kas miels pavasaris gegutė kukuoja, 
Mergelės rūteles sėdamos dainuoja.

Isz ten, kur paliko seniejie tėvialiai,
Kaimynai ir draugai, seselės, broleliai.

. Mano mielas bąli, jug tu gerai žinai,
Apie mus tėvynę tu gerai numanai:

Kaip kitkart ji didi, garsi visur buvo,
O sziandien kas stojos? B’veik visai pražuvo.

Zinai tu Algirdą, žinai Gedeminą,
Kaip musų tėvynę jie būdavo gina!

Sziandien jau didvyriai b’veik visai isznyko,
Tik sena ir graži kalba mums paliko.

Bet ir tą daugumas sziandieną niekina, 
Moka kiek lenkiszkai - pons jau jis ir gana

Bet mes, mieli broliai, pakoliai gyvuosim,
Prigimtai mus kalbai pražūti neduosim!

Netrotykim vilties, Dievas mums padės, 
Lietuviszka kalba per amžius skambės!

Kuogenausiai taiso ir

parduoda visokius dzie-

gorius ir sziaipjau auk
sinius ir sidabrinius dai
ktus.
197 First st. Elizabet b

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti czebatus, czeverikus 

rba 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- 
aikau blogo tavoro.

5
|Elis, vynas ir alus puikiausi. 
S68 Firts street

ELIZABETH, N. J.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohlenberger, Prop.

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

Telefonas 665.

OHN C- MANNING
CAFE.

or. 2-nd & Bond str. 
ELIZABETH, N. J.

L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
; Turi garu varomą masziną dėl ler tu 
joviino ir apdalinimo. Gausi viską, ko 

tik reik namu pastatimui.
ELIZABETH, N. J. 

Ofisas ir Vardas
Pine str.

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

Elizabethport N. J.
Earl, Ark.

atiscan, Quebec.

ždėta
I S- T- MORROW, 
[uvelirius ir parduotojas muzikaliszku 
strumentu.
PIJANU, VARGONŲ.

II First str. Elizabeth, N. J.

•Užpeczėtyta ir Retail

VYNAS ir LIKIERIAI
— labai pigiai — 

Visokiu sznapsu ir Brandies. Czy-

S. Mack,
laiko

Agentūrą siuntimo pinigų į 
visas dalis svieto ir parduoda 
szipkortes ant visų linijų. 
Taip-gi parduodu lotus ir stri
bas ant iszmokesczių ir už cash.

212—214 First str. ’
□ELIZABETH, N. J.

Telefonas 576

Nepamirszkite, jog Motelis

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

Cigarus ir visokį Tabaką.
305 Elizabeth Ave.

J. GRZES1AK-
Parduoda labai gerą duoną isz czystu 
vleeziu ar rugiu.
i 10 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

VISI TAIP
SAKO 

dabar pas mumis viskas kuopuik 
iausia surengta ir geriau pirkti kap 
bet kur kitur.
Nieks negali ant mąs pasiguosti 
pirkdami musą tavoms antsziokiu 
ir ant szveutu dienu.
Taip dabar mes darome.
Musu planai ir mieriai visiems ži
nomi. Nauji kostumeriai ateina 
kas dien. Kurie syki buvo vela

Jeigu norite palikti ,,United
States Citizens” prisiųskite 25 c.
stempom, už ką gausite katekiz
mą angliszkoje kalboje, kurį iszsi- 
mokinę galėsite gauti ukėsystes alus; Baltautiną, FeigenspaUsąii

Lagerį ir tt.
popieras. Adresas:

Antanas A. Jocis, 
1312 Filbert st. Philadelphia, Pa

parduotojas
įNauju ir antrarankiu drabužiu. Tai- 
>g suvam, vulom ir taisom drapanas 
b d pigiai.
alima susisznekėt lenkiszkai.

grerkucziai po - - - 2,50 c.
elnės vertos - 1.50 už 60 c.

162 First str* 
ELIZABETH, N. J.

i Vincas Martiszius
.Garso“ agentu Pittstone Ir apielin- 

Je. Turi tiesą rinktį pinįgus už ,,Gar- 
H‘ ir atlikinėti visokius reikalu".

; Givena ant 39 Centre str. -
Pittston, Pu

NAUJAS SAL1UNAS.

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

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

Minersville, Pa.

Ar nori geros TrajankoIĄ Jeigu taip,

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

W. Kalvaitis,
TILSIT, Ostpr. Germany.

Parduodame ir sinncziame i vi- c
sas dalis Amerikos nuo visokiu 
užsisenejusiij ligą. Raszydami 
gromatas nuleki t už 2 c. markę 
del atsakymo.

W. K. Szemborskis
86 Alabama str. 

Cleveland, Ohio.

ateina pas mumis.
Mes labai daug parduodame tavoru 
ir pertai galime parduot labai pi
giai. Szįta gi menesį mes palei- 

i dome savo tavoms "ž nominaliszką 
i prękį, norėdami padaryti gero savo 

. Į kostumeriams, kurie turi szį me- 
. 1 nesį daug szio to pirkt; dėlto Eliz- 

tabetho žmonės, kurie nori ka pirk 
teateina pas mus, o užezėdys pinį- 

“ «us-.
Viskas už pigiausią preke ateik ir 
pažiūrėk.

F. J. Vogei,
136 FIRST STR.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mene sin i s 11 i us tr uo tas 1 ai k r asz t i s.

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

Gaunamas Scrantone Pa. 1423 L*
Main ai ve pas Rev. AKaupą už 1 
doleri.

Pernykbztis iv užpernyszksztis 
po 4 dolerio.
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Banka Bischofio
uždėta 1848 mete 

ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prfeszai CItaHll te
New-Yorke
----------o----------

Sinncziame pinįgus visas dalis svieto plgel, saugel ir greitai

TXSK2

W. StOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL, 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdovanota

03.

pOWSZECHNAHYSTAWA
\(f KRAJOWA

. -189* ,
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

išduodame Szipkortes (laivakortes) antgreicz
mvių į krajų važiuojantiems ir isZSHlllCZiame SZipkorte 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

tib

isi

t

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

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysezių ir kliubtj. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmasir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausi} laivų“ ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, JIARSZAL- 
K1N1U LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbg apreikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszeziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisingiaissei 
ir Geriausei, nes per 30 metu 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir del to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone)
‘ W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL

tNSV roillPJS

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

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

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
NI.

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

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsa ir clgin.- 

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabethport,S.< 

Agentas Californijos vyno, San Fru 
cisco — New York.

A. MARSCHALL &Co.

Neil Cavan
CAFE

186 First str. Elizabeth, N.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, ’ 

nas ir szviežias cl is.
' 232 First str. Cor. Pine str.

Elizabeth, N. I.
———WS—PKJE8K3Wn3MII'~'»g~FTT.l'»Ml:-?.'SJngBl- '<1*7 B1HMMW—

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabeth^ 

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

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakol’tCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda uaillU ir visokius reikalus atlieka kuotei 
rirgiausiai.

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

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

Tikrai gryna

Altoriaus W 
----- GAUSITE PAS-----  
BARNSTON Tea Co

16 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Parduoda sz.napsą. viną, cigar® 
ir puikiausią alų.

Stritkariai sustoja pas durk.

F. Szczęsnowia
217 First s t r. Elizabeth, X

Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuos, 
žinai kad ten smagiausia laiką p® 
ir atsigeri gardaus aluezio ir czistcė 

ginės ifrielkėlės.

B. Brody
Geriausias visam uiicšte' 

beris. Kerpa plaukus, skuta'1 
das kiiopuikiausiai.

171 First street
ELIZABETH. K'


