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Žinios isz pasvieczio.
PRANCŪZIJA.

Atsitiko didele nelaime su
darbinįkais vienos cukriaus
dirbtuves mieste Cambrai.
Truko garinis katilas ir sužei
dė 14 daibinįkų. 2 isz jų nu
mirė, o kiti ir vargu iszliks
gyvi.
ISPANIJA.

14 d. Spal. men. buvo
smarkus žemes drebėjimas
Granadoj ir Andalūzijoj, kur
sai duravo kelias minutas.
MASKOLIJA.

Ant Kaukazo, ties miestu
Bakų, Romanuose, užsidegė
nafto; szaltinis, o nuo ten ug
nis perėjo ant kitų trijų szaltinių ir 23 naftos szulinių ir da
bar visa apielinkė, kaip pra
garas, tik liepsnoja. Blėdys
baisios: sudegė kelios naftos
krautuvės ir daugelis namų.

Utarnįko vakarą buvo ant 8
valandos puiki paroda po Philadelphiją.
Vietiniams lietu
viams didelė garbė, kad nepa
sigailėjo triūso ir kasztų patai
syti tokią parodą, kokios dar
nė per vieną Seimą nebuvo.
Programa parodos buvo pada
ryta tokia: Raita policija, marszalkas, muzikantai, Vytauto
kareiviai, delegatai, dr-ė szv.
Antano, Philadelphijos Susiv.
kuopa. Dr-ė szv. Jurgio. Ge
dimino kliubas. Draugystė sz.
Juozapo, Independent kliubas
ir kriauczių junija. Buvo net
trys benai.
Per porą va
landų vaikszcziojo su iszkilme
po Philadelphiją, anglai tik
klausia, kas ežia darosi.
Ta
paroda labai pagarsino lietu
vius.
Angliszki laikraszcziai
apraszinėjo Susiv. Seimą, o
vienas isz jų ,,The Press“ pa
talpino net paveikslus kun. J.
Žilinsko, Susiv. prezidento,
p. K. Raduevicziaus, Seimo
pirmsedžio ir vieno isz delega
tų, p. V. Stagaro.

second class mail matter at the

knįgium kun. A. Burba; per
žiūrėtojais kasos: V. Chmieliauckas isz Shenandoah, Pa.
ir kun. V. Matulaitis isz Mi
nersville, Pa.
Svarbesni nutarimai:
Organas Susiv. ,,Tėvynė“
turi iszeidinėti to paežio didu
mo ir tos paezios pakraipos,
kaip iki szioliai.
Supigįnt prekę Susiv. žen
klelių.
Susiv. bus trys skyriai: a)
garbės sąnariai mokės po 50
ant metų, gaus ,,Tėvynę“,
galės nesziot Susiv. ženklelį,
bet posmertines negalės gauti,
b] paprasti sąnariai, kurie,kaip
iki sziol, mokės po 2 dol. ant
metų ir gaus posmertines po
$150. c) Sąnariai, kurie ims
dvigubą posmertinę - $300 ir
mokės dvigubas mokestis —
$4 ant metų.
Už 2000 dol. Susiv. pinįgų
nupirkti bonds, kad tie pinįgai
nesztų procentus ant Susiv.
naudos.

Post-Oefice

at

Metas IV.

Shenandoah, Pa.

>

isz jų į Seimo vyriausybę, beje:
K. Radzeviczius preziden
tas, V. Stagaras ir J. Montvi
la sekretoriai ir K. Draugelis
peržiūrėtoju knįgų.
Marszalka Seimo iszrinktas
J. Užemeckis isz Philadelphia.
Murauckas isz Pittsburgh’©
peržiūrėtoju m knįgų su K.
Draugeliu.
Kun. A. M. Milukas, ir kun.
A. Kaupas iszrinkti į press’os
komitetą.
Suraszas Delegatų
kurie pribuvo ant pradžios Seimo.

1) Kun. Žilinskas Shamo
kin, Pa.
2) Murauckas, Pittsburgh
3) Ant. Kasputis Pittsbur
go Vyt. d r.
’ 4) Kun. Sutkaitis Flomstead,
5) Jac. Kreczikas, Forest
. •
City.
6) Kn. Kuras, Forest City
>7) K.Nienius kp.Plymouth,
Pa.
8) P. Mikolainis Plymouth,
Vol. dr.
9) J. Kazakeviczia, Hazleton.
10) Kn. Kaupas, Scranton.
11) J. Moliuszis, Brooklyn.

Tegyvuoja Susivienyjimas
Užduosiu priesz Naujus Metus.
Jeigu kitą aprinktumėte knį ant naudos brolių lietuvių
ilgiausius metus.
gium, tai tuojaus po Seimui.
Su guodone
Shenandoah, Pa.
P. Skunskis.
18 Spalių, 1897m.

Guodotini „Sus.“ virszinįkai!
Szi-uomi paliudijant, kad
mus, Szenadorio, kuopa iszrinko ant XII, ,gusiv. “ Seimo
už delegatus pp. Kazį Radzeviezių ir Vincą Stagarą, ku
riems paveda tiesą pasznekėt
apie musų reikalus. Susivienyjimo kasos prižiūrėtojas p.
V. Kmieliauckas taiposgi per
statys seimui apie mus reika
lus.
Kun. A. M. Milukas
prezidentas.
T. K r iže na nekas
sekretorius.
P.S. Ineszimas mus vienas
patilpo „Tėvynėj“, o tarp ki
tų atkreipiame atydą: 1) pada
ryti 3 skyrius „Susiv.“ sąna
rių, 2) posmertinę padidįti, 3)
organą „Tėvynę“ padidįti ir
4) kad kiekviena kuopa turė
tų pristatyti apgarsinimą į
„Tėvynę“.

Northampton’o, Mass.

kun. J. Žilinskui
500-502 Waszington Ave.
Philadelphia, P.

Sveikinam garbigus Seimo
delegatus.
Tegyvuoja Susi
vienyjimas ant naudos tėvynės
ilgiausius metus.
Northampton’o kuopa.

Minersville’s kuopos įneszi
mai.
Minersville, Pa.

17 Spalio, 1897m.

Pasiremiant ant įstatymų
,, Susiv.L.A. “.susirinkę sąna
riai Minersville’s kuopos, pa
gal savo nuomonę, paduoda
ant apsvarstymo per iszrinktus
KUBA.
savo delegatus Seimui „Sus.
Weyler’is, atszauktas nuo
L. A.” sziuos įneszimus:
Kubos, labai gailestauja, kad
1. Reikalingos agitacijos
ji atszaukia nedavę užbaigti
dėlei geresnio praplėtojimo
darbą, nuslogyti maisztą. In
gražių tautiszkų mierių „Sus.
ISZ SHENANDORIO:
jo vietą paskirtas gen. Blanco.
Mahanoy Plane, Pa.
L. A.”
Kol tas atvažiuos isz Ispanijos,
12) Kaz. Radzeviczius
2. Agitatorius teiksis paPaguodota „Susiv.“
urėdą generaliszko kapitono
13) V. Stagaras
vyriausybe! skyrti vien tik Centraliszkas
pildys gen. Castellanos.
14) J. Montvila.
Melsti na, idant teiktumės „Susiv.“ komitetas.
Kubiecziai autonomijos ne
ISZ PIIILADELPnr.JOS:
būtie malonus priimti mus de 3. Ten agitatoriai gali nusi
priima — geidžia neprigul15 ] M. Žolynas szv. Juoz. legatus ant ateinanezio „Sus.” duoti, kur komitetas paskirs.
mingumo.
4. Agitatoriui užmokestis
16 K. Malinauckas ,,
Seimo, kuriuos mes vardan
dienos ir kelionės.
-...7- J ui. Užemeckis.
visos-kuopos
esam
pasjskyre.
XII Susi v. Seimas Phila
5. Centraliszkam komitetui
,,
- 18; Teof. Dudas
isz artimiausios kuopos, t.y.
delphia Pa.
Juoz. Sungaila ,,
Shenandoah’rio sziuos sąna greieziaus galima butų dasiži20 K n. J Kaulakis ,,
rius: p. J. Montvillą ir kun. noti, kas gali agitavoti, nuo
19 ir 20 d. Spalių (Octobe21' Ambrazevyczia kp.
A. Miluką, kuriems mes savo kuopų virszinįkų, arba „Sus.”
rio) buvo laikomas XII ,,Su. kp.
22 K. Unika
įneszimus isztikimai pavedam, sąnarių.
sivienyjimo L. A.“ Seimas
6. Dėlei geresnio patėmijiir meldžiam Tamistų,. idant
Philadelphijoj, Pa. Augustine
23~ Tad. Adomunas kp.
kp.
teiktumėtės mus įneszimus per mo svetimtaueziams apie sesalėj po No. 329 Washington
2< A. Zuikus
novybę lietuvystės, kad teik
Ave.
juos priimti.
25’ And. Anskaitis kp.
tųsi „Susivienyjimas“ iszduoti
26 S. Arbaszauckas kp.
Davę trumpą viso Seimo Kun. Jonas Žilinskas, Susivienyjimo X. L.“ prezidentas.
Sztai mus kuopos įneszimai: savo kasztais brosziurėlę an27] Kun. Milukas Mahaapraszymą,
pasistengsime
1. Kas link iszleidimo , .Tė gliszkoj kalboj, kuri tiems nenoy Plane.
Po parodai visi susirinko į
Traukimas tikietų ant nau
paskui jį kaip galint placziaus
28] J. Miliauckas Mah Ci vynės“, kad iszeitų toj paezioj žinoliams suteiktų patyrimą,
salę po No. 551-553 N. Fifth dos Emigr. namų paliktas
apraszyti.
jog lietuviszkoji kalba yrą se
ty- dvasioj, kaip buvo.
Utarnįke, 19 Spalio m., po str. Ten prakalbėjo kun. Kau- Philados Susiv. kuopai ir szv.
2. Kas link pristatymo ap sytė mirusios sanskritiszkos
29] V. Rinkeviczi-a Mah.
drevmaldystei bažnyczioj, Su lakis, p. Kazakevyczia, buvęs Juozapo draugystei.
City, garsinimų į „Tėvynę“, yra kalbos, ir ją, lietuviszką kalbą,
Dėl pakėlimo protesto priesz
si v. prezidentas, kun. J. Ži Susiv. sekretorius, kun. Milu
dr. nupeikta, nes panėszi visai į jau tyrinėja sziądien Europoj
30] A. Daniseviczius
linskas, atidarė mitingą ant kas ir kun. Žilinskas, ir deklc- spaudos persekiojimus Lietu
Mah. City, senovės baudžiavą, deltogi Universitetai.
S ad. 3om.Iszdavė pirmiausiai mavo eiles ponia S. Maukus.*) voj iszrinktas komitetas: kun.
3L J.Montvila, Mah. Plane, viskas turėtų būti be prievar 7. Priimant naują į,,Sus.“
atskaitą isz pereitų metų. Pa Per visą seredą vėl delega A. Kaupas ir kun. J. Sutkai32" Kn. V. Matulaitis Mi- tos.
sąnarį, apsisaugoti labjausiai
sirodę, kad Susivienyjimas tai gvildeno kuopų įneszimus tis.
nersvill.
3. Inneszimas yra, kad jei nuo kriminalistų, nes sziądien
Centr. kom. pasirupįs pasi 33] Kaz. Draugelis Minersžymiai pakilo; nors sąnarių ir buvo užimti kitais Susiv.
szįmet ant popieros buvo ma reikalais. Ant galo, iszrinkus teirauti apie Susiv. charterį.
vill, gu norės užsidėti kuopa ar didžiausią blėdį ir gėdą lietu
vystei daro razbainįkai, kurių
žiaus, užtai mokanczių, t. y. naujus Susiv. virszinįkus, Sei Apart to, Susiv. paskolįs p.
34] Kn.J. Lietuvnįkas Bal draugystė savo knįgyną, tai
A. L. Graicziunui 100 dol.
timore, Md. kad Centraliszkas komitetas pilna suduose ir kalėjimuose.
tikrų sąnarių daug daugiaus. mas buvo užbaigtas.
8. Ar negalima butų ,,Sus.”
teiktųsi pagelbėti savo knįKasažįmiai pasididino. Pernai
Po Seimui buvo teatras ir ant užbaigimo mokslo. Jei at 35] B. Žindžius ir
36] S. Makauckas Eliza goms, kokios yra iszėję „Su- nors kiek pasirupįti apie apsipo Brooklyn’o Seimui, kasoj balius, kuriuos parengė dr-ė siras kas toks, kas pasiraszytų,
ratitus
lietuviszkus mažus vaibeth, N. J. sivienyjimo“ kasztais.
c
buvo §1478, o szįmet peržiū szv. Juozapo. Ant teatro bu kad p. Gr. sugrąžįs tuos pinį4. Kas link nuvargįtų strai- kus, kurie sziądien amžinai
rėtojai knįgų rado jau §3589. vo perstatyta komedija „Patė- gus, Susiv. paskolys jam ir Vėliaus dar pribuvo szie delegatai:
kierių, kad „Susivienyjimas“ žųsta su tautiszkumu, pakliuvę
62. Pakylimas žymus.
myta ypata“. Perstatyta buvo antrac Si00.
37] Kun M. Szedvydis
Dar Susiv. iszduos Tereilos
Po perskaitymui atskaitos, labai dailiai. Po teatrui buvo
Pittston, Pa. pagal savo iszgalėjimą duotų angliszkosna szpitolėsna.
9. „Tėvynė“, kaipo orga
buvo leista ant balsų, kas bus balius, kur vėl visi labai dailiai i naszlei 50 dol. paszelpos ir 50
38) A. Graicziunas Chicago. pagelbą isz savo kasos, nors
prežidentu vedimo Seimo, ar bovijosi, kad net anglai - pa- dol. Szarckienei isz Elizabeth, * 39) Kun. J. Žebrys, Wa §500.00 ant atjieszkojimo pro nas,, Susiv. “ rasztelis gana
terbury, Conn. ves, nes lenkiszkas Zwiazek’as szviesaus įturio, kad iszeidinėkun. J. Kuras, ar p. K. Ra- licmonai stebėjosi, kad tokiam N.J.
tų ir ant toliaus, kaipo buvo
Stovis kasos pagal perž.
40) Kun. S. Pauticnius, Ma- paaukauja §1000.
dzevyczius; didžiuma baisų li dideliam susirinkime nėra ne
5. Kas link agitatoriaus dėl iszleidžiamas kasztais S. L. A,
hanoy City, Pa.
knįgų rokundą:
kos iszrinktas p. Radzeviczius. maužiausių barnių.
suorganizavojimo
lietuvių į iki szioliai.
Per metus įplaukė: $386'7,40
Iszrinkta dar du sekretorių:
*.
Susivienyjimą, tai tas padary Minersvillė’s kuopa augszKuopu laiszkai ir pasveikinimai.
Stengsimės kaip galint pla
Nuo pernai liko: $1478.90
pp. V. Stagarą ir J. Montvillą,
tų daug ekspensų dėl Susivie cziaus pažįmėtus įneszimus pa
Ant Em. Namo už tik. 258.50 Plymouth pa. spaliu 18 1897
p. J ui. Užemeckį marszal. ,per- cziaus apraszyti Seimą, bet
nijimo. O resztą atiduodam duoda per mus guodotinus
statytojus angliszkiems repor kad viskas į vieną numerį nesu
ant delegatų nuomonės.
delegatus daug veikeneziam
iszviso
§4125.90 In guodotinus delegatus „S.
teriams: kun. A. Miluką ir kun. tilps, tai paduosime nors trum
Su
guodone
XII „Sus.“ Seimui dėliai lioL. y." XII Seimo.
Iszdavimų buvo §2008.18
A.Kaupą. Paskirti buvoperžiū pas žinias apie svarbesnius
kuop. vyriausybė
_______
giszko gvildenimo, ir kas jeib
rėti kasos knįgas pp. K. M11- dalykus.
Asz isz priežasties savo ypaPrez. T. Vilkaitis, bus naudingo, teiksis daug
Virszinikai
szie buvo iszKasoj lieka
. §3589.62. tiszkų ir parapijos reikalų ne
c
rauckas isz Pittsburgo ir K.
Sekr. M. Daukszys. veikiantis „S. L. A.“ Seimas
rinkti:
prezidentas
likos
sena

galiu
pribūti
ant
Seimo.
,LinDraugelis isz Minersville. Po-----------------priimti, arba, jei nenaudingo,
8 adyną sziądien (utarnįke; kiu nutarimuose kuogeriausios
Cleveland, O.,
tam perskaitytas buvo pereitų sis kun. J. Žilinskas; vice-pre11 Spalio, 1897m. atmesti.
metų Seimo protokolas ir nu zidenlu J. Marauckas isz Pitts delegatai iszklausė dievmaldy- lietuvystei pasekmės. Tegul
Su sziuomi, linkėdami Sei
spręsta perskaityt kuopų įne burgh’©; sekretorium V. Žu- stės szv. Antano baznyczioje gyvuoja tėvyniszkumas ir broGarbingi delegatai XII
szimus ir peržiūrėt, kurie isz kauckas isz Northampton, 'ir 9.30 buvo atidarytas XII liszka meilė!
Seimo. mui kuo gražiausios ir geriau
sios kloties Jūsų svarbiame
Su guodone
tų įneszimų turi but perkrati- Mass.; kasierium K. Radzevy Seimas.
Sveikinu Ogarbingus
Seimo
e o
kun. A. Burba delegatus, veliju
Schuylkin'o pavieto delega
nėjami, o kurie be perkrati- ežius i§z Shenandoah, Pa.;
geriausius darbe, liekame tautiszkoje
„Sus. “ garbės sąnarys. nusprendimus dėl labo lietu viltije.
nėjimų atmesti. (Tie įneszi- *) Tas eiles patalpai m kitam tams ypatingą paguodą paro
dė Seimas, paskirdams net 4
P. S.
Asz visas rokundas vystės.
(Toliaus bus.)
No. mąs laikraszczio.
mai yra žemiaus patalpįti).

----------------- - .
I
porą metų atgal. Pasoda nuo, Roshefort, savo ranka užkure
pradžios iki pabaigai buvo pa- pirmą kartą ugnį ii pamatęs
veikslu vieno sumiszimo. Ran-Į iszeinant pirmą stiklinę, iszda- Plaucziu liga ir džiova
das Meksiko pastaram laike ve linksmą isztarmę, jog liejiiszgydomosa
pavelijo progresistui Ovens Įnyczia Albi savo iszdarbiais
I’rakilniisNew York’o kėni i kas ir moksliuužimti didelį plotą žemes ir pervirszys visas , ,ryvalkas“, ežius ką shilo mus skaitytojams už dyką.
ant jos įvesti į gy vybą savo so- Pradžiugįti ta pranaszyste soŽinomas komikas T. A. Slocum, isz
cijalistiszkus iszmislus, vienok cijalistai ne tuojaus pradėjo New
York’o apgarsino savo metodas is?gidymo
džiovos, gerklės, plauczių ir kru
dar tas pats randas turėjo pa 1 mąstyti, jog nemato pas save tinės ligų,
taposgi kosulio, kataro vidu
velijimą duotą atszaukti, nes i užlaikomos socijalistiszkos tie riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
daugumas liuosnorių skaudžiai sos: visas uždarbis turi būti kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UZ DYK/\
BONKUTES savo naujai iszrastų
Nors ant TRIS
apsigavusių Fhpilobampoj pa lygiai dalinamas.
liekarstu.
nelygios užmokesties perkūni Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas“
sodą apleido.
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
Ovens buvo surinkęs 1500 jas leidžia jieszkotojai laimes tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prideryste suteikti kenezianezia1
liuosnorių del to pasibovijimo. socijalizme vienok Albi’oj skub žmonijai proga pasinaudot isz jo tikrai
Jie apsirinko sau puikią devi resni darbinikai
G
Ogaudavo dau- gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
zą: ,, vienas už visus, visi už giau.negu mažiau skubrus,taip buklus, ir szis didis kemikas, kantriai
metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
vieną,” bet liūdna pabaiga pa kaip buvo visur. Užtai pradėjo metų
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
ant vardo naujo genijaus.
Jo
rode, jog melagingos buvo suprasti, jog netaip buvo pir tarnauja
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
miau blogai, kaip jiems(darbinį- yra
iszgydomos ir kiekvienam klimate,
linksmos socijalistų viltys, — kams) rodėsi. Tik užveizdas
yra patvirtįtos liudyjimais ..szirdingų
ant tos pasodos kožnas norėjo galėjo rugot, kad blogai visad padėkavonės laiszkų“, kurių czielos kro
yra jo laboratorijose Amerikoj ir
paliepineti, o ne vienas neno buvo, o dar užstojo geri laikai, vos
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
rėjo klausyti, prie padalinimo nes glemžė delei saves dau- sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
darbo gimė kaskart naujos Igiau, negu bile vienas darba greitą ir neiszvengtiną myrį.
Savinįkas Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
sunkenybes, lokiu budu vos vietes savinįkas.
Pine str.. New York, priduodama,'-’
abelnai pasikakina 10,000 fr. 98
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
praslinko keli menesiai, o
socijalistiszkas užveizdas Al- atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
liuosnoriai suriszę pundelius bi’oj pavelijo sav 65,000 fr.
jos.^
Kenezia■tieji*' tegul tuojaus pasinau
leidosi toliaus ki svietą.G
Dar
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
(Pabaiga bus).
Pasakyk bavo daktarui, kad tu apie
randas Meksiko urediszkai isztai
radai mus laikrasztij.
Kad papuczkai tave kankina ir nenaikino socijalistų pasodą.
j smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s

Mokslo Stebuklai.

Ne-yankėsų balsai apie
Hazleton’o skerdyne.

Ir sky
tas, jog szerifas savo teisi neseniai iszleistam.
nimuose neminavoja strai- rium da kartą paaiszkina kukieriu, tik foreignerius, ži nįgaiksztis, vyskupas Krioka
No. 42,, Garso“ patalpino
,, Szendien
nodamas, kad tuomi gales vęs, sakydamas:
me isztraukas isz angliszkų
įgyti simpatiją n a t y v i s- dauguma, kaip ir pats szv.
laikraszczių, iszreiszkianczias
t ų (Amerikoje gimusių). Tėvas pripažįsta vienoj savo
jų nuomonę apie Hazleton’o
Keistas taiposgi daigtas, enciklikoj, kenezia neužpelny
skerdyne.
Sziame numerije
kad tie, ką gina szerifą, ke tą vargą, t. y. kenezia isz kal
paduodame trumpas nuomones
lia liarma, kad svetur bau- tes pikto surėdymo draugijos”.
ne-yankes’ų.
Londono The
džiama amerikieczius už daTokiais žodžiais Bažnyczia
Telegraph raszo:
rodytus prasižengimus”.
visur esanti patvirtina tą liūd
,, Pas
amerikiszkuosi us
Chicagos (Rundschau nu ną teisybę, jog draugijos bu
demokratus ypacz užtemyti- barta szerifą tais žodžiais:
di nkas reikalauja neatszaukianas yra smarkumas, ar gal
,,Matomai szerifui galva mo pataisymo,-da toliaus žen
brutaliszkumas, su kokiu jie
neapsisuko, nes jis paliepė gia Bažnyczia, tas isz savo daužgesina sumiszimus, paki
szauti į , .foreignerius“, ku tyrimo žinunas žmoniszkos
lusius nuo pat szirdies de riuos jis neapkenti. Tą pat draugijos ir jos reikalų, netik
mokratijos. In akis puolasi
virtina ir tas, kad daugumas szaukia prie pataisymo redo,
tos primityviszkos teisybes
suszaudyta isz užpakalio. bet da parodo silpnas dalis
ir laukinių geidulių paveik
Žmones paklausė szerifo, ar pamatų, ant kurių naujos ga
slai! Pasirodo, jog už-Atlangal jo iszsigando. Viename dynes vieszpatavimas pastate
tikine civilizacija dar mažai
ir kitame atsitikime nebuvo budinką savo tiesų, siekių,
pasisavino to, ką mes iszmo
jokio iszteisinimo szauti. budo, žodžiu — pikto redo,
kome per sunkius laikus,
Arsziausias dalykas, kad del kurio draugijos žaizdos
per daugelį klaidų ir iszkrysocijalistai ir agitatoriai da daeina iki nepakeliamos didy
pimų darbinįkiszkuose vai
bar turės progą rėkauti ir bes. Bažnyczia visuotina pri
duose”.
mena, kad ant svieto stokuosiundyti žmonis”.
The St. James Gazette
Volsksblatt, Cincinnati, ja teisybes, o prie surėdymo
(Londono) raszo:
O. nupeikia ir amerikiszkus teisybes vieszptystes ^pama
to kitokio nieks negali padėt,
,, Atsitikimas su straikie- laikraszczius:
apart to, kurs padėtas yra Jė
Kokias kaleinas (eiles) pe ; katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi,
riais Pennsil vanijos valstijoje
, ,Tuli anarchistai Chica
John Toole
10c., 25c,
zaus Kristaus“.
reina
socijalistų
pasodos
arba
ne naujas; jis typiszkai pa
go j e norėjo sukelti len
kandidatas ant szerifo, gimė 9 d.
Socijalizmas palieka Jėzų darbvietes iki, ant galo, iszrodo, kokiu keliu griebiasi
Karcziama priesz
kus, kad atmonyti už nužu
Decemberio,
1855 mete Cars
Kristų
ant
szalies
,,delei
prinyksta
kaip
žydo
l-ites,
gali
didės republikos žmones,
kunĮgus.
Township, buvo kaipo Deputy
dytus Lattimer’e.
Vienas
_____
vatiszkų
reikalų
“
,
o
ant
teisy

ma dabar prisižiuret prieti
mokestų kolektorius, Deputy Clerkad užlaikyti ramumą. . . .
isz tų anarchistų net sudras
Kun.
J.
Zebrys,
iszduotojas
Pas mus, kur skrajojanti
kė amerikiszką fliagą. Tas bes pamatų apsirenka aksiomą kiams stiklo liejinyczios pran- i,,Ryto“, visados platino blai- kas korto ir Minersvillčs postmeisteris.
Jis visados yra prietelium
padangėse demokratai skun
buvo perdaug ir paliemonai apie lygiai dalytą draugijos cuziszkam mieste Albi, apie vystę tarp lietuvių, nupeikda biednų žmonių, o jo prieszinįkas
Jau pirmoj dalij szito kurią dienrasziai paskutiniuose
džiasi ant aristokratijos pri
turėjo ginti anarchistus nuo turtą.
mas girtuokliavimą, už ką jį yra labai turtingas žmogus. Dėlto
vilegijų, apseinama kur kas
užsidegusių lenkų. Kas ge 19 amžiaus iszmislincziai. kaip laikuose tiek raszo, bardami baisiai neapkentė Waterburio broliai darbinikai neapsileiskit, ir
jautriaus”.
resnis? amerikietis, ar Oguo- tai: Cobet, Considerant, Four- jos užveizdą už sunkias koras saliunikai. Viena nedeldieni visi duokit savo balsus per sziuos
dojantis įstatymus ir tvarką rier, Ovens, ir kiti iszmisline- (bausmes ), dedamas ant dar nubarė jisai peiktiną slaptą rinkinius už J o h n To o 1 e, oThe Spectator, (Londone)
turėsit szerifą — užtarytojų darbi
lenkas, ar Anglo-amerikisz- jo idealiszkas- socijalistiszkas binįkų už mažą kaltę.
sako:
pardavinėjimo
degtines
nedenįkų.
Gal ta liejinyczia isztrivos
ko laikraszczio redaktorius, pasodas, o vis atsirasdavo leng
,,Tesybę pasakius, nerei
liomis,
kas
taip
įerzino
szinkokurs ploja rankomis szerifui, vatikiai, kurie tokiose pasodo- kokį laiką'”’), bet laime jai ne rius, kad suszaukęC mitinga,
kia slėpti, kad žmones ankDR. F. J. KALLMERTEN,
o ’
se
jieszkodavo
laimes
—
ir
vis
galima
spėti.
Stovėjo
jau
ant
foreignerių žudytojui’’.
SI’ECTJAl.ISTAS CHBONISZKl' IR NEKVISZ
sztai apgyventose valstijose
daug žadanti viltis baigėsi ant 400,000 ir., vienok prie gero i pasistengė taip padaryti, kad
KU 1.1GU.
Szvediszkas
laikrasztis
reikalauja gerai iszlavįtų,
jguod.
kun.
J.
Žebriui
nutarė
Gydo visokiasniekų. Antroj dalij szito am vedimo reikalų, įpuolė į skolą,
u
žse
nėjusi as ligasgerai apmokėtų, gerai kera- Svenzka-Amerikanska Posten, žiaus, kada socijalizmas dasij nemokėti algos. Sztai ką apie
Troszkinimą.
spaz
kuri ant ketvirtos dalies suma
inas.
paralyžių,,
tai raszo pats ,, Rytas ‘ ‘:
vojamų ir su gera disciplina Minneapolis, raszo:
dusulį, vandenine
gavo į minias, bandymai ant žino jos vertę. Už piktą pa
palicmonų. Jeigu jie turė
pukliną. reuma
,,Pirmas paveikslas karezia,, Szerifą Martiną ir jo de idealiszkų pasodų vėl buvo
dėjimą finansų, da pikeziau minio kerszto už niekinimą girtytizmą. " skaudėji
tų tokius daigtus, tai niekad
putatus negalima kitaip pa- daromi, visgi su pasekme juo
mą galvos, akių,
iszrodo sugivenimas užveizdo ; bes atsitiko Waterbury'je, Conn.
ausų, ir nosies,
nereikėtų skųstįs ant tokių
vadįti, kaip žmogžudžiais, kus kreczianczia.
pas mus žinomas neszvanligas pilvo, gerk
ir darbiniku,
nors darbviete ■ Visiems
G
lės. krutinės, kvė
kus
karcziaminįkų
szinkavimas
neskerdynių, kaip Hazleton’e.
nes szaudymas į nieku nepavimo kelių.dru
Turime po ranka ne vieną ant pamato socijalistiszko surė jdčlioms nežiūrint ant paojaus pa
Drąsiai tvirtiname, kad jeigu
gį.
szaszus
ant
galvos
ir ant.
prasikaltusius žmonis yra
kliūti į rankas teisybes.
Water- skuros. ligas motės, nereguliariszkumą
brangų veikalą, apraszantį pa dyta.
Luzernes pavietas turėtų pa
1 bury'je bažnyczioje kelis kartus menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
žmogžudyste. Bet labjausiai
sekmes, kurių socijalistai daUždėjimas 1896m. darbvie buvo kuoaiszkiausiai perstatyta su liga, nevaisingumą, palags sopulius, puk
tyrimo pylną angliszką arba
kaltinami už tą skerdynę tu
liną. žaisdas. atsivėrusias votis, rože,
sieke, kada įvairiose darbvie- tes buvo darbu socijalistų, apie didžiausiu papeikimu nedelinis žarnų
ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
sžkotiszką konsztebelį, tai
ri būti s u d ž i o s, kurie
j szinkavimas.
Karcziamos durys nės. sloga,
reuralgiją. bronchitis, petogtese apėmė randijimą ir nesu- jų gerus norus gana liudijan apie tai girdėjo, todėl praeitoje
szis butų nuraminęs žmonis
rą. niežulį.uždi'gima"smegenų, sutukimą,
i s z d a v e
injunc
riszti nieku, užvede gaspado- tis. Vieta Albi randasi arti nedėliojo visose kareziamose ant pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
' be tokių baisių įnagių, ku
tion.
Be jų prisidėjimo
susilpnėjimą kojų, džiovą pil
rystę locno iszmislo. Vietoje CarmaiiN, kur užgimė didelis ' sienų buvo užkabinėtos nvogos, kad džiuvimą,
vo
ir
inkstu
ligas, tifij. odra. kirmėlės ir
riuos ’amerikiszkas szerifas
i nedėliojo rinktųsi ant mitingo del l.t.
nebūtų buvę kraujo pralieji
paredko, tose darbvietese vie- darbinįkų straikas. ,, Draugai” j nubaudimo kunįgo.
Kariauti GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
laike už reikalingus.
Dvimo ‘ ‘.
priesz
kareziamų
yra
sunku,
todėl,
szejo sumiszimas, vietoje abel- jų Albi’je, ar isz sąjausmo dė
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
deszimtuose ir trisdeszimIsz privestų ežia ir nume- no gero būvio — skundas ant lei savo ,,draugų“,ar isz kitos kad iszmagįti kareziaminių užkvie- paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
i tiinų, susirinko tie, kurie nieko Dr. Kalimerten’as iszgydė tukstanezius
tuose metuose ir pas mus rij 41 ,,Garso“ nuomonių ma
kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
neteisaus padalinimo uždarbio; priežasties, remia didėlėms do I gero del bažnyczios nedare, parū žmonių,
rai
negalėjo
jų iszgydyti. Tie žmonės
taippat, kaip dabar Ameri tom, kad jei . ir gina szerifą
jonams, norėjusiems ką kalbėti, visur garsina dr-o Kallinerten’o varda ir
vietoje draugiszko sugivenimo vanoms laike bedarbes taip, pi
tuojaus buvo balsai atimti ir nu savo pažystamiems jį rodija. Atsiszaukoje, buvo apsieinama su kas, tai tik kampanijų apmo
ir sątaikos — nesutikimas ir jog dovanų įplaukė daugiau sprendimas iszejo graudingas — kit prie dr-o Kallmorten'o, o jis jus isz
straikieriais ir maisztinįkais. kami žmones ir anglo-saksiszgydys.
užmeti nejimas abipusiszkas: negu reikėjo. Atlikusius pi iszvaryti kunįgą visaip varginant ŪŽSIKRECZ1AMAS LIGAS abiejų lyTada, kaip dabar Ameriko kas elementas.
ir pirmueziausiai atimti mėnesinį
Mums lietu isz užveizdos szalies užmeti(įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
nigus
,,
draugai
“
nutarė
ap

užlaikymą,
kurį gaudavo ant pasi- ezių
je, ypatingi konsztebeliai viams reikėtų tai įsidėti ir
greitai. Nercik gėdįtis. tik gydytis, nes
nęjimai prieszai dabinįkus, jog versti ant pastatymo savos dirb samdymo namo ir valgio. Czionai užvilkimas atnesza apverktinas pasek
būdavo prisiegdinami ir ypacz per rinkimus parodyti,
pirmu kartu lietuviszka karcziama mes.
nedirba sąžiniszkai ir nepildo tuves socijalistiszkoj dvasio iszsketė
savo dantis ant katalikiszko Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as
apginkluojami.
kad mokame atskirti draugus instatų; isz darbinįkų szalies
rodą uždyką.
Apraszykit liga, pa
je ir uždėjo abelną darbinįkisz- kunįgo, netikėjimas su karcziama duos
sakykit. kiek metų ligonis, alsi skit groTie laisvanoriai įstatymo nuo nedraugų.
Balsuodami užmetimai, jog užveizdos ne
ėjo szalimais.
Totėl tegul buna | matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už
ką stiklo liejinyczią.
apgynėjai visada turėdavo isztirkime, ar kandidatas mus
pasveikįta prakilni bl ai vystė. Te 2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
kaltai juos persekioja ir savi 150straikieriųapleido nedorą gul gyvuoja Pittston'o, Pa., szvie- sakymą, ar galima li;ą iszgydyt, ir kiek
norą užlaikyti tvarką tokiu draugas ir ar jis eina priesz tą
vaistai. Galima raszyt lenkiszTegul kasztuos
nas! sau tiesą ant iszdavimo Carmaux, idant bandyti laimes žia blaivumo draugystė!
kai. angliszkai ir vokiszkai. Adresas:
būdų, kad „pamokįti la netikusią valdžią per paliepimą
susijudina blaivios szirdys, nes su
DR. F. J. KALLMERTEN,
instatų pagal savo norą.
Po ant locnos gaspadorystos soci sijudino
lictuviszkos karcziamos
trus“. Lukuriavo jie tik, kad (gavernement by injunction),
Cor. Washington & 22nd. Sts.,.
neilgam bandymui, netekdavo jalistiszkoj dirbtuvėj. Iki dirbo vartai”!
TOLEDO, OHIO.
pamatyti gaują ir nelabai pai republikonų iszmislytą.
socijalistai noro idealiszkos stikliniam fabrike Resegniero
sė, ar ta gauja pasielgia negaspadorystes,
nelaimingas Carmaux, ant dienos imdavo
Neiszspjauk su taba ku ir uesurukyk sav
įstatymiszkai”....
darbvietes vieną po kitai ap
amžių.
.New= York'o Staats Zeitung Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo leisdavo rugodami, ant savo nuo szeszių iki 10 fr. Atklydę
uždėta 1848 meto
į
Albi,
rado
užvestą
darbvietę
name
Staats
—
Zeitung,
prie
užvažiavimo
ant Brooklyno tilto, prieszai City Hiv
tabako
ant
visados
ir
būti
drūtas,
inagatsiliepia:
vadovų,
kurie
dabartinį
drau

New-Yorke
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pada nepabaigtą, todėl iki žie
,,Szerifą ginama pasire jlegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary gijos surėdymą niekina, o ant
----------------- —
mai
neturėjo
darbo
tenai
kai

Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto plgei, saugei ir greitai
miant ant to, kad suszaudy- toja, kuris daro isz ligotų drutus vyrus. locnos gaspadorystes randija
po stiklioriai, tik kaipo muripasidaro 10 svarų sunkesniais
ti buvo , ,foreigneriai ‘ ‘. Bet Daugumas
kareziau,
negu
aprėkti
per
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszslgydė
nįkų pagelbinįkai, už ką gau
kas juos ežia atvede? Juos jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- juos savinįkai ir pleszikai.
davo ant dienos po pusantro
importavo angliniai barone riaus, po g va ra nei ja, jog iszgydys tavg,
Vienok
nei
bažnyczios franko. Vien jų vadovai Anuž 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampellus
tai, kad atstatyti amerikie- prisiųsiu už dyką.
Adresas:
szauksmas, nei liūdnas paveik couturier, Gidei, Charpentier
czius....
Pennsylvanijos Sterling Remedy Co., Chicago arba New243 slas blogos pasekmes darbvie gaudavo po 300 fr. ant mene
kapitalistai žaidžia paojingą York.
tese uždėtos ant socijalistiszko sio, kaipo socijalistiszki ,,meis
rolę. Jų galvos isztinę nuo
pamato neatszaldo smegenų teriai“ be darbo. Darbinįkai
Socijalistai ant savo
turto ir įtekmes politikoje,
nekuriems karsztgalviams, ku priimti į darbą buvo paduoti
darbvietes.
bet szuveis ties Lattimer’u
rie be paliovos lipina naujus po asztria priežiūra ir už men Iszdliodame Szipkortes (laivakortes) "ant greieziausių gar
(Prz.egląd
Powszechny).
gali atsimuszti ten, kur jų
žabangelius, vien dėlto, kad ką peržengimą sunkiai buvo laivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkorteS
mažiausiai tikėtųsi’7.
Draugija žmonių karsztai paskui szidyti be susimylejimo baudžiami.
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Freie Tress, Chicago sako: darbuojasi, jieszkodama gy isz lengvatikio praszcziokelio.
Ant galo murinįkai pabaigė Bankoj e savo visados laikome daugybe pi
dyklų
nuo
žaizdų,
kurios
da,,Neapsiginklavusius žmo
Neperseniai vokiszka ,,Zei darbą ir liejinyczią ant Naujų
ningu del iszmainymo, kaip tai:
nis ir tai beganezius suszau- eina veik iki neisztrivojamos tung“, iszeinanti Meksike, pa Metų turėjo iszleisti pirmutinę
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ©te
dyta. Jokioje kitoje szalije didybes, ypatingai isz priežas talpino žinią, raszytą 12 Gruo stiklinę.
Ant apvaikszcziojiDėlei artesnės žinios raszyk į
tas nebūtų atsitikęs, nes nei ties pikto redo draugiszkam ir džio, 1896m. ,, Nusibankrutijo mo tos iszkilmes pribuvo pats
Bischoffs Banking House
vienoje szalije nepavedama eko'homiszkam gyvenime, kaip Topolobampo socijalistiszka
2 UeiH.re str. (Staats-Zeitung Building, New-York
apginkluotų vyrų žmogystai atvirai skelbia Austrijos vys pasoda, kurią amerikoniszkas Jau uždaryta, kaip pranesza Pe-1
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.
netikusiai. Ypatingas daig- kupai abelnam atsiszaukime, karsztgalvis A. R. Ovens uždėjo1 tersburgo ,,Kraj“.
1
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Zejnaicziu Vyskupyste,
Perskyrimas XVIII.
----- (Tąsa.) ----6. Kartenoj, Telszių pavieto miesteli], 1611 m. buvo parapi
jos bažnyczia, vienok veikiai pragaiszo.
7. P 1 u n g ė j, lygia dalia Telszių pavieto miesteli], 1611 m.
pastatyta bažnyczia spėriai pražuvo.
8. U g ė n u o s e, Raseinių paviete, sziandien slidžiai Dyrdai prigulincziuose, buvo senovėj bažnyczia; bet negavau žinios, kas ją pasta
tė ir kada pragaiszo.
9. L i n t u p i j 1611 m. pastatyta bažnyczia neilgai tebuvo.
’ 10. S u r i n i s z k i u o s e mūrinė, ponų Syreviczių pastatyta,
bažnyczia nežinia kada sugriuvo.
11. N a u j a m i e s t i j, Panevėžio paviete. 1612 m. pastatyta
bažnyczia priderėjo Žemaiczių aplatui, I>et 1799 m. kalvinų susirinki
mas priskaitė prie Vilniaus aplato.
12. G r i n k i s z k ė j buvo bažnyczia, bet kas ja pastatė ir kada
pragaiszo, nežinome. Likosi sodelis tos bažnyczios, Bogdaniszkiais va
dinamas.
13. P 1 o n ė n u o s e 1614 m. buvo parapijos bažnyczia; 1729 m.
užrakino jų katalikai, bet neilgai trukus vėl kalvinams atidavė. Ilgai
bestovėdama 1746 m., niekam nedažiurint, sugriuvo.
14. Kolainiuose, Sziaulių paviete, bažnyczia, rods Adamkovicziai liepiant pastatyta, seniai sugriuvo.
15. K e i d a i n i u o s e kunįgaiksztis Krisztupas Radzi vilias
įsteigė dvi bažnyczias kalvinams: lenkams ir lietuviams. Lietuvių
bažnyczių valdė kunįgas, mokantis gerai lietuviszkai, bet paskiaus, Zemaicziams į katalikų tikėjimų sugrįžus, kunįgas, neturėdamas ką veik
ti, apleido bažnyczių, kuri netaisoma 1785 m. sugriuvo. Bažnyczia,
lyg szioliai prigulinti lenkams, skaitėsi motina Žemaiczių aplato. Gy
vena pas jų aųgsztas perdėtinis, Žemaiczių superintendentu vadinamas,
ir keletas kunįgų. Vienas lenkas, kurs skelbė Dievo žodį lenkams,
antras vokiotys, vokieczių mokįtojas, treczias anglikas, 1638 m. atvy
kęs isz Anglijos, sakė pamokslų Szkotams, mokantiems angliszkai.
16. B e i n a r a v e, Panevėžio paviete, 1614 m. pastatė bažny
czių, kuri buvo filija Keidainių bažnyczios. Paskiaus vyriausybė pri
jungė jų prie Naujamiesczio bažnyczios^
17. G a u r ė j Dievs žino kada pastatyta bažnyczia perbuvo lyg
pradžios asztuoniolikto amžiaus. Metuose 1671 gyveno pas jų kalvinų kunįgas Povylas isz Zarnovcų.
18. K a 1 n o b e r ž ė j, Dutnavos parapijoj, kunįgaikszczio Ra_.
.
'
4 .
dzivillo valscziuj, senovėj buvo'bažnyczia, kuri greit apleista sugriuvo.
19. M o n t v i d a v e pastatyta koplyczia buvo filija Keidainių
bažnyczios. Krakių katalikų bažnyczios klebonas Vitkeviczia, norė
damas iszvaryti isz savo parapijos kalvinus, 22 d. sausio 1640 m. už
puolė ant kalvinų kimįgo Zakarijosziaus Krasnoveckio, sakant jam to
je koplyczioic pamokslų, nutraukė nuo suolo, ant kurio jis buvo užsi
lipęs, ir dar apskundė jį. Tos koplyczios 1728 m. neliko.
20. K u r t u v ė n ų katatikų bažnyczių kalvinai buvo apvertę
ant savosios, bet 1614 m. katalikai vėl ja atėmė.
21. P 1 o n ė n u o s e buvo bažnyczia, bet dar septynioliktame
amžiuje, gyvenant visur aplinkui katalikams, visuomet szmėkszojo tuszczia. Keletu metų pas tų bažnyczių gyvendamas pamokslinįkas Pupgeviezia gaudavo ant metų 500 auksinių algos isz sodžiaus Burniszkių
ir Jaucunių.
22. R a s s e i n i u o se mūrinė bažnyczia, regisi 1616 m. pasta
tyta, įgijo parapijų ir tris sodžius: PerkunLzkius, Dainius ir Žoplius.
Perkuniszkių, dovanotų Samueliaus Bellevicziaus, bažnyczia nustojo
v
1620 m.; Dainius drauge su bažnyczios varpais praleido 1728 m. Zoplius pats kalvinų susirinkimas 1721 m. perleido p. Uvoiniui už 1000
timpų. Būtinai apleista bažnyczia 1728 m. sugriuvo. Ant galo kal
vinai 1798 m. pardavė ir tų žemės gabalų, ant kurio senovėje riogsojo
bažnyczia.
23. Viduklėj P. Bliustrubas pastatė koplyczių, kuri pride
rėjo Rasseinių bažnycziai ir vadinosi Bliustriubiszkia.
Metuose 1695
Blinstriubo įpėdinis suglcmžė koplyczios pinįgus, o 1713 m. ir pati
koplyczia sugriuvo.
24. G a n i p r a v e, Kražių parapijoj, senovėj buvo bažnyczia,
Vienok nedasekiau kas jų pastatė, nei kada ji pražuvo.
25. U p i t o j 1621 m. Jurgis Podberezkis, pastatęs bažnyczių,
maitino pas jų du kunįgu. Bet kad nieko bažnycziai neužrasžė, jam
mirus, apleista bažnyczia sugriuvo.
26. K eime j, kalvinų susirinkimui leidžiant, p. Jurgis Gruževskis 1622 m. pastatė murinę bažnyczių ir užraszė jai turtų, bet to vie
tiniam kunįgui seniai pritruko. Per protingų pono Gruževskio su ka
talikais elgimąsi Kelmės bažnyczia, kitoms seniai pragaiszus, lyg szio
liai iszliko. Parapijoj yra dar į septyniasdeszimts kalvinų, kuriuos
valdo didei iszmintingas kunįgas Raczinskis.
27. Monkiszkėse Krisztupas Gorskis, Korszevos tėvūnas, pasta
tė bažnytėlę, kurių, kaipo neturinezia savo kunigo, lankė Kelmės ku
nįgas, už kų nuo p. Gurskio gaudavo sziek tiek pinįgų. Tos bažnytė
lės jau 1714 m. nebebuvo.
28. K u r k 1 i u o s e, Szaduvos parapijoj, Panevėžio paviete,
1622 m. buvo parapijos bažnyczia; kada ir kaip ji pragaiszoy^nežinom.
29. L a c k a v e 1622 m. pastatyta bažnyczia ttirėjo parapijų;
1635 m. jos kunįgui didei įkirejo katalikų kunįgas.
Metuose 1644,
buk tyczia kas žin kam uždegus, dar nauja bažnyczia sudegė.
Kunįgaiksztis Radzivillas antru kart pastatė bažnyczių, kurios pirmoje pu
sėje asztuoniolikto amžiaus neteko.
30. K r a s n o g a 1 i s z k i u o s e, seniau Biržėnų paviete 1634
m. kas žin kas įsteigė bažnyczia, pas kurių dailiai gyveno kunįgas per
kelias deszimtis metų. Tuom tarpu seimai apskelbė karalystės įstatymu% liepianczius naikįti kalvinų bažnyczias. To paklausę Dominy
kas Pruszynskis, Pakražantės valdonas, Styrpeika, Dyrmeikair Kazi
mieras Burba, 1696 m. Liepos 12 d. ausztant sudegino Krasnogaliszkės bažnyczių. Steponas Kostromskis, Dorpato karužasis, Adomas

Laneviczia, vyriausias Keidainių kunįgas, Jokūbas Gruževskis ir
Henrikas Putkameris, kalvinai, apskundė degėjus ir, kaip galėdami,
pradėjo juos spausti. Sziems taipogi spiriantis, sūdai pradėjo reika
lų tęsti. Supratę kalvinai, jog iki atėjimui žydų Messijosziaus tie
barniai nepasibaigs, liovėsi pylę pinįgus. Metuose 1699 Gruževskis
buvo pradėjęs statyti murinę bažnyczių, bet, pritrukus plytų ir kal
kių, nepabaigė jos, o pradėto pamato plytas lyg 1719 m. žmonės isznesziojo.
13. Grūzduose, senovėj Viduklės, o sziandien Rasseinių pa
viete, 1636 m. savo pinįgais pastatė bažnyczių Krisztupas Gruzdis.
Metuose 1653 tų bažnyczia buvo pasisavinę katalikai, liet 1681 m. vėl
atidavė. Jokūbas Gruževskis skaitėsi jos valdiinieru. Ant galo 1696
m. ir tuos Dievo namus, vienkart su Krosnagaliszkių bažnyczia, kata
likai sudegino. Gruževskis pastatė naujų bažnyczių, bet ir ta 1721
m. kartu su savo sodžium Mienycais pragaiszo ir vos truputis pinįgų
teliko.
32. Beržėnuose, Keidainių sodžiaus bažnycziai prigulincziuose, buvo senovėj bažnyczia, pas kurių vienok retai kada kunįgas
teb’gyveno.
33. S l a b ado j, greta Szaukėnų pavieto, kas žin kas ir kada
buvo pastatęs bažnyczių, kuri nesenei pragaiszo.
34. R a d z i v i 1 i s z k ė j, Sziaulių paviete, kitų kartų buvo
bažnyczia, pas kurių 1754 m. gyveno kunįgas Mykolas Ceraskis.
35. P a d u b i s i j kalvinai taiposgi turėjo bažnyczių.
36. P a s z u s z v ė s kalvinai 1638 m. įgijo parapijos bažnyczių.
Bet, kad ji buvo paglemžta nuo katalikų, patoliai negalėjo atsikra
tyti nuo Varnių kanaunykų ir Grinkiszkės klebono Daukszo, pakol
neatidavė svetimų gerų. Metuose 1661 ir Paszuszvės bažnyczių kas
žin kas sudegino.
37. Gręžė j, Kurszo pusėj, ties pat Žemaiczių rubežium, 1654
m. Putkamerio pinįgais pastatyta bažnyczia gana buvo turtinga.
38. Balsiuose arba P a m u s z ė j Sebastijonas Jaugėlis,
1621 m. pastatęs bažnyczių, pylė jos kunįgui kas mets gera pyliava.
39. Salocziuose senovėj taiposgi buvo bažnyczia.
40. N e s t o r a v e, Panevėžio paviete P. Puzyna 1655 m. pasta
tė bažnyczių.
41. R c k s c z i uos e, bajorų sodžiuj, ant Petriszkės kalno,
Szidlavos parapijoj, buvo bažnyczia, kurios pamatus ir dabar matome.
Dalij Žemaiczių vyskupystės kitoj pus Nemuno turėjo kalvinai dar
szeszias bažnyczias.
275.
Vyriausybe.

Nuo įsikraustymo isz Lietuvos į Žemaiczius kalvinų visomis minavotomis bažnycziomls valdė skelbėjai Dievo žodžio, o sziaip nuo
1557 m. Lietuviszkas susirinkimas. Augszcziausioji kalvinų vyriau
sybė visados gyvena Vilniuj. Toji vyriausybė karta ant metų pas
bent kurių didesnęjų bažnyczių atlieka savo susirinkimų. Susirinkime
pirma vietų užima ne kunįgas, o kitas vietas kunįgai ir civilni žmo
nės. Visa kalvinų draugystė yra pasklaidįta į keletu aplatų, vadinamų
distriktais. Nuo įvisimo musų pusėj kalvinų lyg 1641 ra. visa Žemai
czių szalis skaitėsi vienu aplatu, kurio galva buvo Keidainių bažny
czia ir pas jų gyveno aųgsztas užveizdėtojas arba superintendentas.
Pragaiszus daugeliui bažnyczių, kalvinų susirinkimas prie Žemaiczių
aplato pridūrė nekurias Lietuvos bažnyczias, kaipo tai: Szventažerinę, Jozninę, Balvierzinskų, Pamuszės, Žeimeliu ir Ponatyro. Metuo
se 1752 pridūrė dar bažnyczių Dzievaltavo ir Naumiesczio.
276.
Klotis.

Pradžioj kalvinams taip klojosi musiszkius į savo tikėjimą traukti,
jog rodėsi neliks Žemaicziuose nei vieno kataliko, datyrimas vienok
kų kita parodė. Jau septynioliktame amžiuj protingi žmonės bevelijo
katalikais būti, neg kalvinais
Paskiaus karalystės seimai apskelbė
kelis prieszingus kalvinams įstatymus. Žemaiczių vyskupai, atlikda
mi susirinkimus, kaip įmanydami, niekino kalvinus. Užgynė kalvinų
kunįgams dėvėti, panaszias į katalikų kunįgų, j u peles, o neklausanezius privertė užmokėti 50 vengriszkų raudonųjų. Gynė melstis
bažnycziose, pastatytose be pavelijimo vyriausybės.
Neleido taipos
gi statyti naujų bažnyczių. Visas kalvinams tekusias katalikų bažny
czias Jonas Kazakeviczia su didžiu vargu vėl atiminėjo. Paežių kal
vinų bažnyczios apleistos ir nustojusios turtų viena po kitai gaiszo.
Neteko Rietavos ir Keidainių spaustuvių. Žemaiczių vyskupai užlei
do ant kalvinų jezujitus, dominykonus, karmelitus ir bernardinus,
kurie vienkart su sziaip jau kunįgais kas dienų daugybes žmonių grųžino į katalikų tikėjimų. Pagaliaus patys kalvinų kunįgai į katalikus
pavirto. Nemitusi kalvinų vyriausybė, matydama vien gaisztant sa
vuosius, nekartų susirinkusi kalbėjosi, kaip galėtų iszlaikyti žmones
naujame tikėjime. Privadžiojo įstatymus 1717 m., balsu szaukė ant
lenkų, kad jie neužlaiko sųdorų, Olivų kliosztoriuj padaryta, kada
buvo apsiėmę nesikabįti prie naujo tikėjimo ir daleisti kiekvienam ti
kėti pagal norą. Visi tie spardymais! nieko negiliavo; ir zeibaicziai
viens po kitam vėl į katalikus sugrįžo. Vos nedaugelis atėjūnų vokie
czių užsiliko naujame t'kėjime, kurie užsiliko ir lyg musų gadynei.

277.
UŽPLAUKIMAS LIUTERIONU.

Drauge su kalvinais isz Prūsų ir Kurszo į musų szalį atkeliavo
ir liuterionai, už vis szios dienos Sziaulių ir Telszių pavietuose buvo
pervertę į savo tikėjimą daugelį žmonių. Taiposgi buvo įsteigę daug
bažnyczių,
•
«. bet kur. tikrai nežinau. Sziandien tebeturi dar szias bažnyczias.
1. K e i d a i n i u o s e senos gadynės parapijos bažnyczia. Gy
venantis pas jų kunįgas turi kuom misti.
2. Skuode ligia dalia senų dienų parapijos bažnyczia.
3. T e I s z i u o s c maža medinė bažnytėlė netur savo kimįgo.
Kartais ežia lankos Skuodo kunįgas.
4. S z i a u 1 i s z k i u o s e.
5. T a u ragė j parapijos bažnyczia tursavo kunįgų, kurs sako
pamokslus vokiszkai.

6. Žvingiuose, Skirsnemonio parapijoj, neturi savo kunįgo;
pridera Tauragės klebonui.
7. R a s s e i n i u o s e medinė bažnyczia neturi savo kunįgo.
8. Skaudvilė j.
9. A 1 k i s z k ė j, pas akmenį, medžio bažnytėlė, rodos 1837m.
per ciecorių Mikalojų I suszelpta. In tų bažnyczių bent kartų metuose
atvažiuoja liuteronai isz Vieksznių, Žagarės, Triszkių ir kitų apielinkinių miestelių.
10. S z i a u 1 i u o s c parapijos bažnyczia, ežia atvyksta vokiecziai isz Joniszkės, Radziviliszkės, Szaduvos, Beisogalos ir Lt.
11. K r e t i n g o j, kaipo paprūsės mieste, senovėj buvo gana
dikeziai liuteronų, kurie, neturėdami bažnyczios gale asztuoniolikto
amžiaus, meldės ratužėj, riogsanezioj vidurį j miesto, paskiaus pasam
dytuose mūriniuose namuose. Tiems sugriuvus, 1831m. įtaisė medinę
bažnytėle paszalij miesto, važiuojant ant Kartinos. Senovėj krėtingiszkiai liuteronai, neturėdami savo kunįgo, gabendavo jį nors kartų ant
mėnesio isz Naujosios Kretingos, isz Prūsų.
12. Senovėj buvo liuteronų bažnyczia Pajurėj Kražių klebonijos
ir Sedoj; prie tos pastarosios priderėjo keletas aplinkui esanezių mies
telių, kaipo tai: Ilakiai, Alsėdžiai, Plateliai, Ginteliszkė ir tt.

278.
Vyriausybe.

Visomis tomis bažnycziomis valdė dvasiszka vyriausybė, gyve
nanti Nitaujoj. Liuteronams žemaiczių szalij taippat klojos, kaip ir
kalvinams. Jų atplaukimas dideliai paskubino musiszkius atgal į ka
talikų tikėjimų grįžti. Paskiaus liuteronai datyrė prispaudimus, ant
galo būtinai pragaiszo. Sziandien vos nedaugelis atėjūnų, už vis lat
vių ir prūsų, telaiko liuteronų tikėjimų.

Perskyrimas XIX.
Elgimasis Žemaiczių.

279.
x

Penkioliktame amžiuje.

Žemaicziai, įtikėję į Kristų pradžioj penkiolikto amžiaus, lyg ga
lui to amžiaus būtinai nepametė savo stabmeldiszkų paproezių. Nes
nenoroms likę katalikais tik dėl baimės vyriausybės lankė bažnyczias
ir krikszczioniszai elgės; vyriausybei nematant tnojaus kurdavo savotiszką ugnį. Užvis pamariniai Žemaicziai ilgai tebuvo ctabmeldžiais,
nes visame kraszte nei vienos dar nebuvo bažnyczios. Pirmus tame
kraszte Dievo namus įsteigė Žemaiczių vyskupai Mosiedij 1551 m.
Žemaicziai ir mažai numanydami katalikų mokslą, kaip sako Miinster,
elgėsi padoriai, savo namiszkius valgius tevalgė, gere vandenį ir tik
retkareziais ragaudavo alaus ir midaus, o vyno iki 1559 m. nei žinot
nežinojo.
280.
SZESZIOLIKTAME AMŽIUJE.

Szeszioliktame amžiuje Žemaicziai, gana jau pramokįti tikėjimo
dalykuose, didei buvo dievobaimingi, mylėjo kunigus, kurių labai ma
žai teturėjo, szventomis dienomis vaikszcziojo į bažnyczias, nors tos
daugeliui buvo labai tolymos; susibarę, susirūpinę, arba sziaip kokį
vaidą tarp savęs turėdami, neidavo į sudus, nei prie ponų, bet prie
artymo kunįgo, o jo žodžius skaitydami už Dievo balsų, tuoj liauda
vosi kersztauti. Mažne visi buvo geros szirdies, bevelijo apsigauti,
nei ką kitus apgauti, vagių suvis nebuvo, paleistuvis ir girtuoklis bu
vo labai reti, žodžiu sakant, elgėsi, kaip pridera katalikams elgtis.
Isz tos priežasties svetimos szalys praminė Žemaitiją szventa žeme.
Atvykimas į Žemaiczius kalvinų su liuteronais isznovijo isz žmonių
szirdžių tų dievobaimingumą; nes vargdieniai, iszgirdę vienus kunįgus sziaip, kitus kitaip tikėti mokinant, nežinodami kurių klausyti,
visus paniekino, liovėsi vaikszczioti į bažnyczias, dienose įsakytose
nuo bažnyczios negavėjo, daugel vietose ukinįkai liko stabmeldžiais,
o katalikų tikėjimų taip užmirszo, jog vyskupas Merkelis Giedraitis,
kaip regėjom, antru kart turėjo versti į katalikus.

281.
Septynioliktame amžiuje.

Septynioliktame amžiuje, kaip kuone visuomet atsitinka, randam
gerus ir blogus žmones, matom dorybę ir nedorybę Žemaiczių. Kaipogi vienose vietose žmonės gerai žinojo dalykus tikėjimo, szventomis
dienomis lankė bažnyczias, verkė klausydami graudžių pamokslų,
bažnyczioj meldėsi nesikalbėdami, nesižvalgė ir nevaikszcziojo bereikalo, į atlaidus eidavo tukstaneziais, tankiai ėjo prie kunįgo, mylėjo
savo dvasiszkus tėvus, kų nors piktų tarp jų pamatę bevelijo užslėpti,
nei kų apskelbti kitiems, vos alų ir vandenį tegėrė, saugojos paleistu
vystės, svetimo negeidė. Diduomenė savo žmonių nespaudė, įsaky
tose nuo bažnyczios dienose gavėjo, atsiklaupę klausė szventų miszių,
žodžiu, mylėjo savo Dievą. Kitose vietose vęl to paties amžiaus žmo
nės darė suvis prieszingai, mažai ką, arba būtinai nieko apie Dievų
nežinojo. Metuose 1613 ir 1614 Pajurėj ir Pakurszėj jezujitai rado
stabmeldžius, dar savų dievaieziams atiduodanezius garbę. Panevė
žio paviete nekuriu valsczių žmonės taip buvo pasileidę, jog klebonai
vos per vyriausybę tegalėjo priversti juos, kad bent kartų metuose ei
tų prie kunįgo, bent sziek tiek katalikiszkai elgtųsi. Kitų kampų
ukinįkai vietoj maldos per kiauras szventas dienas gėrė, szokinėjo ir
prekiavo. Kitur, kaip Įmanydami, glemžė turtus mirusių kunįgų.
Ligninuose ir Tauragėj katalikai, paklausę liuteronų pamokslų,, be
jokio reikalo, visiems matant mieste sumuszė savo klebonus Petrų
Mieczeviczių ir Jurgį Milevskį. Kanaunykai ketino Varniuose pasta
tyti namus dėl laikymo nedorų kunįgų. Nenorintiems iszpažinti savo
nusidėjimus džekonai paskyrė nuodėmklausius.
Nekurie klebonai
taip nepadoriai elgėsi, jog žmonės nenorėjo nei savo nusidėjimų jiems
iszpažįti; kalėdoti nei pats nevažiavo, nei komendorių neleido, bet
siuntė rinkikus, kurie girti važinėjo po sodžius. Vyskupas Parczevskis, negalėdamas suvaldyti nei kunįgų, nedorėlius tankiai iszkeikdavo.

Tikrai gryna
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kas.
Kasgi,
antgalo,
atkreips
atyapsaugojimo
lietuvių
nuo
tolesnio
singai juos aiszkina? Ar isztikro R. Ka- OYSTERIAI visokių kainų.
105 E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.
raidėmis.
“
Priinįtas
paskui
dą
ant
nereikalingų
neteisingų
per

susilenkinimo būtinai reikia pažatalikiszkas tikėjimas verezia į lenkus
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1866
m.
Kasztuoja
sekiojimų
ir
užtars
už
nieko
nekal

dįti juose tautiszką sąmonę per ti
gyventojus sziaur-vakarinių rėdybų, ar Mrs Jacob Hontz daro
kiausius kvietkus. Ypatingai užAnt visų metų.................. 1.20 c.
krą apszvietimą ir iszauklint meilę apie tai, kad r a n d a v i iszdavi- tą Lietuvą; Tegul ruski žmonės czionai kaltos kitos priežastys?
steliuotus
vainikus am veselijų,
,, pusės motų...................... 60c.
prigimtos kalbos. Komisija, susi mai turi būti priverstinai masko- paklaus savo sąžinės!.. .
„Trisdeszimtis metų tlkėjimiszkų per szermenų ir visokių tara panaszių
,,
3 mėnesių......................... 30c.
darius prie to laiko generalguber liszkomis litaromis atspausti. Prie
sekiojimų pamaži pertikrino liaudį, kad dalykų.
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
gen.-gubrenatoriaus
Kaufmano
ir
natoriaus, rėmėsi ant nuomonės
valdžia persekioja juos ne už ką kitą,
Garsa užsimokėdami po 10c
Mrs Jacob Hentz
ant
jo
įneszimo
pirmutinė
spaudos
Sztai
ka
raszo
pati
redak

apszviestų
lietuvių
ir
kompeten
kas mėnuo
kaip už „katalikiszką tikėjimą’’.
Nes
117 N Main st Shenandoah, Pa.
liszkų ypatų, kurie iszsireiszkė užveizda nutarė: a) staeziai už
cija,
talpįdama
ta
dėl ko-gi kito galėtų su kazokais atimiin užmarę su pristatymu iki Mas
būtinai drausti knįgas. lytineziasias žmo
nėt nuo jų bažnyczias. uždraust naujas
srapsių:
kolių rubežiul.................. 4 markės.
nių apszvietimo, lietuviszkoj kal
statyt ir senas pataisyt, uždraust statyt
Parsiduoda saliunas.
boj,
o
lotyn.
litaromis;
b)
sugrąžįt
Plnįgus reikia siųsti registrą votoje
a be In ai
kryžius, apsnnkyt mokestimis, paskirto
gromatoje arba per „money order“,
knįgų prekėjams, daleidžiant jas
mis ant užlaikymo dvasiszkijos staeziaParsiduoda puikus saliunas, o
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c.,
pardavynėt, cenzūra perleistas tų] paraszyta, kaipo praneszimas isz Vil- tikių? 1‘ i r m i a u s ž m o n ė s ne- visai nebrangiai. Kas norėtų pirk
galima prisiųsti pacztavoms mar
maldaknįgės ir knįgas tikėjimiszko kaviszkio: ..Maskolių valdžia apszaukė p r i e t ei i n g a i
žiurėjo
į ti, tegul ateina pažiūrėt pas
kėms po 1c.
„A'iszra“, pakėlus, kai]) žinoma, įturio. Taigi tokiu budu Augszd v a r j) o n i u s, o dėl valdžios
tarp lenkų stiprų sujudimą, įsier- cziausio paliepimo apie uždraudi liejimu kraujo; jijė u ž p u o 1 ė ant j a u t ė d ė k i n g u m ą. dabar vi
Joną Raczkaucka
Korespondencijos, visokį rank- zinimą ir neramumą, buk atsiradę mą spaudyt n e - r a n d a v a s mus ir visom pajiegom nori mus isznai- suotinas persekiojimas sujungė kitados
115 N. White str.
lietu viszkai- lotyniszkom kįt: u ž k ą užsi
raszcziai ir pinįgai turi Indi siun- nauji atskalūnai — litvomanai. knįgas
skirianeziuosiusis draugijos elementus.
Shenandoah, Pa.
raidėm
neatrasta?
Patalpįtos kitoj
bet tam pa
Skaityt
litvomanus
už
vokieczių
cziami ant szio autraszo:
Juo (langiaus prispaudimų, juo didesnė
pramanymą (kaip bezdžionką) bu Nepaisant ant neaiszkumo to
neapykanta!
AR ŽINAI KĄ?
Garsas (Publishing Co.
ant didelė
vo negalima, dėlto lenkiszka Lie klausymo ir abejotino pasiekimo lės pavieto iszdalicf
Kas gali reikalauti nuo persekiojamų
ant grai
tuvoj draugija isz pašeių stengėsi mierio („nors tai darėsi dėl pagir mus gėdos] duoda
evangelinlo tobulumo, reikalaut, kad jie
Shenandoah, fPa.
kenkti tiems lietuviszkiems inteli tino dalyko — suartinimo lietuvių dans 1 ietu viszkos
mylėtų savo persekiotojus?
savo naujame name ant
gentams „maskoliszkos mokslai- tautos su Maskolija“) augszcziaus
„Uždraudimas spaudos vietinėj kal
nės“, apszaukdami juos „ateistais” privestais nutarimais na ado j osi
boj priverezia visus svetimkalbius kata 630 W. Centre str.
ir „pardavikais“ katalikiszko ti per ilgus metus (1866-1897) dėl lingo. t. y. teisingo iszriszinio klausy likus kibtis už taipgi persekiojamos, bet
Pa.
kėjimo. Mierį szeip ar taip dasie- persekiojimo lietuviszkų n e - r a n- mas apie daleidima lietuviams naudotis neuždraustos lenkiszkos kalbos. LietuLaiko geriausių s z t o r a ir
del
kė: netik lietuvis prastas darbinį- d a v ų knįgų. De facto buvo pra isz s a v o raidžių, - ypatos, gudriai viszka. katalikų draugija mokinasi se s a l i u n a.
kas nuo bedarbės vyko į Ameriką, leidžiamos tik maldaknįgės, pa- mokanezios isz užkampio drumsti, turė minarijose lenkiszkoj kalboj. Tolesniam
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
Paaukavo:
bet ir kunigas ir persekiojamas in veikslėliai-abrozėliai ir kiti druko- damos savo ypatingus siekius, stengiasi gyvenime protiszką maistą ir tikėjimiszteligentas, kartais tikri broliai! riszki dalykai tikėjimiszko įturio. iszszaukti artificijaliszka judėjimą Lie ką mokslą semia isz lenkiszkų knįgų. singas ii geras žmogus.
Pavasarį ir vasarą szių metų su tuvoj ir. neva tyrinėdami to judėjimo
$Z5.oo. Atsirado netik Prusnose, bet ir
Garso Redakcija
Seminarijose valdžia daleidžia mokįt lie— r as —
ypatinga energija buvo isztirtas priežastis, su stropumu, galineziu tikti
Amerikoj
lietuviszką
spauda,
su
. $0,25.
tuviszkos kalbos, bet turėt lietuviszką
kuria lengva buvo susipažįt lietu faktas iszsiszakojimo lietuviszkų prie naudingesnio energijos sunadojimo. spaudįtą knįgą laiko už politiszką prasi
Antanas B...................
viszkiems darbinįkams, nemažai kontrafakcijų ir laikraszczių tarp pradėjo aresztavoti ir persekioti žmones kaltimą. Kam-gi daleistas iszguldymas
-: Pigiausiai nusipirkt
Jurgis Jaskeviczia.. . . $ i .00. siuneziantiems pinįgų savo likti lietuvių visuomenės Suvalkų rėdy už meile jų prigimtos, senoviszkos spau lietuviszkos kalbos? Uždėti paneziai ant FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS
bos. Prasidėjo kratos ir areszta- dos. „Žandarai pradėjo k a b i t i s u ž
raukų ir kojų, o daleista szokti mazur
Jonas Moritvilla.........
1.00. siems giminėms ir sugrįžus pasa- vojimai!
IR SIUVAMAS MASZINAS.
m a 1 d a k n įg e s
[sako UkinįkasJ:
kojantiems apie Naujo Svieto ste
ką!... Suprantama, kad prie tokių ap 13 N. Main, Shenandoah, Pa.
I .OO. buklus.
Suimti buvo pirmiausiai knįgų jas varu atiminėjo, žmonės nerimuoja,
linkybių lietuviszki kunįgai tovienio vir
Knn. A. Bnrba.. .
S 50.00
Tipografiszkoji paroda Petrapi- prekėjai ir karabelnįkai (I. [Vėžai daug nuskriaustų sėdi kalėjimuose. Tas sta į lenkus. Tokiam pat padėjime yra
V. D. Chniieliauckas.......................... S5,oo. lėj aiszkiai parodė, kaip mažai tis isz Lidukaimio, 1. Lukomaitis, gali būti naudinga tik arba tiems lenkų
ir žmonės, priversti, nesant savo kalboj Wanted-fin idea SSS
Protect your ideas; they may bring you wealth
Mahanoy Piane, ,,Susiv.” kuop. $10.00. prasiplatinę randavęs maskolisz- Antanavyczius ir k.), paskui inteli- veikėjams, kurie stengiasi būtinai polioJOHN WEDDEKBURN & CO.. Patent Attoi
knįgų.melstis isz lenkiszkų maldaknįgių, Write
neya. Washington, D. C., for their $1,800 price offm
gentesni
lietuviai,
kaip
Vitkauckas
nizuot
i.
n
no
senovės
nepasiduodanezią
pil

Chas. Pawell........ ............ O.46.
skaityt lenkiszkas knįgas tikėjimiszkai- and list of two hundred inventions wanted.
isz
Marijampolės,
Oleka
—
isz
Balnam sulenkėjimui Lietuvą, iszszaukdaM. Masolas......................................... S 0,00. ežiai iszsiplėtojns lietuviszką konmoraliszko įturio, isz lenkiszkų knįgų
cziunų,
kmi.
Rudvalis
ir
Bulviczius,
mi, vis didesnį nuo Maskolijos atsito
trafakcija.
De
facto
lietuviszką
R. Bražinskas...............
o-5° maldaknįgė pasirodė esant isz už- Matulaiczių szeimyna (viensjų dak linimą. arba [kas arsziausia], tas gali mokįtis savo tikėjimo.
Tamas Križinauckas. .. . 1,00 rubežio pargabęta. — Kųgi mes taras Seinų, kitas Maskvos univ. būti paranku tiems ruskiams, kurie gei „Visais iszreiksztais budais Lietuvą Parduoda visokius PECZIUS, kuknistumia į lenkystės glėbį. Katalikiszkas nius ir dėl szilumos,
0.50 dabar matom? Klausymas apie studentas), J. Krauczitinas isz Vir- džia užlaikyt, kaip nebebūk, dabartinį tikėjimas czionais nieko.... Juk nepa Taiposgi pataiso kukninius stogus ir
V. Rudzinskas
1.00 lietuviszkas raides ir lietuviszką baliaus. Visi jie sėdėjo arba sėdi netikusį status quo... ir dėl kurių kiek vertė jis galutinai Lietuvos į lenkus per užlaiko visokius daigius reikalingus prie
cenzūrą kas-žin kur yra knibinėja- Kalvarijoj ir Marijampolėj, ir abel- vienas nekantantumas pakrasz.cziuose - visą laiką jos istoriszko susiliejimo su kuknios.
R. A. DAVENPORT,
Iszviso
$ 102,46. mas, o tuom tarpu yra taikomi se nas skaitlius lietuvių, paimtų už Wasser auf ihre Miihle.
Lenki j a.
Shenandoah. Pa,
ni cirkulioriai, pagal kuriuos kiek lietuviszkus dalykus, dabar yra di Kada pernai redakcija gavo isz viso „Labai rustus Prūsų karalius Fridri 27 S. .Tardin sir
$360,44 vienas žemskis ir vaitas turi tiesą, desnis per szimtą.
Antgalo isz kių vakarinių pakraszczių daug dokuchas Wilhelmas I szėlo isz piktumo, ka
Lietuva“ surinko.. $62.00. užimti už kontrabandą, kontrafak- studentų Petrapilės univ. yra are- mentaliszkų žinių apie visokius nuota da jodinėdamas po Berlyno gatves matė, GALIMA GAUTI SU PRISIUNiszszauktus
falszyvu
czie- kad miesezionys nuo jo bėga. Dasivijęs
timu szias KNYGAS:
ciją, kožną, kur tiks isz lietuviszkų sztavotas Antanas Daniliauckas isz kius.
Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
Iszviso ant Em. N... $524,90 knįgų meldžiasi; kiekviena turin Sintautų miestelio, Naumiesczio pijimu taip vadinamų sumaskolinimo katrą nors isz jų, kapodavo nagaika. yra. labai
naudinga dėl perskaitymo kožprincipų — ta turtinga medega buvo ati „Nenoriu — rėkdavo jisai — kad jus nam katalikui. Kasztuoja
tys ant kaimyno piktumą, gal ap pav.
§1,00
skųsti, kad ano pirkezioj yra mal Tasai jaunas vyras jau antri me dedama ir grupuojama, nepatekdama į manės bijotumet, jus turit manę mylėti, 2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
Lįetuviszkos spaudos klausymas
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
daknįgė užrubežinės spaudos (ir tai mokinosi istoriko-filologiszkam spaudą, kad dar labjaus nepadidįt pa nevidonai!’’
lietuviszkų
bedievių darbus ir podraug'
Maskolijoj’, regis, stovi ant gero
vis tai dėlto, kad apsaugoti lietu fakultete ir dar pernai metus įgijo gundos ir nesusipratimo. Dabar, kada Musų proseniai tvėrė Maskolija grei kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
kelio. Net maskoliszki laikrasz....
20c
vius nuo sulenkėjimo?!). Negut už veikalą apie bažnytiniai-slovė- jau nėra ir negali būti kalbos, apie val cziaus draugaudami, nė kaip ginezyda. Kasztuoja
cziai talpina labai prielankius lie
3. Valtis bei iszguldymas szventųj
rusų su lenkais taikymasis turi isz- niszką kalbą Kirilo-Metbodijaus džios norą [?!] pakelti tikėjimiszkus per miesi su, abelnai imant, simpatiszka, o evangelijų ir lekcijų ant visų metų su;
tuviams
straipsnius.
Zemiaus
eiti ant skriaudos praseziokui lie stipendiją. Jeigu jau žmogui ap- sekiojimus, kaipo į ž a n g ą prie tankiai ir draugiszka Lietuva. Nuo jos labai naudingais dvasiszkais įkaitimais.
patalpįtas straipsnis ,,Užmirsztos
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožnotuviui ir bielorusui, kurie nepasi sipažinusiam su bažnytiuiai-slovė tūlo skyriaus fakt ų,*) talpi paėjo ir visokiose vietose įpynė į vainiką lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje§,50
sulenkėjimo aukos“ yra paimtas
duoda lenkams ir bevelija namiej, niszka kalba, o juoin labjaus žinan- name vieną isz tada gautų laiszkų po rusiszkos garbės savo garsius vardus tūli pas
KUN. A BURBA,
Box 1053isz maskoliszko laikraszczio „St.
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
vietoj lenkiszkai, kalbėt lietuvisz cziam tos kalbos grammatiką, būti antgalviu: „Dėlko Lietuva lenkiuosi?" musų prakilniausi bajoriszki namai. Kol
Peterburgskija Viedomosti.” Panai reikia pažįt lietuviszką „Yra nuomonė, kad katalikystė Mas
tilpo jis ten, reikta pasakyti, per kai, o vieszose vietose ir masko- kalbą ir literatūrą (dėl siutakso), kolijoj yra sinonimu kariaujanezios len lietuviai nebuvo mus padonais. Jie buvo
liszkoj draugystėj — maskoliszlietuviais, brangino patstovystą. prieszirūpestingumą Amerikos lietuvių.
tai
jo
studijavojimas
žmogui,
paeikystės.
Kaipo
darodymą
to,
neva
ne

kai? Argi kuom kalti lietuviai,
nosi sulenkėjimui. Ar-gi tai mes per sa
naneziam
isz
vargingos
lietuviszkos
pertraukiamo,
sąryszio
R.
Katalikiszko
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti:
baigusiejie maskoliszkas mokslaivo kokį nesuprantamą aklumą patys bruszeimynos,
yraypacz
akyvas
ir
tikėjimo su lenkyste priveda sziaur-va- taliszkai pastūmėsime ją dabar galutinai siutų, ateikit pas manę, o nesigrauUžmirsztos lenkystės nes, kurie svajoja apie suteikimą
dvasiszkos paszelpos savo mažes- brangus netik isz moksliszkos, bet karinių rėbybų paveikslas.
ant to istoriszko kelio, kurio jau ji buvo dįsit Pataisius namų, vėl galiu pa
aukos.
„Isztikrųjų sziose rėdybose lenkų nėra, prasilenkus.?
tarnaut savo broliams. Turiu viso
niemsiems broliams ir, kaipiszsita- ir isz moraliszkos pusės.
Arpsztavotasis Antanas Dani- yra tik lietiiviai-katalikai, baltgudžiai ir
kių sztopų materijos, dar parga
Ar nereiktų pasirupįti, kad prie- ria vietinė m a s k o 1 i s z k a
bentos priesz uždėjimų tarifas,,
szįtis polionizacijai ne-lenkiszkų Suvalkų draugija, “net nenori len liauckas norėjo su ypatingu atsidė latviai. Tuom tarpu lietu vys stengiasi
dėlto galiu piginus, kaip kiti, pa
elementų (gaivalų) Lenkų karalys kiszkai kalbėti. “Teisybė, tie litvo- jimu specijaliszkai studijuoti va- iszmokti lenkiszkai, tarsi dėlto, kad in JT.
ORIUS, par- daryt. Ateikit pas
tėj ir Sziaur-Vakariniam kraszte? manai pastaram laike pradėjo ne kariniai-slovėniszką ir senoviszkai rėt tiesą pasakyt, jog jis lenkas, i’ai p LIETUVISZKAS
J. Mieldažį
Jau sukako dauginus kaip 30metų, visai pritinkaneziai elgtis ir prasi lietuviszką istoriją ir dėlto per du lygiai ir baltgudis. Lietuviszki ir ba It sarado arklius del pasivėžinimo,
170— 172 S. Main str.
kaip įžiūrėtos tapo lenkiszkos lita- manė ,, Varpe“ perstatinėti pobū pastaruosius metus užsiiminėjo: a) gudiszki bajorai-dvarponiai jau pavirto karietos del veselijų, szermenų ir
Shenandoah, Pa:
ros lietuvi ų r a s z 1 i a v o j džius smulkių urėdinįkų (ėmikų lietuviszką mithologija (sutaisyda įlenkus. Miestų ir kaimų gyventojai kriksztynų. Taipgi turi visokių
mas
referatą
isz
priežasties
Mierskubina
sektį
jų
paveizdą.
(esanczioj jau dauginus kaip 300 kyszių), bet kiekvienoj szeimynoj
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
metų), potam dėl suartinimo lietu gali atsirasti iszgamos, ir vargu žinskio knįgos apie szį dalyką); b) „Akyva, kad penklasdeszimtuose me
vių tautos su Maskolija likos įves vietiniai lietuviszko klausymo ži- istoriszka etnografija (ref. apie tuose Vilniaus katedraiiszkoj bažnyczioj rusius. /Ydresas:
tos maskoliszkos Ii taros į lietuvisz nunai, energiszkai renkantiejie „Gerulius”). Atsižymėdamas darb- dar buvo sakomi lietuviszki pamokslai.
313 E. CENTRE STR.
sztumu
ir
stropumu,
A.
D.
tik
ant
Dabar nėra kam lietuviszkai sakyti:
Marijampolėj
ir
Kalvarijoj
(paviet.
kas maldaknįgės. ,, Maskoliszkos
SHENANDOAH. PA.
raidės (raszo Miliųtin’as 15 Balan miest. Suv. rėd.) litvomanus pas vieno mėnesio važiuodavo į tėvisz- beveik niekas nesuprastų. Kauno kadžio, 1865m. Muravjovui) pabaigs, kutinės formacijos, gali teisingai kę ir ten nepaliaudamas užsiiminė tedraliszkoj bažnyczioj lietuviszką pa
mokslą sako po leuklszkam. Seminari
Iszskyrimui.
ką, maskoliszkas kardas buvo pra apsudyt szį dalyką. Kaip visados, ti numylėtu mokslu.
Suvalkų
rėdyba,
kaipo
parubeži.
jos
bažnyežiose
klierikai
kartais
pasako
k a d a L e n k i j a s z o k a, L i edėjęs”.
Padidįtų k a t a 1 i o g ą ant 250
Anyone sending a sketch and description may
nė,
turi
savi
j
daugiausiai
provų
už
lietuviszką pamokslą dėl įsipratinimo;
ascertain, free, whether an Invention i« ‘
t
u
v
a
verkia:
jei
ant
ap18661U., pakilus klausymui apie
lietuviszkų knįgų paženklinau'į quickly
probably patentable. Communications strictly
confidential.
Oldest agency for securing patentsAmerica. We have a Washington office.
suteikimų lietuviszkų mokslaknįgių szviestesnių brolių ir sūnų (kunįgų, kontrafakcijas ir lietuviszkus laik- kitose gi Kauno bažnycziose pamokslai gaus kožnas prisiųstų, kursai valn ji InPatents
taken through Munn & Co. receivespecial notice In the
tautiszkom mokslainėm Augustavo daktarų ir tt.) negalima pasitikėti, raszczius, ką gali iszaiszkįti: a) su- yra sakomi lenkiškai. Už 20 metų visoj groraatoj 5 c. prisius ant adreso:
SCIENTIFIC AMERICAN,
(dabar Suvalkų) ir greta esanczių tai kas bus su jų tėvais ir seseri lygįtinai dideliu skaitlium ypatų,
V.
KALVAITIS
beautifully illustrated, larwest cUxmlation of
apsiszvietusių gimnazijose ir paei- *) Toliaus pats už savg kalba savo įtuany scientific journal, weekly, termt $3-00 a year;.
redybų ir apie atspaudinimą rank- mis!
Bl.50 six months. Specimen copies and Hand
Tilsit,
nanezių
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Ar nereikia siuto?

— Tai nieko, laukėme tamistos ir linksmi sulaukę. An"
Tada žmogus dasilytėjo ranka szunies, kuris apuostęs
tanas tamistą mylėjo.
perstojo urzgęs. Keleivis džiaugsmingai įlipo į roges.
— Acziu — atsakė pusbalsiai.
— Tu nepykk, kad taip iszsitariau, tarė važnyczia szmi— Sztai ir namie — atsiliepė važnyczia.
godamas
botagu,
—
tas
szuva
ir
urzgė,
pakol
tavęs
nepaži

Apysaka Mares Radzevicziutes.
Isz tiesų įvažiavo į tamsią, tuszczią kaimo gatvę ir susto
no.
r
jom prie vvartų szalia didelio namo.
Per langus skverbėsi
Tykumą neiszpasakyta. Trisdeszimts-laipsninis szaltis
Arkliai smarkiai bego. Visi tylėjo. Szuva atsigulė ke szviesa. Kada mergina atidarė vartų duris, priszoko prie
mažai ką davėsi jausti. Laukai — nei sniegine jure, lygus leiviui ant kojų, o tamsoj žibėjo jo žalios akys; žiurėjo ant jos du dideli szunias szokinedami aplinkui ir glamonėdamiesi
tarytum užtiesti balta drobule.
nepažįstamo. Tuom tarpu pasirodė žiburiai ir, sztai jau su prie savo ponios. Namų durys sugirgždėjo ir jose pasirodė
iszbliszkęs, rūstaus veido žmogus su lempa rankoje.
Szunkelis, ką ringavosi per tas sniego jūres, spindė’ kaip stojo prieszai karezemą.
— Labs vakar’s, Sergijuszai — tarė mergina imdama
veidrodis; kur tai ant regraczio dunksojo menki krūmai —
• — Sztai Petrauka į kurią norėjai daeiti! — atsiliepė mo nuo jo lempą. Atidarykie Jurui vartus.
niekur didesnio medžio nei žmogaus pėdsakio, o dar vien ką teriszke.
Ėjo trepais augsztyn. Bet žemai durys atsidarė, o ant
nuo sniego aiszki naktis, nes ant dangaus nei menesio, nei
Keleivis iszlipo, atsisegė kailinius, iszeme isz kiszeniaus slanksczio stovėjo sena moteriszke ir szuktelėjo:
žvaigdžių, tarytum ir tie szviesunai suszalo.
— Ar tai tu, Marute?
paskutinį keturdeszimtį ir atkiszo jį moteriszkei.
— Asz, teta.
Vienok tuom szunkeliu nakczia ėjo koks tai žmogus,
— Dekavoju už iszgelbejimą — tarė, gedįdamasis už ma
Garbė Dievui! Ponas jau nerimavo. Tuojaus tau atnevienų vienas. Gerai buvo apsirengęs ir ėjo smagiai. Turėjo žą užmokestį.
sziu vakarienę.
dar sziek tiek szilumos, kurią pasėmė ant paskutines žįgunes
Važnyczia pradėjo kvatot, o moteriszke pakratė rankas.
— Ar tėtė vienas namie?
Stacijos.
— Pasidėk savo pinįgus — užtenka man padėkavonės.
— Buvo kunįgas Ubysz, bet nuvėjo į savo ruimą.
Atsigrįžo į važnyczią ir liepiancziu balsu tarė:
Urednįkas apžiurėjo jo paszpartą, o radęs viską, užklau
Ant virszaus mergina nusimetė virszutinius drabužius;
—
Neiszkinkyk
arklių,
pastatyk
juos
ežia
tegul
atvesta,
sė, kur jis nori važiuot.
tą pat padarė ir Mrozovickis. Liko tik skurinij žiponukij, užasz
atliksiu
viską
į
pusvalandį.
—
'
sigėdinęs savo biednumo. Visas drebėjo nuo szalczio, bado
- - In Lebiažius.
Iszlipo isz vežimo, paskui ją iszszoko didelis szuva ir ėjo ir pailsimo
— Tai į szalį, bet arklius galiu duoti.
į karezemą.
— Praszau ežia — szaukėjį mergina.— Ar toli tasai kaimas?
Keleivis paskui ją įėjo į sziltą grįczią. Keli vyrai dirste
Tame, kur įėjo, ruime kurinosi peczius, o sėdėdamas
— Apie keturiasdeszimts verstų.
lėjo į juos ir szvelniai pasveikino moteriszke. Ta taipgi juos prie stolo kas žin ką skaitė daktaras Gostinskis.
Pamatęs
pasveikino dailiai.
— O pakeliui ar nėra jokio kaimelio?
dukterį isztiesė prie jos rankas ir liūdnai nusijuokė.
Isz
kamaraites
iszlindo
karczemnįkas
ir
pribėgęs
prie
mo— O taip, yra apie už deszimties verstų, Petrauka; Ar
-- Nieko blog-otau neatsitiko?
teriszkes
pabueziavo
jai
ranką.
Paskui
atėjo
karczemnįko
pa

— Ne, tėte. Parsivežiau sveczią. Tai ponas Mrozovic
tuoj’ norite gauti arklius?
ti su vaikais. Visi apsupo naujai pribuvusią ir linksmai kal kas.
Keleivis užkaito; truputį pamislijo ir pakratė galva.
bino.
Senis žvaviai pakilo. Drūtas ir sveikas dar buvo, tik
— Acziu! Eisiu pekszczias.
Keleivis atsisėdo už stalo ir užkalbino vieną žmogų.
plaukai balti, kaip sniegas. Prisiartinęs prie jauno žmogaus
Instabu; bet žmogus, turintys legaliszką paszportą gal
— Ar toli nuo ežia į Lebiažius?
pervedė jį akimis ir, nei žodžio netaręs, prispaudė prie kruti
—
Apie
deszimtis
verstų.
turėti ir ypatingumus. Dėlto gi žįgunes rasztinįkas daugiaus
nės. Ir suprato viens kito jausmus.
—
O
kiek
kasztuos
pasamdyti
arklius
į
ten?
ir nesiprieszino, tik tarė:
— Kur tamista susitikai su mano duktere? — užklausė.
—
Rublių,
jei
kas
norėtų
važiuoti.
Sveczias užkaito.
— Užsidrutįkit — iszgerkit nors arbatos.
Keleivis nuleido galvą.
— Papasakosiu tuoj viską - tarė. - Tobolske manę pa
Ant to keleivis pristojo. Tokioj naktij vercziau eiti su
— O tu kur trauki?
I
tiko nelaimė. Baisiai nuvargęs įėjau į pirmutinį szinkių, tikė
truszcziu kiszeniu, nei važiuoti alkanam. Taigi jis pavalgė ir
— Taigi į Lebiažius.
damasis nors porą dienų pasilsėt, bet tuojaus pirmą naktį pa
užsimokėjo. Kiszeniuj jo liko tik vienas keturdeszimtis. Drą
— Aa! ant gyvenimo?
vogė mano valizą ir pinįgus.
—
Nežinau.
siai vienok jis leidosi į kelionę.
— Dėkavok, tamista, Dievui, kad dar nepapjovė.
—
Tu
atsiųstas?
— Ne paliko man net kelioliką rublių. Važiavau tad
Už valandos žiburiai žįgunes namo prapuolė, keleivis
—
Ne.
—
Tuojaus
iszsiėmė
paszportą
ir
parode,
bet
pacztu, kol isztekau pinįgų; paskui apie keturesdeszimts ver
žengė pirmyn, retkarcziais pasiremdamas į sniegą lazda. Isz
nieks nei nedirstelėjo.
stų iki ežia misliau pereiti pekszczias.
pradžių nei rūpinosi, nei bijojosi. Jam buvo lengva ir szilta.
— Ar isz toli tu važiuoji?
— Paszėlęs!
Jau nematė daugiaus telegrafiszkų stulpų, vienok jam rodėsi,
— Isz Europos. Jau trys nedėlios, kap keliauju.
— Apsirikau ir bueziau suszalęs, kad *panaitė nebūtų isz— Ponia, — atsiliepe vienas žmogus — szitas ir pas jus gelbėjus isz sniego.
kad deszimts verstų, tai niekniekis. Dairėsi vis į szalis, ar
nepamatys kur kaimo. Tiek tukstanczių verstų jau perkelia nori važiuoti.
Merginos jau nebuvo tame ruime.
Tada
keleivis
dirstelėjo
į
savo
iszgelbetoją.
Iszsirengus
— Na pasisekė gi. Ar ne atszalai tamsta rankų ir bur
vo, o kas ežia tie deszimts. Vienok ilgi turėjo būti tie verstai.
sėdėjo prie stalo prieszais szinkorių. Ant stalo gulėjo knįga nos.
Pamatęs tolumoj ką dunksant greieziau pradeda eiti. Daeina, ir krūva pinįgų. Matyt buvo užsiėmę reikalais.
Buvo dar
— Ne, likau sveikas.
bet mato ne kaimą, tik virszunes užpustytų krūmų. Prigau jauna ir labai liūdna.
Akys tarytum sutinę nuo verksmo,
— O kaip patinka Sibyrius?
tas vėl pavaliau keliauja.
veidas iszbalęs.
— Baisi - prisipažino Mrozovickis.
Iszlengvo dirstelėjo ant keleivio. Tik dabar jį pamate
Pamaži nuo szalczio isz akių pradėjo sunktis aszaros.
— O kaip tamista ją užvadįtum, kad vietoj szios aiszszviesoj.
Juodaplaukis
nelabai
dailus
iszrode
ant
veido.
PuoNuszluostė jas stora piršztine ir pajuto, kad galai pirsztų sting
kios ir tykios .nakties butų pakilęs szturmas?
szė
jį
tik
jaunyste
ir
pora
juodų
akių
ir
pertai
iszrode
nebjau

Kalbėjo ramiai ir greitai, nei bijodamas, kad sveczias jo
sta. Sprandą taippat skaudėjo nuo kailinių sunkumo. Pa
riai.
Visas buvo augalotas, sveikas ir drūtas vyras.
užklaustų apie sūnų. Ir nors jautė, kad reiktų tą iszaiszkįti,
slydo ir parpuolė; kailiniarprasiskėtė ir szaltis perėmė jį visą.
Dirstelėjo viens kitam į akis; jis nedrąsiai, ji abejutisz- bet neturėjo spėkų apie tai kalbėti. Bet sveczias neklausė,
Paskui gerai įsisuko į kailinius; bet sziluma iszejo nesugrąži kai. Nieko neatsake ir toliaus vedė savo užsiėmimą.
Važ
Trumpai taiposgi sėdėjo du vienu, nes tuoj įbėgo į ruimą
namai. Szaltis jį krėtė; pradėjo bėgti, bet tuojaus pailso. nyczia tuomtarpu įnesze į karezemą kokį bertainį ir kasžin toji pati moteriszke, kurią matė ant slankszczio.
Ant valandos staptelėjo ir apsidairė.
Gal grįžti? In kuom prikimsztą maiszą. Szinkoriaus pati tą priėmė ir nune— Tai tamista isz mus kraszto atvažiavai ? - nieko neląu?
sze
į
kamaraitę.
Važnyczia
atsisėdo
szalia
keleivio.
Jam
stinktas liepė grįžti, bet geda, ambicija stūmė jį pirmyn.
kus užklausė sveczio, o akys jos žėrėjo.
atnesze
stiklą
arbatos.
Keleivis
paszauke
del
jo
stiklą
degti

— Taip, isz Vilniaus.
Pasikratė, susikūprino ir leidosi tolyn.
nes, o pats nieko negėrė.
— O, Vieszpatie! Tai taip dar neseniai tamista klupojei
Apėmė jį silpnumas ir baime, tada pusbalsiai pradėjo ką
— Jus į Lebiažius važiuojate?
gal tenai susitiksime, — ant tų akmenų prie Asztraus Bromo,
tai dainuoti, bet szaltis jį pergalėjo ir jis ėjo toliaus tylėda tarė.
— Dienoje iszvažiavimo.
mas.
. .— Gal but. O tu pas ką?
— O, tai tamista turėjai matyti ir kunįgą kleboną. Tai
— Pas daktarą Gostinską.
Ant galo užmirszo apie szaltį. Galvoj jam sukosi vilkai,
mano tikras brolis.
—
O,
tai
žinoma,
kad
susitiksime.
Jis
yra
mano
gaspavalkatos ir myris.
Kuri isz szių trijų alternativų jį sutiks?
— Macziau ir kad bueziau žinojęs, jog ežia rasiu jo gimk
dorium,
o
szita,
tai
jo
duktė.
nes, tai priesz kelionę bueziau užėjęs pas jį.
O gal visos trys. Valkatos nulups nuo jo drapanas, szaltis
— Panaite — tarė — tai mes sveczią isz sniego iszėmė— Ar tamista misliji, kad tai ir jų giminė - szaukė, ro
atims gyvastį, o vilkai sudraskys kūną.
me.
dydama ant gaspadoriaus, — o ne, tai tik mano. Asz ežia
Ėjo kas kart pavaliau; akys merkėsi.
Rodėsi, kad jau
Dabar moteriszke atydžiai pažiurėjo į jį, o keleivis atsis visai svetima. Asz isz Szeigvilų, po vyru Utaviczienė. Pa
praėjo kokį szimtą verstų, o kaimo, kaip nėr, taip nėr. Gal tojo.
seno gal ? jau dvideszimts metų, kaip ežia atvažiavau su vy
— Perpraszau tamistą — dar vis nedrąsiai tarė — gal ru. Gal jau žilas, ką?
paklydo? Szunkelis mažai ženklus. Paskutines pajiegas pa
tamistos brolis mine kada manę.
— Tas, kurį macziau prie altoriaus turėjo tamsius plau
dėjo kelionėj.
—
Tamista
esi
Antanas
Mrozovickas?
Sustojęs apsidairė ir pusbalsiai tarė pats į savę:
kus.
-Taip.
— Tikrai?! galbūt, isz mus giminių nei vienas greitai
— Paskirta man buvo eiti iki ežia ir sustoti, ir nesugrįž— Mano brolis mine ir lauke tamistos — atsake kur- nepražilo; mano tai jau pabalo galva, bet tai nuo czionykszsziu gyvas prie žmonių — nedaeisiu ik tai Petraukai. Prapuo cziai — tik. . . . jo jau nėra. ... Jis mirė dvi nedėlios atgal!
czio klimato.
liau!
Keleivis nepratarė nei žodžio. Užsigrįžo į langą, o isz
Palingavo galva ir užsimislijo apie tuos dar juodus brolio
Dar sykį apsidairė, o nieko nepatėmijęs pamėtė paskuti jo akių riedėjo aszaros.
plaukus. Už valandos vėl tarė:
Karczemoj
visi
tylėjo.
Mergina
neva
vede
skaitlių,
bet
nę viltį. Susirietė ant sniego ir atsidavė ant Dievo valios.
-- Matyt sveikas, nors jau penki metai, kaip neraszo.
nemate
skaitlinių
ir
kas
kart
milijosi.
Nuo
lango
buvo
girdė

Antanukas žadėjo dasižinoti apie jį, bet nabagas užmirszo.
Taip pamaži stengdamas ir apimamas miego, isz kurio jau
ti sunkus keleivio dūsavimai. Ant galo szinkorius atsiliepe:
Mrozovickas, priminus jai Antanuką, pakėlė akis ant
daugiaus nepabus, iszgirdo ką tai skambant.
— Neverkkite, panaite, tai Dievo valia.
daktaro ir net užkaito — daktaras ir žiurėjo į jį. Vėl supra
Paskutines pajiegas surinkęs paszoko.
Bet pats sau ne
O važnyczia nusisznypsztęs nosį dadure:
to viens kito mislį — daktaras atsiduso. Senukė atkuto.
tikėjo. Gal tik taip ausyse skamba?
— Tegul toji giltine ima vagis! Bet kam-gi ji atėmė tą
— Kalbu asz, o vakariene szala. Jurgis man sakė, kas
Ne, tai buvo iszgelbejimas — važiuoja kas rogėmis. avinėlį?
su tamista atsitiko. Praszau į stalavą. Tuoj ateis Mariutė,
Žmones palingavo galvoms.
Skambėjimas kas kart artinosi, bet važiavo szalia. Užkimu
ji yra pardavinyczioj.
—
Vercziau
butų
atėmus
senį,
o
ne
jaunąjį;
bet
kam
pa

siu balsu pradėjo szaukti ir bėgti artyn, bijodamasis, kad ne
Mrozovickis suprato, jog senutė buvo namų gaspadinė,
siskųsti
ant
jos?
Nėra
pagelbos!
gydytojas pasinaudojęs isz senutės atsitolinimo, tarė:
pravažiuotų. Bet sztai jau mato kaip roges sustojo ir girdi,
Keleivis nesijudino.
Užsigrežęs į langą tik nakezei
— Ne Vilniuj jos brolis, bet Maskolijoj.
Bet ką apie
kad kas ant jo szauksmo atsiliepia.
Apsisuko jo galva isz skundėsi, liedamas aszaras. Savo sunkų padėjimą ant valan
tai kalbėt. Turi ir taip daug sopulių, naszlaitė. Jau de
džiaugsmo — trimis arkliais užkinkytos roges skubiai artino dos užmirszo.
szimts metų, kaip su mumis gyvena. Palaidojo savo vyrą ir
si prie jo; sztai jau ties juom sustojo.
Kas toks užsznekino jį — bet jis nesuprato ir nieko neat porą vaikuczių.
sake.
— Kas tu? Ko szauki? — užklausė važnyczia.
Nuvėjo į stalavą. Atėjo Marijona ir sėdosi užsidrutįti.
Kada
pajuto
ranką
ant
peties
krūptelėjo
ir
atsigrįžo.
— Del Dievo meiles pagelbekit! — mikeziodamas tarė
Mrozovickis mažai ką valgė. Jautėsi silpnu, o Marijona kal
Mergina stovėjo užpakalij jo, apsirengus ir jau vėl rami. bėjo su tėvu apie atliktus reikalus.
—ar toli iki Petraukai?
— Važiuokime, tamista, — tarė.
— Krynec atėmiau 70 rublių, o Petiaukoj 53.
In KuTrys verstai. Mes ten važiuojame.
Jis nieko neatsake, Insisedo szale jos į roges ir skubiai rhaną degtinės reikia nusiųsti rytoj. Važiuosiu pati, nes ir į
— Paimkit ir manę. Duosiu dvideszimts kapeikų.
artinosi namų linkon.
krautuvę szio to pritruko.
— Panaite, tarė važnyczia, tegul sėda, nors tai butų
— Menesis atgal Antanas į manę rasze — atsiliepe ne
— Gal Jurgį nusiųsti su laiszku pas Szumskį. Tas viską
valkata, neįveiks mudviejų.
drąsiai.
atliks.
—
Už
poros
dienų
perszalo
—
gavo
uždegimą
plauczių
ir
Tada toji ponia atsiszaukė:
— Visados kuoblogiausiai. Vercziau pati važiuosiu.
neatlaikė.
Viskas
stojosi
taip
greitai.
O,,
žiema,
žiema!
Kaip nori. O svecziui kambarį ar parengėte?
— Sėsk, žmogau, ežia prie manęs. Ar neatszalai ran
reikia prie jos priprasti, o jis buvo taip lepus.
Szitam tegul gyvęs!
kų ar kojų?
— O tėvas?
Kodėl, juk yra tuszczias kambarys!
— Nežinau. Rodos, kad jau miriau.
Gyvenam sziaip taip — atsake — ir mažinam savę gaiMergina nieko neatsakė. Pakilo ir nuvėjus ką įsakinėjo
Et, nieko, tai tik taip nuo szalczio — suniurnėj’ važny lescziu. Tamista ar seniai isz tėvynės?
Sergijuszui. Už valandos moters prasiszalino. Gydytojas,
— Trys nedėlios.
czia. — Tu gal ne czionyksztis?
pirsztu rodydamas, tarė kureziu balsu:
—
Asz
jau
penki
metai,
kaip
ežia
—
nuo
motinos
smer— Ne, važiuoju isz Europos.
Szitas ruimas dabar tuszczias. Tamistai jame bus gerai.
ties,
o
tėvas
jau
dvideszimts
metų.
Dabar
szi
žiema
ir
isz
— Aa! na, sėskie, kas mums į tai.
Meldžiu atleisti, kad neįvedu, bet asz jame jau dvi nedėlios
mus atsiėmė sau auką.
nebuvau.
Žmogus norėjo sesti, bet rogėse pradėjo urzgti szuo.
— Perpraszau tamistą — tarė jis — gal jūsų tėvui, pri kaip Tai
isztaręs apsisuko ir nuvėjo.
— Ten szuva — tarė — įkąs!
modamas jo sūnų, atversiu ir taip dar neužgijusią opą. Dėlto
— Tai ne jo kalte jei esi vagim, ar kokiu valkata — at melscziau nevesti manęs į namus ir apie manę tėvui visai ne(Toliaus bus)
užsimįti.
siliepė važnyczia — gerų jis nekanda.

Anima vilis.

O

to negirdėt. Net drąsiausie- jatsiuntė mums naują žandarų rando pinįgus (taip vadinamus
jie ir tie, nei peles katiną isz- I naczelnįką, poną Vonsonckį, pragonus), o važinėt važinėja
žmogų da jauną su vaikų kai- dovanai: užvarė stoiką ir atlik
Isz Vilkaviszkio pav., Suvalkų re<i.
ir į volas sulindo. Kiekviens I mene ir paezia ligūsta, o prieg ta. Taip už pirmutiniu du mė
kiūto sav ir žiuri, kad tik jo j tam nuogą, kaip bizūną. Taip nesiu juodu su prokuroru paė
Ką pirmiaus rasziau apie
nekabįtų. O ką artymą ima, i jis žmogelis viską apžiūrėjęs, mė po kelis szimtus. Tai kogi
kratas ir aresztavojimus lietu
jam ne galvoj; bene skauda. mato, kad jeigu kaip, tai reiks reikia? Antra, mislijo nugasvių ukinįkų ir kitų mokįtesnių
Nelyginant kaip jautis moki jam Marijampolėj irpražilt be dįsiąs kvailus žmones; keli iszžmonių, tai dabar dadedu, ko
nys: isz syk szoka, mėtosi, sėdint, o ežia maityties taip la bėgsę į Ameriką, ant tų sukiu budu likosi aresztavotu
daužosi, jungą laužo. Bet pa- bai nėr isz ko, algos neiszten- versęs visą bėdą, o kiti, kad
rėdytojas lietuviszkos krautu
galiaus apsipranta su jungu, | ka, skatiko su skatiku negal atsikratyti nuo bėdos, neszę
ves Senapilej, p. Vitkauckas.
Mislija sau, reik jam szimtines. Bet į Ameriką
eina sau kaip senis ir ne bizū sudurti.
P. Vitkauckas laike krautuvėj
nų nebijo. Teip ir mes pa kuo nors prasigarsįt, atsižy- iki sziol da niekas nebėgo,
nelio ir Melniko,kurie'iszrinkti
mažu apsipratome ir su Von- ' mėt, tai gal kitur iszkels; o iszskiriant vieną V. Szlekį,
kalbino p. Vitkaucką, kad per Karklynų valscziaus nu
seckiu, ir su kratomis ir su ka jei ne, tai reikia kokiu nors kuris suvis ne dėl Vonsiackio
krautuvę perleistų jo broliui, tarimą, idant rupįtųsi, kad ga
liniu. Daugumas musų gal budu pinigų sau pasigamįt! nei-gi dėl kratų yra iszkeliaesaneziam Vilniuj. Kada Vit lima but iszkauliti
c nuo rando
Taip jam bemąstant, įpuolė į vęs, o tik dėl to, kad jam taip
kauckas atsake jam ne szeip, mokinimą vaikų mokslinyczioBet Vonciackis, ne
ne taip, neužilgo tapo areszta- se lietuviszkai, o taipgi ir reli but n’iszsigandęs, kaip dabar, kilo ant mus tokios audros, nagus ,, Ukinįko“ numeris, patiko.
votas.
Po aresztavojimui p. gijos ant knįgų lotyniszkomis Szaukias szaltyszių, ans taipgi į kodėl tokios negandos mus kur buvo paraszyta, buk apie turėdamas ant ko, tai nors ant
užpuolė, toks prispaudimas? Senapile susidarius ,, Sietyno jo kalnus verezia: daro jį di
Vitkaucko, užžiuretojum krau raidėmis, ale tur but, kad nuo
tuves stojo Jonas Czesna isz rando sunku iszpraszyt szio ežių; vaikszczioja visi aplinkui kuo mes nusidėjom, kuo pra- Draugystė: “ platint lietuvisz- džiausiu maisztinįku ir visų
Nežine, ar pasiseks
Meszkuczių, kuris kiek pir teisingo reikalavimo, ba jiedu ir nežino,ką su jais daryti. Tai sikaltom mes vargszai artojai, kas knįgas ir palengvint vadu.
kokios sulaukėm gadynes! Tai kad mus atskiria nuo paežių. Lietuviams apsiszviest ir gin jam isz nebūtų daigtų padary
miaus sugrįžo isz Siberijos.
Negeriaus sekasi
Peickertas matydamas, kad vos ^eneral-p’iibernatoriaus į ką daejo mus laikraszcziai! |nuo vaikų; net nuo tos žagres ties nuo urėdnįkų. ,, Kasgi ti butus!
, mus atpleszia, su kuria prakai gal prigulėt prie draugystės“, Vonsockiui ir su musų szimtipo paėmimui Vitkaucko į cipę,
jam
negalima valdonauti I szcziausiąjį paliepimą 1866111. Ant galo žinią davė apie juos tą per dienas liedami stengia mislyja sau, jei ne tie lietu nėms.
Ir szeip jis szokęs ir
krautuvėj, pradėjo laužt savo lietuviszkos knįgos dėl moksli- vaitui ir pavieto naczelnįkui. mės uždirbti mokestis tam cie- viai, kurie pabaigė sziokį tokį taip, o kad nors supuvusį gracoriui, vardan kurio ci kalinic mokslą“. Ir taip pradėjo da szį gautų. Kad nors ant juoko
paiką galvą, kad ir Czėsnai nycz’ll tur but atspaustos rupritaisyti tą paezią cipę, ką ir siszkomis litaromis (vėžiukais), anuos laikraszczius ir žiūrėti muskemsza? Sako, kad mes ryt kratas pas tuos, kurie isz- kurs pasiūlytų. Ne, ir gana,
maisztinįkai, kad mes priesz ejo sziokį tokį mokslą, arba nė viens nesusipranta. Bent da
Vitkauckui, ir nulindęs pas
bėl to jų praszymai iszpil- kas ežia darysis?
Tuo tarpu kada ežia toks su- ciecorių kilą, mes norį jį nuo szeip ]>as guvesnius iikinįkus. iki sziol tokio mulkio tarp mus
Senapilės žandarų virszinįkąNįti but negal.
*
miszinys, ansai nevidonas par- sosto nuversti. Tik klausyms, Mislija sau: ,,vis nors vieną nesirado. Nemislykite, kad
pasakė, jog ir Czesna esąs
“
*
kur ir kaip mes tą ciecorių pa užklaupsiu
litvomanas ir prilaiko lietu
31 d. VIII mėn. ir 1-2-3-4
prigulintį
prie isz piktumo sakau, buk Vonviszkus laikraszczius. Žinoma, diena IX mėnesio Varszavoj Vonseckį tik renezia iszsijuo sieksim. Juk už szimtų my draugystės, o atradęs nors vie sockis norįs paprekių. Isz vižandarui to tik ir reikia, tuo- buvo caras su savo paezia ir sęs. ,,1'ik tu, sako, ponuli, lių jis nuo mus gyvena. Su ną siūlelio galą, atitiksiu ir vi soko matyt, kad malonėtų:
jaus atėjo su gauja į krautuvę vaikais. Lenkai labai puikiai sušildamas ten važiuokle, kaip kuo mes jį nuversim? Ar su są kamuoli, užgąsdįsiu irprisi- kuris tik užeis pas jį, tai tam
ir pradėjo daryti kratą ir palte priėmė ir praszė, kad jiems manę gyva "matai, tai galybes špatais ir szakėms? Jau bet, pažįs. ‘ ‘
parsisznekėjęs, kad jo pati
(overkotij) Czėsnos atrado ko- butų sulygįtos provos su gri rasit laikraszczių, pilnas augsz- ar mus per kvailus nor palai Czia matom, kaip atsargiai sergant, kad vaikų pulkas,
kį laikrasztį. Žmonės pasako- dais. Jau ir rusiszki laikrasz- tas primėtyta, kiti taip bark- kyt ar pats maskoliai nukvai- reik elgties paduodant į laik kad negalįs isz algos iszeiti.
ja, kad rastą laikrasztį į kisze- cz'ai raszo, kad jau but laikas szo, o kiti spaliais apdraiky- lo! Kogi jie nuo mus nori? raszczius žinias. Atminkim, ,,Man gyventi, sako, tai ne
ųių Czėsnai įbruko priesz tai sulygįti provas lenkų su gu- ti“. Isz syk žandaras labai Sako: ,,jus skaitote priesziil kad netik mes vieni skaitome taip, kaip, jums. Jus ukinįkai,
Peickertas, kad tik likt užžiu-1 dais.z') Mat kaip lenkai labai pradžiugo sulaukęs tokį sve- Ogas randui knigas
VO “. Tai-gi
O savo laikraszczius, dirstelia jus turite savo turtus, jums
Czesną|carą myli, tai kaipgi juos gali- czią, net arbata pamylėjo. Bet sugražįkit mums spaudą. Ko kaip kada į juosius ir masko viskas užauga, maž kas pirkt
rė-tojum krautuvės.
palaikė apie mėnesį Senapilej, ma skriausti, Kas isz to iszeis, kada ans mulkis norėdama pa dėl mums ją iszpleszet, nei bu liai. Nors Vonsiackis iksziol tereikia!
Aa! kokia, sako,
Klevo Lapas. rodyt gerą szirdį jau perdaug deliai. Žydams valia raSzyti da draugystės nesusekė ir ne czia turtinga szalis, kaip czia
o kada jam nusibodo betupint, Ida nežinia,
ėmė pliaukszti, pradėjo pasa kaip tinkama, Prusai ir Toto suseks, vienok žmonių nema gerai svietas gyvena: viso pil
tai atėjus pas jį žandarų vir*) Maskoliai taip sako, o kitaip kot, kur koki laikraszcziai už- riai ir kiti kitoki kožnas tursa ža privargino.
ni.
Man, tai kita: viskas isz
daro.
(Red.)
vo raszta,c ne vienam nieko nearba kad jo kaltę isztyrinėtų,
Ne viens darbavosi Vonsiac skatiko; czia paėmei, czia iszKodėl tik ant mus kis, rado gana ir paszelpinįkų ir duokie!
kad žinotų, už ką kenezia.
O kiek czia tos al
.Nuo Naumiesczio. Iszda- prato, kas ežia per pauksztis. sakot.
Virszinįkas, žinoma, jam nieko vikų, judoszių niekad ant svie Nebebūk žandaras. ,,Isz kur užsipuolet, tik į mus įsispeitet. tai, gėda sakyti! tarp mus pa gos”! Ir taip kožnam parsiTaip, tarp skundęs.
gero neatsake, tada Czesna to nestokavo. Bet turbut nie gi tu taip viską žinai, pamisli- Jus norit, kad mes gudais tap ežių Lietuvių.
Bet musiszkiai ne
pasakė, kad, dėkui Dievui, kad niekur jų tiek daug nebu- jo. Bene busi tik pats juos tume, kad mes iszsižadetume mus paežių radosi iszdavikai, labai jautrus ant Vonsockio'
pametęs.“ - Tuo jis paszauke savo tikėjimo, savo paproezių, skundikai, judosziai, netik toki vargų. Paklausys,paklausys ir
buvo Rossijoj, Siberijoj ir
Amerikoj, bet dar tokį dur žmonems mažai kas tegal pa pristavą ir liepė savo sveczią savo brangios kalbos, kuria Marcinkai, Marinai ale ir danoO eina sau, kaip niekadėjai; nu
nių, kaip virszinįkas, niekur daryti, ale pikto — kiekviens nuvesti į kalinį. , ,Tu ežia pa mus motinėlė dar lopszyj be- kitų, kurie nesikrupsi už kelis siduoda nė nesuprantą. ,, Da>
nematęs. Žinoma tokia sznek- iszmano. Jau dabar toki lai lauksi, sako, mano miels, iki bunanezius žadino.... Kad rublius, už degtinės stiklelį, į bala, sako, reiks pilt vande
ta virszinįkui nepatiko ir Czes- kai virto Turis kulnų ne’tkelia, asz nuvažiavęs nisztyrsiu, artu tu gude nesulauktum! Už arba net tik isz piktumo, par nį“.
Na- drausk žvirbliui czažeti, laksz- duot sovo brolį! nesikrupsi daną iszbrazdino į Kalvariją. ir tas snukį atveria. Piemenį teisybę esi pasakęs“.
Nėr to pikto, kad ant gero
Dabar užžiuretojum krautuves užpykdykie, o jau ir tas snarg czelniks tik už keturių dienų tingalai giedoti, ereliui padan sileist didžiausios nuodėmės! neiszeitų. Taip ir su kratoms.
yra Josis, o Peickertą suvis lius graižauja: ,,palaukk! asz teiszsirenge į Naumiestį. Ka gėms skrajoti! Paliepk ak Ir kas da arsziau, net ne Dėl varginimo, jos mus pri
isz krautuves pavarė, bet jis tavę pamokysiu. Atsidursi, da ten nuvažiavo, da jam ne meniui, kad augsztyn iszmes- sigėdi vicsziai tuom girties. vargino, bet ir be naudos ne
tankiai ateidamas į krautuvę, kur pipirai auga!“ Ir nėr isz vežimo n’iszlipus, viską isz- tas, žemyn nekristų! Užtvenk Vaikszczioja po kareziamas ir pasiliko. Ant daugelio daigtų
pasakojo. Kaip ant delno bu Nemuną, kad į jūres neplauk gąsdina žmones su skundais. atvėrė mums akis. Parodė,kad
jis daug da gal blogo Vitkauc- kaip žmogų prapuldyti. Reik vo aiszku, keno ežia darbas. tų! Žvirblis kaip buvo taip ir O žmonės kaip juos priima, tarp mus ir tarp maskolių yra
Taip tai ant szio svieto klo pasiliks žvirbliu, erelys ereliu, tuos iszdavikus? kaip su jais didelis skirtumas.
kui padaryti.
tik sugaudelejus kur kokią lieJau dau
Mat kaip yra koktu, kad tuviszką knįgutę, ar laikrasztį jas. Kitam duobę bekasant, Nemunas Nemunu, o Lietu pasielgia? Bėsku jų lenkiasi, gelis buvo apie tai ir pamirtarpe tų paežių lietuvių randasi pakiszt po stogu ir užsiundįt dažniausiai pats į ją įpuolam. vis Lietuviu. Akmenio budo nepaduoda jiems rankos, isz- szę. ,,Bene maskolius ne toks
Mes gimėm meta isz savo draugystės? kur pat žmogus“, sako, ir ką tik
žandarais: — jau ir atlikta! O Anam seniui nieko nebuvo, o nepermainysi.
Pas džekonau Radziuna Pa- tu žmogau raivykis, kaip isz- jojo skundikas liki sziai dienai Lietuviais, augom ir mirsim. tau?! Da susiėję czestavoja! žinodavo,
iszsipliaukszdavo.
kalinyj
tebetupi.
Bus
kaltįtas
Mums
nereik
tavo
iszsisketu,, Prisikabino, sako, tas Mar Dabar jau pradeda būti atsar
kusinėje taiposgi buvo krata,
ale tik rado lietuviszką kokią linyj! Seiliaus toks padėji netik už tai, ką kitą norėjo į sių raidžių! dėkui tau už tavo ei nka, turėjau statyt puskva- gesni. Pamatė, kad maskolius
nieko mas tai tik slidžioms ir vaitams bedą įvesti, bet ir už tai, ką lie laba!
c Mes nenorim su sveti- tierkę. Tuszczia-jo! baisu! ką ne brolis; jam niekad negali
blogo nebuvo.
labai tiko. In vietą to, ką tuviszkus laikraszczius platina moms plunksnoms puosztis! tu su neprietelium, gal žanda užsitikėti, o ypacz žandarui.
Matulaitis daktaras su bro beezestavot ir begirdyti vals- po svietą. O žmones isz to Mes turim sava raides dar se rams užskųsti”. O skundikams Jis su tavim ir gers, irbucziuoliais: vienas isz universiteto, czių, kad jį, o ne kitą kandida pamokinimą sau ims. Su nių — prosenių palikimo. Ant tik to ir reikia: tik auga, kaip sis, ir kuomeiliausiai kalbės,
Vai jus žmonės, net ir ant ciecoriaus keiks, bet
o kitas isz vaisko taipgi na tą rinktų, skusdavo savo prie- melu, sako, toli nenuveisi. jų mus tėvai ir tėvų tėvai skai ant mielių.
Kol sekas, sekas. Bet parei- tė, bus jos ir mums geros! Ži- žmonės! ar-gi gali užslopįti savo mislys ir savo padarys.
guose. Daktaras laikosi Sena
pilej, o jo broliai Kalvarijoj. ir tokiu budu jį praszalydavo. na, kad ir ant vidurio kelio nom mes, gude, tavo gudru ugnį su sausais žagarais? Kur Antra parodė mums kratos
Isz Bartinįkų klierikas Bul- Jau dabar pradeda isz to nau- Dievas suklupdo. Kaip žibu mą! Tu misliji įbrukęs mums dingo pas mus padorumas? musų padėjimą. ,,Ką-gi mes
viszius taipgi jau pora mene doties ir ukinįkas, kad kitą riu į akis duria. Žiūrėk, sa savasias raides, nei ans vilkas kur pajautimas, kas pritinka darysim biedni vargdieniai, bū
sių sėdi.
ukinįką, savo Susiedą,isz namų ko. žmogau apiakes! kur ta pasakoj vieną koją gavęs įkelt daryti, o kas ne? Argi jau nė dami nevalioj”, sako žmonės,,
į vežimėli, ir visas įsikrausty- tiek nesuprantam, kad tokiu reik visko nukęst. Kas neno
Isz Balcziunų, Pažeriu vals iszvaryti. Mat, svietas, juo vę nelabasis nesza.
J. Vaidevutis.
budu ir pasielgimu tik dau- ri tas mus neskriaudžia!” O
cziaus, Petras Oleka ir gi pora tolyn, juo guvyn eina!
vo maskoliszkaja kalba ir su ginam piktadėjus, tik juos pa ir ,tai jau daug, kad žmogus
Apie Naumiestį (neminėsiu
menesių, kaip sugautas.
Ne linksmos naujienos atei ežia ne kaimo, ne vardų su
Jtfarijampole (Senapile). visu labu. Palaukk, gaidau, ku rstome, kad tokiu budu pa pradeda suprast, kas su juom
na į redakciją isz mus kraszto. pravardems) kažin už ką susi Jau keli menesiai pas mus nie kaip ant marių kūkaliai žydes, tys prisidedam prie savo pra darosi. Ir teisybė, broliai,,
*
*
pulties, kad tik dauginam didelėj mes nevalioj! nes neva
pyko tarp savęs du ukinįku. ko daugiau neszneka, kaip tik o Ogluosniai raudonas vuoofas
o
nuodėmes ir patys nusidedam! lioj dvasios. Mums nevalia
28 d. VIII men. per mus Juk, žinoma, susiedijoj visaip apie kratas. Klausyk, tai ten turės.
Reik žabalo (aklo) žmogaus Kaipgi
žemai
jau mes savo mislių iszreikszti, mumsBet jaunesnysis buvo žandarai, tai ten krėtė.
visą Suvalkų redybą važinėjo pasitaiko.
Varszavos general-guberna- taip ant senesniojo įpyko, jog Tai szį suėmė, tai tą, tai vienus kad nematytų, ko Maskoliai nupuolę, kad nesidrovim ne nevalia susiraszyti, mums ne
torius Imeretinskas, man taip- butinai užsispyrė jį ir isz to į Kalvariją nubugdė, tai kitus nori su savo kratoms. Jie no tik ką sznekėti, bet net ir gerti valia apsiszviesti toj kalboj,,
kaimo iszėsti. ,,Asz jam, sa ežia jau Senapilej kalinyj lai ri mus atgrasįti nuo lietuvisz- drauge ir bueziuotis su žmo kurią mums pats Dievas yra
buvimą. Sustojo gimnazijos ko, padarysiu. Jis su krep- ko. Nėr tos dienos, kad kur kų kįgų su lotiniszkoms rai gum, kurs už valandėlės iszda- skyręs, kurios mus. motinėlė
dėms, o priversti prie savųjų. vė ar bėgs iszduoti mus arba iszmokino.
mure, kur jam nuo dvarponių sziaisiszeis, kalinyj sukirmys“.
O maskoliai ką pelnė isz tų
Vilkaviszkio ir Senapiles pa Taip, jis ilgai nelaukiant, per da žmones skaitė kratas, bet Sztai kur didžiausia priežastis musų brolius. Juk da ir szuNori musvieto biivo prigatavoti pusry- ka kelis lietuviszkus laikrasz jau dabar ir skaitę liovėsi ir visų kratų ir bugdymų į kali va nevisada laižo ranką, kuri kratų? Nieko.
jį nutvojus.
per tai greieziaus sumaskolįti,.
cziai. Senapilej jam daug pa czius, sulaukęs vidurnakezio, skaiezių pamėtė. Isz pradži'1 nius.
Bet kodėl ne kur kitur, tik
Ne tik prasigarsįt Vonsiac- nori pasiekti, kad mes iszviem
davė praszymų apie neteisin kada buvo pats įmigimas, ei pyko, szirdo, graižavo.' Tai
gus aresztavojimus žandarų na pas savo Susiedą, prasiplė- kaulus Vonsiackiui sutrupįt pas mus, Marijampolėj, dau- kas norėjo su kratoms, bet susilietume, o taip elgdamiesi
tai
užmuszt, giausiai tų kratų? Czia kas ir papelnauti. Viena, už kož- tik da didesnę neapykantą ant
virszinįko žmonių; taipgi buvo szia stogą jo buto ir įlindęs ketino,
perszaut.
Dabar ir kits kaltas. Mat į pavasarį na pervažiavimą ima jis isz savęs užsitraukia, da labiau.
kęli paduoti praszymai apie pamėtinėja keliose vietose tai

Jsz Lietuvos

atidarymą lietuviszko druko,
kuriuose praszymuose lietuviai
skundžiasi, jog jie priesz randą
nėra daug nusikaltę, clelkogi
lenkams, prūsams nevat ir žy
dams tas pavelįta, o vieni tik
lietuviai nustoja prigulinezių
jiems tiesų, argi jie lygiai su
visais padonimis neatlieka
rundo paliepimų. Keletas to
kių praszymų buvo paduota

laikraszczius, ir apdrebia juos
su spaliais. , ;Palauksze, seni,
mislija sav, iszruksi tu isz ežia
greieziau kaip nuo durnų.“ O
pats kuogreieziaus iszkiutino į
Marijampolę (Senapile) ap
skųst Vonsiackui, žandarų naczelnikui.
c
Tuo tarpu ansai senis užsi
kėlęs ant rytojaus žiuri, kas
ežia bala stogas susziurpįtas;
net sziurpuliai per visą perėjo.
,, Bene bus tik vagys mus laszinius apžiūrėję“, pamisliįo.
Bėga ant augszto ir ežia užtin
ka laikraszczių primėtyta. Kad
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mus nuo savęs atgrasina. Tik
lietuviszką dvasią sukelia, tik
isz gilaus miego mus žadina.
Taip, darykit kratas, maskoleliai, budįkit mus, nes per ilgai
snaudem! Dieve jums padek
tokiu keliu beeinantiems.
Czia da pridedu, kad sziomis dienomis iszleido Vonsiackis isz kalinio didžiausius pa
gal jo nuomonę kaltinįkus:
daktarą Matulaitį, klieriką
Bulvietį ir Vitkaucką.
Kiek
už anuos laidavimo ėmė, neži
nau.
,Už Vitkaucką reikėjo
sudėt 5 szimtai rublių.

In Petrapilę kaskart vis
naujos žinios atlekia apie kra
tas ir tai ne tik pas mus Lietu
voj, bet ir latvių žemėj.
Ir
jiems nabagėliams negeriaus
einas gyventi, kaip mums; ir
Bet
jų neviens tupi kalinyj.
negali permanyt ir gana, ką
sau mislija maskoliai taip be
darydami ? J tik jų vieszpatystė
susideda isz yvairių tautų, o
kiekviena tauta prispausta
persekiojimais. Kas bus, kad
kartą pasipins maskoliui koja
ir paklups? Ar nesistengs anos
tautos atmonyti savo skriau
Ir da
Cascarets sūdru tina skilvį, Inkstus das? O gal tai pareiti.
ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei vienas daigtas gana keistas.
skaudulių nepadaro.
10c. Juo liuosesnės ir žmoniszkesMaskoliaus naguose. nės pažiūros sostapilyj, juo labjaus pradeda mislyti net pats
Truputį daugiaus, kaip me ciesorius apie palengvinimus,
tai, sugrįžo lietu vys Izidorius tuo didesni ir nežmoniszkesCzerekaviczius isz Mahanoy ni prispaudimai paveiktose
Plane, Pa., į Lietuvą.
12 d. maskolių žemėse. Mat kas yr:
Rugsėjo, szių metų, maskoliai7 Czia vis brangesnės algos,
jį suaresztavojo ir dabar tas czia maskoliai tur visokias ma
vargszas sėdi Kalvarijos ka lones ir palengvinimus, todėl
lėjime, kur prie jo nieko ne bijos, kad, susilyginus tiesoms
prileidžia ne pasikalbėti,
Jo visoj Maskolijoj, neprastotų
pažįstami atnesze jam sykį savo lengvų ir skanių vietų.
duonos ir sviesto, tai ir tą Todėl visokiais szuniszkumais,
žandarai toliai neatidavė, kol prispaudimais nor parodyti
neperžiurėjo, ar nėra kokio savo stropumą ir reikalingu
rasztelio duonoj arba svieste. mą. Tarsi rėkte rėkia randui:
Už ką jį suėmė, tikrai nežinia. ,,žiūrėkit, czia visi maisztinįJo pažįstami isz Lietuvos pra- kai, visi jums neprielankus;
nesza, kad pas jį darė kratą ir mes tik savo darbsztumu juos
rado ,,11 laikraszczių“, kokių, apmalszinam ir nuramdom.
nepasako. Sako, — bet tikrai Be mus nieko nebūt, mes reinežinia, ar tai teisybė, kad jį kalingi. Apie jokius palengvi
skundęs žandarams tikras jo nimus nė misle negalit misbrolis, ką jis nenorėjo pasira- lyt”! Bet randas jau pradeda
szyt, kad jam paveda savo suprast jų veidmainingą pasiel
dalį lauko.
gimą. Bent tai matyt isz laik
Kad iszgelbėti tą nelaimin raszczių.
XX.
gą isz maskolių nagų, rūpinasi
czion, Amerikoj, jo giminaicziai, ypacz p. Mikalauckas,
Ignas Lukoszevicze pajieszjo sesers sūnūs ir p. Vasaris kauAsz
savo draugo Martino Alekna(isz Shenandoah, Pa.)
vieziaus, paeinanezio isz Suvalkų
gub.
2-ras metas kaip Amerikoj,
Tai kas kartais gali patikti
girdėjau, kad jis Szenadorij, tai
Maskolijoj sugrįžusius isz praszau atsiszaukt ant szito Ad
reso :
Amerikos!
Mr. Ignas Lukoszevicze
Angliszki laikraszcziai taip
135 W. Camden street
gi pranesza apie jo atsitikimą,
Baltimore Aid.
bet jų paduodamos žinios yra Pajieszkau savo draugo .Juozo
klaidingos.
Jie raszo, kad Bizausko. Buvo Baltimore], iszvažiavo į Chicagą, dar nežinau kur
Czerkaviczius jau yra apsū jis
yra. Jis pats arba kas kitas
dytas ant 10 metų sunkių dar duokit žinot ant szito adreso:
Jonas Karalius
bų Siberijoj, bet tas neteisy
213 W. Conway str.
bė: Jisai sėdi Kalvarijos ka
Baltimore, M. D.
lėjime ir laukia provos.
Pajieszkau Juozo Misavicziaus,
Tik pamėgįk už 10c. baksa Casca
rets. geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių.

PetrapilėDa vis nežinia, kuo pasi
baigs klausymas lietuviszkos
spaudos. Visi popieriai ir darodymai, prigulintiejie prie to
klausymo, guli Goremikino
kanceliarijoj, vidurinių daly
kų ministerio. Dabar nėr Petrapilėj ne Solovjovo, derektoriaus cenzūros departamen
to, ne-gi paties Goremikino,
kurs drauge su ciesorium iszvažiavęs
i Varszava
ir
u buvo
C
c
dar nebegrįžo. Nežinia, ką jie
isz te parvež. Delegatai Kal
varijos, Marijampolės, Vilkaviszkio ir Naumiesczio pavie
tų, kada važinėjo kunįgaiksztis
Imeretinskis, padavė jam praszymus, reikalaudami sugrąži
nimo lietuviszkos spaudos ir
podraug melsdami, kad jis
teiktųsi apie tą dalyką su pa
ežiu ciesorium pakalbėti. Da
nieko nežinia, ar sakė ką Ime
retinskis ciesoriui ir jei sakė,
kaC nuo ciesoriaus ant to iszgirdo? Ga^l Goremikinas par
vež kokių naujienų. Vis gali
ma tikėtis, kad neužilgio spau
dos klausymas užsibaigs.
Ir
tai kiek galima spėti, bene bus
tik mums prielankus nuspren
dimas. Ir taip tikimės neužil
gio sulauksę savo spaudą.

paeinanezio isz Suvalkų gub..
Naumiesczio pav. Tris metus bu
vo Szenadorij mainierium.
Praszau duoti žinią ant szio adreso:
Jonas Misaviczius
Box 122
Brimfield, Mass.

Asz Adomas Paniekas pajiesz
kau savo pusbrolių Prano ir Ka
rolio Bale vieži ų.
Pirma gyveno
Szenadorij, o dabar nežinau kur.
Praszau atsiszaukit patys, ar kas
kitas duokit žinę ant szito adreso:
2207 5th Avė,
Pittsburgh, Pa.

Povilas Obiecupas

,iĄ DVIRATI "lATf;
už pigia preke, eik- pas

D. FAUSTA in
i o ofisą
120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstato geriausias, iszti kimi ausi as ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital,’ėję
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin str. Shonandoa b,Pa,

Dr. P.

JVI. p.JVIaley,
1G N. Main str.
Shenandoah, Pa.

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo visokias ligas
daigtus isz aukso ir sidabro
Gyvena
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa. t.t.
F. BURKE

,RYTAS’

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu

nodėlinis szcimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai .............................................. 8 1,00
Kiekvienaijkrikszczioniszkal szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Vincą Minkeviczin

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.
Užlaiko geriausius arkinis
ir ryginus dėl szėrmenų, vesei[36 ir 21]
Waterbury, Conn. lių ir t.t.

Rev. J. Zebris,
34 John sir.

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

JNaudokites!

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.
29Į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

Gavau szviežią transportą
ražanezių, lietuviszkų szkaplierių, abrozelių, kryželių,
mentelikelių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenanckas
103 E.Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

B U J A U C K A S.

Persikraustė į savo naujus namus ant
Shenandoah, Penna.

307 W. Coal str.
PAS

Juozą Milianch

308 W.Centrc str,

Mahanoy City, Penna,

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvvą, Russiją, Lonkijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kickviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

PITTSBURGH, PA.

LIETUVISZKAS

PCPIĄUCZIUSI

steliuotus siutus pasiuva
tikt už $14 mažiau
sios prekės, eina iki $40,
o kelnes nuo $3 ik! S 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai,

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

nė '’ienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Pen n. Avenue,

> R. Dabb

ADOMAS

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
žydą prigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavoą
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis '
svieto.
Offisas (kontoras)

,

Pittsburgh, Pa.

yy-p^įj-yyp^ll
Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szaito alaus, geros arielkos
x Ir kvepenezių cigarų. ...
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

bŪkodemAs Olszinskas,
Cleveland, Ohio

825 St-Clair str.,

GAUSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakcija padarė ypatingą sutarimą su redakcija garsaus po visąsvie
tą angliszko laikraszczio ,,Tho National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmislų, o taiposgl padeda iszradftjams įgyti patentą ant jų iszradimų.
Idant pasigarsįti darlabjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tautų žmones
T he National R e c o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius
S 1.50. gaus per visą metą Garsa, taiposgi angliszką laikrasztį ,.The National Re
corder” ir p a 1 t u d i j i m a. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste
Tiems, kurių yra užmokita prenumerara, po prisiuntimui 8 1,50, siusime
laikrasztįper kitus metus, kaip dabaryra mus knįgoso užraszyta.
Norint įgyti
tiesą imti dalyvumą tame konteste, reikia pasisknbįti, nes szitasypatingas pasiulijimas yra tik ant trumpo laiko.

DJDJS ATIDARYMAS 7-300 dol. bus iszduota.

National Recorder įg\ jo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės laik
raszczių.
Jis turi tnkstanezius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije, bet jis nori dauginus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
paliuke ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
N a t i on a 1 R e c o r d c r yra dideliu pagelbiiųku dėl visų iszmislinczių ir visados apszcziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juosapraszo.
Idant padidįti savo
ANT
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir
prakilnesnėmis.
Dovanų prekė isznesza 3 7.300.
Kontestas iszsibaigs 1 d. LapL. N1SNEV1TZ, Prop., ties Broadway ir South Park St-.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vyrai,
Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią pruke.
Ateik ir nepraleisk kriezio (November) 1897 m.
tokio didelio iszpardavimo szia uedėlia.
tarp kurių yra ir 3 žynoinesni sąnariai kongresso.
Augztas vardas tų vyrų gvarantuoja jų nusprendimo teisingumą.

Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves

147 First str.

[Dolain’s block]

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.

Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta 81.
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. 81.15c. kitur 82.00
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių
kainų........................................................ §1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szią
uedėlia..........
.................................. 98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c.
36 tuzinai vaikiszkų kepurių 8c. koz.na.
18 tuzinų dailių raudonų ir mėlynų
kepurių.........................................18c, kožna
36 tuzinai mėlynų Galf kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Galf ke

purių po.............. ,.................................. 14 c.
Tam O’Shanter kepurių su szilkiniais
raikszcziais............
37c
60 tuzinų vyrų ir vaikų visokių dažų
Courdroy kepurių..............................
isc.
24 tuz. Coudroy, szilkų ir linų visokių
dažų, po.................................................. 18?.
« 18 tuz. vyrų ir vaikų Golf kepurių 2?.-.
20 tuz. Tam O’Shanter iszsiutu su auk
siniu raiksezeziu visur po 75c.. už 39c.
44 tuz. Yacht kepurių su auksinių
szniuru ir auksiniu raikszcziu.......... 39c.
18 tuz. raudonų, ne auksiniu ga'ioi;ų
už............................................................... 19c.
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Pilnas iszpardavimas
Atsitraukia nuo biznio.
30,000 vertes
Vi s

IŽSito W1 ©
RELIABLE CLOTHING HOUSE (drapanų sztoras)

No. 10 South Main str.,

-

- -

Shenandoah, Pa

SIUTAI IR OVERKOCZIAI PARSIDUODA PIGIAUSIAI.
Ant pardavimo arba nurandavojimo puikus SZTORO RUIMAS ir gyvenimas. Ruimas
bus tuojaus atiduotas, kaip tik ta vorai bus iszparduoti.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu.....................................................................................
Kelionė pn Europa.......................................................................................
Kelionė į Kalifornija, Mixico ...................................................................
5 dovanos po 2oo dol. auksu......................................................................
Kasztai ant 1 metu už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslainėje....................................
loo dovanų po lo dol. auksu......................................................................
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vielai..
loo dovanų po lo dol. auksu......................................................................
lo loo-dolerinių dviraezių..........................................................................
7o dovanų do 5 dol. auksu..........................................................................
125 dovanų4)0 2 dol. sidabru......................................................................

S
,,
,,
,,

1000
000
400
1000

,,
,,
,,
,,
„
,,
,,

800
1000
500
looo
looo
35o
250

Trysszimtai dvideszimts penkios dovanos kasztnojanezios................................................... $7.300.
Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas.
Visas tavo darbas —
perskaitęs tris czia padėtus žodžius ,,Patent Attorney Wedderburn” suskaitgs ir
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiauslai žodžių (angliszkai)
isz tų literų; kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžių
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįtl visur Wedderburn’o
kumpaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kampa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmok
dar S 500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių* gaus 81500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitiiaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
szitarne konteste, nereikia jokios extra mokestles, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už GAKsą ir National Recokdeb, viso labo 81,50.
Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
rą paliudijimą (certificate) su visais paalszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip
padaryti žodžių suraszą.
Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti „National Recorder’ije“;
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.
Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Simus
POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o ai a u s, kurs goresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

S.

Markauckas
—neseniai

pirko—

Saliunas,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

m

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

mainierių
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Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGJJA-

ANT
KETVIRTOS

CUItCOHSTIMTfW!

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
(Fourth) Street iyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
Minersville. Pa. ji i mos k liasos.

KRAUTUME

J M. SCHAFER.

ALL

DRUGGISTS

, JR’xflLTlTFT V GTT3P ANTRFD t0 cure an7 ras(‘of’constipation.

Casrarets are the Ideal Laxa-i
' nuuvuu 1 uu 1 uuniinii lUUU tjT(._ never trrip or aripe.hut cause easy natural results. 8am-(
' 'ploanc! booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., (liicaso. Montreal. Can., or New York.
217.|

f

Luikau didelę krautuvę importavo!iį VYNO,
LIKIERIU, pargabeni ii isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- kur galit gaut buteliais ir
baczkutėmis, užlaikau klerku lietuvį.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit
atsiszaukt po adresu:

1100 Carson str. South Side
Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [i5-5-9‘]

1H. GRABAUCKAS
geriausias ir vienatinis lietuviszkas
Kriauczius visoj Minersvillej.

feipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
10 pigiausiai. Priegtam kožuas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino irsiunezia iu LIETUVA ir m visas
lalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
SHENANDOAH, PA

[36 ir 9]

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau-

dįsit.
[8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietells bėdojo
Plauberij žemiau Rcadingo geležinkelic

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE. Contains refereiu-'.-s
and full information. XJSF’Writo for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON A. CO , Patent LaoyeiB.
Lo Droit Building,
WASHINGTON, D. C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka

* RESTAUBACIJ Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki .12, Tt ri visokiu kogeriausia padarytu va’g'ą
kepsnią, disterią irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Prlegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
p. PJHgKEVICZmg

Kampas Main ir Oak uliezią,

SHENANDOAH, PA.

tatas Ihmiiiiiski

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
Medicine

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

4-lir 11

ZINIA DĖL SAULINI K U
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug į vai
rią gražią mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentą piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

604 S. 3-rd st.
Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarą, papirosą maskoliszką Ir ruską tabaką. Cigarai nuo S12.oo
iki §65,oo už tūkstantį.
Raszyklt pas
garsą agentą:

DR. J- (oZUPKA
5129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

New Poin HOTEL
.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth
Porth’o dypu (geležinkeldvariu),

Elizabeth, N. J.

428 South

str. Philadel-

Dr. Julian Czupka

for

until you have tried

• • • • jog ... -

J. Navickas
pigiausiai parsamdo arklius ant veseliją,
pagrabą ir kiiksztyną. Visižino, jog jis
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo

“Tj

į
r."
S
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, Ęapsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se Ė
ną tėvynę, perka ir parduoda HUIUUš ir visokius reika Ę.
į
lus atlieka kuo teisingiausiai.
ES
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- E.
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir inszauryti bažnyczią, E

PhUaQelDliia, Pa.

namus, daigtus? Nori padaryti reįentaliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius letUS PhiladelphiaOJC
ii Camdene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

Grabų biznį.
Pasitaikius szermenims. eikite visi pas
jį.
Uyvena jis Bobino stubose ant

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
Thin tort in put up cheaply to Grratlfy the unlvoraid prrsont denx/md for

a.

low prie**

Ripans Tabules
At the Druggist's

Raspberry Alley
,

ties Union str

Shenandoah. Pa.
.Jei i s z g a i s z ken 3 koks gyvulys:
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
p. Ulrich. .Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvcžsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6)

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or
12 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are ten to
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

Prasideo nuo

Doiuanski

Lap riezdo i8ęc> m.

Treinai iszeina isz Shenadorio į Pen n
Haven .1 unction, Mauch Chunk, Le
3] ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.
highton,
Slatington, White Hall, Cata
Tik neparairszk;
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
ir Weatherly G.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia G.03, 7.38
9.14 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondalc 3.53 po piet.
arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmoIn Wilkes Barre, White Haven, Pitts
nią. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto aluczio taurg iszgert:e ar cigarėlį parūkyti, ateiki Lietuviszki kumpin’ ir deszros kuonopigiausia.
(27 ir 28) ton, Laceyville, rl'ovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
te pas:
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
12 North Hancock Street,
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
Wilkes-Barre, Pa.
In Belvidere, Delavare, Water Gap fr
Stroudsburg 6.03 ryla; 3.53 po piet.
Dirba visokias
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T. piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
—y—
6.00 po piet.
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 53.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
kukardas ir kepures.
In Jeanesville, Levistoi. ir Beaver
Geriausią cviliką visokią kainą 12Ą c. už jardą, vertą 18 c.
Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
Pigiausia vieta visoj Amerikoj/
Geros vilnonės materijos ant dresią dubeltavo ploczio, naujausios
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00. 8.42 po piet,
mados 29 c. už jardą, verta 50 c.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
Ir szimtai kitą visokią tavorą už pamestiną prekę.
9-03, 7.38. 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ir
8.42 po piet.
DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 IrO.OO
Dailus beibią czeverikucziai, verti 25 c., už 15 c. Vaiką czeverykai
po piet.
In Ilazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
geri ir drūti, verti 65 c., už 39 c.
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c.,° verti 150 c.
pietų.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
Drūti darbiniai vyrą czeverykai už 99 c., verti 150 c.
6.15, 7.30. 9.10, ll.lu ryta
1.50, 4.10
5.0 9.15 po pletu.
Viriszki szventadieniniai szeverykai š 1.25, verti $ 2.00.
In Raven Run, Centralia Mt-Carme!
Nepraleiskite progos užezėdyt pinigus.
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
6.46. 9.12 po pietų.
Neužmirszkit vietą.
c
In Park Place, Mahanoy City, Delano
5.45, 6.03. 7.38, 9.14 ryta;'12.58, 353. 6.0
8.42, 11.13 po pietų. '
In Yeatesviilc 5.45, 7.38, 9.14 ryta
Tvos - vaistai kuogeriausiai padaryti. 3.53,
6.00, 11.13 po pietų.

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

Geria® ir szwziaasa mesa

Juozą JBDJCKA

||Į!į.is

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

R. H. MORGAN,

S. Faune s. 225 SBCODfl. Street.

23 N. Main str.

Shenandoah Pa.

HA plieka

S. PARNEŠ,
225 Second st. Between Bond & Pine str.
Elizabeth, N. J.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

L. /Utjnap

BROLIAI MARK

5129 Malcolm str. Phil adeiphija, Pa.

Juozą Daukszi.

SALIU NIN KAI!

1

Cas< arets kalariszkos cukerkos, dyviniausias iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igviuanczios skanumą,
daro labai gera įtekmę ant inkstą, abelnai vidurių, perezystija žmogaus krauja.
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
duriu. Nusipirk baksuką U.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien: 10, 15, 50 centą, visu aptlekorią gvarantuojama.
240

Krauiuvė degtinės, vyno, Iikierio.
Klausdami apie prekes ra
szykit pas pirmąjį agentą.’

REAL ESTATE BROKER

O’oos k. w

•»'

Kožuas taip sako.

B.-SS K. Ratoiczins

HOTEL!

■

'« ""

1

nusipirkti peczią ar blekias, eikie in sztorą, kur pigiausios prekes ir
daugiausia tavoro. Gali pasirinkti.

Augszti pecziai pigiausia
$ 2,97
Kukniniai pecziai
$ 8,98
Neužmirszkie dar, kad gali gaut

«

Minersville’je, Pa,

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

KNJGA MOOT.

X’BsSSl’TI.XA& SKUIVITAS jLietwwiiszKwje Kwiboje!!

Kas galėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pnsavuhlu toki?
kniga kurioje wysrs sbiptUies r>on',j;mo butu at dengtos <! I wjsif?
Seuowes žmones wadiiio m'inii ;:d:iu r ignm j-, d ii'.ni z is mm.us
so pagialba Į .ktos ('.was < s,
i: sz; iidien < u.. ('.is t l-i . i.da Io
'.iu ka tajp nr-dij ir szn:.;:k . G';- ’.e '1 U'ns imwa nka, 1.1 k'es pusa|
j. u’d 1 we; t k d v y- w ; :n.! u r.as r iszm m s j acjua isz
Sil . I> hot H yit'.edah'ms i zrnd 11 wys'ta ir
j <.’ -i z.-tau iž
ui; nig 1 i - 1. .1 ' -s kož.u.s g.. I 1 1 t u?m:.; ūk u. Toj • I;t."gojo talpid U: i su J.;:D> rz mt s iii iv. u | m< k niir i: ir: po 59 : broz:-lu į.‘aro
Didžiausias karpetą ir forniezią sztoras visam mieste. Galima gauti už
z ■ i j !..*j 1 hį>- '• jiie ii" i-'3 m.'.v • tsž .imtis i-zs:r>zt
T
;
km
r
t
i'rucz.'j
ir jmjkii j ia augliszka r.mh kl;i abdarita st! nnks 1 atspaudam ant
pinįgus ir ant iszmokesczią.
J.t’tiiii, k 1 viiK.ja tyktaj ...........
s-1.50
T. ' -ri to.’ ii a t į >rd..wm w šokiu - dajktu-i ir i •■jkiilingns priuta ;-e>s p: m irimo,
k'ir 'i n* si b negali. PriegY 1.1 turn krmtuwia wy Ida knig i k k osiyktajliclu•. Uzkcie l.:-"-i ■ iszei'i. Turu iiaaszaiukics det drukawiaio gjom :: 1 ir tt
GERIAUSIA UŽEIGA pas
i’v.il i p ■’ i-.1 :i ik i raszim i gr mitu Fti >!•:!! nu kwivtk- m ir d:uk;.w tais pasweikini.iiais. Tuzinas tokios p< pi< ros FU daihus kopi rtais i. ;sz iū ja. 35<-.. tris tuzinai §1 00
s
Turn <h I j:tunuir.<‘nes juokiug 1 kwietk i, kury, kada duodi pawuoi-tit, iszliszka wan
kur gulima susiszekūt lietuviszkai,
ilu > ir padaro daugju ku, prekių 25c.
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten Kas iž d vdi-k's f ilografiics norėtu turėt daugiau mažu, tigul atsiuneze dydela, asz
randasi, per ką galima gaut broliszisz tosios trumpam laikie padariau 100 maž.ukiu ir nusiuvu už $ ,25c.
Nagi vyrai pas savo brolį lietu v- ką rodą pas jį po tokiu adresu:
Norinticm dažinot upe u ysokies knigas arba ILti-k ius'd.ijktus ir odenos, po aptureiinu 2 centlucs mar

1 kvarbuotą geležinę lovą
1 kokį nori szieniką
1 gerus springsus

1
? už
J

MlfflB IMS

Nuo 105 iki 109 First str
J. ANCEREVICZIU

Importuoti ir naminiai gerymai ir
cigarai. Kambarius parsamdonįka ant szalto alaus! isz Prancijos
ma ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklenberger ■iznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kit, o uepasigailcsit.
[37 ir 19]
manager.

Dvi

Eizabeth, N, J

Aplietos

P.C. Schilling & Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.

kios tuojau skinezin dmkuotus katalogus.

Adresas in run ae szitoks:

JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Ave.,

Brooklyn N. Y.

Treinai iszein.
Isz ShamoKln 5.15, 8.20, 12.10 isz .-yco, 3.00, 5. Io
7 50 po pietų ir ateinu in Szeinnlori nnt6.03,9.1e
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pletu
Iszeinn isz Szeiuidork Į Pottsville, 6 03. 7.38
9.05, 11 05, isz. ryto;
12.g8. 3.05, 4.15, 6.00
8.42 po pietų.
Iszeinn Isz. Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte. 12.35. 3.00. 5.15, 5.40,7.15.10.20
po pietų.
Iszeina Isz. Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7,38
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pjetu.
Iszeina isz. HazJeton į Szenadori, 7.35, 10.05
12.52 ryte, 3.05. 5,57, 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia'
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.2] po pietų, ir ateina In Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet
Iszeina Isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta Ir 12.50, 6,31
po pletu.
Iszeina in Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pletu.
Tn Philadelphia 12.50, po pletu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
6.31 popietu,
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
9.40, ryte 3.05. po pletu.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45. 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popietu.
Rollin 11. wilbur getieralnas superin
tondentas South Bethlehem, Pa
CHAS S, LEE, gen. agentas
Philadelpdia, Pa.
A, W, NONNEMACHER, Asst G, P A
Philadelphia, Pa.

