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Plnonlh, Pa., 13 Mm.
22 d. szio mėnesio sueis me

tai nū iszpjovimo per masko
lius musų brolių Kražių mies
telyje. Pereitą metą, parody

konai demokratus. Ant kon- 
gresmanų ir kitokių urėdinįkų 
mažne visur tapo iszrinkta du 
syk daugiau republikonų; o

Spalinio da arsziaus carui pa- 'gal. . . kokio manifestėbo... 
sidarę: da labjaus apalpęs ir vagims, o gal ir Kražių netei- 

susilpnėjus. šiai, bet sunkiai apsūdytiems 
žmonelėms, nukentėjusiems už

szirdis labj
Niekai carui.

Taip garsina laikraszcziai

dami savo sąjausmą dėl gyvų
jų, o liūdną atminimą už už
musztūsius, darė ne mes, ame- 
rikiecziai, dideles demonstra-.. ' . -i.cijas, protestus, o visos lietu 
viszkos bažnyczips apsidengė 
žėlava, liūdnai skambėjo jųjų 
varpai, siųsdami^ dangun prie

likonų pergalę negalima tiek
visokių lūmų vaikszczioja pa 
sakos da apie didesnes ligas

Reikia žinoti, kad 29 Rug-

Vienas lie-

Augszcziausiojo savo skundus.
Bažnyczios apsirėdė nubudi
mo paveikslu ir mes subėgę 
m ei d ėmėsi aszarodami ir siun

jimui, jog republikonai yra 
geresni szios žemės randyto- 
jai, kiek, jog žmonės, kentė
dami sunkius laikus vieszpa- 
taujant demokratams, buvo 
ant jų pykti ir savo balsus da
vė už republikonus. Daugu
mas prastų žmonių, neklausė 
kas buvo ir yra priežasezia

ežius rn raszo isz te

tėme per savo piemenius dan
gaus Tėvui sžvencziausią auką 
už auka kritusius savo bro
lius isz maskolių rankos. Tū
los lietuviszkos bažnyczios pa
galinus kas nedėlia meldžiasi 
ir melsis per iszlisus metus už 
iszskerstus k r aži ecz i u s.

Jeigu butų geresni laikai, 
galėtumėme, sukakus metams 
nū tos baisios žmogžudystės, 
padaryti po didesnius Ameri
kos miestus kiek galint truksz 
mingus apvaikszeziojiinus. 
Dabartėsgi, jeigu kitaip nega
lima, privalome 22 d. szio mė
nesio (ketverge) nors bažuy- 
ežiose padaryti metinį atmini
mą Kražių skerdynės.

— Plymoutlio teatrabszka 
truppa nutarė 26 szio mėnesio 
perstatyti Plymouthe ant see 
nos ,,Kražių Skerdynę“. (ra
biną pasitikėti, kad aktoriai 
pagyrimo vertai atliks savo 
uždūtes, parodydami Ameri 
kos gyventojams gyvūse pa- 
veiksliose, kaip maskoliai mu
sų brolius žudė, o ir žudo. 
„Kražių Skerdynė“ bus per
statyta netikt Plymoutlie, bet, 
galima sakyti, visūse Ameri
kos didesni ūse miestūse, nes 
dėl jos perstatymo organizū- 
jasi ir kitų miestų lietuviai.

Plymoutliiszkė truppa ir gi 
nepasikakins vienu Ply- 
mouth u, bot atlankys ir kitus 
miestus.

—- Szįmet per rinkimus be-

nomis, o ne dienomis skaityti.
Kad caras sunkiai serga, nė

ra ką nė abėjoti, nės kitaip 
nebūtų ant 21 dienos Spal. I da nežinia, gal tobaus patys 
paliepta už jo sveikatą mels i „kaltinykai“ iszaiszkys. Da- 
tis. Gal Dievulis ir dus lai- bar tik tiek galima pasakyti, « 
mingą mirtį! ! kad ta „prova“ buvo neteisia-

gana, kad prie demokratų ran-; O ta mirtis, be abejonės, dygiausia, begėdiszkiausia, ko
do szlekti laikai. Į Lietuvoje turėtų nemenkas kia kada galėjo būti; netik

---------  pasekmes. Dėlto tai visi taip mus XIX amžiui po Kristaus
• i • -i-i .i...,. .. . . . .. .. . . . . ....

ir tame laike nieko, o nieko 
į sūdo salę neleido. Kas ten 
buvo per „sudijimas“, dabar

me laipinu puiKią apysaną, caro.
paraszytą p. Vaiko ir meldžia-, Žingeidi! prisiklausyti, kaip 
me malonius „Vienybės“ akai 'žmonės kalba dabar apie carą, 
ty tojus, kurie norite apszvieti- j Tikrai, kad caras žinotų, kaip 
mo ir iszdaibnti savo szirdies apie jį žmonės kalba, dagirdę 
jausmus, per skaityti ją kiek-[jog bažnycziose įsakyta mels- 
viename numeryje su suprati- tis ant intencijos jo sveikatos, 
mu ir apsvarstymu, nės skai- sakau

tam amžiui priesz Kristaus už
gimimą padarytų ji didelę, 
nieku nenuplaujamą gėdą.

Dalis kražieczių buvo sun
kiai nubausta, kiti pasiliko 
„iszteisįti“. Iszteisįtiejie, 
kai į) raszo isz Vilniaus anas

caras nenorėtų lietuvis, iszeidami isz sūdo na- 
let įstabu, kaip'mo užgiedojo: „Tavę Dievą 

drąsiai žmonės ant caro, tiesiok garbiname“. Giedojo iszdos mažai naudos atnesz.

Pritrukę rankraszczio 
tuvos Istorijos, 
lą laiką pertraukti jos tąsą.

turime per tu -1

Isz Lietuvos
— Suvalkų rėdfjba.

ves,

burnose yra.

<mt-

1 nes.
„Vilenskyi Vieetnik“ padū-

nycziose, staeziatikių cerkvėse,
protestonų kirkėse, visur buvo ... ,

. .. , , į caro „Dievo koronė“ atė o.liepta melstis ir praszyti, kad T . j . , .Tx. • 1 Isz to matyti, kad caras irDievas pagrąžįtų carui ) svei- . ‘. , . _ . .
1 X A; V prastų žmonių akise yra kokiukatą. Mat tėvehs-caras sun-11
i.:..: .......... Vu; i..;i.... „..... ^(nedorėliu, jeigu JIe laiko jį

vertu „Dievo koronės“. La
bai daugelis žino, kad ties

. * ikiai serga. Visi laikraszcziai!
talpina bulėtinus apie stovį jo 
sveikatos. 16 dieną Spali
nio caras, sergantys inkstų b - i

, . . . .. rui minos,ga, buvęs blogas, visos pajie- i ' 
gos jį apleidę. Dieną ] y • P1
?. c [galas parėjo.

*) Nors jau caras mirė ir jo jmer- ! __ įmonės
tis buvo pereitame numeryje iipra- 
szyta, o taipgi ir Kražių prova, ta- ) 
cziaus szią korespondenciją patalpi- ’ 
name, n6s mislyjame, kad ji skaity- . 
tojams bus akyva. llėd.

žmonių pateisino. Mislyju, kad „Vie
ša vo vietoje padus su-

skaitlium dabar paminėsiu, 
kiek žmonių ir ant kiek laiko 
tapo apsūdyti.

kad jau carui tikrai 
„•Jeigu — sa-

U• •
Tai-gji dabar laukiam smer- 

ties caro, paskui „užžengimo 
ant. sosto“ įpėdinio, o ]

2) trys bajorai — iszsiųsti į 
Tobolsko rėdybą ir atimti vi
sas jų bajoriszkas tiesas; 3)

atidūti į aresztantiszkus skyrius 
ant vienų metų; 4) du „kai- 
tinyku“ uždarė ant 4 mėnesių 
į kalėjimą; 5) szeszias ypatas, 

paskui tarp judvi moteriszkes, įkiszo



Vienybe
į kalėjimą ant trijų sąvaiczių;
6) tryliką, tarp jų ketures 
.moteriszkes, uždarė ant trijų 
sąvaiczių į policijos aresztą;
7) tris, tarp jų vieną moterisz- 
ką, uždarė ant septynių dienų 
į policijos aresztą; 8) vieną, 
1G metų, vaikiną apsudijo na- 
•mieje pabausti; 9) penkioliką 
bajorų (penkios moterys), 
penkis miesczionis (trys mo
terys) ir 12 ukinįkų (viena 
moteriszkė) — tūs visus isz- 
teisino. Visus kasztus bylos 

►suvertė ant „kaltųjų“, lygiai 
tarp visų padalinus, už ką jie 
visi solidariszkai atsako, t. y. 
už neturincziūsius turi užmo 
kėti turintiejie. Priegtam 
sūdąs nutarė praszyti caro,

-kad tas sumažįtų arba panai- 
•kytų bausmes visiems. .. Ro
dos tik to ir stokavo, kad da 
bjauriaus ta byla iszrodytų... 
Oi Maskolijal.. o care... o 
carizme!... o mes!...

Jei dabar užsigrįžszime nū 
tų bjaurių maskoliszkų „by
lų“, o dirstelsim į savo žmo
neles, ir ten, vietoje susirami
nimo, pamatysim tik dejavi
mą, kad vargas, nės turgaus 
nėra. Tai ir viskas, ką sziūm 

-sykiu galiu godotiniems skai
tytojams praneszti, nės apie 
tai, kad ten kur merga savo 
kūdikį nužudė, arba vagys ką 
iszplėszė, gaila man tik laiko 
raszyti, o skaitytojui nobodu 
ir nėra jokios naudos.

J. Vėžys.

„Kraj“ raszo, kad Panevė
žio paviete, Kauno rėdyboje, 
už rugių pūdą moka tiktai 37

• kapeikas. Ir tai reikia labai 
gerintis, idant ant tos prekės

• žydelį rasti. Miežių nieks 
nenori pirkti, nės bravorai isz 
pietinių krasztų geresnius 
miežius gauna.

• Visą prekybą, ypacz Vil
niuje, žydai savo rankose turi, 
per tai ir malkos ežia nesvie- 
tiszkai pabrango. Dabar vie
nok grovas J. T. Lukiszkių

. priemiestyje dėl malkų darži- 
, nę stato, kur leidžiamas pa

vandeniu malkas dėl Vilniaus 
miesto kraus. Pertai ežia vi
si džiaugiasi, kad malkos at 
pigs. Valdžia Vilniuje krik- 
szczionių prekybos subjektų 
draugystę patvirtino. QKraj).

Pasvalio gyventojai Pane
vėžio paviete baisiai nū vagių 
kenezia. Vis kasžin isz kur 
nežinomi žmonės atsiranda. 
Rugpjuczio dar mėnesyje, 
kaip „Pribavlenije“ raszo, 
tamsios nakties laike toki pri- 
klydėliai ant trijų žydiszkų 
namų atvirai užpūlė, bet jiems 
tas nepasisekė. Nū vagių tai- 
pojau ir aptiekorius nukentė
jo, nės sode visas gruszias su 
szakoms nudraskė. Vietinio 
vargamistro kėlės kiaules pa 
vogė ir t. t. Kūdaugiausiai 
dabar nū vagių kenezia gaspa- 
doriai. Nėra mažne nei vie
nos nakties, kurioje nū jų ne 
pavogtų arba avį arba aviną. 
Pražūna ir arkliai. Nors 
miestelyje yra daug ant stul
pų liktarnų, bet anų nedegiu. 
Isz kitur žinau, kad ten poli
cijos ir vagių tarpe yra didelis 
sutarimas, kad vagys su poli
cija vogtais daigtais arba už 
anūs pinįgais dalinasi.

— Va itkuszkvAe, A u k m e r • 
gės paviete, 1G Rugsėjo pono 
Mantvilo miszke buvo ant 
vilkų ablava įtaisyta, prie ku
rios Vaitkuszkų valscziaus 
ukinįkai patelkti buvo. Tą 
ablavą įtaisė p. Galavskis Ste- 
foniszkių dvaro ponas. Nors 
varikai nedidelę miszko dalę 
apsiautė, bet ablava nusidavė: 
keturi vilkai buvo ant vietos 
užmuszti, o du pažeisti. Vienas 
pažeistas vilkas negyvu buvo 
atrastas, apie kitą nieko ne
girdėti. Gal sziokiu budu 
galima bus vilkus suvaldyti, 
kurie pastarajame laike labai 
drąsus pasidarė. Nekuriūse 
kaimūse nemažai avių, szunų 
ir kumelių iszsmaugė, nekurie 
net į tvartus pasikasė. (Pri- 
bov.).

— Kvetku.se ir Oniszkyje 
(Hanuszyszki), Zarasų pavie 
te, yra dabar geri uriadnįkai, 
kurie persekioja vagius. Tai
gi po tas vietas ir Panedėlių 
miestelyje perimta daugel ar
klių vogtų nū Traszkunų, 
Skapiszkės ir Kupiszkė& pu
sės, kur Dvilionių, kaime 
buvo arkliai pavogti.

— Panedėlių miestelyje, 
Zarasų paviete, cholera atsira
do, ežia 12 žmonių paskuti
niame laike susirgo, isz kurių 
4 pasimirė. Daktaras Za- 
borskis, kuris per 12 viorstų 
nū ežia Bahdonavo dvare gy
vena, anų gydyti nesuspėjo.

— Pirm kelių metų Ame
rikoje pasimirė Napoleonas 
Dembickis bevaikis, kuris 
kaip sako, kelis milijonus pi 
nįgų paliko. Turbut, kad di
delius pinįgus paliko, kad p. 
Antanas Dembickis, Varsza- 
voje, ulyczia Bagatele N 3 
gyvenantis, tų pinįgų įpėdinis, 
siūlo 10,000 rublių nagrados 
tam, kuris iszrastų gimimo 
metriką Napoleono Dembic- 
kio, bajoro gimusio ir tėvo Jū- 
zo ir Salomėjos Lazauskaitės 
Lietuvoje, tarpe 1790—1805 
metų, be kurios, pagal sūdo 
tiesas, negali tų pinįgų atimti. 
Praszydamas apart to iszrody- 
mo metrikos jo brolio Felikso 
ir tėvų. Žino, kad aus Lietu
voje gimė, bet nežino kur ir 
tikrai katrūse metūse. Kas 
tą metriką atras, gaus 
10,000 rublių; jie laimin
gam atradėjui bus tūjaus isz- 
mokėti.

— Klovainiai (Klawany) 
Panevėžio paviete. Tame 
sunkiame laike, kada lauki- 
nįkystė nupūlė. Klovainių 
ponas Karpis dūda sav rodą 
kitu budu: Jis pradėjo vesti 
su arkliais prekystę. Važinė 
ja po. kermoszius, superka ar
klius ir varo anūs per Liepojų 
į Angliją, kur dvigubus pinį
gus atima, Kožno arklio nu

gabenimas į tenai kasztūja 14 
rublių. Ponas Karpis yra 
szauniu vyru ir kitame daly
ke, nės moka vagius į nagą 
suimti. Sztai neseniai, nū sa
vo sesers isz Sujetų į Klovai
nius bevažiūdamas, nakties 
laike pamatė prie karezemos 
žiburį ir žydų sznibždyną. 
Dasiprotėdamas, kad prie kar
ezemos keturi pastatyti ark
liai yra vogti, isz kaimo pa- 
szaukė dar kalvį, ir į szinkių 
įėjęs, pradėjo ant žydų szauk- 
ti, kad tie arkliai vogtų yra. 
Isz tos priežasties, kad žydai 
buvo keturi, o jie du, nenorė
jo pasidūti, tūm labjau, kad 
dar keturi žydai vagys ant ke
turių arklių atjoja. Bet žy
dai, matydami, kad Karpis su 
anūm kalviu taip drąsiai 
priesz anūs stoja, suprato, kad 
jie paskui sulauks dar dau
giau žmonių“ — iszbėjo, o 
Karpis asztūnis arklius pa
ėmęs Panevėžio policijai pa
davė.

— Joniszkiai, Szaulių pav. 
Javų gaspadorystės dabar be
veik negalima vesti, o tai per 
javų pigybę. Sztai ant tur
gaus Joniszkiūse pūras kvie- 
ežių — 1 rub. 80 kap., rugių-
I r. 20 k., miežių — 1 r. 25— 
1,30 kap., avižų — 80 k., bul
vės G0 kap., (bulvės ten szį- 
met smulkios užderėjo). Už 
sviesto svarą moka 23 kap., už 
kiaulienos svarą 18 kap., už
II kiauszinių moka 15 kapei- 
ktl-

Czia vienu isz geriausiu pa- 
sigelbėjimų butų dobilų sė
jimas, bet Ziniunų kaimas, 
kaip ir kiti toje parapijoje, 
turi rėžius tankiai ilgus per 2 
viorstus, o taip siaurus, kad 
szuva ant jų skersai atsigultų, 
tai jo ūdega jau ant svetimos 
žemės butų. Viens nori do
bilus sėti, o kitas nenori, pertai 
žemei besimaiszant. atskirios 
gaspadorystės vesti negalima, 
o be to negalima nei dobilų 
sėti, nei auginti gyvulių, kurie 
daug daugiau už javjs naudos

Kvetku.se
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atnesztų.

Suvalkų rėdyboje, jau seniai 
žmonės į protų atėję, kaimus 
ant kolionijų iszdalino ir per
tai didesne nauda isz savo dar 
bo džiaugiasi. Pagal jūs pa
sekė ir nekurios pa-Nemoni- 
nės apygardos Kauno rėdy- 
bos, bet didžiausioji Žemai- 
ožių ir visos Lietuvos dalis 
prie senovės budo kas link 
ukystės pasilieka ir todėl prie 
taip didelio valgo ateina, kad 
sziaudus ir szienų turi pardū- 
di, norius tie dėl tų paežių 
laukų pagerinimo turi tarnau
ti. . Sztai joniszkiecziai per 
szeszis ir dvylikų mylių į Jei- 
govų ir Rygų kulius ir szie- 
nų veža, negaudami už anūs 
daugiaus kaip 3—4 rublius 
už kapų bei vežimų, tūm tar
pu ir už tuszczių padvadų par- 
samdytų be tų sziaudų ir szie- 
no galėtų daug daugiau gauti. 
Koks tai žmonių nesumany- 
mas ir kvailumas!

— „Kurijer Warszauwski“ 
raszo, tada kada dar Varsza- 
va, platesnio elektriszko ap- 
szvietimo neturi, Minskas 
greitai anų apturės, nors ant 
devynių vyriausių ulyczių. 
Dėl to dalyko darbai jau pra
dėti. Miestas ant tos roku n- 
dos dūda 20,000 rublių. 
Elektra jau Sausio mėnesy
je bus užvesta. Tų įtaisymų 
ves inžinierius Stanislovas 
Dobrovolskis, miesto urėdys- 
tės sąnaris.

Žinomas yra daigtas, kad 
Petropilėje yra bajoriszkas 
bankas ant to įtaisytas, idant 
maskoliai bajorai supirkinėtų 
visų Lietuvoje pardūdamų že
mę. Taigi dabar urėdiszki 
laikraszeziai raszo: Sziūse
metūse bajoriszkas bankas 
(dvorianskyi bank) turėjo 
vertimo ant 993,7 milijonų 
rublių. Banko rodą daleido 
ant iszdavimo 1,335 pankoly- 
jimų ant 49,3 milijonų rublių. 
Iszdūta paskolijimų ant 42 
milijonų rublių. Ant Naujų 

Metų 1894 m. buvo užstatyti 
13,192 dvarai. Ant licitaci- 
jos pernai buvo iszstatyti 46 
dvarai, isz kurių 34 pardū ti 
tapo. Isz tų 29 pri vatu i 
žmonės nupirko, o 5 prie ban
ko pasiliko, kiti dvarai prie 
senų savinįkų pasiliko. Dva
rų szacavojimas, su kitais me 
tais sulyginus, labai pasimaži
no. 1886 m. tas bankas sza- 
cavojo desetinų žemės po 74 
rublius, o apdirbamos žemės 
po 80 rub. * dūdant ant dese- 
tinos po 42 rubliu. Pernai 
desetina buvo szacavojama 
tiktai 42 rub., o dirbama žemė 
41 rub., Skolyta tiktai po 
26 rub., ant desetinos. Vil
niaus, to banko atskirius, kaip 
rokundos parodo, maskoliams 
bajorams iszdavė ant Vilniaus 
rėdybos 7 paskolijimus ant 
5,415 ‘desetinų 107,000 rub
lių. Ant Gardino rėdybos 16 
paskolijimų ant 13,677 dese
tinų 383,000 rublių. Ant 
Kauno rėdybos 12 paskol. 
ant 7,445 desetinų 269,000 
rub. t Ant Minsko rėdybos 13 
paskolyjimų ant 46,747 de- 
sėtinų 712,000 rublių.

Varlė.

— Kražių provos laike 
Vilniuje, Rygos lietuviai isz- 
siuntė vienų deputavotų dėl 
tos provos iszklausymo. Tai
gi tas ežia atvežė labai daug 
žingeidžių žinių, isz kurių nors 
kėlės pridursiu. Tame laike 
teko man Rygoje būti. Kai
po liudinįkai buvo paszaukti 
general-gubernatorius Orževs- 
kis, ir Kauno gubernatorius 
Klingenbergas, po kurių pusei 
ir sūdąs ėjo, nės visus apie 
kražiszkių muszimų ir užmu- 
szimų atsitikimus užslėpti no
rėjo. Kaip tiktai liudinįkai 
pradėdavo ant tų peržengimų 
nurodyti, tai gūdžios tūjaus 
sulaikydavo tardami, kad tas 
prie provos nepriguli, kad 
apie tų suvisu neklausia. Vie
nas liudinįkas lietuvis, ant 
liudyjimo paszauktas, pasakė, 
kad anas yra alkanas, nės per 

kelias dienas labai prastai vai- 
gidinomas buvo, ir, kad alka
nas būdamas suvisu kalbėti 
negali. Taigi ant sūdo davė 
jam netiktai valgyti, bet ir 
vyno atsigerti, o paskui anas 
pradėjo visas neteisybes apsa
kinėti. Kniazius Urusov, Pe- 
tropilės advokatas, kuris ne
tiktai, kad dovanai dėl lietu
vių apgynimo atvyko, nieko 
už tai neimdamas, bet dar 
Vilniuje alkanus lietuvius sa
vo kasztu penėjo ir kiek galė
damas vyriszkai užstojo, ką 
gal ir szitas atsitikimas paro
dyti : general-gubernatorius 
Orževskis ant sūdo būdamas, 
vienu savo buvimu ant lietu
vių liudinįkų baimę da
rė, per kų anie bijojo teisy
bę sakyti, idant jis paskiau 
aniems nekerszitų. Todėl 
kniazius Urusov priesz sūdą 
atsistojęs pasakė, kad ant to
kio ir tokio zokono straipsnio 
pamato ans praszo, idant pons 
general-gubernatorius Orževs
kis isz sūdo iszeitų. Kada 
Orževskis sūdo nenorėjo klau
syti ir nėjo, tada p. Urusov 
praszė, idant apie tų prokura- 
ras į protokolų įnesztų. Tada 
gen.-gubernatorius isz sūdo 
iszėjo.

Vilniaus pravoslavnas ar- 
kirėjus, ar *J todėl, kad lie
tuviai visų Kražių baisybių 
neapsakinėtų, ar isz kriksz- 
czioniszkos malonės dėl kra
žiszkių per provos laike davė 
pietus. Generols-gu bemato • 
rius ant kniaziaus'Urusovo ir 
lietuvių supykęs visus tūs su 
valgiais stalus liepė kuliais 
apversti.

Kniazius (kunįgaiksztis) U 
ruso v prižada ir Kražių l>až- 
nyczią iszprovoti. Ant sūdo 
pasirodė, kad todėl caras liepė 
Kražių bažnyczių uždengti, 
kad apie jų kaipo apie griu

*) Todėl, kad lietuviams akis ap- 
muilyti ir pasirodyti, kad jis yra 
mielaszirdingesnis ir geresnis už ka- 
talikiszką vietinę dvasiszkiją ir tokiu 
budu patraukti jus prie pravoslavi- 
jos. Rėd.

vanczių( ?)jam pasakė,kuri vie
nok taip sveika yra, kad aut jos 
atnaujinimo reikia tiktai 600 
rublių, o ant jos sugriovimo 
25,000 rublių.

Vienam kunįgui, kada bu
vo liepta liudyti ir teisybę sa
kyti, anas labai gubernatorių 
sukompromitavojo, nės isz po 
anties iszėmė popierų nū gu
bernatoriaus, kuris anam grū
mojo, idant teisybės ant sūdo 
nesakytų, pertai nū liudyji
mo atsisakydamas.

Orževskis ir Klingenbergas, 
kurie norėjo visas savo szuny- 
bes užslėpti, patys prie kalty-. 
bės prisipažino. Sztai Klin
genbergas, kada vienas isz 
lietuvių liudinįkų liudijo, už
klausė ar tai buvo pirm ar po 
plakimo, pertai priesz sudų 
pasirodė, kad tas „plakimas“ 
buvo.

Paskutiniame laike isz Vii- 
niaus turime žinių, kad kra- 
žiszkė pro va gerai pasibaigė, 
nės 66 žmonės paleisti, o tik
tai keturi kalinyje ant metų 
pasodinti tapo.

f« •

— Lieplaukė Kauno yub.} 
Telszių pavieto. Lieplaukyje 
tapo pirma bažnyczia pastru- 
nyta 1621 m. per Ženiaiczių 
vyskupų Stanislovų Kiszkų; 
ji buvo pavesta Alsiedžių ku- 
nįgams ir skaitėsi duktė Įft- 
lija ] tos bažnyczios. Sziųdien 
Lieplaukė yra parapija su 
vienu kunįgu. Lieplaukės 
miestelis yra suvisu mažas, nės 
žydų kareziamų tėra trys ir 
pora kromelių; taippat ir Že- 
maiezių czionai gyvenanezių 
yra didelei mažai, nės mieste
lis netur jokios prekystės ir 
tie patys žydeliai yra visiszkai 
nususę. Lieplaukės bažny
tėlė yra graži, nės dar neseniai 
buvo isztėpliota. Klebonas 
tos bažnyczios kunįgas Prane- 
kevyczius 30 m. kaip czionai 
gyvena ir labai gerai sugyve
na su savo parapijonais. Va- 
žiūti prie ligonio jis niekados 
nesirango, nors kasžin koks
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deszine puse, antra po kaire. 
Per abidvi yra tiktai vienas 
pilvas. | Jelgavoje javai yra 
labai pigus, už rugių pūrą 
moka 1 rub. 20 kap., miežių— 
1 rub., avižų 90 kap. Gaspa- 
dorini dėl javų pi gy bos baisiai 
dejūja. Rygoje pūdas rugių 

nuvirto ir rau-.jo^—56 kap., avižų 50—68 k., 
| miežių 40—80 kap. Liepoju- , 

buvo ję pūdas rugių 54—55 kap., 
, Liu- avižų 50—68 kap., miežių 41- 

Aliojizas, Ki- 45 kap. Vidbodėje pūdas ru
gių 52 kap., avižų 40 kap.,

nutų iszėjo laukan. Pagrįžus 
žiuri, kad Taduko nėra. Pra
dėjo jo visur jieszkoti, niekur 
nerasdama. Ant galo ji į kubi
lą su raugai u pažiurėjo ir pa-

nės už kapą gyvų j1 matė kojales ten bekyszan- 
ežias. Pasirodė, kad kodi

nei metų ne

bjaurus oras butų, tai p pat jis 
savo parapijomis suszelpia ir 
•juedegiszkai, i indams tiktai 
menkus procentus. Jis taip- 

'pat negailias! pinįgų dėl savo 
genezių, idant jiems dūti 
mokslą; jau triaeziam savo gy- 
minaieziui dūda pinįgus dėl 
apsiszvietimo. Szįmet Vasario 
mėnesyje klebonas apturėjo 
didelę nelaimę, n ės sudegė 
svirnas [klėtis | su grūdais ir 
kitais daigiais, ale dar didelė 
Dievo malonė, kad triobos ne
užsidegė, tada jau ir bažny- 
ežios nebūt likę. Žmonės da
bar, mylėdami savo kleboną, 
tūjaus pradėjo vežti medžius, 
grudus, taip kad pradžioje 
Balandžio mėnesio buvo jau 
naujas svirnas pastatytas. 
Lieplaukėje yra ypatingas bū
das užsilaikęs per Velykų nak
tį. Czionai Velykų naktį su- 
sirėnka dideli būriai jaunų 
vaikinų, kurie visą naktį di
delius neramumus daro, maino 
kepurėms, žydus lupa ir t. t. 
Žydai jau žyno tą Velykų 
naktį ir dėlto gerai apsisaugo, 
duris ir langus užsidarinė- 
darni, bet tas visas žydų at
sargumas mažai jūs gelbėja, 
nės vaikinai, prisirinkę akme
nų,ir pasiėmę mietgalius, vie
ni daužo langus, o kiti su mie
tais net suvisu pakelia į 
augsztą žydo triobą. Dabar 
Ant Velyki| nakties yra didelė 
policija sutraukiame, idant 
Suturėti tą visą būrį vaikinų; • 
iszdalies jau policijai- ir pasi
sekė įvesti taiką, nės szįmet 
per Velykas viskas czionai ap- i 
ėiėjo tykai. Žemė Lieplau
kės parapijos yra suvisu ne
vaisinga, nės czionai vis dau
giausiai smiltis ir žvyras, to
dėl yra ežia priežodis pas žmo
nes: kada Alsėdžiūse prasti 
metai, tada Lieplaukėje badai. 
[Lieplaukė nū Alsėdžių 7 
viorstai atstu], Szįmet neži
noma isz kokios priežasties 
didei iszdvėsė vėžiai ežerūse: linio virszĮnįko pati, Liucino 
Gerbonto, Gelžės, Kurmės iri miesto Andrejevo, į kuknę su 
visoje upėje Srūjoje taip, kad kūdikiu nuėjo ir jį ant stalo 
szįmet czionai dideles daugy- pasodino, o pati ant kelių mi-

bes vėžių su tinklais isztraukė 
negyvų. Žmonės sako, kad 
buvus vėžių cholera. Reikia 
žinoti, kad czionai paskutiniu- 
se metūse vėžiai buvo didelei 
pabraugę
vėžių žydai mokėjo po 60 ka
peikų ir jie veždavo vėžius į kįs, kuriam dar 
didelius europėjiszkus miestus buvo, į kubilą 
ir gaudavo tenai didelius pi-; gale paskendo.
nįgus. Žmonės buvo didelei | Dyvinas atsitikimas 
pradėjo tū amatu užsiimti, į vėl Civkusalių kaime 
taip, kad kožnas upelis buvo cino pt 
apgultas nū gaudytojų, už vis j kusezio gaspadorio sūnūs, 
daug vėžių galima buvo gauti stip/as ir diktas keturių metų 
upėje Srūjoje. Szįmet dau-I vaikas, isz savo valios į misz- 
gumas buvo užrandavoję tą^ ką nuėjo, kur paklydęs per 
upę, ale visi randaunįkai ap- dvi dieni 
sigaudino, nės beveik visi vė-, ną dieną po szeszis 
žiai iszdvėsė. Grovas Czaps- i eidamas.
kis jau suvisu nusigyvena, nės; uos aną atradę namon atvedė, 
dvarus ir miszkus baigia par- bet jau mirsztantį. [Novosti). 
davinėti, lėknus, miszkais! —Kuldinga (Goldingen | 
apaugusius, iszdalyjo į gabalus pavietavas miestas, Kuržemėje, 
žemės po 10 20 ir 40 desetinų'ant Ventos upės, kuri nū po- 
ir pardavinėja žmonėms. Jis ros metų, valdžiai pasirūpinus, 
pats suvisu mažai gauna pinį- irklinga pasidarė, nū juros 
gų, nės yra bankoje kaltas.'nū Vęntspilės pradėj 
Lieplaukiszkiai yra gana tyn sulyg Kuldingai. 
szaunus vyrai, nors jų žemė akmens 
yra nederlinga, vienok jie ūkę buvo paojingi, 
veda gerai, taippat dar ežio- arba dinamitu 
nai keletas ukinįkų pradėjo Augszcziau Kuldingos garlai- 
miszkais vartavotis ir jiems , viai, nei botai eiti negali, nės 
didei gerai sekasi. Butų la-ten yra ant 10 pėdų per ak- 
bai naudingu dalyku, kadįmenis augsztas vandens pūli 
musų pinįgūcziai lietuviai at-! mas. Žuvys, kurios nori, į 
kreiptų akis ant miszkų, isz augsztą eidamos, tą vandens 
to jie 
taippat jie uždiitų didelį smu- iszszokti. 
gį žydams, nės sziądien žydai 
isz miszkų baisiai greitai pra- 
lobsta. Czionai pirm keleto 
metų buvo didelei daug misz
kų, ale, einant silpnyn dvar
poniams, jie iszpardavė savo 
miszkus žydams pusveltu. 
Sziądien czionai vieni kelmy
nai rogso.

Kadagini.szkis.

vaikszcziojo, kož-
viorstus

Ant treczios die

Dideli 
kurie 9 dėl irklavimo 

tapo iszimti

pūlimą pareiti, turi
Vietiniai 

pertai ant pat to 
augszcziau vandens
gulscziai pastato, o žuvys no 
rin ežios 
limą

žvejai 
pūlinio 
tinklus

ni! žemiaus szitą pū- 
perszokti, į tinklą 

Kuldinga turi kata
likų bažnyczią, ir guli labai 
gražiame padėjime ant kelių 
kalnelių. Turi 10,000 gyven
tojų.

— Isz Latvijos. Liūdnas, 
Vydb'odės rėd. „Novosti“ 
raszo, kad per tas dienas ka-

— Jelgavoje dabar yra dėl 
parodos dvi suaugusi nū gi- 
mimo seserį isz Indijos, turi 
penkis metus amžiaus. Vie
na vadinosi Radika antra Do- 
dika. Anos yra nupirktos nū 
tėvų. Viena turi szirdį po

Liepoj aus Lauki nįkystės 
sindikatas] | szįmet savo ak- 
cijonieriams iszmokėjo 20 
procentų dividendos. | K ra j | 
Gražus tai uždarbis! Gerai 
butų, kad, apart keidainisz- 
kių, kurie jau tokį kromą 
1892 mete uždėjo, ir kiti Lie
tuvos gyventojai pasektų.

1] Gaspadorių sudėtinis krornas, 
kur netiktai viską nuperka, bet ir 
savo gaspadorystės tavoms: dobilų 
sėklas, virves, kanapes, linus ir t. t. 
parduda. Uždarbiu ar trota pagal 
įnesztus pinįgus dalinasi.

44.

Isz Kitur.
— Suvienytos

Barzdaskutis, P. Pepper, turė
damas ligą, proto sumaiszimąr 
kurią įgavo per girtybę, pa- 
ėmęs už liežiuvio su ranka,

laukan, ir taip smarkiai su 
dantimis sukando, kad lie- 
žiuvis beveik nukrito. Tar
nai pamatę tai, norėjo jį su
ėmus gelbėti, bet szia taip į- 
dukusiai gynėsi, jog reikėjo 
pusės tuzino žmonių dėl jo pa
ėmimo. Pribuvę daktarai 
nors ir sulaikė kraują cziuksz- 
la bėgantį, tacziaus jau buvo 
per vėlu ir beprotis,po keturių 
adynų tąsimasi, pasimirė.

Be jokios kaltės tapo laike 
rinkinių 25 lenkai brutaliszku 
budu auaresztavoti.
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Lietuvininku
— Pittsburgh, Pa. 7 Lapk. 

Už dviejų mylių nū Rockvoad 
susidūrė du trukiai, prie ko 
szeszios žmogystos tapo už- 
musztos, ir keletas sunkiai 
sužeista.

Stėtūse Tenn. ir Ark. pra
sidėjo dideliai miszkų gaisrai. 
Liepsnos, vėjo pucziamos, 
siauczia į visas puses ir viską 
sutikdamos naikina. Gyven
tojai, pametę namus ir visą 
turtą, bėga į tas vietas, kurios 
nėra gyvenimo paojaus.

— Roma, 8 Lapk. Popie
žius turėjo sziądien paskutinę 
konferenciją dalykė suvieny
simo rytinės bei scbyzmatiszkos 
bažnyczios su katalikiszka. 
Konferencija pasibaigė ant to, 
kad penki katalikiszki patri- 
jarkai rytūse tapo pripažinti.

— Iszbalzaminavotas caro 
lavonas bus palaidotas sziame 
mėnesyje Petro ir Povylo k re 
pastyje, cerkvėje minėtų dvie
jų apasztalų, kame yra kavo- 
jama beveik visų Romanovų 
carų szeimyna.

Mirus carui, paėjo gandas, 
kad Dr. Zacharinas netikt, 
kad jo negydė kaip reikiant, 
bet pagalinus pats jį buvo už 
n ūdijęs; todėl, ypacz tamsus 
žmonės, užpūlę jo namus Mas
kvoje, iszdaužė langus, iszver- 
tė duris, o ir patį Zachariną ir 
jo szeimyną butų iszrauszusi, 
jeigu policija nebūtų jų paė
mus į savo globą. Taipgi 
darė demonstraciją priesz Za
chariną ir Maskvos universi
teto studentai.

11d. szio mėnesio caro la 
voną isz Sevastopolio atgabe 
no į Maskvą, kame didei isz- 
kilmingai buvo priimtas, o 12 
d. szio mėn. su nemažesniu isz- 
kilmingumu tapo iszgabentas 
į Petropilę, kame bus szią ne
dėlią palaidotas. Mirusiam 
carui davė vardą „Pakajaus 
Darytoj aus“ (Mirotvorec).

Naujas caras Nikalojus II

savo atsakyme ant pasveikini
mo ir padonystės iszreiszkimo 
Sinodo ir Senato, iszsitarė, kad 
jis visas savo pajiegas paszvęs 
ant to, kad savo mylimą Mas- 
koliją laimėje užlaikyti ir pra- 
voslaviją drutinti ir platinti.

Taipgi ant prisiųsto adreso

— Requiescat in pace. ..
— Tegul atsilsi pakajuj. . .
Ir vėl tyla ant visų kapinių 

nū Maskvos bajorijos ve ką paplitus, tik vėjas, lengvai 
jis atsakė: „Isz žinios jūsų isz- judinantis berželių szakas, lyg 
tikimos paspirties seinsiu asz • sznabždėjo: Amen, 
jiegas dėl iszpildymo taip 
sunkių ir taip anksti ant ma
nęs uždėtų pareigų; asz apver
siu visas savo spėkas ant tar
navimo savo numylėtos žemės“.

Du pasilenkę szeszėliai, jū- 
dėsni da už tamsią naktį, slen
ka iszlėto per kapus: rodos isz 

!jūdų kryžių iszlys koks baltas 
prajovas; — rodos, berželiai, 
greitai švaistydami szakomis,

D2 d. szio mėn. pranesza isz szaukia jūs po savo pavėsiu, 
Londono, kad Turkijos Ar Įslapcziai szypsodamiesi,— bet 
menijoje gyventojai kurdai szeszėliai nebijo nieko, ant 
užpūlę iszpjovė 3000 armėnų, nieko i

nebijo nieko,

vaikų ir nemažiau kaip 
kainu s suardė.

Pereitą nedėlią Vokietijoje 
naszlė Langlicli, negalėdama 
su savo dviem vaikais iszsi- 
maitinti, nuėjo ir įpūlė su jais 
į ežerą. Ežero bangos užden
gė nelaimingūsius nū vargin
go gyvenimo; bet žmonės, tai 
pamatę, dar paspėjo prie gy- 
vybos naszlę ir vieną vaiką 
isztraukti isz ežaro prieglobs
ti es.

Kynams visai kreivai einasi> 
japonai jau baigia jūs smaug
ti. Japonai pereitą nedėlią 
užėmė vieną isz drueziausių 
kyniszkų drutvieczių, Portą 
Arthurą visai lengvai, nės Ky
lių kareivių perdėtiniai, dar ja
ponams ateinant, palikę drut- 
vietę,iszbėgo. Taip gi tą paezią 
nedėlią užėmė japonai ir kitus 
du Kynų kariszkus portus. 
Kynai jau aiszkiai pradeda 
praszyti japonų pakajaus, pri
žadėdami užmokėti visus ka
rės kasztus, o pagaliaus ir Ko
rėją neprigulminga vieszpa- 
tyste pripažinti. Japonai sa
vo karės kasztus skaito į $ L00,- 
000,000. Suvienytos Valstir 
jos nori būti tarpinįkės tarp 
kynų ir japonų sutaikinime 
bei karės paliaubų padaryme.

Brolis ir sesuo.Apysaka.
Paraszė Vaikas.

Vėjas, lyg įnirszęs, labjaus 
pakrato virszunes berželių — 
smarkiai bangos upės atsilie
pia garsiu oszimu, o įnėnū, 
drebėdamas lyg karsztligėj4, 
lenda už skystų palszų debe
sių.

Sztai boksztinis laikrodis 
suskambėjo: iszsyk lėtai, to
lyn balsas bangūdamas slydo 
per orą, bet vėjas jį sumalszi- 
no.

Szale už varsnų skamba 
gergždiantis balsas gaidžio.

Vidurnaktis!. .. Vėjas bis- 
kį nutyla, tartum naktis at- 
gaivina savo jiegą, idant il
ginus laikyt gamtą savo tam- 

Da valanda, ir vėjas vėl cy
pia, balti berželiai ant kapi
nių lingūja, bangos ūžia. . .

Sztai du szeszėliai spareziai 
žengia miesto linkon, nieko 
nekalbėdami, tik greitus jų 
žingsnius kartoja aidas.

Ėjo smarkiai,greitai,aplenk
dami pažymesnes gatves, o 
sprusdami į tamsesnes pakam
pes, kur nepasiekė margstanti 
liktarnų szviesa.

Ar subarszkėjo per akme
nis ratai, ar szvilptelėjo suš
audęs vežėjas ar suturszkė 
žandarų szvilpynė, — kelei
viai lyg pagreitįdavo žingsnius

ir areziaus glausdavosi prie 
sutersztų bakužių, garsiai tasz- 
kydami purvyną.

Sztai jau mirgtelėjo pasku
tinė liktarna, paskutinė mies
to bakūžė dingo tamsoje, o 
ant kelio riogsojo gana auksz- 
ta tvora. Bet ji nesulaikė 
greitus keleivius: urnai per- 
szoko per ją, o po jų kojomis 
kasžin kas aiszkiai susznabž
dėjo: buvo darže.

Kojos jų dažnai kliuvo už 
iszsiplėtojusių bastuczių, ku
rie traszkiai lūžo ir braszkėjo 
minami į žemę; bet neilgai 
keleiviai ten užtruko: priėję 
tvorą perszoko ją ir klampo
dami minksztą dirvą, ėjo vars
nas tiesiog, paskui pasuko po 
tiesiai ir urnai dingo už tam- 

trobėsius.
Sulojo szunes, bet, nuramįti 

negarsiu szvilpimu ir keliais 
žodžiais, nutilo.

Keleiviai pradėjo barszkyti 

gai energiszkai skambino į 
stiklą, bet ilgai nieko nebuvo 
girdėti. Paskui lyg kas vidu
ryj4 sunkiai atsiduso, davėsi 
girdėti lėti žingsniai ir durys 
atsidarė.

— Kas ežia? 
tamsi žmogysta, 
durų.

— Tai mes: 
drius, atsakė viens keleivis.

— Gerai. Aniems žinią da
vėte?

— Jau.
— Tai nėr ką laukt: eikit į

susznabždėjo 
stovinti tarp

Tai tarus, pusiau balta žmo
gysta smuko tolyn: turbūt ap
sivilkus ilgais kvoldūtais ru
bais, nės einant sznabdėjo ir 
cziūžė per aslą.

Keleiviai paskui ją įėjo į 
vidų ir durys užsidarė. -

Po valandai langūse pasiro- 

tik užduryj1 buvo girdėt ne- 
aiszki, malszyta sznekta.

Urnai ant kiemo pasirodė 
kitos dvi žmogystos, szunes isz 
syk sulojo, bet urnai nutilo.
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Keleiviai, atsargiai prisiar

tinę prie durų, paklabino.
— Kas ten? — užklausė isz 

vidurio plonas balsas.
— Mudu, — atsakė kelei

viai.
Durys atsidarė, ir keleiviai 

isznyko tamsioj4 priemenioj*.
O grįczioj4 vis buvo tamsu, 

tik sznektalyg buvo aiszkesnė.
Kas tai butų? — Bet mie

ganti naktis neirždūda to klau
symo: — paslaptinėms žmo
gystoms liūsai leidžia niekinti 
savas tiesas. )

(Tolinus bus).

Isz MM dim Amerikoje
— Scranton, Pa., 6 Lap- 

kriczio. Gūdotina „Vieny
bės“ Redakcija, meldžiu pa 
taipįti szitą daneszimą.

5 dieną szito mėnesio buvo 
laikytas mėnesinis susirinki
mas ),Lietuviszkos Scrantono 
Žvaigždės“, taip vadinamos 
teatraliszkos draugystės. Sza- 
le bėganczių reikalų, kurie 
buvo apsznėkėti, tapo sudėti 
į rankas bažnyczios komiteto 
$10, kurie buvo uždirbti per 
draugystę isz atgraito teatro 
26 d. Rugsėjo szių metų.

J. B.

kis szimtus. 
' me
statysime bažnyczią, dabar ne
galime suspėti priesz žiemą, 
tai nors skiepą įtaisysime, kur 
galėsime savo pareigas, kaip 
dvasiszkas, taip ir tautiszkas 
atlikti. Skiepas viso labo 
kasztūs 4000 d. su keliais 
szimtais; jis bus iszmurytas dai
liais akmenais. Kad būtumė
me nesulauke kunįgą, butų 
buvę szlektai, uės jau parapi
ja buvo pradėjusi sklaidytis į 
szalis, kaip žąsiukai pavasarį 
po lietui. Po pribuvimui ku- 
nįgo M. Pėžos į Scrantoną, visi 

[reikalai pradėjo eiti geriaua. 
Mesbekunįgo to ne būtumėme 
padarę per penkis metus, ką 
dabar per keturis mėnesius. 
Taigi mus prabaszczius yra 
vertas pagyrimo ir padėkavo- 
nės nū Scrantono parapijonų. 
Visi linkiame jam kūnoge- 
riausios sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo.

Pas mus užsimezgė nauja 
lietuviszka muzikaliszka ban- 
na, po vardu D. L. K. Gedi-

• Miszparus taipgi laike gūd. dėtas iki szv. Velykų, o kas 
dievmaldystę, pakol pa- kun. B. Žindžius. Po miszpa- iki tam laikui neužsimokės 

rų trumpai, bet karsztai pra- bus su jū kitaip padaryta.' 
sznekėjo į lietuvius. Savo Taip gi nutarta peczius į baž« 
sznekoje pasakė, kad tikt pa- nyczią sudėti ir tris altorius 
kelyje užkliuvo Pittsbughe įtaisyti, didįjį už $550, o szo- 
ir, kad dvasiszkos vyriausybės ninius po $150 be figūrų, 
ir Dievo toks noras buvo, kad Mitingas buvo atliktas gražiai 
jis nū pradžių savo kunįgysiės ir rimtai, sustabdant balsus 
turėsiąs darbūtis dvasiszkūse neiszmanėliams. Tokio mr- 
dalykūse ne tarp savųjų, bet tingo turbūt dar nebuvo buvę 
tarp svetimtauezių. Bet, sa- Wilkes-Barrė‘je, nės neiszpa- 
kė toliau, jeigu bus galima, sakytai buvo daug žmonių au
kai po karsztas lietuvis, visa- sirinkę. Be abejonės dabar 
dos yra pasirengęs triūsti tarp parapijos reikalai prasidės ei- 
savųjų kaip dvasiszkūse, taip ti geriau, neg pirma.
ir tautiszkūse dalykūse. Po- Parapijonas.
tam pagyrė vietinius, lietuvius ----------------- ?
jog jie tokią gražią bažnyczią 4 d. szio mėn. Philadelphia 
įstengė pastatyti, gražų korą joje, Pa., užsidėjo lietuviszkas 
sudaryti, o taipgi ir už darba- kliubas po vardu „Lithuanian 
vimąsi ant grynai tautiszkos political independent Club“. 
2"___ ‘ Ligsziol jau įsiraszė 48 sąna-dirvos.

Už tą visą Pittsburgh© lie-Iriai, bet yra viltis, kad už mė- 
tuviai siunezia per ,, 
szirdingą padėkavonę gūd. 
kun. B. Žindžiui.

J. Petrikis.

- — Scranton, Pa., 3 Lap. 
Per gūdotiną musų kleboną kn. 
M. Pėžą storonę jau pradėjome 
rūsztis apie bažnyczios staty
mą. Panedėlį, 29 dieną Spa
linio, pradėjome skiepą kasti. 
Visi parapijonai apsiėmėme 
jį iszkasti, kožnas dirbdamas 
po vieną dieną. Kad butų 
reikėję samdyti darbinįkus, 
tai butų kaszto mažiausiai $500 
pasidarę. Taip spėriai eina 
darbas, ką net angliszki laik- 
raszcziai didei iszgyrė lietu
vius už jų gerus darbus. Už 
trijų dienų bus skiepas isz- 
kastas ir pradėsime jį mūryti. 
Bažnyczios plianas yra toks: 
115 pėdų ilgio ir 55 pėdos 
ploczio su dideliu augsztu 
boksztu; joje galės tilpti viso 
labo žmonių į tūkstantį pen-

4 d. Lapkriczio atsilankė pas 
raus, važiūdamas į Detroitą, 
gūd. kun. B. Žindžius, kuris 
pirmas miszias turėjo 30 pe
reito mėn. Baltimorėje, ir lai
kė antras primicijas lietuvisz- 
koje szv. Kazimiero bažny- 
ežioje. Nors vietiniai lietu
viai apie tai nežinojo, tacziaus 
laike dievmaldystės prisipildė 
bažnyczia netik lietuviais, bet 
ir svetimtaueziais. Pusiau 
miszių vietinis prabaszczius, 
gūd. k. J. Sutkaitis, perskaitė 
evangeliją ir pasakė susirin
kusiems, kad atsiprovinėja 
primicijos, ir kad po jų bus 
suteiktas palaiminimas. Taip 
gi apie tai praneszė ir svetini- 
taueziams angliszkoje kalboje. 
Pasibaigus miszioms, koras
užgiedojo „Veni Creator“, o rapijonai nutarė mesti 
primicijantas pradėjo susirin- $2 apsivedę, o $1 vienstypiai; I baszczius J. Masziotas. 
kusiems palaiminimą suteikti, terminas užsimokėti ant jų pa- lietuviai didei džiaugiasi, nės

“•nėšio daaugs iki szimto.
Kliubo komitetas isz szių 

sąnarių susideda: prez. Teofi
lius Dubia, vice-prez. Jonas 
Songaila, sekret. Antanas 

4 I Mankevyczius, finansų sekret. 
Buvo visūtinas Vincas Žalneraitis, kasier. 

susirinkimas, ant Antanas Juszka.
iszrinktaa naujas Kaip girdėti, tai tarp Phi*- 

o taipgi nutarta ladelphijos lietuvių darosi 
Kapinės partijos, ypacz tarp kriauezių

liūs Dubia,

— Wilkes-Barre Pa., 
Lapkriczio. 
parapijos 
kurio tapo 
komitetas,
nupirkti kapines.
[4 lotai didumo] yra suderėtos I ir pabrikaptų, kurie tarp sa- 
už $600. Ant kapinių nupir vęs kariaudami, nemažai ken
kimo parapijonai dės: apsive- kia vietiniams lietuviszkiems 
dę po $2.oo, o vienstypiai po dalykams. Labai butų nau- 
$l.oo. dingą, kad iszmintingesni ir

— Wilkes Barre, Pa. 4 szviesesni vyrai pasirūpintų 
d. Lapkriczio buvo laikytas tai panaikinti.
parapijos mitingas, ant kurio 
liko daug dalykų nutarta. 
Pirmiausiai liko 
naujas parapijos komitetas. 
Prezidentas senasis liko isz- 
mestas, o jo vietoje aprinktas 
Antanas Vaitkevyczia, taip gi 
ir kiti nauji. Paskui nutarta 
paimti kapines, kurias kom 
panija dūda ant Whiskey Hill j 
už 600 dol., t. y. tris lotus po 
230 pėdų ilgio ir 50 pėdų plo
czio, o ketvirtą uždyką. Pa- 

ant jų

— Pittston, P d. 4 Lapkri- 
iszrinktaa I ežio. Prasidėjo, 4 d. szio mėn. 

nedėlioję, ketu riudeszi nitų
adynų dievmaldystė, o pasi
baigė 6 d. szio mėn., utarnike 
vakare. Ant tų didelių atlai
dų pribuvo, apart visai mažo 
skaitliai]# sveti mtaiitiszkų ku- 
nįgų, gūd. lietuviszki kk. Ply- 
mouth‘o prabaszczius kun. A. 
Burba, Wilkes-Barres pra
baszczius M. Szedvydis ir 
Freelando au Ilazletono pra- 

Visi
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netikt, kad kiekvienas, kuris 
norėjo, lengvai priėjo szv. 
spaviednės', bet taipgi tapo 
tikėjimiszkai sudrutintas per 
lietu viszkus pamokslus, kuriūs 
turėjo per tris dienas lietu- 
viszki kunįgai.

— Plymoutho lietuviai A- 
merikos mkėsai balsavo, kaip 
jau buvo praneszta, 6- d. szio 
mėn. ne už partijas, bet už ge
rus ir darbinįkams prielankius 
žmones.

— Girdėti, kad Forest City 
lietuviai susilaukė dievobai
mingo tvirto lietuvio kun. 
Kuro, neseniai atvykusį isz 
Lietuvos. Trfdgi, galima pa 
sitikėti, kad Forest City tikė 
jimiszki ir tautiszki dalykai 
dar žymiau, negu pirma, kils 
augsztyn.

Susivien. reikaluose.
Prie „Susiu“ prisiraszė. 

Cleveland, Ohio. Dieną 4 tą 
Lapkriczio, szių metų, lietu v - 
nįkės, prigulinczios prie „Su- 
si v.“ kaipo pavieniai sąnariai, 
suėję ant meetingo, nutarė su
tverti moteriszką „Susiv.“ ku 
pą. Marijoną Oleszinskienę 
aprinko naujos moterių kilpos 
prezidentka. Prigulincziųjų 
prie, „Susivienyjimo“ moterių 
pirmiaus Clevelande buvo de 
szimtis. Per meetingą prisi
raszė dar penkios naujos, to- 
dėl dabartės prie „Susiv.“ mo
terių kupos Clevelande prigu
li penkiolika sąnarių. Dailus 
būrelis... Yra tai pirmuti
nė moterių draugystė prigu
linti prie „Susivienyjimo“. 
Garbė Clevelando Lietuvėms! 
Paveizda jų te seka kitos lie- 
tuvnįkės!

kun. J. Žilinskas.

gromatnyczia.
T. Petkui, sekretoriui D r ės 

Didžio Kunįgaikszczio Vytau
to, South Boston‘e. Tamsta 
užmėtinėji J kad tarpe „Susi
vienyjimo“ vyriausybės nėsą 
jokios tvarkos, kad ji neatlie

kanti kaip reikia savo pride- 
rysczių ir nesusižinanti tarp 
savęs kaip reikia. Bet Tamsta 
ir visos jūsų draugystės sąna
riai turite atmyti, kad mes 
naujai užstojusi vyriausybė už 
senąją neatsakom. Be to, bu
kite Tamstos s pa k ai n i taip 
asztriai neprivalote raszyti, 
knįgos ateis.

T. Varanavycziai Sekre
toriui dr-ės Szv. Stanislovo. 
Carbondale Pa. konstitucijas 
iszsiuntėmė.

K. J, Žilinskas, 
prezidentas „*9. L. yl.“.

Pasargos.
Draugystės, kilpos ir pavie

niai sąnariai, jeigu naujai pri- 
siraszo prie ,,Susivienyjimo“, 
turi kreipties Įsu visa kūmi 
pas „Susivienyjimo“ preziden
tą. Pas prezidentą taipgi turi 
prisiųsti ir naujai prisiraszan- 
ežiu jų vardus.

Draugystės, kilpos ir pavie
niai sąnariai, kurie jau prie 
,,Susivienyjimo“ priguli, mo
kėdami metinę arba posmerti- 
nę, pinįgus privalo siųsti tie
siog pas kasierių, o vardus tų, 
kurie užsimoka, pas sekreto
rių. Pakvitavoriės-gi, pagal 
seimo nutarimą, bus padeda
mos ne recziaus, kaip sykį ant 
mėnesio.

„Susi vie n.“ Vyriausybė.

Draugystės, kilpos ir pavie
niai sąnariai, siųsdami pinįgus 
pas kasierių, gali siųsti per 
expresą, per pacztavą money 
order ir per registravotas gro- 
matas. Mažas pinįgų rokun- 
das gali siųsti paczto markė
mis. Kas siunezia, turi patsai 
ir kasztus už siuntimą užsimo
kėti.

Kas nori gauti nū kasie- 
riaus atsakymą, ar jojo pinį
gus priėmė ar ne, privalo į- 
dėti už du centu paczto mar
kę, kitaip atsakymo negaus. 
A. Teplius zis, kasier. S. L. A.

Tėmykite: Scrantone Pa.,

p. P. Lipavyczia nupirko sa- 
liuną nū p. Blažio ir jau jame 
apsigyveno, tadgi neužmirsz- 
kite pas jį atsilankyti.

Balius!
Skaityk, o perskaitęs atsimyk, kad 

bus Balius szv. Kazimiero draugys
tės Waterbury Conn., 28 dieną Lap
kriczio (Novembrio) ant Corcordia 
Hali 305 Bank str.

Draugystė maloniai užpraszo vi
sus ir visas.

Prasidės ant 7A vakare.
Tikietas 25 c. Mergos dykai

Ei Vyrai, Balius!
New-Yorke 24 (subatos vakare) 

Lapkriczio bus ant New Irving 
Hall, 220 Broome str., 22-ras meti
nis szv. Kazimiero, draugystės Ba
lius, szauni muzykė bus p. Žilinsko, 
tos paezios draugystės sąnario. Szv. 
Kazimiero dr. komitetas maloniai 
užpraszo visus Brolius ir Seseris isz 
visos apylinkės, kaip tai: Williams- 
burgho, Brooklyno ir Jersey City. 
Broliai Lietuvaicziai ir Sesės Lietu
vaitės nepamirszkite tą subatos va
karėlį (24 Lapk.) pasiriktuti drutus 
czeverykus, ba p. Žilinsko orkestrą 
taip smagiai rėsz visokius szokius, 
kad prasti czeverykai szokant turės 
trukti. O ir jus moterėlės nepasili
kite su savo vyreliais, bet atvykite 
ant tos gražios zobovos.

Komitetas.

Balius! Balius!
Bus didelis Ilazletone, Pa., 

balius ant naudos draugystės 
SS. Petro ir Povylo, panedė- 
lyje, 19 diena Lapkriszio ant 
salės Concordia N. 136 East 
Broad str., prasidės 7 tą va
landą vakare. Tikietas 25 c.

B™
„Trtibns kova vardan Vleszpalies1,

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

Juk ir paezioje Maskolijoje 
beveik nei viena byla neapsi 
eina be szunad vokaezių ir szitie 
,,ablakatai“ tenai nemenkiaus 
siurbia žmonių kraują, kaip 
ir musų „obroncos“ ir „patro
nai“. Priegtam nereikia už- 
mirszti nei to, kad pagal įsta

tymą kiekvienas žmogus nesu
prantantis maskoliszkos kal
bos turi tiesą reikalauti sude 
prisiekdinto vertiko, kuris 
taippat gerai gali iszguldyti 
jo reikalą, kaip ir jis pats, jei
gu mokėtų maskoliszkai, to
kių tai vertikų musų žmonė- 
mis kur tiktai galint ir prigu
lėtų reikalauti nū maskolisz- 
kų audžiu net ir tokiūse atsi- 
tikimūse, kada ir patys lietu
viai ga]i susisznekėti masko
liszkai. Ir su paežiais masko
lių virszinįkais prigulėtų net 
ir tyczia nekalbėti maskolisz
kai; tokiu savo pasielgimu 
mes visgi apsunkintumėme 
padėjimą maskoliszkų czinov- 
nįkų musų kraszte, o nevieną 
isz jų rasi net ir priverstų 
sziek tie apsipažinti su lietu
viszka ir nebijoti, kaip velnias 
kryžiaus, vietinių kalbų, kaip 
tai dabar daro maskoliai gy
vendami tarpu svetimtauezių. 
Pažiūrėkite ve Varszavoje arba 
nors ant Kaukazo arba Tur
kestane: visur kur tiktai vie
tiniai gyventojai nekalba mas
koliszkai ar tai tyczia ar dėlto, 
kad nemoka, tai ir tie patys 
maskolių czinovnįkai tūjaus 
pramoksta vietinių kalbų, o 
sykį pramokę, paskui jau ne
sigėdi vartoti ją, kada prirei
kia. Tiktai viename sykyje 
isz maskoliszkų ucziliszczių ir 
maskoliszkos kalbos galėtų 
būti nauda dėl lietuvio, tai 
yra kada lietuvis nori dasi- 
gauti į augsztesnius mokslus. 
Vienok ir szitame sykyje nau
da pasidaro labai maža, kada 
pažiūri ant szito dalyko isz 
praktiszkos pusės. Ypaežiai
Kauno ir Vilniaus gubernijo- 
se, kur visi ueziteliai masko
liai, mokinimas vaikų eina 
tai j) blogai, kad per trejis-ket- 
veris metus mokintiniai netik 
negali prisirengti į gimnaziją, 
bet dažnai nei ant knįgų mas
koliszkai priderineziai skaity
ti neiszmoksta. Teisybė, dau
gumas mokintinių Sziaulių 
gimnazijos lietuviai^ ukinįkų 
•sūnūs, vienok tiktai retas isz
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jų papūla į gimnaziją tiesiog 
isz maskoliszkos ucziliszczės. 
Juk visoje Kauno gubernijoje 
žinomi taip vadinamiejie szve- 
dai, tai yra kandidatai į gim
naziją, kurie pulkais plaukia 
į Sziaulius ir tenai pas gimna
zijos mokintinius mokinasi ir 
rengiasi į gimnaziją. Offici- 
jaliszki gi ucziteliai, kurie 
Kauno gubernijoje paprastai 
ima nemažiaus kaip kokius 
5-6 szimtus rublių algos ant 
metų, visur toki niekam ne
verti, kad prirengti vaiką į 
gimnaziją beveik nei vienas 
isz jų nei per 5 metus neį
stengtų.

Tokiu tai budu ar sziap ar 
taip imsi dalyką, o naudos isz 
maskoliszkų ucziliszczių ir 
maskoliszkos kalbos vis nepa
matysi. Negali vienok pasa
kyti, kad szitos mokslinyczios 
butų taippat nenaudingus dėl 
paežių maskolių ir dėl svar
iausios jų uždūtės musų 
kraszte — naikinti lietuvystę 
ir versti musų žmones į mas
kolius. Jau viena toji aplin
kybė, kad maskolių valdžia 
szelpia ir užlaiko szitas uezi- 
liszczes, o kaip kur (Kauno ir 
Vilniaus gubernijoje) net ir 
varu varo musų vaikus į 
mokslą, gali būti aiszkumi da- 
rodymu to, kad maskoliai žiū
ro ant savo ucziliszczių kaip 
ant labai gero įrankio lietu
viams maskolinti. Ir teisybė, 
ar gi mes nematome kaip mu
šti yaikėsai, pramokę sziek tiek 
maskoliszkai, tūjaus griebiasi 
prie szitos kalbos net ir pa
prastame savo gyvenime ir to
kiu į)udu uždeda pirmą pama- 
tą^dėl sumaskolinimo Lietu
vos; ar gi mes nežinome, kokį 
klaidingą, numanymą įgyja 
musų vaikai maskoliszkose 
mokslinycziose apie^* norus 
maskolių valdžios, kiek melo 
jie tenai iszgirsta apie musų 
tikėjimą ir kaip, nei patys to 
nejausdami, jie pripranta žiū
rėti ant pravoslavijos ir mas- 
kolystės, kaip ant augszcziau- 
šio idealo. Tokiu tai budu 

visą klausymą apie maskolisz- 
kas mokslinyczias mes galime 
iszreikszti sziap: maskoliszkos 
mokslinyczios netik nenaudin 
gos musų vaikams, kuriems 
jos nedūda nei kokių tikrai 
naudingų žinių, bet atverniai, 
jos veda tiesiok į prapultį mu
sų tautą ir yra dėl maskolių 
vienu isz geriausių įrankių, 
kuriūmi jie gali žudyti lietu
vystę. Isz to jau aiszku, kad 
kiekvienas mylintis savo tėvy
nę lietuvis netik neprivalo 
szelpti maskoliszkų uczilisz- 
ežių ir raginti žmones leisti į 
jas savo vaikus, bet atverniai, 
kur tiktai galint atkalbinėti 
jūs nū to, aiszkinti jiems, kad 
maskoliszka ucziliszczė (kalbu 
labjausia apie Kauno ir Vil
niaus gubernijas) nieko bend
ro neturi su apszvietimu ir 
laime mus)| žmonių, ir kad vi
sa jos uždūtė tiktai tame, kad 
naikinti musų tautą ir tikėji
mą ir versti mus į maskolius. 
Bet kur gi tokiame sykyje 
mums jieszkoti tikro apszvie- 
timo, kuris juk poteisybei 
skaitosi už tvireziausią pama 
tą laimės ir medegiszkos gero
vės kiekvienos tautos? Atsa
kyti ant szito klausymo teore- 
tiszkai, žinia, labai nesunku: 
jeigu maskoliszka kalba ne
reikalinga lietuviams, ir, jeigu 
iszmokymas szitos kalbos da
bar atima musų vaikams visą 
mokslo laiką, tai aiszkus da
lykas, kad mokinti vaikus szi
tos kalbos suvisai nereikia; 
reikia mokinti tiktai lietuvisz- 
kai ir priegtam tiktai to, kas 
gali būti naudingu musų tau
tai ir jos ateitei, kas labjausia 
gali pagerinti būvį musų žmo
nių ir pamokinti jūs lengviau
sia gintis nū visokių siurbėlių, 
o ypaeziai nū maskolių. Bet 
ežia tūjaus randasi-ir klausy
mas grynai praktiszko pobū
džio: kas gi turi ir gali mo
kinti musų vaikus, kur ir isz 
ko? Iszriszti szitą klausymą 
jau labai nelengva, o vienok 
nū jo iszriszimo priguli visa 
ateitė musų tautos. Ameri- 

ti vaikus nei szios dienos da
raktoriai; juk dabar kiekvie
noje parapijoje, o kaip kur 
tai, ir kiekviename sodžiuje 
gali užeiti vieną kitą vaikiną, 
kuris ar tai gimnazijoje metus 
kitus iszbuvo, ar tai siminari- 
ją nepabaigė, ar sziaip kur 
įgijo didesnį apszvietimą, nei 
tas kokio reikia prastam žmo
gui. Nesunku butų ir pa
tiems žmonėms įsznekėti, kad 
jie nesigailėtų skatiko ant 
pramokinimo savo vaikų, ne- 
siganėdintų tūmi mokslu, ku
rį jų vaikai gali gauti nū da
raktorių — elgėtų, bet imtųsi 
sav geresnius ir brangesnius 
daraktorius isz apszviestesnių- 
jų vyrukų. Viskas butų ne
sunkų sudavadyti, — tik ant 
musų nelaimės ir szitame da
lyke kaip ir visame kame, kas 
yra geresnio musų kraszte, ant 
musų peczių slūgso sunki 
meszkino letena maskoliaus ir 
smelkia kiekvieną įžymesnį 
apsireiszkimą dvasiszko gai
vumo musų tautos. M^s.kolih 
valdžia gerai supranta, kad 
musų daraktoriai negali mas
kolinti savo mokintinių, bet 
atverniai pramokindami jūs 
lietuviszkai ir dūdami progą

kos lietuviams, žinia, nėra ką 
daug džiovinti sav galvas szi- 
tais klausymais: susirinkti į 
kūpą, pasisznekėti apie ap
szvietimą savo vaikų, sumesti 
sziokią tokią kruvapalaikę pi- 
nįgų, surasti tam tikrą mokin
toją ir uždėti mokslinyczią, — 
tai ir viskas, ką' reikia pada
ryti ameri kiecziams.

Bet suvisai kitokis padėji
mas Europos lietuvių. Nega
li, žinia, pasakyti, kad ir pas 
Europos lietuvius nebūtų no
ro arba net ir isztekliaus vai
kams mokinti, juk jau nū ne
atmenamų metų lietuviai be
veik visose dalyse savo tėvy
nės turėjo savo mokslinyczias 
ir savo mokintojus, kurie ne
mažai gero padarė dėl apsz 
vietimo savo tautos. Teisybė, 
daugumas szitų taip vadinamų 
,,d ar a k torių“ negalėjo ir ne
gali pasigirti nei moksliszkais 
diplomais, nei pedagogiszku 
savo gabumu. Daugumas isz 
jų - tai tie patys klumpiai, 
dažniausia seniai jau netin- 
kantiejie į darbą, be jokios 
nūvokos apie tai, kaip ir ko 
mokinti ir suprantamas daly
kas, kad ir pats mokinimas 
pas tokius daraktorius ėjo ir 
eina bepergerai; ^vienok jau skaityti lietuviszkas knįgas ir 
pati szita aplinkybė, kad mu- laikraszczius, jie tik t 
sų žmonės patys per savę, be sumaskolinimą Lietuvos, 
jokio užraginimo isz virszaus taigi persekiojimas 
jieszko mokintojų dėl savo i mokslinyczių ir 
vaikų, parodo, kad musų tau
ta palinkusi prie mokslo, ir 
kad prie geresnio padėjimo 
ir lietuviai galėtų susilyginti 
savo apszviestumu su kitomis 
Europos tautomis. Juk jeigu 
ir tokiose apszviestose žemėse, 
kaip Szvedija, taip vadinamie
jie keliaujantiejie mokintojai 
(beveik tie patys musų darak
toriai) turi nemažą įtekmę ant 
iszsiplatinimo apszvietimo tar
pu žmonių, tai dėl ko ir musų 
daraktoriai negalėtų tapti ge
rais platintojais tikrai lietu- 
viszko apszvietimo. Nesunku 
butų surasti ir ganėtiną skait
ini pramokusių vyryį, kurie 
kur kas geriaus galėtų moki n-

trukdo 
Už- 

naminių 
daraktorių 

'jau nū seniai tapė vienu isz 
svarbiausių uždūczių masko
lių valdžios musų kraszte, ir 
ko tolyn, to szitas persekioji* 
mas eina smarkyn ir ant galo 
ateina jau į tai, kad už moki
nimą vaikų jau ketina siunti
nėti net į Siberiją. Lengva 
suprasti kaip szitas uždraudi
mas bailiai skriaudžia musų 
tauta ir naikina jos apszvieti
mą, bet neabejotina nei tai, 
kad ir baisiausi prispaudimai 
nepražudys lietuvių; jau 30 
metų obrusiteliai, kaip pasiu
tę jodo ant musų sprando, o 
vienok lietuviai dar ir ikiszio- 
lei netik nepražuvo, bet net 
ir kyla kulturiszkai. Taigi
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ir szitame dalyke, jeigu tiktai 
tarpu lietuvių iszsiplatins tik
ras supratimas reikalingumo 
apszvietimo tautiszkoje kalbo
je ir dvasioje, tai nei peklisz- 
ki persekiojimai maskolių ne
sulaikys musų žmonių nū 
mokslo. Juk neglosto mas
koliai nei tų lietuvių, kurie 
užsiima platinimu lietuviszkų 
knįgų tarpu žmonių, o vienok 
knįgos tukstancziais platinasi 
po visą Lietuvą. Ir negali 
sakyti, kad platintojai knįgų 
turėtų didelį pelną isz savo 
darbo; daugumas isz jų ką 
tik galą su galu gali sudurti; 
juk kiek tai knįgų papūla į 
rankas maskolių' ir pražuvo 
ugnyje, kiek jų iszsimėto ir 
prapūla visokiose pakampėse, 
kada prireikia paslėpti jas nū 
maskolių, o su knįgomis, žinia 
prapūla ir sunkiai uždirbtas 
skatikas jų nesziotojų.

(Dar ne viskas)

Patarles.
Jei viszta nedėtų ir viszty- 

ežių neiszperėtų.
Ylos maisze nepaslėpsi.
Ir duris uždarius laikas bė- 

ga’! ■. ■ !
Iszalkušiam dūna rupi.
Iszgaiszo kaip žydo bitys. u 
Isz adatos vežimą priskaldo. 
Isz gražiausios pievos varlė 

szoka į balą.
Isz mažos kibirkszties didis 

kyla gaisras.
Isz pelų dulkių neiszvarysi.
Juk asz esmių ne isz kelmo 

iszspirta.
J ūdos gaspadinės rankos - 

balta dūna baltos rankos - jū- 
da dūna. į

Jū turtingesnis, jū szyksz- 
tesnis.

Jūres perplaukęs, klane ne- 
skęsi.

Kad tu marszkiniūse neisz- 
si tektų m.

Kada vilkas kaime, tada 
szunis lakina.

Kailiniai kakalio neszildo.
Kai Į> gegužė su užrisztomis 

akimis iszskyrė sav vyrą.

Kaip kipszas bijos perkūni
jos.

Kaip pasiklosi, taip iszmie- 
g°si-

Kalvis kibirszczių, minėjas 
dulkių nesibijo.

Kalk pakol karszta geležis.
Kalnas su kalnu nesusieina, 

žmogus su žmogum vis susieis.
Kam nekartu,tas nesiraukia.
Kam neskauda, tas nedejūja.
Karei kilus, pamesk valgį, 

galąsk dalgį.
Kartaus nieks nelaižo, saldų 

visi.
Kas ars, tas nepavargs.
Kas greitai bėga, tas par

virsta.
Kas ko geidžia, o žydas yi- 

sūmet pinįgų.
Kas nudegė liežiuvį su kar- 

sztu, tas ir szaltą pusto.
Kas nusidėjo, bijos ir vėjo.
Kas padarė gerai? Asz.

Kas iszsrėbė putrą? Nežinau.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Kas tavo burnoj1, tas ir szir-

| Ką pasėsi, tą ir pjausi.
Ką tėvelis sudėjo dūsauda

mas, tą sūnelis prarado kly
kaudamas.

Kiaulė dieną neknisusi, knis 
naktį. ‘d

Kiaulė lauke dvokia, ant 
stalo kvepia.

Keno vaikai, to ir vargai.
Įkinkęs jautį su versziu ne

paars, vedęs senis jauną nesu- 
gyvęs.

Kiti medžiai, kiti kirtėjai.
Klausęs senūlių, nesigailėsi.
Ko pats nenori, to kitam 

nedaryk.
Ko tykai, kaip vilkas avie

tyne. . ■’
Ko žiovauji, it karosas isz 

vandens isztrauktas.
Kokia galva, tokia ir kalba.
Kokia mėsa, tokia ir sriuba.
Kokia obelis, toki ir obūliai.
Kokiu saiku seikėsi, tokiu 

bus atseikėta.
Koks gimė, toks ir mirs.
Krūmas yra su ausimis, lau

kas su akimis.
Kumpų medžių dauginus 

miszke, ne kaip tiesių.

• Kunįgas du kartu pamokslo 
nesako.

Kur baras ar pinigus skai
to, isz ten bėgk szalin.

Kur rūmai, ten durnai.
Kur skauda, ten ir užsigau- 

na.
Ledas slidus, gyvenimas

Užri® «ž laitezli.
“vienybe lietuvniku”.

K. Jurkevicze Park Place ,,l,oo 
A. Plevak Turners Falls „L00
A. Judzevycze Edwardsdalle ,,1,oo 
A. Alyta Plymouth ,,l,oo
J. Karoblis Copake „L°°
K. Augulis Adelaide „1,00
V. Parlys Plymouth „1,00
A. Miller Wiola „L°o
F. Venckus Waukegan ,,2,oo
J. Szemszis Barnesboro „L°o
V. Butkautskas Shamokin „L°o
V. Liutkevycze Mahanoy City ,,l,oo 
A. Ambrozaitis Collinsville ,,l,oo
A. Pauliukas Edwardsdalle ,,l,oo
A. Baukus Scranton „L°o
P. Matulevycze Morea ,,l,oo
V. Szliesoraitis Brooklyn „l,oo
Chas Pėža Suffield „L°o
J. Gustas Pittston „l,oo
A. Babarskas Elizabeth „Loo
K. Gelžynaite Payąesville „L°°

Nū pradžios latviszkas 
„VVahrdnizos“ atsiradimo pra
dėjo jau latviai rasztinįkai ant 
iszdavėjo Dravineko rugoti, 
kad tas ne isz patrijotizmo, 
bet tiktai dėl spekuliacijos 
,,Wahrdniza“ iszdūdamas, ne
benori akuratniai rasztinį- 
kams apmokėti, nors labai ne
brangiai] ?J, nės po 2 kapeikas 
nū eilutės. Paskui, tų visų 
rasztinįkų garbę norėdamas 
pasisavinti, nustoja po straips
niais jų pravardes dėti, o isz 
tos priežasties, kad ant kožno 
knįgutės titulo kaipo iszdavė- 
jas Dravin-Dravineks yra pa- 
raszytas, todėl, pagal skaityto
jų nūmonę, visi straipsniai ant 
garbės ir mokslo iszdavėjo 
Dravineko iszeina. Taigi 
daugel rasztinįkų tiktai su ta 
iszlyga savo straipsnius pra
dėjo davinėti, kad jų pravardės 
butų padėtos, o kaip tiktai, jų 
pravardžių nedėjo, nustoja

raszę. Tai po jau ir kiti, ku
riems nustojo mokėti, nustojo 
raszyti. Sziokiu budu vis 
mažiau ir mažiau buvo origi- 
naliszkų straipsnių, o daugiau 
szpykerių isz vokiszkų ir mas- 
koliszku žodynų. Žinoma, 
kad tas viskas pradėjo vis lab- , 
jau žodyno (Walirdniza) ver
tybę mažinti ir nevienas tą 
pasergėjo, kad tai yra tiktai 
arba pasavinimas, arba verti
mas. P. Dravineks matvda- •/ 
mas, kad jo veikalas žemyn 
eina, pradėjo po savo laikrasz- 
ežius „Austrumą“ ir „Semko- 
pį4 ir kitus savo veikalus gir
ti, į padanges keldamas, o ki
tų. peikti. Žinoma, kad toji 
blėdis negalėjo tikti nei svar
besniems rasztinįkams, nėr tei
singiems žmonėms, kurie pra
dėjo po kitus net vokiszkus 
ląikraszczius szitą darbą peik
ti. Kaipo tai laikrasztyje 
„Zeitung fur Stadt und Land“, 
kuris Rygoje iszeina. Kaip 
tiktai Dravineks savo darbus 
pagiri an t pradėjo dramaturgo 
Allunano veikalus peikti, tas 
tūjaus į Rygos apskriezio sū
dą Dravineką apskundė už 
vieną Rygos laikraszczio 
straipsnį ir „Zeit. fur Stadt 
und Land“ priesz Dravine
ko straipsnį paraszė. Proce
sas dar nepasibaigė ir nežinia 
ant ko pasibaigs. O žinomas 
yra daigtas, kad kur du savo 
tarpe pyksta, tai tretysis vag 
arba naudojasi. Per tai ir 
„Rižskyi Vestnik“, kuris yra 
antru tomu neteisingo „Vi- 
lensko Vestniko“, pradėjo ant 
Dravineko kalnus versti, o 
Allunanui pritarti, peikdamas 
„Wahrdnizą“, kaipo niekam 
nevertą daigtą ir t. t. „Rižs
kyi Vestnik“, kaipo valdžios 
laikrasztis, nori latvių tarpe 
vaidus padaryti, idant vieny
bę suardžius greieziau masko- 
lybę užsėti, todėl ir ant „Zei
tung fur S. u. L.“ pradėjo 
szaukti, kad vokiecziai su lat
viais, norėdami vienybę laiky
ti, pradėjo ,,Walirdnizą girti.

44.
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Radika ir Dodika.
Neseniai buvo Jelgavoje 

dvi nū gimimo pilvą suaugu
sios seserys Radika ir Dodika, 
gimusios 19 Rugsėjo 1889 me
te mažame kaime Noapara, 
Orissoje Britanijos Indijos 
provincijoje. Tamsus to kai
mo žmonės, matydami tūdvi 
dvini taip nepaprastai apsigi
musias, laikė tą už velnio dar
bus, persekiojo tėvus, vengė nū 
jų, kaipo nū kokios ligos už
krėstų, ant jų su baime žiūrė
dami; taip kad ant galo nelai - 
mingas tėvas iki to daėjo, kad 
ru peiliu anas norėjo atskirti. 
Ant to laiko policija atėjo; 
toji dvynes nū tėvų atėmė ir 
pagal sūdo atsprendimą į Dže- 
gernauto žinycziąl] mieste 
Puri po br*minų2] priegloba 
atidavė. Jų vardai Radika ir 
Dodika buvo nū braminų isz 
tos priežasties dūti, kad pas 
indijonus yra pasaka apie 
dvynes seseres, kurios pirm 
kelių szimtų metų gyveno, 
keturias rankas, keturias ko
jas, dvi galvas turėdamos. 
Žmonės anas už szventas lai
kė, o žinyczia, kurioje jos gy- 

- veno, už stebuklingą vietą 
pripažinta tapo. Tas seseres 
Radika Dodika vadina. Isz 
tos pasakos priežasties tie pa
tys vardai dėl tų seserų dvynių 
buvo dūti.

Seserys dvynės yra retu la
bai atsitikimu. Jų kūnai per 
pilvą yra stemplė suvienyti, 
vieną bambą turėdami. Tą 
nepaprastą daigtą iszskiriant, 
tos dvi seseri nieko įpatingo, 
tai po ja u bjauro neturi. Bet 
prieszingai, tos dvi merginos 
turi smagius veidelius ir yra 
protingos. Jos kalba prancu- 
ziszkai, vokiszkai, ir anglisz- 
kai;. labai numanios, gero pa
sielgimo ir budo. Dvasiszkas 
jų gyvenimas yra vienas dvie
jose kunūse. Jos viename 
laike tą patį jauczia, ar tai

1] Indijon^ pagonų kunįgų.
2] Kuri nu žmonių už stebuklin

gą laikomą,

badą ar troszkulį, smagumą ar 
nuliūdimą. Jos vienoje va
landoje užmiega, vienoje va
landoje prabunda. Tankiai 
viena pradeda kalbėti, o kita 
pabaigia. Sutarime savo tar
pe gyvena, o vienintėliu bar
nio priežasczia yra tas, jeigu 
kokią zobovą arba gardumą 
dūdi vienai, o nedūdi kitai. 
Pagal medicinos^daktarų nu- 
sperndimą, atskyrimas jų yra 
negalimas. Jos kitaip kaip 
drauge gyventi negali, o tai 
todėl, kad pas vieną isz jų, 
Radikos, szirdis yra nenorma- 
liszkai padėta, nės po deszinės 
pusės atsiranda, o pas Dodiką 
szirdis yra vietoje. Toje jų 
suvienyjimo plėvės vietoje, 
kur tėvas, norėdamas jas at
skirti, su peiliu pjovė, ir dabar 
užgijęs raudonas randas atsi 
randa.

Dvylika sveikatos pri
sakymu.

1. Mylėk darbą, neapkęsk 
dykavimą! Dykavimas bei 
tinginystė yra netik visų pa- 
leistuvysczių pradžia, bet ji 
isztežina kūną, daro jį palin
kusiu prie įvairių ligų ir to
kiu budu sutrumpina gyveni
mą. Tolydinis darbas ir kas
dieninis lavinimas kūno pa- 
jiegų daro žmogų sveiku, stip
riu, savužsitikiancziu ir Unks
mių.

2. Stiprink savo valią, idant 
pergalėtum savo pageidimus.

3. Saugokis apsigerti, ypacz 
stipriu gėrynių, kaip antai 
degtine. Linksmumas, kuris 
atsiranda įsigėrusiam, traukia 
žmogų antrą kartą gėrimą at
kartoti ir jū toliau, jū didesnis 
noras gerti atsiranda. Noras 
prie pasigėrėjimo pasidarys 
ant galo geiduliu, nū kurio 
paskiau nebegalėsi iszsiliūsū- 
ti, paskęsi paleistuvystės ba
loje ir įgausi įvairias ligas.

4. Buk czystas! Saugokis 
ir szalink visokį neczystuiną, 
nės neczystumas esti priežas
czia daug ligi|.

5. Po valgymui iszmazgok 
burną ir iszczystyk dantis. 
Tai po gi daryk tai atsikėlęs 
iszryto.

6. Galvą laikyk szaltai, ko 
jas sziltai!

7. Kaklas visados turi būti 
liūsas, nespaudžiamas drabu
žių, idant nesuturėti kvėpavi
mą ir kraujo bėgio.

8. Nenesziok nei vieno var- 
žanczio diržo.

9. Buk miernas vaisume iro 
gėrime, nės nemieringumas 
pagimdo ligą ir trumpina am 
žiu. Valgyk ir gerk tada, ka
da turi troszkimą bei alkimą.

10. Saugokis kaip labai 
sziltų, taip ir szaltų valgių ir 
gėrynių, nės jie gadina dantis 
ir vidurius. Kas geria su pas
kuba daug szalto vandens, tan
kiai gauna vidurių uždegimą.

11. Valgi k pamaži ir gerai 
sugromuliūk visus valgius, 
ypacz mėsą ir seną dūną, nės 
ką praryji negerai sužiaunyto, 
isz to mažai ką kūnas pelno 
ir gadina vidirius.

12. Pietų pavalgęs neimkis 
tūjaus už sunkaus darbo.

Margumynai.
— Paskirstymas turtų Su

vienytose Valstijose. Pasku
tinis suraszas turtų Suvienyto
se Valstijose parodė, kad pusė 
visų turtų priguli 30,000 žmo
nių, kita gi pusė — likusiems 
žmonėms,kurių yra 65,000,000!

— Isz Kriokavos. Antro- 
pologiszka komisija Krioka 
vos mokslų akademijos nuta
rė kūgreicziausiai iszdūti lie
tu viszkas melodijas Juszkevy- 
cziaus.

— Nauji karabinai. Gy
dytojų kongresas Romoje isz- 
bandė naujūsius karabinus su 
siaurais vamzdžiais. Datyri, 
mus darė atstojime 200-2,500 
metrų ant 480 žmonių lavonų, 
ant 13 gyvų ir 16 negyvų ark
lių. Atstojime, nedidesųiame 
kaip 600 metrų (pusė vioi-sto^jcarukąis ima? | Kiek nori. R.]

sklypas drabužio, į kurį sudū- 
daliulka, pasileidžia į dulkes, 
kurios, stumiamos kulka, lekia 
prięsz ją ir drasko kuną. Vi
si kūno skystimai, sudavus į 
jūs kulkai, tyszka ir plėszo 
viską, ką tikt sutinka. Kar
lai trupa į smiltis, mėsos tam
pa sudraskytos. Kulka įlys- 
dama į kuną, padaro mažą 
skylutę, bet vietoje, kurioje ji 
iszeina isz kūno, pasidaro sky
lė nū 12 iki 18 centimetrų 
ploczio (nū 5 iki 8 colių). At
stojime, didesniame, kaip 600 
metrų, kulkos dalbas nėra 
toks baisus. Plieninė arba 
varinė blekė, kuri apsupa 
kulką, beveik visados trukstla 
kūne. Žodžiu — senosios kul
kos — tai tikt žaizdas priesz 
naująsias.

— Paszpartų reforma 
Maskolijoje. „Birževija Vie- 
domosti“ pranesza, kad neuž- 
ilgio busiant apgarsinta pasz- 
partų reforma, kuri taps įves
ta nū 1 Sausio 1895 m. Pasz- 
partas busiąs tiktai darody- 
mu, kad tai ta pati ypata, už 
kurią iszsidūda ir tikt tada 
neturintis paszparto bus ko- 
rojamas, kada negalės darody- 
ti, kas jis per viens. Taip 
vadinamoje vienok Lenkų ka
ralystėje (prie kurios priguli 
Suvalkų gubernija} nedaro 
jokios atmainos paszpartų įs- 
tatūse.

— Vi eszpata u j ancz i ų alyos. 
Szveicarijos prezidentas ima 
ant metų 13,000 frankų; Pran
cūzijos prezidentas - 1,200,- 
000 fr.; Graikijos karalius 1,- 
300,000 fr.; Danijos karalius 
2,600,000 fr.; Szvedijos kara
lius - 6,500,000 fr>; Ispanijos 
karalius drauge su karaliene - 
motina — 7,450,000 fr.; Prū
sų karalius — 11,700,000 fr.; 
Italijos karalius — 14,250,000 
fr.; Anglijos karalienė—9,- 
500,000 f r. algos ir 80,000,- 
000 ant užlaikymo dvaro. O 
kiek caras su cariene ir visais
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Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Per guldė isz lenktszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Nakties paukš z ežiai. Ei, pelėdos,anūkai su ]flawo,.n;ai0l 
Ir mums malonės neveik pažinti, 
Plėszkime valgi mą szmoteliafs smulkiais!
O kada valgio dar nebus tek tinai, 
Plėszkime ir kuną szmoteliais smulkiais! 
Tegul szvieczia kaulai apnūgįti.
V a i d y k 1 ė . Nėra palingvinimo vargų!
Veltu torielkas valgių statai: 
Ką padėsi, tai atims paukszcziai. 
Ne dėl manęs tos szventės diedų! 
Taip reikia vargti amžių amžiumi, 
Pagal teisios Dievo isztarmės: 
Kas m;i sykio nebuvo žmogumi, 
Tam žmogus nekūmet nepadės.
S u e i g.a . Taip reikia varyti amžių amžiumi, 
Pagal teisios Dievo isztarmės!
Kas nei sykio nebuvo žmogumi, 
Tam žmogus nekūmet nepadės. 
Kad nemaczij maldos ir pyragai, 
Traukis sav szalin, vargus nabagai! 
O kas neklausys praszymo kalbos: 
Vardan Tėvo, Sunaus, Dvasios szventos! 
Ar matai tą szventą kryžių? 
Neragavai valgio ir gėralų, 
Palik mumis ramume, po dievų! 
Eik sav szalin, szalin, szalin.
Sueiga. O kas neklausys praszymo kalbos: 
Vardan Tėvo, Sunaus, Dvasios szventos!
Ar matai tą szventa kryžių?
Neragavai valgio ir gėralų, 
Palik mumis ramume, po dievų! 
Eik sav szalin, szalin, szalin. 
Vaidykla isznykst:
B u r t i n į k a s . Prieteliai veikiai man padūs 
Tą vainiką ant lazdos artyn, 
Uždegu.žoleles szventas: 
Durnai ir szviesa te kylst augsztyn.
Sueiga. Visur kureziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu.
B u r t i n į k a s . Dabar jus dvasios vidutynios 
Kurios ant pakalnės žemybės 
Didžios audros, tamsybės smarkios, 
Gyvenot tarp žmonių daugybės, 
Bet, nū pažeidimo liūsos tikrai,

1 Buvote ne dėl svieto ir žmonių, 
Kaip tos žolės, cziobrai ir parstupai: 
Neturintis nei vaisiaus, nei žiedų, 
Kuriais nei gyvulys pasimaitins, 
Nei žmogus apdarais pasidabins: 
Bet isz anų nupinti vainikai, 
Augsztai pakabįti ant tos sienos, 

t Taip tų žeminįkių buvo augsztai

Akys ir krūtinė kožnos vienos, 
Kurios lyg sziolei skaistais sparnais 
Dangaus vartų neperžengė laimingai, 
Jumis ta szviesa ir rūkalais 
Mes užkeikiam ir užpraszom žemingai. 
Sueiga. Kalbėkite kas ką reikalauja, 
Kas isz jūsų trokszta, kas badauja?
B u r t i n į k a s . Ar paveikslas szveneziausios mergaitės? 
Arba paveizdas aniolo gražaus?
Kaip lengvai mėtamu lankumi 
Nuženg orarykszte debesiumi, 
Kad gauti ežere vandens daugiaus: 
Taip ji szvieczia viduj koplyczaitės: 
Lyg kojų baltiejie apdarai, 
Su vėjumi brajija plaukelis, 
Ant jos skrūstų laksto jūkai, 
Bet akyse aszarų vargelis.
B u r t i n į k a s ir senis. Lyg kojų baltiejie apdarai 
Su vėjumi brajija plaukelis, 
Ant jos skrūstų laksto jūkai, 
Bet akyse aszarų vargelis.
D u ė t a s . [ Burtinįkas ir mergaitės].
B u r t i n į k a s . Ant galvos gražus vainikėlis, 
Rankose jos žalia szakelė, , 
O prieszais bėga avinėlis, 
Virszumi lekia plasztakėlė, 
Bas, bas, nepaliaudama garsina, 
Avinėlį prie savęs vadina.
Neeina avinėlis artyn, 
Plasztakėlę varo riksztele, 
Ir jau, jau griebia rankele, 
Bet plasztaka bėga vis tolyn. 
Mergaitė. Ant galvos gražus vainikėlis, 
Rankose žaligi szakelė, t 
Virszumi lekia plasztakėlė, 
Bas, bas, nepaliaudama garsinu, 
Avinėlį prie savęs vadinu.
Neeina avinėlis artyn, 
Plasztakėlę varau riksztele, 
Ir jau, jau griebiu rankele, 
Bet plasztaka bėga vis tolyn.

Arija, 
Mergaitė. Kitkart pavasario rytraecziūse 
Isz viso kaimo gražiausioji, 
Zosy tė, ganant avis laukūse, 
Szoka ir giesta linksmiausioji. 
La la la la.
Olesius už karvelių porelę 
Norėjo pabueziūti lupeles: 
Bet ir praszymą ir dovanėlę 
Iszjūkė lengvumas tos mergelės. 
La la la la.
Jūzelis kaspiną dovanojo, 
Antanas szirdį po kojų klojo: 
Bet isz Jūzo ir isz Antano 
Jūkėsi baugi Zosytė mano. 
La la la la.

į (Toliaus bus.)
0



Vienybe

Pajieszkojimai.
Motiejau, Simanai ir Jonai 

Szlekei atsiliepkite asz esu to
je paczioje vietoje. J užeis.

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c. 

Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.
Įvairios dvasiszkos knįgos.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch „ n n »» 46 cent.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszkn skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės „ ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalmu Dow 1do karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos doauszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ ,< „ 25c.
Gyvenimas Marijos „ ,, 20c.
Menno 'izwanezisusios Marijos Panos 30c.
Sopulej Motyn >s Dlewo ,, ,, 20c.
Evangelijos suptilkels apdarais 1.00c.
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po „ ,, „ 65c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl
džlosios nedėlios, / 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Fillotea arba kelias j maldingą gyvenimą 50c.
Pokllis Szventųjų ,, „ ii 15c.
Iszguldim&s metiniu szwenczlu •

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ $• 40c.
Kas yra griekas! ,, •• 15C.
Nekaltybė „ •f 20c.
Vartai dangaus ,, H 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra n tidal; su Iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybee Diewo sudo 25C.
Raktas į dangų „ » 15c.
Didžioji nedėlia ,, >1 5c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl H 15C.
Vadovas | dangų „ » 40c.
Prisigatavojimas ant smerczlo II 40c.
Draugija dėl duszių ,, •1 5c.
Lietuviszkos miszlos ,, II 10c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija $loo.

Kas nori gero ta voro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko 

pas Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

EOCNOS SPAUSTUVĖS.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

„■Valtis”, , 
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali
kas užlaikyti savo namuse.

Ant metų ka«ztuja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. į Europą l|dol.

PATENTS

Juzo MUiaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANO Y CITY.

D V k A I * ikras 
LzylKcll Elgen Dziegorelis

Istoriškos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
Aplinkrasztls kin Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės knningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi mus | prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žiponė „ „ 40c
Žirgas Ir valkas „ „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztis 30c 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Auszra" ketnrių metų puiki&se apdar&se
po $1.25 kninga, visas perkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vitoliorauda, pnikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 1.25c. 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvynlszkos giesmės — — 5c.
J&kaunos dainos ,, „ 5c.
Naujos dainos „ „ 10c.
Birutės dainos „ ,, 10c.
Tėvynainių giesmės „ „ 40c.
Pirmutinis dagtinė* varytojas puiki komedija 5c.

Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c. 

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, ' 20c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės

/ Isz lietuvių gyvenimo 15c. 
Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiazkoje dvasėje pagal

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m , 
Simam) Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Kuropos istorija su žiamlapiais ,, 50 et
Lletuviszkoe Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczianskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 1,00 et.
Apieka Diewo „ ,, „ „ $1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleslawas arba antra dalle Genowefos 30 et. 
Du pujkns apraszymaj apie nedorybe 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalczių kardlenė ir Isz|riovimas Kauno 

pilies 1361 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25c.

Ilistorlje gražios Kstrukos ir jos visokį
„ „ ,, atsitikimai 10c.

Historije apie gražų Magelaną, dukterį karaliaus
isz Neaoollo Ir apie Petrą kareivi 40c. 

Ilistorlje isz laiko Francuzkos
,, „ vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant Itetuviszko perdėjo V. Stag. ,40c. 
Istorija S sptynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskla — — 80c.
Juozipas Koniuszewskls, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis pustelnį^o — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije Isz lajko 

,, ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz

,, ,, czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos aeabdar. $1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.

Promptly secured. Trade-Marks, Copy rights 
and labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3‘Jpave Book ** 
H. B, WILLSON St 60.. Attorneys Opp. U. a. I'-x. office. WASHINGTON D. O.

PIRMUTINE
TT^.BJIGr.A,
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

vengriszką pono A. isz B. autoriaus
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Szaltabuzlus (jdkinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c.
Mužikėlis ,, „ ,, 15c.
Vaikų knlngelė ,, „ 15c.

Moksliszki rankvediiai ir
kitokios knįgos

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kunįgo Mlkolo Miežinio 50c.

Abėcėla ,, ,. 30c.
Kninga dėl iszsimoklnlmo rokundų ?5c.
Knlngadėl iszsimokinimo vlsasvietinėa kalbos 15c 
Apie buwlraą Diewo ,, ,, 5c.
Grieszninkas priverstas metavotls „ 15c.
Pamokslai apie trusą ,, „ 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
Bzkala su kalba ,, ,, 20c
Prieezauszris ,, ,, 20c.
Kaip įgyti plnįgiis ir turtą „ 20c.
Girtybė 5c. ir 10c. |

Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et.
Szwlesa Diewo ,, „ ,, ,, 65 et.
Titkus Persų Karalius, ,, „ 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Wltaalr Korynna historije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

Arielkų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t. 

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Pas Lietuviszkų GRABORIŲ

Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimaris.

Westchnlenle duszy pobožnej, zbiėr nabožeftstw 
i pieėni z przydanlem Drogi krzyžowej, Gorzkich 
žali i psalmow „ „ „ „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zblėr nabožehstw dla chrzeė- 
clan i katolikėvv „ ,, „ „ ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyll zblėr nabož^ėstwa dla mlodzležy 
katollcklej ,, ,, ,, ,, „ ,, 70 c.

VVyborek nabožedstwa dla mlodzležy katollcklej 
50 c.

Geriausi ir pigiausi

Pas Romaną Daukszą, 
399 E. Market kampas Meade Str.

Wilkes-Barrė’je, Pa-

Ateiųnk ezitą agarei- 
nitną hii aavo pilnu ad
resatų o meti atsiųsime 
tikrą ELGIN DZIK- 
gorėlj dykai ant 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai U prabos aukso 
ir visas inatorijolae isz- 
rodo toks kaip tikro 
aukso dziegorėlie už 
$40. Viduriai tikrai 
Emiin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžiai aut express 
ofllco ir jeigu mlBliji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 Irexpreseo ka- 
sztus, o dziegorėlls bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciugėl|, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pacztavais ženkleliais

arba money order, tai mes prisiusime tav isz gero 
materijolo auksu plelt|tą lenciūgėlį, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9 25 su orderiu, lenciūgėli gausi dy
kai. Antraszas sztoks:
A tlriM AVnK li Co.

M Monk Temple, CHICAGO ILL.

IM E.
SreMk/m 
&5£T.
GtNTA O/t LfiDMU >,

50

14 K
Peržiūrėjimas dykai!!

Iszkirpk sz.itą ir atsiųsk mums hii tavo pravarde 
ir pilnu adresai), o mos atsiųsime tikrą ELGIN 
DžIEGORELĮ dykai ant pažiūros. ,

Viražus padarytas su dviem antvožais 14'toS 
prabos aukso, visas materljolas užtvirtintas ge
rinus nekali* kasztujanczio $ lO.oo dziegorėlio.

Mes prisiusimo su kiekvienais lukeztais, užtvir
tinimą ant 20 metų, the Elgin National Watch (’o.

Peržiūrėk dziegorėlj perdėm Express Ofllco o 
jeigu mielini kad tikrai geras pirkinys, tai užmo
kėk agentui {patingą prekų $9 50 kurią mes pada
rėme tik ant trumpo laiko apgarsindami musų ta- 
vorą, o dziegorėils bue tavo. O jeigu nepatinka 
dziegorėlis, nereikalauji mokėt nė cento. Atra- 
szyk kok| nori dziegorėlj, vyrlezką ar motoriszką. 
Atsiųsk 50 centų stampom ar kitaip, už musų pa. 
aukautą lenciūgėlį, vertą mažiausiai $4.oo pas bi
le kokį dziegornĮką; arba atsiųsk sykiu su orderiu 
$9.50 apturėsi lencliigė1! dykai:
Adressas, Northwestern M’F’G Co.
95 Washington St. Chicago Ill.




