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PlynMlIi, Pa., 20 Lajttia.
26 d. szio mėnesio, kaip jau 

raszėme pereitame- numeryje, 
plymouthiszkė lietu viszka 
tearaliszka truppa perstatys 
ant scenos „Kražių skerdynę“. 
Perstatymo Veikalas susideda 
isz keturių penmftinų, kurios 
dalinasi į dvyliką scenų. Sto
ja nczių ant scenos bus į kėlės 
deszimtis. Aktoriai, ypacz 
maskolius perstatai! tie jie, bus 
apsirėdę atsakancziais rubais 
ir turės taipgi atsakau ežiu s į- 
raukius. Užbaigiant teatrą 
bus lietuviszki dainavimai ir 
dekliamacijos. Galima pasi
tikėti, kad ant teatro atvyks 
netik t lietuviai, bet taipgi ir 
svetimtaueziai, nės ir jie gerai 
jau .žino apie „Kražių sker
dynę“, ir apie jos perstatymą 
ant scenos kelis sykius garsi 
no po laikraszczius. Ir isz- 
ties, kamgi negali būti akyvu 
ir Aingeidu pamatyti gyvtise 
paveiksluse ttis Europos XIX 
amžiaus barbarus maskolius, 
kurie nekaltus lietuvius, už 
jų szventą tikėjimą, drįso už
pulti bažnyczioje, ir ant 
szven tori aus, szventų vietų, 
žvėriszkiausiu budu žudyti.

Perstatymas teatre, ant see 
nos bile kokio nepaprasto nu- 
sidavimo.daug didesnį įspūdį ir 
įtekmę daro ant žmonių, negu 
gražiausia jojo ąpraszymas bei 
api pasakoj imas. Gražus pers
tatymas tokio tragediszko da
lyko, kaip „Kražių skerdynė“, 
gali ne ant vieno jausmų ir 
dvasios taip įveikti, kad jis 
jau negaUt^- tai per visą gy
venimą užmirszti. .Parody
mas ant scenos maskolių bar
barystės, d as i leistos ant musų 
brolių, • perskambės skersaLir 
iszilgai pasaulės plotus ir at- 
simusz, galima sakyti, ir į pa
ties caro duris. Todėl ir mas
koliai, matydami, kad jų szu* 
nybės sykių sykiais tampa ap
garsintos ir -kaip ant delno 
parodytos apszviestam ir liti- 
eybe kvėpti janeziam svietui,, 
jeigu ir nesiliaus žudę musų

brolius, tai bent bus atsarges- gauta ir matė, kas dėjosi 
ni ir malszįs savo žvėriszkumą. Scrantone ant seimo. Žodžiu

Negalima apsakyti, kokį „Garso“ redakcijai reikia bu- 
atgarsį iszszauks tas Amerikos tinai pripažinti dviejų dalykų,
lietuvių subruzdėjimas link 
maskolių bjaurybių Lietuvo
je: kiek pridtis patiekos, stip
rybės ir kantrybės musų bro
liams, kada jie iszgirs, kad jų
jų vargai, persekiojimai ir 
smūgiai,, kuritis jiems uždtida 
barbariszka maskoliszka ran- • z 
ka, tampa apskelbti ktiaisz- 
kiaušiai visam svietui. Tadgi 
rūpinkimės broliai, rūpinki
mės isz visų galių visi Ameri
kos lietuviai daėsti masko
liams iki gyvam kaului už 
kiekvieną jųjų nežmogiszku- 
mą, dasileistą ant musų tau- 
tieczių Lietuvoje.

„Garsas“ jau kelis kartus, 
užkabino „Vien.“, kuri, gai
lėdama popieros ir neturėda
ma vietos dėl atsakymo ant tų 
, ,i szm i n t i n gų‘ ‘ u žka b i n ė j imu, 
nutylėjo, todėlgi ir dabar dti- 
da trumpą atsakymą ant ilgo 
užpuldinėjanczio ant „Vien.“, 
straipsnio, patilpusio N. 7 
„Garso“.

Meldžiame „Garso“ parody
ti kada ir kame „Vien.“ jtidi 
na seimo sekretorių? Jeigu 
seimo virszinįkai ir keli pra
kilnus seimo delegatai asztriai 
atsiszaukė apie sekretorių, tai 
už tai, rodos, neatsako „Vien.“, 
nės, pagal seimo nutarimą, 
netikt virszinįkai, bet ir pras 
ti „Susi v.“ sąnariai turi 
„Vien.“ liusą balsą link „Su- 
sįv,“ dalykų.

„Garsas“ sako, kad tas pro
tokolas esąs gerai, objektivisz- 
kai paraižytas ir liepė jį mums 
prie szviesos perskaityti.

Dyvinas dalykas, kad „Gai
so“ redakcija, kuri nebuvo 
ant seimo ir negirdėjo, kaip 
ir kas buvo ant jo apsznekėta 
ir nutarta, gali sakyti, kad 
protokolas yra tikrai objekti- 
viszkai paraszytas. Isz to 
reikia sąprotauti, kad „Garso“ 
redakcija netikt jį (protoko
lą) prie szviesos skaitė, bet 
skaitydama buvo dvasioje pa

beje: dvasios pagavimą, kaip
minėjome, arba pranaszystę ir 
didei augsztą iszmintį, nės 
matė geriau, nebuvus, kas dė 
josi ant seimo už ttis, kurie 
buvo jo delegatais ir virszinį 
kais, todėlgi ir supranta ge
riau, už jus ir seimo protokolą; 
o kas dar labjau prie to prisi 
deda, jog skaito jį dieną prie 
szviesos. Seimo prezidentas 
(mes jau savę nesiskaitom 
ežia), „Susiv.“ prezidentas, 
„Susiv.“ garbės sąnariai, sei
mo delegatai ir visi, kas tą 
protokolą skaitė bei matė, 
viesziai pripažino, kad jis 
yra netikęs, o tikt vie
nas „Garsas“ rėkia ant vi
sos gerklės, kad protokolas 
yra gerai ir tikrai objektivisz- 
kai paraszytas. Jeigu nepri
pažinti „Garso“ redakcijai 
augszcziau minavotų įpatin- 
gumų, turėtum pamislyti, kad 
ji yra nužeminta tarnaitė bei 
paklusni pavaldinis seimo 
sekretoriaus.

. Caras Aleksandras III, 
kaip girdėti, davęs pavelijimą 
žudyti kražieczius, ttijaus ap
sirgo, o apsudijus Kražių kan- 
kintinius ant smarkaus nu
baudimo, už kelių nedėlių 
apleido duszia caro kūną. 
Dabargi, 22 d. szio mėn., kada 
lietuviai apvaikszczios liūdną 
metinį atminimą kražieczių 
iszpjovimo, naujas caras Ni- 
kalojus II buvo nutaręs vesti 
paezią, kunįgaiksztaitę Aliksą 
ir padaryti -linksmą truksz- 
mingą cariszką veselę, bet,tur
būt kokiu nors budu apie tai 
perspėtas, atidėjo apsipaezia- 
vimą ir veselę ant 23 d. szio 
mėnesio.

Isz Lietuvos.
— Bjaurybės Palangos 

progimnazijos inspektoriaus.
Ponas Palangos progimna

zijos inspektorius Polujans- 

kis, jau grynai maskolisž- 
kas kvatieras įvėdė. Ne 
viena szeimyna Palangoje 
isz to mito, kad laikė mokyti
nius ant kvatieros ir stalo, im
dami užtai pravijantus arba 
pinįgus nedaugiaus kaip 150 
rublių, nės ten viskas yra la
bai pigu. Bet p. inspekto
rius atrado Palangoje kelis 
burliokus, o jų tarpe ir vieno 
apicieriaus paezią, kuriems 
mokytinių kvatiera įtaisius, 
liepė nti katalikų pas antis 
mokįtiniams kraustytis, ar tie 
tp norėtų, ar ne, nės kitaip į 
progimnaziją nepriima arba 
iszvaro, norėdamas, kad tie te- 
nais prigertų maskoliszko 
kvapo ir pravoslavijos, o butų 
persekiojami už kožną lietu- 
viszką ir lenkiszką žodį.

I __ ________—..

— Provijanto prixtattymas. 
Dėl Vilniaus karės apskriezio 
taksa dėl provijanto ir avižų 
pristatymo ant 1895 metų bus 
įtaisyta, Spalinio mėnesyje, 
per tas dienas pagal seną ka
lendorių: 20-toje dienoje
Suvalkų, Kuržemės ir Vydžę- 
mės rėdybose, 2-1 Gardino ir 
Vydbodės, 27 Magylevo ir 
Minsko, 31 Kauno ir Vil
niaus. Toji taksa bus prie 
Vilniaus karės apskriezio su
do. ( Vilen. Vest.)

Dabar yra didelė daugybė 
tų magazynų pritaisyta, bet 
rodos, kad musų krasztas ta
me dalyke nieko nepelnys, nės 
į ttis magazynus maskoliszkus 
javus sutrauks, pertai musų 
krasztas nieko neuždirbs. O 
kaip javai pas mumis bus tru
putį brangesni, tai jie tada 
savo ttis magazynus atidarys 
ir vėl pigybė bus. Musų 
krasztas biednės, o maskoliai 
praturs, nės negana to, kad 
su maža preke pas mumis 
gelžkeliu javus atgabens, nės 
ir mums, kurie nežinome ką 
su savo javais daryti, dar javų' 
privesz.

Kauno Vilniaus ir Suvalkų 
policija, pagal „Novosti“ žo
džius padarė plianą dėl vagių



szaikų isznaikinimo. Muravos 
kaime suimta buvo szaika, ku
ri ant aplinkinių gyventojų 
baimę darė. Toji szaika isz 
maskolių susidėjo. Vyriausiais 
jos perdėtiniais buvo Ananji 
Bogdanov, Platon Szutov, .La
zar Trofimov, namų gaspadi- 
nė Marija Kiseleva ir t. t. 
Jie visi buvo su ginklais ran
kose nutverti. Du isz jų 
draugų Savėlji Bakasov ir 
Maksim Deviatnikov suspėjo 
iszbėgti, bet antis Suvalkai 
rėdyboje nutvėrė ir į kalinę 
uždarė. Apart tos dar viena 
szaika suimta, kuri vagystėmis 
ir užmuszėjystėmis po Telszių 
pavietą užsiiminėjo. Toji 
szaika isz septynių žmonių su
sideda ir greitai bus ant pri 
siektųjų sūdo pastatyta. Per 
tas dienas tai po jau nutverta 
žinoma arkinę vagilka Kotri 
na Gvozdovicz ,40 metų. Sa
vo darbais jinai po visą Vil
niaus rėdybą pasigarsino ir 
ukinįkai ketino ją nutvėrus 
ant pirmo arcziausio medžio 
szakos pakarti. Jeigu ją ne 
policija, o žmonės butų nutvė
rę, isztikro but su ja taip atsi
tikę, kaip jie grūmojo.

— Vilniuje neseniai atėjo 
į vieną pensijoną gubernato- 
rienė ir prie vienos mokįtinės 
lenkaitės priėjus, užklausė ją, 
prie kokios tautos savę 
priskaito. Gubernatorienė, 
mislyjo, kad ana turės sav už 
garbę maskalka pasivadinti. 
Kada mokinti nė atsakė, kad 
lenkė esanti, supykusi gu- 
bernatoriėnė atsakė, kad ano
ji dūda vieną adyną pasimis- 
lyti, kas ji tokia yra, nės ki
taip su ja labai prastai bus. 
Po adynos antrame salione 
gubernatorienė laukiusi vėl 
atėjo paklausti, kas ji tokia
yra? Ana atsakė: rnislyjau ir 
nieko daugiau negalėjau isz- 
milyti, kad asz lenkė esu, nės 
mano tėvas užtai, kad lenku
buvo, vietos nustojo, o asz jo gerai, dabar jau turiu rugių 
tikra duktė. Gubernatorie- ir atidtisiu tamistai ir da pava 
nė, nieko nepeszusi atsitraukė, dino žemskį į savo svetlyczią ir

Žmonės džiaugiasi isz pauk- 
ežių brangybės ir pradėjo 
antis labai į Jelgavą, Rygą 
vėžti. Žąsys nepenėtos staiga 
nti 80—90 kapeikų iki 1 rub. 
50 kapeikų paszoko, o penėtos 
po 2 rub. 25 kaip, mokamos. 
Už antis moka po rublių, kiti 
paukszcziai taipojau brangus 
pasidarė, nės Vokietijoje anų 
pareikalavo. Sėmenų baczka 
(du pudu) nuvežta į Jelgavą 
kaszttija 6 rub. 50 kap.

. Kryžius ir žemskis.
1891 mete Suvalkų rėdybo

je Vilkaviszkio paviete, gmine 
Bartinįkų, kaime Moliniszkių, 
ukinįkas Jonas Szukis, 26 die
ną Balandžio, iszkasė savo so
de seną supuvusį kryžių, o į 
vietą seno kryžiaus jau turėjo 
įtaisytą labai dailų naują kry
žių. Apie 7 valandą rytme
tyje privežė naują kryžių prie 
kampo sodo ir jau rtiszėsi sta 
tyti, sztai atvaževo į tą laiką 
isz Bartinįkų žemskis Fisen- 
ka. Žinoma, žemskis klausė 
ukinįko, isz keno pavelijimo 
tamsta statai naują kryžių. 
Ukinįkas nė biškį nenusigan 
do ir darbą savo tarnam 1 iepė 
atlikti, o žemskį ukinįkas pa
kvietė į savo kambarį ir gerai 
degtine priėmė; tacziaus žema 
kis nenorėjo nepasinaudojęs 
dar daugiaus iszvažititi nti 
ukinįko. Ukinįkas, bijoda
mas, kad nereikėtų iszkasti 
naują kryžių, davė žemskiui 
pusę kapos kiauszinių, kumpį, 
kartį avižų ir avies vilną. 
Žemskis da reikalavo nil uki
nįko rugių kartį. Ttim syk 
pas ukinįką rugių nebuvo, 
ba buvo pavasaris, bet priža
dėjo rudenį, kaip tik prikuls, 
atidtiti žemskiui kartį rugių. 
Kada jau atėjo rudft, žemskis 
pajuto, kad jau ukinįkas turi 
prikultų rugių, atvaževo pa^ 
ukinįką ir priminė jam, kad 
jis nori gauti prižadėtą kartį 
rugių. Ukinįkas atsakė, labai 

gražiai priėmė, davė žemskiųj 
ikvaliai degtinės; prisiartino 
jau ir vakaras: ukinįkas savo 
tarnams liepė atmiertiti k^rtį 
rugių. Potam da gėrė po dti 
stiklu degtinės magaryczįų; 
nepoilgam žemskis pradėjo 
rtisztis važititi, bet pats jau ne
galėjo įlipti į vežimą, todėl 
ukinįko tarnai įkėlė žmeskįų 
vežimą ir iszleido per vartus. 
Žemskis mažai jau matė kur 
važititi, bet arklys traukė ant 
Bartinįkų; buvo gana tamsu 
ir arti Pagernevės dvaro bu
vo naujas tiltas; per tiltą va- 
žitijant nusprudo vežimas nti 
tilto ir nuptilė žemskis ir kar
tis rugių; žemskis puldamąs 
ntilaužė tiesėją ranką augsz- 
cziau alkūnės; nors dideliai 
buvo girtas, tacziaus nti skau
dėjimo apalpo. Ant tos vietos 
ir sulaukė rytmeczio. Pra- 
auszus, tarnai Pagernevės dva» 
ro pamatė įkliuvusį pas tiltą 
arklį, o atėję artyn, pamatė 
gulintį isz Bartinįkų žemskį 
ir didelei dejtijantį. Paklau
sė žemskio, kur tai gavai kartį 
rugių; žemskis atsakė, kad pir
ko. Tada paėmė dvaro tar
nai žemskį paguldė į vežimą 
ir viens isz tarnų važnycziojo 
iki paežių Bartinįkų; o žems
kis labai baisiai dejavo, ba 
ranka buvo dideliai sutinus. 
Ilgai žemskis negalėjo pildyti 
savo tarnystos ir vaikszcziojo 
persi kreipęs, ranką pasiriszęs 
su abrusu. Ant jo naczelnį- 
kas užpyko ir pavarė nti služ- 
bos. Žemskis ir dabar val
kiojasi Bartinįktise persikrei
pęs, kaip vėjo sulaužytas.

Lainiantas.

Isz Latvijos 24 Spalinio.
„Kižskyi Vestnik“ prisiulo, 

idant Pabaltmariniame krasz 
te uždėti draugystę, kuri į 
maskolius iszverstų latvius, 
įgaunius, vokieczius ir t. t. 
taip kaip Prustise yra padary
ta draugyste dėl lenkų į vo
kieczius iszvertimo. Pagal 
szio laikraszczio ntimonę, to
kia draugystė „daug geriau 

galėtų tą padaryti, negu pati 
valdžia su savo urėdiszku for
malizmu suriszta“.

Musų viengentis Žetkus isz 
Krinczino, Panevėžio pavieto, 
paeinantis, kuris tepliorystą 
ir paiszimą Krokovoje ir 
Miunchene Bavarijoje študi- 
javoja, lankė dabar pažįsta
mus Tilžėje, Suvalkų rėdybo
je, Jelgavoje ir Rygoje, o isz 
ežia per Dinaburgą ir Rezek
ne nuvažitis į Vidbodės rėdy
bą, į Velitiną latvių kam
pą, kur gauna bažnytinį dar
bą. Yra tai geras portrecista, 
kuris dabar Jelgavoje pertis 
portretus paiszo, pertai galės 
truputį ilgiau pabūti.

Pabaltmario vokiecziai, ^dėl 
tautiszkų prispaudimų caro 
neapkensdami, o negerai apie 
jį balsu atsiliepti bijodami, 
prie publiszko vartojimo aną 
„Jakobsonu“ pramanė. > 19 
Spalinio į to kraszto miestus, 
Liepojų, Rygą, Jelgavą*ir ki
tur žinia atėjo per gubernato
rius, kad caro sveikata Krime 
vis praseziau eina, po ulyczių 
kertes ir ant visų tikėjimų baž- 
nyczių durių buvo iszlipyti 
buletinai apie jo blogą,sveika- 
tą ir paszaukimas, idant visi 
eitų į savo bažnyczias 12 ady- 
noje ant maldų, melsdami 
svekatos * dėl caro. Atsidarė 
bažnyczios, kirkės, cerkvės ir 
žydų sinagogas, pradėjo eiti ir 
melstisi visų tikėjimų žmonės 
12 adynoje per pietus. Pas
kui buvo iszlipytas buletinas, 
kad sveikata nieko nesigerina. 
Dabar visi laukia*) sjnerties, 
kaip sako „Jakobsono“, 
po Dievo namus beszypsodami.

— Liepojuje yra 66 drau
gystės: 1 pravoslavna broet- 
va, 3 kliubai, 10 milaszir- 
dystės, 3 moksliszkos, 10 pa- 
szelpos, 5 pankoli j an ežios pi- 
nįgus, 20 szermenų kastį, 4 
dėl spotto, 1 liuteroniszka, 2

*) Ihz to matyti, kad maskoliszkas 
jungas gana įėdė ir Pabaltmarinio 
kraszto sprandą. R.
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inuzikaliszkos, 2 sveti m tau- 
ežių, 1 gaisrosargių, 1 blaivys- 
tėg, 3 žydiszkos draugystės. 
(Kurlaildskyja Guber. Ve* 
dotn.).

— Takume cholera keturi 
žydai pasimirė, o Kalbingoje 
keturi varijotai. Kuldigoje, 
vienam choleriszkam mirus, ir 
aną lazariete numazgojus, sza- 
le szulinio tas vandū iszpil* 
tas buvo. Pribėgę pabludė 
liai pradėjo su tūnai vandeniu 
taszkitiesi ir mėtytis, kad anas 
į burną jiems įėjo ir todėl 
apsirgo. ?

- 44.
i—_________

— Ryga, 27 Spalinio. MeP 
džiu patalpinti „Vien.“ szitą 
mano straipsnelį.

Szitai jau ir vėl rudū, su 
savo drėgniomis, tamsiomis, 
o kartais ir stipriai lietingo* 
mis dienomis. Dar tebėra at 
mintyje praeitų metų rudū, 
kuris savo szlapumu buvo 
mus stipriai įveikęs, o ežia vėl 
jau isznaujo tokios pat die* 
nos. Tikėjomės, jog szį metą 
bus gražesnis rudū, bet kur 
ežia tav, lietus, miglos, ūkana, 
tarytum jau ir saulės dangaus 
erdvėje nebėra; oras taip 
sunkus, ir kaipo kokia nema
toma galybė spausto spaudžia 
žmogaus dvasią ir liudnina vi
sus pajautimus. Nėra žinios, 
ar tai visur tokia atmosphera, 
kaip kad Baltmario pakrasz- 
tyje! ar gal kur kitur geres
nis ir linksmesnis oras ir lai
kas? Ypatingai lietuviui - tė
vynainiui skurdu ant szirdies 
daros, kurio dvasia ir szir- 
dis be to jau liūdna yra, nės 
nė iszniekur nesimato geresnių 
linksminanczių laikų, o ežia 
dabar tokia oras, tai ir visisz- 
kai įveikia dvasią ir viską ki
tą, kas dar butų jausmingai - 
džiaugsmingas. Negana to, 
kad jau stovi tokios dienos, 
kartais pereina baisios audros 
su uraganais taip, jog vis tą, 
kas dar dėl lietuvio butų ža- 
liūjaneziu, sumaino su jūdais

dumblais; daug kartų nebepa 
lieka nei mažos viltelės dėl at- |džiai vaisingi, o tarp jų kur 
gaivinimo augalų, lietuviui 
reikalingų.

K adą gi ateis tas gražus - 
sziltai - gaivinantis pavasaris, 
kada visi tie augmenai, kurie 
stiprina lietuvio dvasią, augs 

•‘be paojaus? — Ai. . . dar žie 
mą prieszais tebestovi, kuri su Ino ukinįko namais, 
savo apeigomis viską dar gal susirinkta gana 
iszszaldyti; visos darganos žmonių, 
prieszais tebestovi. Ar isztu- tikėti savo 
rėš silpna lietuvio dvasia tose|szneka lietuviszkai! 
apeigose, kurios 
tur ateiti ir praeiti. ? 
tis, jog vis lietuvis 
pernesz, nės jo toks 
mas, kad visokias 
szalczius ir baisius
kantriai isztur. Lietuviai amžių 
- amžius praleido, visudi- 
džiausiūse pavojose. Lietu
vis iszturėš jau ir szitą žiemą, 
norint jos smarkumo dar sun
ku yra atspėk, tiktai reik pa
sirūpinti apie dvasiszką peną, 
kad/baisioms darganoms užė
jus, butų kūm pasistiprinti.

Jus apszviesti lietuviai, bu- 
dinkit mažesnius ir tamsius 
savo brolius prie darbo, nės 
dabar dar nėra pervėlu; ne- 
reik dykai praleisti nei vienos 
valandos, bet visas minutas 
apversti ant rinkimo dvasisz- 
ko maisto. Reikia mums rū
pintis, nės girdžiu audras nū 
sziaurės, nū rytų,nū dienvidžio 
ir vakarų. Kad tame suju
dime mus visiszkai nesutrintų. 
Prie darbo broliai, prie darbo, 
nės maž jau laiko be paliekti, 
tverkimės - visi iszvieno, kito- 
niszkai neliksim gyvi.

Baravikas isz puszinės.

Ien pat Olehovkoje gyžolynai, daržūse žaliūja me- kas.
•- vena 4 lietuviai ukinįkai, Su 

ne-kur riogso biezių aviliai, laukoje 12, 
Isz visoko spėjau, kad ežia i Apart szitų 
turbūt ne baltrusiai gyvena.
Naujos triobos, kitos dar nepa-

naujokais. Sustojau ties vie
kui’ buvo 

dikto būrio 
Klausau ir nenoriu 

ausims: jie visi 
Isz kar- 

neatbūtinai to pasidarė lyg graudu, taip 
Yra vii- toli nū tėvynės suvis netikėtai 
kantriai atradus savo tautieczius. Ap- 
prigimi- malszinęs pirmutinį sujudini- 
audras - 
uraganus

Lietumi M®lm Mole.
Jau Lietuvon nesugrįszina 
Ir tėvynės nematysina.

Buvo jau pusrycziai, kada 
važevau į kaimą Sofjiską, at

stojantį keturias mylias nū 
Magylevo. Kaimas gana di
delis, gali būtį į 30 ukinįkų. 
Triobos augsztos ir ant augsz- 
tų pamatų; palangėse auga

mą, prakalbėjau: „Sveiki, gy
vi, lietuviai!“ Ant tų mano,, 
žodžių, tartum elektrisz- 
ka kibirksztis perbėgo per vi
są būrį, nutilo lyg bitės avi
lyje, idant po valandytei dar 

'didesnį užimą pakelti. „Die 
vulėliau, ponaieziuko bemoka
ma lietuviszkai!“ davėsi gir
dėti kartu keli balsai. Ir tū 
jau pasirodė bedugnė lietu- 
viszko meilumo. Kiek galėjo 
ir mokėjo, tiek ir mylėjo.

— Isz kur jus ežia atsirado
te? pradėjau klausinėti, beg 
ne isz debesių n u kritote?

„Ne, ne isz debesių, o tikt 
isz Lietuvos, jau deszimti me
tai, kaip czionai atsikraustė- 
me: vieni isz Svedesų, kiti isz 
Debeikių, o dar kiti isz Viža 
nų, o trys gi atvyko isz Tau- 
ragėnų. Czionai mes visi lai
mingai į vieną sodžių susitel- 
kėm ir dabar mus kaime yra 
tikt trys baltinsiu ukinįkų 
szeimynos, bet ir jos pramoko 
lietuviszkai. Džiaugemėsi la
bai, kad ežia dabar tarp mus 
nėra nė vieno nekataliko“.

— O ar nejaueziate kur 
daugiaus lietuvių? — „Ne tikt 
kad jaueziame, bet ir pasipa-i 
žįstame ir susieiname. Užvis 
daugiaus apsigyveno Riasnos 
pavietyje, Radomlio valszcziu- 
je (40 viorstų nū Magylevo). 
Ten kaimas, vadinamas Mai-1 
kovo, kuriame skaitosi į 40 kergė prie kito, o į 
ukinįkų, yra grynai lietuvisz-! prikergė baltrusią.

Karaliaukoje 10. 
mums gerai žino

mų, girdėjome, kad esą pavie- 
tūse Bichovo ir Orszos; pas
kutiniame kone visas valsczius 
Babinovyczių esąs isz lietu
vių*). Toliau pradėjau klau
sinėti, kaip jiems tenai einasi. 
Peikte nesi peikė perdaug.

Visiems, sako, viena bėda, 
jog ėsame toli nū tėvynė-’, o 
taip labai jos iszsiilgmne; isz- 
silgome giminių, kaimynų, 
pažįstamų, o labjausiai iszsi- 
ilgome savo bažnyczių su lie- 
tuviszkais pamokslais. Isz- 
mažumenės pripratome kas 
szventa diena girdėti dvasisz-

je, o ežia neturime tos laimės. 
Isz pradžių, kaip czionai atė
jom, liūdniausia buvo szventos 
dienos, nės, nuėjus į bažnyezią, 
nenoroms minezia persi kalda
vai į Lietuvą, o jau atsiminus 
ją szirdis alpdavo nū graudu
mo. Per isztisus devynerius 
metus tikt porą kartų Msti- 
lavlio klebonas, kunįgas Aug 
lis, pasakė lietuviszkai pa
mokslą. Ak! kaip tada sal
du buvo klausyti nors jis mus 
barė, atsimenam, kaipsziądien, 
žodžius: ‘ „Esate atėjūnais, 
jūsų ežia tikt maža saujalė, 
tai gi turėtumėte būti paveiz- 
da czionbu viams, tūm tarpu 
jūsų lietuviszkumą tikt ant

jūsų barnys, vaidai, nesutiki
mai, suktybės, piktina kitus 
ir žemina lietuvių vardą“ • • • •

- O lietuviszkų knįgų ar tu
rite? „Mažai turim, bet vis
gi turim. Kožną metą važiu 
ja kas nors Lietuvon, 
atveža maldaknįgių. 
giau nejokių negauname, 
tų labai g<U’ai, kad gautume ir

tai ir

ežių; girdėjome, jog Lietuvoje
*) Isz pradžių taip buvo, bet vė-
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ir gazieti| lietuviszkų galima 
gauti, bet mes -lyg netikina, 
vienok jei teisybė, labai mes 
norėtumėm jų sugriebti; galė
tume nors pasiskaityti apie Lie
tuvą, o kaip tai but sma
gu !“. - O su czionbuviais, kaip 
gyvenanti, ar nesivienyjate? 
„Amžindie, nesibroliūjame, 
dar su katalikais, tai sziaip 
taip, bet nū pravoslavnų tai 
suvis szalinamės. Reikia 
tamstai žinoti, kad szitam vi- 
durėlije yra apie deszimts di
delių sodžių baltrusių-katali- 
kų. Visoje Magylevo guber
nijoje ,,mužikus“, kaipo buvu
sius nujotus, valdžia da prie 
Nikalojaus privertė gvoltu 
priimti pravoslaviją. Czia gi 
per rupesczius kun. Jezavitų 
nū senovės prasiplatino kata
likystė. Szitie katalikai, o 
podraug su jais ir mes lietu
viai, prigulėjome dar neper
senei prie valscziaus Faszczov- 
kos, bet grynai katalikiszkas 
valsczius buvo krislu valdžios 
akyje. Pirm keletos metų 
ėmė ir panaikino jį, o iszskirs- 
tė į tris dalis ir pridėjo prie 
trijų pravoslaviszkų valsczių. 
Isz mus, kaipo katalikų, star- 
szinos (vaito) nerenka, o 
szimtinįkais ir desėtnįkais 
mes patys nenorime but. 
Pertai retai ten nueinam ir 
mažai valsczių pažįstam“.

Jū tolyn klausiau, jū žin- 
geidžiau klausinėjau apie vis
ką; parupo man dasižinoti 
apie ūkės vedimą. Užsiminus 
apie tai, atsakė, kad gaspado- 
riauja taip, kaip ir tėveliai 
gaspadoriavo. Dobilų ir vi
kių sėja mažai, nės'turi pa
kaktinai pievų. Sėja proso, 
tikt nelabai uždera. Linų-gi 
sėja daug. Kam-gi jus su li
nais kamūjatės, nės sziais me
tais nelabai ką už jūs ir mokėjo; 
tikt žemę liežet (alinat) be^ 
reikalo, atsiliepiau su nekan
trumu. „Mes savo žemėje li
nų nešėjam; czia galima pi
giai nusisamdyti svetimą, tai 
mes ir naudojamės. Kas link 
linų prekės, tai mes dar ir per

nai paėmėm po 5 rub. už pu- 
dinį pundelį; mat, mes linų 
neszlapinam, tai jų ir prekės 
neatpūla. Priegtam baltrusiai 
nemoka taip, kaip mes, linams 
žemę iszdirbti. Anais metais 
ponas N. samdė mus, kad isz- 
mokįtumėme jo szeimyną“. 
Iszpasakojo . viską ir ko rei
kia ir ko nereikia; skundėsi ir 
džiaugėsi, dejavo ir graudeno. 
— Na, broliai! nors meilu su 
jumis kalbėti, bet kelionė to- 
lyma, reik skubįtis į vietą, lik
kite sveiki f Apie persisis 
kyrimą velyk patylėsiu: tegul 
lietuviszka skaitytojo szirdis 
dasako, primenu tikt tiek, ka
da jau atsisėdau vežime ir ve
žėjas iszsižiojo riktelti „pa- 
szol“, kaip staigu iszgirdau 
vaiskus lietuvaiczių balsus, į 
kuriūs įsiklausius, pajutau*) 
neapsakomą graudumą. ...

Vitkunas.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Buckeye City, Ohio, 17 Lap. 

Fanatikai „blaiviejie“, aptar
dami vieną aptieką, kad jijė 
pardavinėja ir dūda gerti vi
sokius apgirdanczius gėrymus, 
pakiszo po ja dinamitą, kuris 
ją į skutą suardė.

Pereitą nedėlią per kėlės 
dienas Sicilijoje ir pietinėje 
Italijoje buvo . žymus žemės 
drebėjimas. Daugeliose vie
tose namai, bažnyczios sugriu
vo, pagaliaus czieli miestai ir 
miesteliai tapo paardyti. Gy
ventojai isz baimės per kėlės 
dienas neėjo į savo namus, o 
kiti gabaus į jaukus iszbėgo. 
Vienoje bažnyczioje įbėgo 47 
žmonės melsti Dievą iszgelbė- 
jimo; bažnyczia pradėjo griū
ti, žemės purtoma, ir visi žmo
nės tapo užmuszti. Iki dabar 
žinoma, kad laike žemės dre
bėjimo į 100 žmonių tapo už- 
muszta, o taipgi nemažai su-

*) Autorius szio straipsnelio yra 
lietuvis, kuriam likimas paskyrė isz- 
važiūti ant visados isz Lietuvos.Red.

žeista. Sunku yra taip grei
tai suskaityti, kiek žmonių isz 
viso pražuvo ir ant kiek isz- 
kados padaryta, nės tose vie
tose, kur žemė labjau drebėjo, 
yra geležinkeliai ir telegrapai 
iszdraskyti.

Pereitame numeryje netei
singai praneszta, kad japonai 
Portą Arthurą jau užėmė: dar 
neužėmė, bet tikt apgulę jį 
laiko. Dar kynai nenori vi
sai pasidūti japonams, o japo
nai dar taipgi nenori daryti 
su kynais pakajaus, todėl ka
rė gali dar prasitęsti per ge
roką laiką.

14 d. szio mėn. ant salos 
Sardinijos 100 plėszikų gerai 
apginklūtų užpūtė vieną apy
gardą, kurioje buvo 2000 gy
ventojų, ir, nežiūrint ant pasi- 
prieszinimo vietinių žandarų 
ir gyventojų, plėszikai, iižmu- 
szę du žandaru ir keletą sužei- 
dę, iszrubavojo visus gyvento
jus ir su $40,000 verta manta, 
nuėjo savu keliu.

15 d. szio mėn. pranesza, 
kad kynai vienoje vietoje sa
vųjų kareivių kelis szimtus 
iszszaudė, nės priėmė jūs už 
neprietelius.

15 d. szio mėn. generolas 
Prudente Moraes apėmė Bra
zilijos prezidentystę ir iszlei- 
do prokliamacija/ kurioje pri
žada rūpintis apie gerovę savo 
kraszto, gūdoti žmonių liūsybę, 
o taipgi stengtis, kad Brazili
ja gyventu savyje ir.su kito
mis vieszpatystėmis ramfrpib.

15-16 d. szio mėn. ant ma
rių pagal Anglijos krantus 
buvo didelė audra, laike ku 
rios aptvino ant marių krantų 
gulinti miesteliai ir sodžiai, ku
rie jau iszdalies, jau visai tapo 
suardyti. Ant vandens taipgi 
daug garlaivių ir laivų tapo 
sudaužyti bei ant marių dugno 
paskandyti. Per tas dvi die 
ni, jau neskaitant didelės blė 

dies ant mantos padarytos, ke« 
lios deszimtys žmonių galą 
gavo.

17 d. szio mėn. Petropilės, 
politechniko studentai buvo’ 
pareikalauti, idant naujam- 
jam carui prisiektiį. Bet szie 
nenorėjo tai daryti, sakydami, 
kad jie nesutinka su carizmo 
principais, ir todėl nenorią I 
carui prisiekti. Isz tos prie
žasties tapo daug politechniko 
studentų suaresztavota. i . • e

— 13 d. szio mėn. didei isz- 
kilmingai atvežė caro lavoną 
isz Maskvos į Petropilę. Tą 
dieną visa Petropilė. .apsiden
gė žėlava, bet ant nelaimės 
diena buvo labai bjauri: lietus, 
migla ir didelis szlapumas 
naikino tas visas grožybes. 
11 adyną iszryto pradėjo lydė
ti caro lavoną per gražiausias 
Petropilės ulyczias į szv. Pet
ro ir Povylo cerkvę | kuri ran
dasi Petro-Paulovskoj krepos- 
tį, kame daug politikiszkų 
prasižengėlių baisiausiu įiudų 
esti kankinami). Vežimas 
buvo auksu aprėdytas. Ant 
vežimo buvo katafalkas, ant 
kurio .gulėjo caro grabas. 
Ant katafalko kerczių kyszojo 
keturi stulpai,-ant jų buvo už
kartas paauksintas baltachi-. 
n as, kaipo uždanga. Pinų, 
grabo ėjo daugybė . visokių, 
maskoliszkų gięsminįkų, kurie 
giedojo įvairias žėlaunas gies-, 
mes. . Tūjaus paskui grabą 
ėjo gauja popų, o paskui jūs 
caras Nikalojus H, Graikijos 
karalius ir daug maskoliszkų 
ir kitų krasztų kunįgąiksz- 
ežių, . didunų ir visokių 
augsztų, urėdinįkų. ~ \ Po-
tam slinko vežimai, isz kurių 
viename sėdėjo mirusio caro 
pati, dabartinio . caro sužiedo- 
tinė ir dar kitos didžios kunį- 
gaiksztienės ir kunįgaikszcziu’ 
tės. Paskiau tempėsi nesus
kaitomi vežimai cariszko dva
ro ponių, panų ir panelių. 
Paskui to szliaužė neapmato
mos daugybės visokių urėdi-

ir.su
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nįkų, kareivių ir sziaipjau 
žmonių. Nu vežas lavoną į 
Petro-Paulovską krepostį, ca
ras Nikalojus ir didiejie kunį- 
gaikszcziai įneszė į cerkvę ir 
padėjo ant puikiausio kata
falko priesz altorių. Lydint 
carą buvo 20,000 kareivių isz- 
statyta ant kelio, o 16,000 
pirm lavono jojo.

Gydynos caro nei daugiau 
nei mažiau kasztavo, kaip 
10,000,000 rublių.

19 d. szio caro lavonas tapo 
pakastas.

Maskolijos vieszpatystės 
kanceliarius Gieras praneszė 
pereitą nedėlią, kad naujas 
caras seksiąs savo tėvo pė 
domis.

Caras Nikalojus II pereitą 
nedėlią iszleido dėl Finlandi- 
jos prokliamaciją, kurioje kie
tai prižada konstituciją, tikė
jimą ir visas Finlandijos pri
vilegijas nepažeisti. Matysi
me, ar iszpildys caras savo 
prižadus. Jo tėvas buvo atė
męs Finlandijai daug ti4sų ir 
jau buvo pradėjęs varytis ant 
to, kad ją padaryti lygia su 
kitais užimtais krasztais, kaip 
antai Lietuva arba Lenkija.

17 d. szio mėn. Revelio gu
bernatorius, garsus rusifika- 
torius ir panslavistas, kunį- 
gaiksztis Sergei Szachovskoj, 
belaidokaudamas su savo my
limomis paleistuvėmis, daug 
ne savo pinįgų, kurie per jo 
rankas ėjo, iszleido. Todėl, 
matydamas, kad tai negalės 
ant visados užslėpti, o neturė 
damas savo pinįgų, ankszcziau 
ar vėliau apturės už savo va 
gystes gėdą ir koronę, į varė 
sav kulką į kaktą vienos savo 
mylimos namūse ir tokiu bu- 
du pabaigė savo nedorybės 
dienas.

— Maskolija su Anglija 
jau susitaikino Azijoje rūbe 
žiaus dalyke, dėl kurio jau 
kelis sykius buvo smarkiai 
supykę, o pagaliaus mažumą

ir susipeszę. 
__ ♦

— Prancūzija matydama, 
kad jos įtekmė, o sykiu i 
protektoratas ant salos Ma- 
dagaskar, Aprikoje, pradėjo 
labai kentėti nū angliszko ir 
o vietinio gaivalo, jau seniai 
rengiasi savo tiesas ginklu 
ginti. Dėl atsiek i mo to dau
giau jai nereikią, kaip 65,000,- 
000 frankų ir 15,000 kareivių.

Dėl Madagaskaro klausy
mo gali pakilti tarp Prancū
zijos ir Anglijos karė, dėl ku
rios sykį jau nedaug ką reikė
jo.

— Plymoutho, Pa. prie
miestyje, 15 Lapkriczio, vaka
re sudegė į peleną didelis No. 
3 brėkeris, prie kurio dirbo 
daugiau kaip 400 darbinįkų, 
tarp kurių nemažai ir lietuvių 
buvo. Tokiu budu gal nevie
nas pasiliks be darbo kelis 
mėnesius.

Turkai antri maskoliai
Jau pereitame numeryje 

prąneszėme apie iszpjovimą 
krikszczionių armėnų per kur
dus, gyventojus mahometo- 
niszko tikėjimo; dabar daeina 
apie tai dar aiszkesnės žinios, 
beje: krikszczionys armėnai, 
Mažoje Azijoje gyvenantiejie, 
yra labai per turkus apsun 
kinti mokescziais, o taipgi su
naikinti tankiais, plėszikų pa- 
veizda, užpūlimais ant jųjų isz 
tų gi turkų pusės. Kadangi 
sziame mėn. turkai pareika 
lavo Bitlis‘o gubernijoje nū 
armėnų padotkų, szie nenorėjo 
mokėti, sakydami, kad, api- 
plėszti turkų užpūlimais, ne- 
turią isz ko. Tada turkų pa
dotkų rinkikai, pasiėmę ka
reivius, norėjo ginklu privers
ti armėnus mokėti pagalves. 
Armėnai tam pasiprieszino, 
o pagaliaus tūliems urėdinį- 
kams per kailį truputį sudro
žė, kodėl vietinis Bitlis‘o gu
bernijos gubernatorius davė 
žinią į Konstantinopilę turkų 

šaitanui, kad armėnai pakėlė 
didelį maisztą. Sultanas, ti
kėdamas jo žodžiams, liepė 
maisztinįkus ginklu nuramdy
ti. Todėl buvo paszauktas 
vienas generolas, Zeti Pasza, 
su keliais tukstancziais karei
vių į taip vadinamą maiszto 
vietą. Kame, kareiviams at
vykus, gubernatorius prisakė 
kareiviams szauti ir pjauti 
neapginklūtus ir nesiprieszi- 
nanczius armėnus. Kareiviai, 
gavę valią, su tokiu padūkimu 
pūlė ant armėnų, kad per 
trumpą valandą 25 sodžius 
iszteriojo, jų gyventojus, vy
rus, moteris ir vaikus, viso la
bo į 3000, bjauriausiu budu 
iszszaudė, iszbadė (moterisz- 
kasias pirma iszgėdindami). 
O po pjovynės, 150 žmogys
tas, visokio amžiaus ir lyties, 
uždėję geležinius panczius, su- 
kiszo į baisius kalinius. Da- 
sižinojęs apie tai angliszkas 
pasiu utinis Konstantinopilėje, 
tūjaus praneszė sultanui ir 
padarė smarkų protestą. Sul
tanas, pamatęs, kad jį guber
natorius prigavo, labai ant jo 
supyko. Szis, teisindamas, 
metė bėdą ant Bitnis‘e gyve- 
nanczio angliszko konsulio, 
buk jis vietinius armėnus su
kėlęs.

Tacziaus rodos, kad guber
natoriui kreivai iszeis.

Isztyri nėjimas tos skerdy
nės bus daromas ant vietos ne- 
tikt per turkų urėdinįkus, bet 
ir per angliszkus.

Bjaurus matyti ir turkai, 
bet vis netoki, kaip maskoliai, 
kurie bažnyczioje iszpjovė vi
sai nekaltus mus tautieczius.

isz liBtnTlszh toro Miojt
— Waterbury Conn., 16 d. 

Lapkriczio. Teiksis gūdoti- 
I na rėdystė „Vien.“ praneszti 

■ broliams szitokią linksmą isz 
Waterburio naujieną. Isz 
virszaus lietuviszka bažnyczia 
yra gatava, tiktai nenutėplio- 
ta; viduje dabar yra dedamas 
p leisteris. Už keliato dienų

musų bažnytėlė bus užbaigta 
galutinai. Dabar didžiausis 
pas mus krutėjimas apie tai, 
kaip padaryti bažnytinę paro
dą ant Thanksgiving dienos; 
kad bus paszventimas kampi
nio akmens ir palaiminimas 
bažnyczios. Galutinai nus
pręstas szitokis bažnytinis pa- 
rėdkas ant 29 Lapkriczio 
dienos: ant 9 bus sumina
naujoje bažnyczioje, po U-tos 
jau bus susirinkę visos lietu- 
viszkos ir svetimtauczių drau
gystės ir prasidės paszventini- 
inas kampinio akmens. Bo
tam visi eis ant pietų. Ant 
trijų popiet visi suveis ant sa
lės Army Hali, kur bus lai
kytos prakalbos, o potam 
traukimas auksinio žiegorėlio 
ant bažnyczios naudos. Drau
gystės yra užpraszytos isz 
New Yorko ir Brooklyno, 
Bostono, New Britai no, Brid
geport©, Anson i jos, Union - 
City. Jei lietuvinįkai, kuriūs 
užpraszėme, apsilankys, isztik- 
ro bus didžiausia Konnekti- 
kuto lietuvių paroda. Lietu- 
viszki kunįgai taiposgi maž 
ne visi yra užpraszyti ir dau
gumas teiksis meilingai at- 
raszyti, jog apsilankys. Drau
gystėms ir pavieniams prane- 
szu, idant pagal iszgalėjimą 
skubi n tusi isz ryto su rytiniais 
treinais, bet taipos nereikia 
nei vienam perdaug anksti 
rengtisi, nės iki 11-tos jau 
antriejie trukiai sugrįžta. 
Labai butų linksmi szventė, 
kad dar V. Dievas dūtų gra
žią dieną. Musų lietuviai ant 
tos dienos laukia labai atva- 
žiūjanczių sveczių, nemažiaus 
trokszta ir aplinkiniai lietu
viai atsilankyti Waterbury n, 
kur pamatys daug lietuviszkų 
geradėjų, isz kurių nevieną 
pažįsta dar isz Lietuvos, o tai
pos gi galės visi pireiti szven- 
tos spaviednės ir pasiklausyti 
lietuviszkų pamokslų. Gū- 
dotiniems lietuviszkiems ku- 
nįgams praneszu, kad teiktųsi 
atsiveszti sutanas ir mažąjį ri
tuoją, kamžų iszteks; o lietu-
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viszkų draugysčių meldžiu, 
kad teiktųsi atraszyti, kada 
kurias reikės sutikti ant depot.

Žemiausia tarnas 
kun. J, Z ei> ris.

t — Hazleton, Pa., 12 Lap- 
kriczio. Sziose dienose Ilaz- 
letone beveik visos angleka 
syklos, prigulinczios prie Par- 
ce A Co., perėjo į rankas ki
tos kompanijoj Lehigh Valley 
,Coal Co). Isz szitos priežas
ties pas mus stojo didelė at
maina tarp darbinįkų ir darbo 
davėjų, dabar yra viltis, kad 
apie Ilazletoną pasigerįs dar
binįkų padėjimas, nės dabar
tinė kompanija daug geresnės 
iszlygas dūda savo pavaldi
niams ir kas da geriaus, dabar 
kiekvienas darbinįkas galės 
gauti darbą prie kožnos ang- 
lekasyklos. Pirma darbus da
vė tik vienas perdėti n is „Su- 
pratender“ ir užtai su darbais 
buvo labai sunku. Darbda- 
vėjas, dūdams gerą darbą ar 
blogą, beveik priversdavo 
kiekvieną darbinįką dirbti, 
nesutinkantis su jo iszlygomis 
žmogus, negalėdams kitokio 
darbo gauti, turėdavo į szalį 
pasitraukti, nės Ilazletone, 
apart anglekasyklų, kitokių 
pabrikij nėra.

Jeigu darbai pasigerintų,ta
da mažu ir musų lietuviszka 
naujokynė pradėtų labjau 
krutėti link savo nuvargintos 
tėvynės Lietuvos, nės Hazle- 
tono apygarda visai mažai da 
nuveikė tame dalyke. Ir mes 
szįmet pradėjome truputį dau
giau suprasti ir nužengėm ke
letą žingsnių pirmyn. Kaip 
jau žinoma, dr. SS. Petro ir 
Povylo paaukavo kelis dolia- 
rius ant kražieczių reikalų pa
darėme protestą priesz barba
rą maskolių, sutvėrėme poli- 
tikiszką kliubą, kuris ir po 
sziai dienai norins pamažėl i, 
bet vis dauginasi. Tai jau ir 
visas mus darbas; rodos jau 
pailsom ir nuleidom galvas 
žemyn. Na, argi privalom 
rankas sudėję sėdėti, jeigu 

tikrai mylim savo motiną? Ne 
taip dirbo inųs prabocziai, jie 
led spėjo pabaigti vieną karę 
su savo tėvynės nevidonais, 
tūjaus stojo į antrą, ir nerugo- 
jo, jog perdaug nusidirba. 
Mus broliai praliejo savo 
kraują, o mes ir mažiausio 
krislelio nenorim pakelti dėl 
savo nuvargintos tėvynės Lie
tuvos. Tankiausiai mes pa
sikaki name tik apgarsinimais 
per laikraszczius; tiesa maža 
dalelė musų brolių dirba su 
pasiszventimu ir pasekmingai, 
uždėdami įvairiai tautiszkas 
draugystes, įkurdami pradines 
mokslaines, atgrajįdami teat
rus ir t. t. Tai ir mums reik 
tų sekti jų pėdomis. Gėda 
hazletoniecziams, kad kitų 
apygardų lietuviai paskiau 
pradėjo, o daugiau nuveikė, 
norint ir pas mus yra gana 
didelis ir atsakantis skaitlius. 
Sunku mums ką naudingo 
pradėti irsuxlideliu skaitliu- 
mi, nės mažai yra suprantam 
ežių ir rupinaneziųsi apie tė
vynės reikalus. Sunku mums 
n a va t pradėtus užmanymus 
užbaigti: mes szįmet apsigar- 
sinome, kad nupirksime pa
minklą kražieczių atmineziai 
bet tai liko tik apgarsinimu, 
ir nežinia ką ežia kaityti. . . 
Kražių atmineziai galimo bu
vo ir altorių su provįti, tik pas
kui but reikėję uždėti paraszą, 
kad tai kražieczių atmineziai 
yra paaukauta. Viskas ge 
rai butų buvę, tik reikėjo dū- 
ti... pavelyjimą. Dabar gi 
beveik per nesupratimą likos 
į szalį atidėtas garbės vertas 
dalykas, ir daugiau nėra kam 
rūpintis. Szį užmanymą pa
krutinu, pasitikėdams, ^kad 
Hazletono lietuviai, norins vė- 
liasniame laike jį įkūnys. Bu
tų velyti na, kad ir musų pra- 
baszczius,gūd. k u n. J. Maszio-7 O

tas prie to prisidėtų.

Hazletonietis.

reikalų „Susivienyjimo“. Tos 
priežasties dėlei protokolas 
kurį Tamsta ar Tamstos lai* 
kraszczio iszdavėjas 6) pasibi
jojo svietui apskelbti per 
„Vienybę“, yra panaszus į 
kiekvieną piaežią ir teisingai 
paraszytą reliaciją, apie seimą.

Ta m j-ta raszai, jog asz „lyg 
ant jūko“ tik į antrą nedėlią 
.Jums prisiuntęs protokolą. — 
Jau padaviau priežastis (N 42 
„Vien.“), kurių dėlei nespė 
jau su protokolu į N 41 
„Vien.“; pa(s Tamsta Scran
ton^ 7) (p3 seimo) pripa- 
pažinai man teisybę ir suti
kai su manim, kada isz- 
dėjau priežastis, jog tik N 42 
galėsiu prisiųsti protokolą. 
Asz, persipraszau, nepaisy
dama Tamstų garsinimo, jog 
tik 9 d. Spalio gavote proto
kolą, tvirtinu, jog neesmi ne- 
iszpildęs savo žodžio 8). Isz- 
siuneziau Jums protokolą 4 d., 
Spalio ir turiu oficijaliszką 
žinią nū Adams expres ' Co. 
jog protokolų kniga dastatytft 
6 d. Spalio (N 42 „Vien.“ 
iszėjo 10 d. Spalių, taigi ga
lėjote sunaudoti.) Sztai laisz- 
kas Ad. Ex. Co, agento: Ant. 
Milukas. Dear Sir:

Package therein referred to 
delivered an abaut Oct. 6 94. 
Receipted by Jos. Pauksztis. 
Truly A. S. Davenport agent, 
Plymouth, P., Oct. 26 94. kas 
lietuviszkai skamba:*]

Antanui Milukui.
Brangus Pone:

Suntinys, apie kurį Tamsta 
kalbi 11, y. protokolų kąįgos 
rasz. | atidūtas [adresantui] 
apie 6 d. Spalio, 94 m. Pri
ėmė J. Pauksztis. Su gūdone 
A. S. Davenport agentas.

Prie szio laiszko turiu pri- 
dūti, jog siuneziau protokolų 
knįgas aht vardo p. J. Petrai- 
ežio redaktoriaus, ne p. J. 
Paukszczio; gal būti, jog p. J, 
Pauksztis, kuris paėmė siun-

*) Laiszką mano pas Adams 
Express Co., o taipogi kompanijos 
agento iszsiuncziau pas „Su»iv.u 
prezidentą.

Mg Msloite AlsiglMS 
St Charles Seminary 
Overbrook, Pa. IS 94.

„Vienybės“ Redaktoriui.
i N 42 „Vienybės“ Tamsta 
pranesziai savo skaitytojams, 
jog nespaudįsi IX seimo pro
tokolo dėlei tūlų priežasezių, 
kurias tūjaus ten pat iszdėjai.

I Nors asz esu tos nūmonės, jog ' v O
1 „Susivienyjimo“ organas ne
gali pasisavįti cenzūrą 1) ant 
seimo ar „Susiv.“ virszinįkų 
praneszimų. ypacz-gi, jog szia- 
me atsitikime, t. y. su seimo 
protokolu, „Susiv.“ organo da
lyku buvo jį (protokolą) at 
spaudįti, o ne leisti į vietą vi 
sokius nebutniekius 2) apie 
jį, iszradinėti priežastis, k u 
rios neleidžia jį spaudįti; galė 
cziau pasikakyti tik isztarimi 
savo protesto priesz tokį mas 
koliszką 3) (persipraszau už 
iszsitarimą) pasielgimą „Vie
nybės“, bet dėl szventos ra 
mybės pasirupįsiu atsakyti 
ant Tamstos padūtų „kadągi“ 
(N 42 „Vienybės“). - Taigi, 
kaip jau rasziau Jums (gaila 
kad tik N 43, ne 42 atspaudi- 
note mano rasztą) asz ne
patalpinau 4) „Garse A. L.“ 
protokolo. Jeigu Tamstos lai- 
kraszczio cenzuriai pastatė sav 
už siekį jūdįti manę akyse 
„Susiv.“ sąnarių, perstatant 
patilpusią „Garse A. L.“ re- 
liaciją apie seimą už seimo 
protokolą, tai matau, jog 
jiems ir neiszpūlė kitaip dary
ti, kaip tikt nudėti 5) patį pro
tokolą. Bet tokį pasielgimą 
jokis žmogus nepagirs, yra tai 
darbas.............. Seimo pro
tokolą rasziau reporteriszkai, 
kad kiekviens „Susiv.“ sąna
rys, kiekviena kūpa galėtų tu
rėti kūaiszkiausią supratimą 
apie tai, ką darė jų pasiunti
niai, taipgi skaitydama platų*) 
apraszymą rodų, įvairiausių 
pakraipų sznekas isžsidirbtų 
platesnės, vispusiszkos pažiū
ros ant lietuvystės reikalų,

*) Platus apraszymas gali būti 
savu keliu. R.
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tinį, užlaikė jį kelias dienas, 
bet tada jau . ne mano kaltė 
sziame dalyke.

Kas link užmėtinėjimo, jog 
protokolas neturi patvirtinimo 
delegatų, nei seimo prezidento 
paraszo, tai meldžiu, kad gū 
dotina ,,Vienybės“ redakcija 
atsimįtų, kaip ikiszioliai buvo 
daroma 9) su seimo protoko
lais. Pagal kn. Burbos pa ta
rimą „tegul buna po senovei“. 
IX seimas nerado reikalingu 
nutarimus daryti apie su regu 
liavojimą daugelio mažesnės 
vertės dalykų, ypacz-gi dasily- 
tinczių tvarkos; taigi ir asz ne 
skaicziau sav už pareigą naują 
madą įvesti. N 44 ,,Vieny
bės“ pernai metų po seimo 
protokolu matau tik Tamstos 
pasiraszymą, kaipo sekreto
riaus, | apie prezidentą negir
dėti |, 1892 mete per seimą 
MtCarmelije, man būnant se
kretorium seimo, p. M. Klimas 
to seimo | taipgi ir ezįmetinioj 
prezidentu, nei delegatai, nei 
nežaptelėjo apie patvirtinimus 
protokolo; neradau patvirti 
nanczių paraszų seimo prezi
dento bei delegatų nei pirmes
nių seimų protokulūse; ir szį
met p. prezidentas ir delegatai 
nei. puse burnos neiszsitarė į 
manę [per seimą, nei po sei
mui Į, kad turėsiu jiems dūti 
patvirtįti protokolą. Kaipgi 
dabar galite daryti isz to 
klausymą ir užsipuldinėti ant 
manęs?! Rasi galite man pa
rodyti „Susiv.“ konstitucijoje 
paragrapą, kurį peržengiau? 
Sekdama savo pirmtakunus 
tvirtinu, jog IX seimo [ kaip 
ir pirmesnių seimų) protoko
lui pakanka paraszo sekreto
riaus, nors pagal mano nūmo- 
nę ant X seimo reikėtų nutar
ti, ką isztikro sekretorius turi 
daryti su protokolu.

Tolinus užmėtinėji, jog pro
tokole „randasi dalykai, kurie 
ant seimo buvo kitaip apszne- 
kėti“. Klausiu, kodėl gar
binga redakcija, taip baisų ap 
kaltinimą ant manęs mesda
ma,neprivedė nei vieno dalyko,

kurį asz „kitaip įrasziau į pro 
tokolą“ nei seimas nutarė. 10) 
Asz labjaus negaliu suprasti, 
kaip tai ta pati redakcija ir 
tai tame pacziame numerije 
atspaudino seimo nutarimus 
pagal 11) knįgas sekretoriaus, 
kuriam užmeta falszavimą 
kur ?R.] nutarimų, seimo gi 

prezidentas tūs nutarimus pri
pažino |N 44 „Vien.“, pusi. 
528J už teisingus. Atsakyme 
ant szio užmetimo turiu pasa
kyti tik, jog jame nėra teisy
bės tik .... ; per seimą visus 
nutarimus, kaip veik seimo 
prezidentas užbaigdavo dis-. 
kus-ują, užraszi nėjau, kitą syk 
po kelis syk klausdama seimo, 
kaip turi skambėti nutarimas. 
Užraszus tūs turiu.
Patį protokolą [11 ir III sesei- 
jos | surasziau po seimui pagal 
tūs užraszus. Protokolą ra- 
szydams turėjau ant mielių, 
kad kūaiszkiausiai nupaiszyti 
seimo paveikslą, neužtylėdams 
pagaliaus tamsias jo puses.
Asz esmi to persitikrinimo, 
jog piktą, jeigu tarp mus at
siranda, nereikia slėpti, bet 
parodyti szviesoje, kad tokiu 
budu jį isznaikįti. Dovanai, 
pagal mano nūmonę, Tamsta 
raszai, jog protokole esą daig 
tai, kurie „Susivienyjimą am
žinai nužemįsią, man rodos, 
jog tikras 12 | apraszymas sei
mo tik paaugsztys musų įrėd- 
nę | Susiv Į, parody dams, jog 
mes neesame parizėjais, nesi- 
bijome teisybės; jei esame 
persitikrinę apie „Susivienyji 
mo“ prakilnumą, neslėpkime 
jo silpnų pusių, bet jas paro
dykime visiems savo drau
gams, kad abelnomis spėko
mis jas panaikįti. Ne seimo 
sekretorius kaltas, jeigu pro
tokole butų paminėta kas te
kis, kas galėtų gėdą mums 
padaryti, kalti tie, kurie tą 
negerą daro per seimą. Se
kretorius gi, jei nenori būti 
veidmainiu, noroms nenoroms 
turi užraszyti tai, kas yra kal
bama ar daroma per seimą. 
Nekartą ikiszioliai po seimui

galima buvo iszgirsti skundus 
apie „bosavimą“, netvarką 
daromą tūlų žmogystų; tikras 
tik seimo apraszymas, man
ding, gali pataisyti szį piktą. 
Kada kiekvienas mus politisz- 
kas „bosas“, arba kaip kun. 
Burba jūs vadina, „despotas“ 
žinos, jog jo pasielgimas bus 
apskelbtas visūmėnei, tada be 
abejonės nusimalszįs ir bus 
mandagesnis per seimą ir mu
sų metiniai seimai apsieis be 
trukszmų, sensacijų, asabisz- 
kūmų ir t. t.; delegatai ra- 
miaus galės rodavotis apie 
visūmenės- reikalus, dauginus 
darbo galės atlikti ir mažiaus 
laiko ir skatiko iszleis. Tams 
tos 13) laikrasztije tūli tau 
tiecziai užmėtinėja man „bo
savimą“ per seimą; taigi bu- 
cziau jiems dėkingas, kad fak
tais, tik netaip iszkraipytais, 
kaip kad kn. B. N 42 „Vien.“ 
teikėsi atsiliepti, parodytų 
mano despotiszkumą. Gal 
despotiszkumas mano pasirodė

mus atsiranda! Nematė, bet 
žino viską ir net „prieszina- 
si“ .... Ant tokių užmėtinė- 
jimų jau ir Saliamonas neži
nos ką atsakyti, nesakysiu nie
ko nei asz, tū labjaus, jog ne
tikiu į prezidento p. M. Kli
mo pranasziszkas ypatybes. 
Kas link jo užmetimo, jog 
seimo protokolas neturįs jo 
paraszo, tai (iri men u jam tai, 
ką augszcziaus pasakiau ant 
Tamstos panaszaus užmetimo. 
Baigdama savo laiszką, turiu 
dar sykį isztarti protestą 
priesz užslėpimą IX seimo 
protokolo, leidimą apie jį pa
sakų į svietą, patalpinimą į 
„Vienybę“ seimo nutarimų be 
protokolo. Atsitikimas su 
protokolu szių metų seimo, 
man rodos, daug gero mums 
žada. Kiek viens tautietis, ga
lės persitikrįti apie reikalin
gumą įvedimo geresnės tvar
kos, taipgi locno „Susiv.“ or
gano, kuris neatsisakys 14) 
spaudįti seimo protokolų, jei

tame, jog daugelio įneszimų 
aptarime užėmiau balsą, bet 
tai kiekvienas delegatas galėjo 1 
daryti. Kelis syk teisybė, pa- 
sipraszęs balso pas prezidentą, 
atsakiau asztriai ant arabisz- 
kų, sykį net brutaliszkų p. J. 
Paukszczio užpūlimų. Bet 
isz to nepasirodo, jog asz asa- 
kiszkumus vari nėjau. Jei sei j 
mo prezidentas leido p. J.! 
Paukszcziui nei isz szio, nei isz’ I to užpuldinėti ant manęs, ar 
kitų žmogystų [pav. kn. A- ( 
bromaiczio], tadgi ir asz turė
jau tiesą atsakyti ant tų už
puldinėjimų ....

N. 44 „Vienybės“ seimo 
prezidentas pranesza, jog jis 
nematė IX seimo protokolo. 
Tas bet. neperiszkadija jam 
[ar gal autoriui straipsnio 

netikt prakilnesni „Susiv.“ sąnariai, 
buvę delegatais, bet pagaliaus patys 

„IX Seimo rckalūse“ Į kallįti jo virszinįkai. 3) P. sekretorius už
manę, buk asz suraszęs į pro- mėti nė j a „Vien.“ m<ttikoliszktnn(fr 

o mes pasakysime (jeigu neapsirin-tokolą tik asabiszkumus, pa
sigyrimus ir t. t., jog „tiems 
su kraipytiems bei sumelū 
tiems sekretoriaus raižymams“ 
jis [p. prezidentas) prieszinęsi 
ir t. t. Bravo! pranaszai tarp 

galėtų nepatikti kelioms žmo
gystoms „bosams“ arba, anot 
kn. Burbos, „despotams“.

Lai gyvūja delegatai IX 
seimo; lai gyvūja „Susivie- 
nyjimas“! szalin cenzūra ir 
kaisziojimas privatiszkų rei
kalų į visūmėniszkus!

Su gūdone
An. Milukas

IX seimo sekretorius.

Nuo Redakcijos.
1) „Vienybė“ nesisavino ir nesi- 

savįs ant „Susiv.“ bei jo virszinįkų 
cenzūrą, bet tikt ant asabiszkumų ir 
to viso, kas gali aiszkiai kenkti „Su
siv.“ dalykams. 2) „Vienybė“ ne
leido apie seimo protokolą jokių ne- 

, bukniekių, bet apraszė teisybę, ku
rią pripuZino, o ir viesziai apszaukė, 

kame), kad sekretorius savo pasi
elgime kaslink „protokolo“ nori da- 

i ryti netikt maskoliszkai, bet tik
rai curixzkai (bit po šernu), nės ką 
jis paraszė, tai ir turi būti patalpinta 
ir už teisybę pripažinta. 4] De-
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»zimts skaitė ir matė, kad „protoko
las“ pati 1 po „Garse A. L.“. Jeigu 
kas nenori tam tikėti, tegul atvyksta 
pas mus, o mes parodysime.

5] „Protokolas“ guli Redakcijoje
6] Su iszdavėju galėjo but taip arba 
kitaip, bet kas link manęs,visai nebu
vo ką bijotis, nės tai ne mano nfidė- 
mės ir nemano butų buvus mėtavo- 
nė.

7] Tamsta szitame atsiliepeme ne- 
tikt iszauki manę asabiszkai į aiksztę, 
bet pagaliaus privedi keistai priva- 
tiszkus mus pasisznekėjimus, dėl 
kurių ežia nereikėtų buk vietos.

8] Mums neinasi apie tai, kada jis 
buvo iszsiųstas, bet apie tai, kada 
jį apturėjome, t. y. 9 d. minėto mėn.

9] Ir dabar butų taip padaryta, tai 
yra, nebūtų reikalauta seimo prezi
dento pasiraszymo, kad tas protoko
las butų taip buvęs paraszytas, kaip 
kad pirmesniujų seimų protokolai.

10] Pirmiausiai patėmysime p. 
sekretoriui, kad, rodos, yra skirtu
mas tarpžudžiu apsznekėjo ir nutarė, 
nės daug ką galima apsznekėti, o 
nieką nenutarti. Asz nors nebuvau 
per visą seimą, tacziaus galiu, jeigu 
to p. sekretorius reikalauja, pa
rodyti nevieną protokole perkreiptą 
dalyką. P. sekretorius raszo protoko
le: nutarta pardavinėti „auksinius“ 
ženklelius po 30 c., o ant seimo nu
tarta buvo ne auksinius ženklelius 
pardevinėti po 30 c., bet tikt misin
ginius. Kas link atszaukimo, ką 
kun< A. Burba raszė „Vien.“ ant 
kun. J. Zlotorzynsko, tai kunįgas 
Burba netylėjo, kaip sekretorius ra
szo, bet prieszinosi ir pasakė, kad, 
jeigu delegatai vers manę atszaukti, 
tai atszauksiu, bet pasiremdamas ant 
kunįgo J. Z. laiszkų. Sekretorius 
raszo, kad p. J. Pauksztį liepta j 
protokolą įraszyti, kaipo garbės są
narį. P. J. Pauksztį neliepta, bet be
veik vienbalsiai pripažino jam gar
bės sąnarystę.

Dar ir daugiau galima butų ką at
rasti, bet rodos, kad jau tiek pakaks 
dėl persiliudyjimo, kad ■ protokole 
yra tūli dalykai perkreipti. Kas 
link-gi apsznekėjimi^, tai jau nėra 
ką ir kalbėti, nės p. sekretorius, ne
turėdamas per seimą užsiraazęs, 
jokiu budu jų negalėjo akuratniai 
po seimui suraszyti.

11] Reikia pripažinti, kad dau
giau kaip pagal sekretoriaus knįgas 
galima buvo atspaudinti seimo nu
tarimus. Ant galo yra skirtumas 
raszyti ką pagal ką ir perraszyti ką 
isz ko.

12] Tikras seimo apraszyinas ir 
seimo protokolas yra du geru daig- 
tu, kurie tacziaus toli skyriasi nū 
viens kito. P.gi sekretoriaus „pro

ūsais, energiszku veidu vyras, 
sėdėjo už stalo, parėmęs smak
rų alkūne. Plati jo kakta, 
surėžyta skersai penkiai rauk- 
szliais ir nedidelės, dažnai 
mirganezios akys, reiszkė sta- 
mantrumų, nieku neapsilei- 
džiantį. gėdintis prieszai 
draugas vadino jį Andrium.

Tas, kų prieszai jį sėdėjo, 
vadinamas buvo Kaziu — jau 
nas da vaikinas su balaganu 
meliancholiszku veidu.

Treczias, sėdintis szale An
driaus, butų sunkia uždūte dėl 
psicholiogo: gražus, lygus jo 
veidas, buvo be jokios tarmės. 
Tarytum visi jo viduriniai 
jausmai, atsimuszę į tų stiklinį 
veidų, grįžta atgal, nepalikę 
jokios žymės savo esybės. Sė
dėjo, sukeitęs rankas ant kru
tinės, niekur įpatingai nežiū
rėdamas.

Visi jį vadino Povylu.
Ketvirtas sėdėjo ir gale sta 

lo, ir ant sūlo, ir ant lovos, 
pasienyj4 riogsanezios, ir vaik- 
szcziojo mažais, skubiais 
žingsnukais: prigimtas guvu
mas neleido jam pasilikti ant 
vietos. Sznekėjo dažnai ges- 
tikuliūdamas ir kaip kada 
taip garsiai, kad Andrius, su
raukęs skrūstus, akimis rody
davo į langų. Tada senis 
Szukietis (taip jis vadinosi) 
urnai sustodavo, ir tartum nu
siminęs kisztelėdavo liežiuvį, 
o atsisėdęs kaip galint mal- 
szįdavo savo ūpų.

Įstabjausiai iszrod ė penkta 
žmogysta. Buvo tai mote- 
riszkė da visai jauna, su glud
nu, gražum veidu, kurs da la- 
bjaus rodėsi iszbliszktįsiu nū 
tirsztų ‘jūdų plaukų, plūsztais 
pūlanezių ant jos peczFų. 
A kiše jos iszsi reiszkė ramu
mas ir gerumas. Sėdėjo toli 
nū visų ant lovos ir atydžiai 
klausė sznektos.

Urnai Andrius pertraukė 
kalbų senio Szukieczio ir lyg 
kų atsiminęs, atsiliepė:

— Alena, tu esi patėmįta...
Ant tų žodžių jauna mote- 

neramiai už

tokole“ nėra nei tikro seimo apra- 
szymo, nei tikrojo protokolo, taigi 
garsidami jį visūmenei, daugiau blė- 
dies galime apturėti, negu naudos.

13] Perpraszau, ne mano laikrasz- 
tyje, bet tikt p. J. Paukszczio.

14] „Vien.“ neatsisakė ir neatsi
sakys spaudinti „Susiv.“ dalykus 
(kol yra apsiėmus tai daryti), nors 
jie butų kartais ir nelabai geri, nės 
už tai nei „Vienybės“ redakcija, nei 
jos iszdovėjas neatsako. Jeigu-gi 
„Susiv.“ turės savo locną organą, jis 
bus daug maskoliszkesnis, anot p. 
sekretoriaus, tamė dalyke už 
„Vien.“, nės nesz už tai ant savęs 
atsakymą.

GarsusTeatras

Didelis Balius.
. (panedėlį) szio mėne

sio Plymouthe, Pa., ant salės 
„Peoples Theatre“ bus atgra- 
jįtas lietuviszkas teatras „Kan
kinimas Katalikų Kražiūse“ 
arba „Kražių Skerdynė“, ant 
kurio yra meilingai užpraszo- 
mi netikt Plymoutho parapi
jos lietuviai ir lietuvės, bet ir 
isz visų aplinkinių miestelių. 
Kas ateis, tas nesigailės, nės 
pamatys savo akimis, kaip 
barbarai maskoliai persekioja 
ir žudo mušti brolius ir sese 
ris, Lietuvoje esanezius. Pa
matys ant teatro visų žvėrisz- 
kūmų ir bjaurybę maskolisz- 
kų urėdinįkų, ir maskoliszkų 
kareivių- kazokų.

Po teatrui bus puikus ba
lius, ant kurio puikiausi mu- 
zykė grajįs įvairius, ypacz lie- 
tuviszkus, szokius.

Teatras prasidės ant 7-nių 
vakare. Tikietai nū 50 iki 
75 centų, mažiems vaikams 25 c.
---------- --------- -

Brolis ir sesuo.
Apysaka.

Par a szė Vaikas.
II.

Anksztam kambaryj4, su 
sandariai užtaisytais judu au
deklu langais, sėdėjo penkios 
žmogystos.

Viens su dideliais rudais riszkė sukruto ir

klausė:
— Kur?. .. kada?... f
— Kur? — nežinau. Tik

tai vakar sutikęs manę žema- 
kis Dėdienius, nė isz szio, nė 
isz to užklausė: ar sako, tu 
pažįsti jtų Alenų, tų, kų szale 
miesto gyvena. . . užsimirszau 
pravardę. . . Gal Birkiutę? - 
užminiau. — Taip, sako, tų 
paežių... sergėkis pas jų 
vaikszczioti, nėsji įklimpus...

— Kaip? kų? — kvosziau, 
lyg nežinodamas, bet žemskis 
tik pirsztu pagrūmojo ir nu
ėjo.

C'zia Andrius nutilo ir metė 
rusezioms akimis į kampų.

Visų akys ant Alenos pa- 
krypo.

— Tai negal but! suszuko 
Szukietis — mes iszmintingi, 
kaip žalcziai, mes atsargus, 
kaip driežai, mes... kas tai 
matė? žemskis! kas tas žems
kis? Asz jam. ..

C’zia senis sulaikė savo nar- 
singumų, nės Andrius pažiurė
jo į jį tokiomis akimis, jog 
biednas oratorius, daėjęs jau 
iki stalui, urnai: atsidūrė pas 
lovų.

— Tylėk! — ežia ant žo
džių nepasibaigs...

— Vyrai! atsiliepė urnai 
Kazys: - ežia daug navatnų 
daigtų slepiasi. Pirma: kaip 
galėjo jie matyt vidurnatyje, 
kas pas mus darosi? Antra:

• kaip galėjo patėmyti Alenų, 
kuri niekur nevaikszczioja, o 
ne mus, kurių .visur pilna? 
Treczia: kų galėjo žinoti, kad 
Andrius pas jų vaikszczioja? - 
Asz to nesuprantu.

-- Su manim... sumurmė
jo Andrius: — nūseniau žino..

— Isztikro, ežia kas nors 
negerai — pridūrė senis.

— Klausykit! — atsiliepė 
dažnai tylintis Povylas: — asz 
viskų numanau.

— Alena! tęsė rustu balsu - 
— seredos vakare tu buvai 
pas szventorių... sznekėjai 
su viena pavargėle. Buvai 
apsirengus su nusziupėjusiais 
drabužiais, idant akyvos akys
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kad isz vakaro buvau!....
— Nės nakczia bijojai. Na, 

tegul jau tavę iszimsim, bet 
Povylas ir Alena turėtų nu
mirt — nusijūkė Kazys.

— Bene prieszingai — urnai 
tarė Povylas.

— Per jo veidą greit pras
linko ironiszkas szypsojimas.

— Dėl ko taip? užklausė 
Kazys rimtai.

— Manę isz mažens tėvas 
mokino — atsakė taipgi rim
tai Povylas —jog žmonių pra- 
naszavimai, paimti atbuloj* 
prasmėj*, tankiai Užsipildo.

— Gal ir tai būti — negi
nu. Bet, vyrai, laikas pamis- 
lyti apie Aleną: reike ją gel
bėti.

Visi sykiu pažiurėjo ant 
biednos moteriszkės. Sėdėjo, 
užsikniaubus veidą delnūse, 
visai nejudėdama, tik sunkiai 
kilnojantisi krūtinė reiszkė 
smarkią vidurinę kovą.

Povylas ilgiausiai į ją žiurė
jo. Akys jo visada stiklinės,
abejingos, urnai sužėravo, bet 
tik ant sekundos. Akimirks
nyje suvaldė savę. >

— Viens tik kelias jai pa
silieka: kūnogreicziausiai bėg
ti į Ameriką: — legaliszkai 
iszsiteisįti negalima — nu
sprendė Andrius.

— Į Ameriką... mus Ale- 
nytei... į svetimą szalį! ne, 
asz to nedaleisiu! suszuko 
energiszkai Szukietis.

— Tu tik kenkti moki, 
daugiaus nieko - tarė nekant
ringai Kazys — czia reik gel
bėti, o ne aimanūti!

— Asz pamėgysiu! urnai 
atsiliepė Povylas.

Visi ant jo sužiuro, net Ale-

nepažįtų. .. ar taip?
— Taip — atsiliepė lyg ai

das moteriszkė.
— Taigi tavę ir pažino, 

nors si a pateisi.. . davei jai 
keletą knįguCzių. .. visa po
licija apie tai žino. ..

— Ale isz kur tu tą žinai?
— suszuko Andrius, staigiai 
sukdamasis prie Povylo.

— Turiu gerą pažintį su 
policija — szaltai tas atsakė.

— Vienok ir policija turi 
savo slaptas — priesztaravo 
Andrius.

— Czia jau ne slapta - ir 
jus apie tai greit dažinosit — 
atsiliepė Povylas.

Tariau t/tūs žodžius, jo vei 
das ant sekundos praszvito 
kurcziu szypsojimu, bet aki 
mirksnyje sugrįžo į normalisz- 
ką stovį:-— akys vėl szaltai 
ir abejingai priesz savę žiurėjo.

— Vai, Dievulėliau, kur 
dings mus Alenukė? — aima
navo Szukietis — ką su ja pa
darys? ar į kalėjimą, ar gal.. .
o, Dieve! atsimenate Joną 
Buksznį?

— Palaukit! suszuko Ka
zys — sziądien sukaktuvės jo 
mirties... ant kapinių... ne! 
tai niekniekis!

— Kas?, kaip? — suszuko 
visi.

— Pamenate, ką jis priesz 
mirsiant sakė? Kiek isz mus 
per sukaktuves bus ant jo ka
pinių, tiek liks gyvų, o kiti. ..

— Et, mažas vaiks. . . mos 
telėjo ranka Andrius.

— Ir mą taip rodos, ai e ta 
mislis suka mą galvoj*. Na- 
vatna! Per visus metus apie 
jo žodžius buvai užmirszęs, o 
kaip tik žengiau ant jo kapi
nių, tūj* viskasmislyje stojo.. .

— Imagi nacija. .. poetisz- 
kas nusidavimas - jftkėsi And
rius.

— Ne, ne! asz tą ant tikro 
imu -- tvirtino Kazys. To
kiu budu kas isz mus liktų 
gyvų? — Asz ir Andrius. . .

— O asz! suszuko ant visos 
grįczios Szukietis — - o asz! 
Jus suvytę grybai! nežinote,

— O jeigu ne? užklausė 
Andrius.

— Tegul mano prapūla! 
Bet asz tikiūsi, gal pasiseks.

Andrius, ilgai tėmyjosi į jo 
veidą, bet ten nė mažiausia 
gyslelė nesujudėjo.

Visi lyg buvo nesmagiam 
padėjime. Senis Szukietis 
pertraukė visatinę tylą. Pri- 
szokęs prie Povylo, suspaudė 
jo ranką.

— Ko jus žiopsote! - suszu
ko: jus kaip jkucziai nesu
prantate jokio pasiszventimo, 
užtai nė botyriausne gūdojate.

— Da jis ne yra botyriumi
- sumurmėjo Andrius.

— Ne perszokęs, nesakyk: 
op! pridūrė Kazys.

Ir vėl visi nutilo.
Bet Andrius, ant galo, ryžo

si: priėjo prie Povylo ir lėtu 
balsu tarė:

— Brolau! jei tikrai taip 
darysi, kaip pasakei, sztai 
mano ranka ir pagelba isz vi
sų jiegų, bet jeigu. . .

— Tu mą netiki? nžklausė 
Povylas, įsmegęs į jį savo jū- 
das akis.

— Netikiu, idant taip pa- 
siszvestum.

Ant tų žodžių veidas Povy
lo konvulsyviszkai sudrebėjo, 
akys szvystelėjo Alenos ‘ lin- 
kon, bet urnai susilaikė ir ta
rė szaltai:

— Kad netiki, tai datirsi.
Taręs tai, ėmėsi už kepurės.
Andrius rimtai atsiliepė:
— Sziądien susirinkimą 

skaitau už pasibaigusį.
Ant tų žodžių visi ėmėsi už 

kepurių ir, atsisveikinę su 
Alena, isznyko uždurių.

Mergina, iszlydėjus j As, pū- 
lė ant lovos. Gulėjo ilgai ne- 
iszdūdama jokio balso, tik 
staigus drebėjimas kūno ap- 
reiszkė, ėsant ją gyva.

(Dar ne viskas)

l’asažieriaus myslys.
Bajoras vagone snaudžia, darbinį- 

kas žmogus miega, cpžydas rokiija.
Gražiai merginai ant kelio butinaį 

reikalingas veidrodys.

porams sziopffls 
„Tegulsi I»ns kova vartau Vieszpattes1' 

Paraszė Jonas A v utis.
(Tąsa.)

Nelengvas ir gyvenimas 
platintojo knįgų: Visados ir 
viso ko sergėtis, drebėti priesz 
kiekvieną policijantą arba ir 
sziaip kokį paszlemėką, vaik- 
szczioti tiktai szun takiais arba 
naktimis, lyjant arba snieg- 
tint, o prie viso to dar toly
džio tikėtis, kad vėliaus, ar 
ankscziaus vis tik reikės pa
pulti į kalinę arba net ir toly- 
mas szalis Maskolijos — sztai 
gyvenimas platintojo musų 
rasztų tarpu žmonių, kuris vie
nok neatgresia jo nū szito 
prakilnaus darbo. Tai dėl ko 
gi uždraudimas mokinti vai
kus turėtų atgresti musų da
raktorius nū -jų užsiėmimo, 
padėjimas daraktoriaus vis tik 
gali būti geresnis, ir jeigu tik
tai apszviestesniejie lietuviai 
priderincziai pradėtų rūpintis 
apie tamtikrą sudavadyjimą 
naminių mokslinyczių, tai be 
abejonės ir mokinimas vaikų 
musų kraszte galėtų eiti su
visai neblogai. Gaila tiktai, 
kad iki sziolei mes beveik nie
ko nedarėme dėl pagerinimo 
naminių musų mokslinyczių. 
Knįgose, iszleidžiainose dėl 
žmonių, mes daug raszome 
apie mėszlus, javus ir gyvu
lius, apie bites, žoles, žvaigž
des ir t. t., bet beveik niekur 
nei žodelio neužtinki apie tai, 
kaip įsteigti namines moksli-' 
n y ežias ir kaip ginti jas nū 
persekiojimo maskolių, kokius 
imti daraktorius ir t. t. Jei
gu kada tarpu musų inteli
gentų ir užeina kalba apie 
„daraktorius“, tai tiktai kad 
pasijūkti isz jų.- kaip isz pa
laiko viduamžinių tamsybių. 
Na ale kur gi mums ir raszyti 
apie tokius niekniekius, kaip 
mokinimas vaikų ant knįgų, 
arba apie kokius ten bernio
kus arba pasenusius elgėtas — 
daraktorius; jau kad raszyti 
apie apszvietimą ir mokslą,

na atėmus delnus nū veido, 
szlapias akis ant jo atkreipė.

Jisai gi stovėjo szaltas, abe
jingas, rankas sukeitęs ant 
krutinės. O
*— Asz pasiszvesiu — kal

bėjo ramiai: — apreiksziu po
licijai, jog noriu iszvadūti silp
ną moteriszkę - sziek tiek drą 
sos - pinįgų - globos, o gal ir 
įgysiu savo.



566 Vienybe
tai jau bent raszyti — kad 
skaitytojas tik stebėtinai isz 
mokslingumo musų raszto: tū- 
jaus ant scenos iszeina Buch- 
neris su savo Kraft und Stoff, 
Darvinas su kova už būvį, 
Schiaparelli su Marso kana* 
lais (kurie ant nelaimės pasi
rodė tiktai optiszku apsiriki
mu szito mokslincziaus) ir*- 
daugybė kitų mokslinczių, 
kurie daro, kaip tai sako, 
ąuint-essenciją szios dienos 
mokslo. Sustatyti tokį ultra 
- moksliszką straipsnį, žinia, 
nesunku: pasiėmei keletą knį- 
gų svetimose kalbose, pasi
braukei tūs daigtus, kurie tav 
labjaus patiko, o paskui ir 
mieszi isz jų mieszinį, nepai
sydamas ant to, ar bus kokis 
nūseklumas tavo raszte ir al
su pras jį skaitytojas ir tiktai 
rupindamosi, kad prikaiszioti 
daugiaus citatų isz rasztų gar
siųjų mokslinczių,. Ypatingą 
įspūdį padaro skaitymas tokių 
rasztų. Paimi tokį rasztą 
apie kokį nors rodosi gerai 
žinomą dalyką (kaip antai 
apie amžinumą medegos ir pa- 
jiegos, apie perėjimą szilumos 
į mėchaniszką judėjimą, apie 
teoriją atomų ir t. t.), ir imi 
skaityti nei ne dėlto, kad ką 
nors naujo dasižinoti, bet tik
tai, kad apsipažinti su moks- 
liszka kalba ir terminologija 
autoriaus — skaitai, skaitai ir 
pasirodo, kad beveik nieko 
negali suprasti: jokių darody- 
mų ir iszvedimų nerandi nei 
ženklo, kalba tokia sudarkyta, 
kad tiktai, iszvertęs žodis į žo
dį vokiszkai arba maskolisz- 
kai, gali suprasti, ką nori pa
sakyti raszytojas straipsnio. 
Noromis nenoromis paklausi 
savęs, kokią gi naudą gali tu
rėti isz tokių rasztų mažai ap- 
szviestiejie lietuviai (kurių 
juk daugiausia tarpu skaity
tojų musų laikraszczių), jeigu 
jau ir žmogus iszėjęs visas da
lis phizikos, mechanikos, che 
mijos ir astronomijos tik su 
dideliu vargu tegali suprasti 
tokį „moksliszką“ rasztą.

Taippat ir raszydami apie 
programmą musų (dar tik par’ 
geidaujamųjų) mokslinyczių, 
mes tfljaus sukemszame į krū
vą ir kosmographiją, ir bota
niką bei zoologiją, ir chemiją, 
ir politiszka ekonomiją ir vi 
są mathematiką, nepaisydami 
ant to, kad iszguldyraas visų 
szitų mokslų reikalauja tobu
lai sudavadytų mokslinyczių 
bei deszimties metų mokinimo- 
si ir kad ikisziolei mes netik 
neturime tam tikrų knįgų ir 
mokintojų, bet nei lemto le- 
mentoriaus dar nesusilaukė
me. Taigi nėra ką nei ste
bėtis, jeigu visi toki rasz- 
tai pasiliekti vox daman- 
tie in deserto; iszėjo tokia 
rasztas — vienas kitas isz žin- 
geidesniųjų lietuvių paėmęs 
perskaitė pirmąjį puslapį, bet 
pamatęs, kad mažai ką su
pranta, meta knįgą szalin ir 
^paskui jau, žinia, daugiaus 
neskaito; o tūmi tarpu musų 
klumpiai — daraktoriai isz 
senobinių lenkiszkų lemento- 
rių per kiauras žiemas kala 
savo mokintiniams į galvas se
nobinę gudrybę: ce-cha-er- 
žet-on-chržą, pe-er-zet-e-zet 
-przez ir, žinia, po senovei 
tiktai per tris-keturias žiemas 
įstengia pervesti ^savo mokin
tinius nd lementoriaus ant 
taipgi nūlūdaus „altariko“. 
Ir kam tai tie isztyrinėjimai, 
kokių programmų ir apszvie- 
timo mums reikia, jeigu visa 
programma musų moksliny
czių gali būti iszreikszta tri
mis žodžiais: iszmokinti skai
tyti ir raszyti. Jeigu kada at* 
ei tėję musų padėjimas bus ge
resnis ir mes galėsime turėti ir 
savo mokslinyczias ir mokin
tojus, tai tada jau nesunku 
bus pasigaminti ir tam tikras 
platesnes program m as. Tū
mi gi tarpu pasirūpinkime 
nors apie tai, kad musų žmo
nės neimtų tokių daraktorių, 
kurie ir patys mažai ką moka 
skaityti, bet rinktųsi sav ge
resnius vyrus, nesigailėdami 
net ir brangiaus mokėti jiems 

už mokslą, parengkime dėl 
paežių daraktorių tam tikrą 
knįgą su priguli neziais paaisz- 
kinimais, nū ko ir kaip pra
dėti mokinti vaikus ir pagal 
kokį methodą vesti mokslą, 
sudėkime tam tikrą, pritaikin
tą prie tokios „daraktorių 
knįgos“ lementorių, kiek ga
lima pigesnį ir su trumpais 
pasiskaitymais, kurie butų ge
rai suprantami dėl mažų vai
kų. Labai butų naudinga, 
kad kas paraszytų tam tikrą 
straipsnį (ypaežiai kalendoriu
je) apie įtaisymą naminių 
mokslinyczių, apie iszsirinki- 
mą daraktorių, apie mokini
mą vaikų, o labjausia apie tai, 
kaip saugoti tokias moksliny
czias nū maskolių policijos.

(Toliaus bus).

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

Lapkriczio bus aut 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. komitetus maloniai 
užpraszo visus Brolius ir Seseris isz 
visos apylinkės, kaip tai: VVilIiams- 
burgho, Brooklyno ir Jersey City. 
Broliai Lietuvaicziai ir Sesės Lietu
vaitės nepamirszkite tą subatos va
karėlį (24 Lapk.) pasiriktūti drutus 
czeverykus, ba p. Žilinsko orkestrą 
taip smagiai rėsz visokius szokius, 
kad prasti czeverykai szokant turės 
trukti. O ir jus moterėlės nepisili- 
kite su savo vyreliais, bet atvykite 
ant tos gražios zobovos.

Komitetas.

Pajieszkojimai.
Kas žinote Nikodemų Vo- 

liuszaitį (arba Woliuszenžu, 
ana taip raszosi), paeina isz 
Kauno rėdybos, Szaulių pa- 
vieto, Baisogalos valscziaus, 
kaimo Jūdupių. Du metu 
atgal buvo Amerikoje. Sako 
buvęs ženotas, dirbo New 
Yorke kokiam ten magazyne. 
Ten apvogė ir iszbėgo į Lie- 
vą, palikęs paezią Amerikoje 
(taip žmonės kalba). Pagry- 
žęs į Lietuvą, apsiženijo antrą

kartą. Jeigu teisybė, kas ži
note, ką ans Amerikoje ženo- 
tas buvo, praszau dūti žinią 
man, o dideliai padėkavosiu.

Silvester Spokovsky
82 Bond str.

Patarles.
Ledas slidus, gyvenimas 

žmogaus dar slidesnis.
Lenda kaip szapas į ūdegą.
Leki kaip sakalas, nutupi 

kaip vabalas. ,
. Lėtoji kiaulė gilesnę szaknį 

knisa.
Liežuviu plakdama, bent 

rankoms nedūk valios.
Liga ateina nevadinama.
Liga ne sesū.
Liga raita atjoja, pėksezia 

atstoja.
Liksiu neliksiu, bet kibsiu.
Linksmai kalbąs, taisos ap-

Liūsybės noras daugel kar- 
sztų pražudė.

kiai susi k ui.
Laimingą ir dorą visi myli.
Laksto kaip aitvaras.
Laukia it saulės užtekant.
Laiku dirvų neiszdirbus,

usnys iszdigs.
Manę pakėlė it szunį ant

kaulu už-

Marszkiniai artesni, nekaip 
kailiniai.

Medų sėjau, o pipirai dygsta.
Mėsą prarijęs, su 

springo.
Mergelės kilmę ir gražumą

Meszka girioje, o jos kailį 
jau raižo.

Menka žolė ilgai žydi.
Men tu rys dukterį turįs: o 

kū vardu? Koszė.
Minėtinų žodžių nekalbėk.
Miręs kad ir veizi, nieko ne

mato.
Mėnū szvieczia, bet neszildo.
Mokėti visi nori, bet mokin

tis nevisi.
Molis kožnam brolis.
Moteriszkei norėdama.įtikti, 

vadink dailia.
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Lietuvininku

Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai) 

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios, 
Perguldč, isz lenktszko Aleksandras Gužutis.

.(T?sa)
Recitati vo. Taip, Zosia buvau, mergialė isz kaimo to; 
Vardas mano pas jumis garsingas tikrai, 
Norint graži, tekėti nenorėjau, 
Devynioliką metų praleidus linksmai, 
Miriau nepažinusi nelaimės sunkios, 
Nei tikros laimės ant svieto turėjau;
Ant svieto, bet ak, ne dėl svieto gyvenau, 
Per daug sparntita mislia augsztai lėkiau, 
Kuri ant žemės niekad nesilsėjo;
Lengvu vėjalį pavyti norėjo, 
Musykę, arba gražų vainįkėlį, 
Dailią plasztakėlę ir avinėlį, 
O nektimet mylimą vaikinėlį. 
Giesmių ir vambzdžių noringai klausiau, 
Kad pati viena ganiau atskirtai; 
Prie tų gi piemenių bandą variau, 
Kurie mano dailį gyrė gražiai, 
Bet nei vieno gi nemylėjau tikrai. . . 
Užtad po smerties kas dedas nežinau, 
Nežinomu Ugniumi degu smarkiai! 
Norint kiek patinka linksmai žaidinos, 
Kur vėjalis puczia lengvai sav lakstau, 
Nejuntu skausmo ir liūdnos valandos, 
Kokius noriu stebuklus asz darau, 
Isz oraryksztės verpiu sav metelius, 
Isz skaistų aszarų rytmeczio dienos 
Sutveriu plasztakas ir balandėlės, 
Bet nesuprantu dėl ko ntibodau, 
Prie kožno daugszczio kasžin ką iszvysti stengitis, 
Ak, viena esu, ir vienįtėlė visados! 
Didei man ntibodu, kad be paliovos 
Manimi vėjas, kaip plun'skną mėto; 
Nežinau isz katro esu svieto.
Kur artintis, vėjas nunesza tolyn, 
Ir smarkiai varo, žemyn, augsztyn, skersai: 
Taip vidurije vilnių nykstanczių szalyn, 
Amžiną kelionę turiu varinėti, 
Nei pasikelti į padanges augsztyn, 
Nei gi tos žemės galiu dasilytėti.
S u e g a , Taip viduryj vilnių nikstanczių szalyn, 
Amžiną kelionę turiu varinėti, 
Nei pasikelti į padanges augsztyn, 
Nei gi tos žemės galės dasilytėti.
Burti n įkas. Ko geidauji vargi duszelė, 
Kad į dangų dasistoti ? 
Ar maloni Dievo garbelė? 
Ar saldybių reikalauji? 
Sztai pyragai ir pienelis, 
O gal tigelių geidauji? 
Ko nori liūdna duszelė, 
Kad į szviesų dangų veikiai suspėti? 
Mergaitė. Nieko nenoriu nu jūsų turėti!

Te atbėg buris vai kinelių, 
Te pagrieb manę už rankelių, 
Ir pritraukia prie žemės mergelę, 
Te pasimasinsiu valandėlę!.. 
Nės tėmykite sav isz tikrybės, 
Kad tai pagal dieviszkos isztarmės, 
Kas nedasilyt nei sykio žemės, 
Tas neapturės dangaus linksmybės. 
Sueiga. Nės tėmykime sav isz tikrybės, 

į Kad tai pagal dieviszkos isztarmės, 
Kas nedasilyt nei sykio žemės, 
Tas neapturės dangaus linksmybės.
Prie keleto:
Burtinįkas. Veltai bėgat tai szeszėlis atėjo, 
Veltai tiesia rankeles vargingoji, 
Nuvarys ją kvėpavimas vėjo^ 
Bet graži mergelė neverk liudnįgai, 
Nės szitai priesz mano akimis aiszkiai 
Paelapcziai ateitės atidaryti, 
Dar turi viena, pagal prilikimo, 
Per dvejus metus vėjumi lakstyti, 
O paskui žengsi tu dangaus slienkscziumi, 
Sziądien malda negaus susimylimo, 
Lėk sav tolyn nti musų, su Dievumi.
O kas neklausys praszymo kalbos: 
Vardan Tėvo, Sunaus, Dvasios szventos! 
Ar matai tą szventą kryžių? 
Nenorėjai valgio ir gėralų, 
Palikk mumis ramume, po dievų! 
Eik sav szalin, szalin, szalin!
Sueiga. O kas neklausys praszymo kalbos: 
Vardan Tėvo, Sunaus, Dvasios, szventos! 
Ar matai tą szventą kryžių? 
Nenorėjai valgio ir gėralų, 
Palikk mumis ramume po dievų! 
Eik sav szalin, szalin, szalin!
Mergaitė isznykst:
Burtinįkas. Dabar visos duszios susirinkimu 
Visas ir kožną isz jūsų atskiria!
Szaukiu paskutiniu pavelijimu! 
Dėlei jūsų tie mažiejie bankietai: 
Agunų ir soczevicos saujales 
Metu į kožną kampą koplyczėlės. 
Sueiga. Imkite, kuri ko reikalauja, 
Kuri trokszta, ar kuri badauja. 
Burtinįkas. Laikas atverti koplyczios duris, 
Te užsidega žvakių žiburys.
Gaidys giest pusiaunakcziui iszėjus, 
Laikas atmįti senolių dėjus... 
Sustokit!
Sueiga. Kas gi czionai atsiėjo? 
Burtinįkas. Apent vaidyklė iszėjo! 
Sueiga. Visur kurcziai, visur tamsu: 
Kas ežia bus? mislyti baisu.

(Toliaus bus.)



568 Vienybe

Niekai.
Koki paukszcziai dėl žmo

gaus reikalingesni?
— Iszkepti, pone prapeso 

riau.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch „ „ >i 45 cent.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltinis danglszkn akar- 

bn 2.00 Iki 3.00.
Garbe D lew u j ant auksztybės „ ,, „ $1.50.
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalm u Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos dvaiiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Viejzpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,, 25c.
Gyvenimas Marijos „ ,, 20c.
Menuo ■izwencziaislos Marijos Panos 30c.
8opnlej Motynns Diewo ,, „ 20c.
Evangelijos snpulkels apdarais 1.00c.
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po „ „ „ 35c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

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

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

Pamokslai ant didžiųjų metinių esvenclų ir di
džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Fillo tea arba kelias | maldingų gyvenimų 50c.
Pokllis Szventųjų „ „ lt 15c.
Iszgnldimas metiniu szwenczlu

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ » 40c.
Kas yra griekas ? ,, >> 15c.
Nekaltybė „ * » 20c.
Vartai dangaus „ 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra n d d ai; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c.
Raktas | dangų „ >rf 15c.
Didžioji nedėlia „ M 5c.
Kaip Sumenijų nuspakaj|ti » 15c.
Vadovas Į dangų „ >> 40c.
Prislgatavojlmas ant smerezio >» 40c.
Draugija dėl duszlų „ » 5c.
Lietuvlszkos miszlos „ >• 10c.

Visokį Abrozėliai 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. 
Sheuandoth, Pa. kasztuja #loo.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

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

Ant metų ka<ztflja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. Į Europą l^dol.

SsuliAZLXxiais
Juzo Miliaucko,

Szaltas alus, skanus gėryinai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANO Y CITY,

O V l< A I I ikras 
L^yrKCll Elgen Dz.iegorcHB

Bzismsroos

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ -30c.
Trumpa smovė* Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls knn Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi mnsų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos

PATENTS-     .    - - -   
Promptly secured. Trude-Marks. Co py r ig h t s 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee notduo 
until patent is allowed. 3‘Jpuge Book Free.

8. B, WILLSON Ą OQ.. Attends at Uw. 
pp. U. B. l ak office. WASHINGTON, D. O.

5c.

5c. 
40c 
20c. 
30c 
10c.

4.00c.

15c.

1.25c.
10c.
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c.

Žlponas bei žiponė ,, „
Žirgas Ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kunjgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra" keturių metų pulki&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,,
Vitolioranda, pulkus poemataa isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelatczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyntszkos giesmės — —
J&kaunos dainos „ ,,
Naujos dainos „ ,,
Birutės dainos „ „
Tėvynainių giesmės „ „
Pirmutinis dagtinės varytojas pulki komedija 5c.

Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
paraižyta Aleksaniro Gnžuczio, 

Apysakos.' 
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tat nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudame vyrai žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengrtszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Szaltabuzius (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė „ „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraižyta 
kun|go Mlkolo Miežinio

15c.

20c.

15c.

15C.
5. 

20c. 
15c. 
15c.

50c.
•30c.
25c.

Abėcė.a ,, ,.
Knlngadėl iszslmoklnlmo rokundų 
Knlngadėl iszslmoklnlmo vlsasvletlnėe kalbos 15c 
Apie buwlmu Diewo ,, 
Grtesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų „ 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszajszris ,, ,,
Kaip (gyti pinjgus ir turtų 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia

5c. Ir

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c 
20c. 
20c. 
10c.

5c.

„ 1,00.
„ 50 Ct

200c.

25 ct.
20 ct. 

1,00 ct. 
>1,00.
20 et.
30 Ct.

PIRMUTINE
UŽEIGA 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Atsiųsk azitą'apgand 
nlmą nu aavo pilnu ad-. 
resnu, o mos atsiųsime 
tikrų ELGIN DZIE- 
GORftLĮ dykai ant 
peržiūrėjimo. Lukez- 
tai 14 prabos aukso 
ir vinas materijolas iez- 
rodo tokn kaip tikro 
aukso dziegorėlie už 
$4<>. Viduriai tikrai 
Kloin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžiai ant express 
oftlce Ir jeigu inlsliji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui >9.25 Ir expreeeo ka- 
sztus, o dziegorėlie bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėli, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pacz.tavais ženkleliais

arba money order, tai mes prisiusime tav isz gero 
materijolo auksu plelt|tą lenciugėlĮ, vertų >3.50, 
arba atilųsk >9.25 su orderiu, lenciugėl| gausi dy
kai. Antraszas szioks:

Atlnw AVutclk Co.

25c.

10c.

iOGlTOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama nž 1,50c-
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalezių 
paraazytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczioe, 
Europos istorija su žiamlapials
Lietuvlszkos Dar.vos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka sz.los gadynės 
Apleka Diewo „ ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pnjkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktų augynimų wajkn >1,00. 
Kglė, žalczlų k ir illenė ir isz'riovlmas Kauno 

pilies 1363 m , du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gnžuczio, 

Illstorlje gražios K atrako* ir jos visokį 
„ ,, atsitikimai

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz.Neanolto ir apie Petrų kareivi 40c.

Ulstorije isz laiko Prancūzuos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. ,40c. 
Istorija 8 jptynlų Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Jaozipas Konluszew.ikls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pust^lnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko

80 ct.,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskoa kalbos neabdar.

>1,00.

>1,50 et.

50 et.

40 et.
>1,00

„ „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvų ,, 
Rlnalda Rinaldlnas „ ,, ,,
8enowes apraszymas apie Duktery

,, „ Fllypo Karejwlo
Sumyszyraas arba bajme tūry dydeleft akla 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwieea Diewo ,, ,, „ „
Tltkus Persų Karalius, ,, „
Užsystanavvik ant to geraj „ ,,
Witasir Korynna historlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczioe 8. per Deoklecijana 85 ct.

15 et.
85 Ct.
25 et.
50 ct.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės,

VVestchnlenie duszy pobožnej, zbiėr nabožefistw 
1 pleėni z przydanlem Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žali 1 psaltndw „ ,, ,, ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbidr nabožeėstw dla chrzeė-
clan i katoilk6w „ ,, ,, „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyll zbiėr nabože6stwa dla mlodzležy 
katollckiej ,, ,, ,, ,, „ ,, 70 c.

VVyborek nabožedetwa dla mlodzležy katollckiej
50 c.

.Masonic Temple, , CHICAGO ILL.

Visados pigiausiai
DOVANŲ ANT KLĖDŲ.

$

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti. v

Pas Lietuviszkų GRABORIIJ

Geriausi ir pigiausi Cjjr !

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

Wilkes-BarrC’je, Pa.

(j)

v)

a

Mus susipaži
nimas yra ilgas 
o mes visados tų 

Ui laikome kų prl- 
~2L žadamo. Per 60 
G. dienų tik panir

simo juml szi- 
tfts tikrai 14 
prabos auksi
nius dziegorė- 
liūs. Dubelta- 
vi luksztai, isz 

S. galo užsukami 
ir pritaisyti su 

^tikrais Ameri- , 
_can viduriais.

Sakysi nepigei) 
O $7.75, vertas 

mažiausiai >25.- 
oo pas bile dzio- 
gornĮkų. Dzio- 
gorėliai su go- 
riausiais „ak
menimis” luk- 
sz.tal pripažinti 

o da-gl atsiųsimo

o 
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už geriausius visoje Amerikoje, 
ant 20 metų užtvirtinimų. Tie dziegorėllai laikyti 
tavo gyvenimui, ir nėra geriau iaikanezių laikų 
ant svieto. Atsiųskit orderius k<) gTeicziaU- 
siai, iszkirpk szitų apgarsinimų ir atsiųsk mumis 
su savo pravarde ir pilnu adressu, o mes atsiųsimo 
dziegorėlĮ ant peržiūrėjimo. .Jeigu tav nepatiks, 
nereikalauji mokėt už JĮ. Daneszk taipgi kokĮ 
nori, vyriszkų ar moteriszkų, ir kokĮ didumo. Jei
gu atsiųsi 50c. gromatojo, mes atsiųsimo su dzlo- 
gorėliu 14 prabos paaukautų lenciugėlĮ, (nau
jausios mados) vertų >3 oo, arba atsiųsk mumis 
>7.75 už dziegorėlĮ, per money order arba reglstra- 
votoj gromatoj, o lenciugėlĮ gausi DYKAI. Ne
lauk bet raszyk pus mus kaip greitai gali.

“r“““ RED STAR WATCH CO.
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