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Dr.“ paskutiniūse met ūse vi
sai buvo netikusi palikus, ir 
todėl buvo jai prieszingi netik 
lietuviai, bet visi krikszczio 
nys. „Susiv.“-gi nekarevo su 
jaja ir isz jos nupūlimo tiek 
džiaugiasi, kiek yra kriksz- 
czioniszkas. „Susi vieny j imas“ 
ėjo savu keliu- ir eis ir neužsi- 
dės kariauti su kokiomis ten 
partijomis, kaip kad lenkai 

Maro, nės jis turi ikivaliai dar
bo su visūmeniszkais lietuvys
tės dalykais. Gaila „M. Dr.“, 
kuri juk buvo viena isz pra 
kilniausių lietuvystės ir tau- 
tiszko apsiszvietimo pajiega, 
bet, ant musų tautos nelaimės, 
ji nesilaikė nu pradžių dėl sa
vęs padarytos programmes, ne
platino tarp savo tautieczių 
tikro sziądien jiems atsakau- 
ežio mokslo; nemokino jūs 
taip sziose dienose reikalingo 
tautiszko susipratimo, neplėtė 

į tarp jų doros: „M. Dr.“ bu
vo pasiėmus užmierį naikinti 
krikszczioniszką tikėjimą, 
įkalbinėti tautiecziams, kad 
žmogus yra lygus gyvuliui, ir, 
kad su smerezia viskas pasi
baigia. „M. Dr.“ mokino 

j savo tautieczius ir aiszkiai ve
dė prie to, kas nevieną tvirtą 
vieszpatystę pastūmė į pražūtį 
ir nevieną buvo beįstumianti, 
o kas-gi jau butų buvę isz 
musų tautos, kuri vos pradėjo 

įgyvūti — aiszki prapultis.
Jeigu „M. Dr.“ butų ėjusi 

savu keliu, nereikia abejoti, 
kad daug augszeziau butų sto
vėjus už visus mus tautiškus 
susiriszimus ir ant lietuviszkos 
dirvos butų nuveikus daly
kus, už kūrins musų tauta bu
tų buvus amžinai jai dėkinga. 
O dabar savo pajiegas apvertė 
ant to, kad vis tą naikinti, ką 
nū amžių musų tauta numylė
jo, kas jos drueziausiu pama
tu buvo ir yra, ir ant kurio 
sziądien musų apszviestesnė 
visūmenė s’remia tautišką bu

Plyna, Pa., 21 Lajtaio.
Tūli Europos inteligentai 

nesyk į raszė savo organe, kad 
tarp Amerikos lietuvių yra 
dvi, viena priesz kitą karinu 
janczios, partijos, beje: „Su 
si v“ ir ,,Mokslo Dr.“ „Susiv.“ 
esąs po kun. A. Burbos vado
vyste ir įtekme ir varąsi ant 
„M. Dr.“, o M. Dr., kėravoja- 
ma Dr. Szliupo, kariaujanti 
priesz „Susiv.“. IJž tą ,,ko
vą“ varpinįkai barė „tas par
tijas“, sakydami: ar tai yra- 
žu ir i.szmi Hlinya. Mes jau 
aiszkinome, nors varpinįkai 
nenorėjo tam tikėti, kad „Su
siv.“ nėra, jpki kariaujanti 
partija, bet tik krikszezionisz- 
kai tautiszkas susiriszimas A 
merikos lietuvių, kurie yra 
prieszingi tokioms „mokslo 
draugystėms“ ne dėlto, 
kad jie yra „Susiv.“ sąnariai, 
bet dėlto, kad krikszczionys 
katalikai. „Susiv.“ nekarevo 
ir nekariaus priesz „mokslo 
draugystės“, nės jis pats yra 
iszdalies inoksliszka institu
cija ir kariauja priesz tamsybę 
ir nevidonus savo tautos. 
„Mokslo-gi Draugystė“, isz- 
pradžių savo atsiradimo 
taipgi turėjo gražins siekius 
lietuviams iszganįgus, bet sykį 
iszversta isz tikrojo kelio per 
savo perdėti n ių asabiszkumus 
ir karsztus brukimus ki
tiems savo individualiszkų 
sąprotavimų, iszklydo visai ir 
tapo tarp Amerikos lietuvių 
piktszasziu. Ir to viso pasek 
mės buvo, kad jijė jau priesz 
kelis mėnesius turėjo nustoti 
savo gyvūjimo sykiu su savo 
organu „Nauja Gadyne“, 
šiądien jau „Mokslo Drau
gystės“ nėra ir kasžin kad ar 
atsikels. Paliko tik jos liūd
ni palaikai ir nelaimingos 
aukos bei vaisiai jos niekam 
dėl mus tautos netinkanczio 
mokslo bei sąprotavbnų. 
Sziądien jau nėra Dr. Szliupas 
„M. Dr.“ vadovu, nei kun. A. 
Burba „Susiv.“. Reikėjo jau 
suprasti varpinįkams, kad „M.

tų, kurios viską norėtų už
tempti ant savo locno bei nors 
joms patinkanezio kurpalio.

„Susiv.“ sąnariai su viso 
kiais reikalais turi atsiszaukti 
ne į mus Redakciją, 
„Susiv.“ virszinįkus.

bet tikt į

Maloniai meldžiame skaity
tojus musų laikraszczio pasi 
skubinti su prenumeratos už- 
mokesezia už sziūs metus, nės 
ir taip' labai ilgai laukėme. 
O taipogi primename ir tiems, 
kurie yra užsimokėję už szitą 
metą, kad teiktųsi prisiųsti už 
prenumeratą už ateinanezius 
metus.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Di

džiausias atsitikimas, kursai 
atsiliepė nė tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Maskolijoje — yra 
myris caro Alejandro III. 
AĮ)ie tai, be abejonės, skaity
tojas „Vienybės“ jau žino, nės 
i;elegraplias daug spareziaus 
nunesza žinią, kaip laiszkas. 
Caras numirė (nė maldos 
„viernujų“, nė .„stebuklai“ 
Jono Kronsztadskio negelbė
jo. .-.) per Visų-szventę 1-mą 
lapkriezio (pagal gudų kalen
dorių: 20 Spalinio) dviejūse 
adynose, penkiolikoje minutų 
po pietų. Ant rytojaus, 2 
Lapkriezio, telegraplias iszue- 
sziojo tą žinią po visą Masko- 
liją. Subatoje, 3-ią Lapkri
ezio, tas patsai telegraph as isz- 
nesziojo paliepimą, kad tą pa
ezią dieną prasidėtų prisieki- 
m as naujam j am carui, N i ka
lėjui II.

Tai-gi tą dieną tapo šuva 
ryti visūse miestūse vietiniai 
kareiviai ant turgavietės ir to
nais turėjo prisiekti, kad bus 
paklusnus nau jamjam -carui. 
Prisiegą davė, pagal tikėjimą: 
katalikams katalikų kunįgas,

tą. žydams-rabinas,staeziatikiams ba visai nieko nesznekėti.
Liūdnu yra, kad musų ma- popas ir t. t. Gal pirmu sykiu (De mortuis vėl bone, vėl m- 

žesniejie broliai papūla po į- kareivius iszskirstė į krūveles(hil.). Rodos koksai vidurinis 
tekine ir kėravonė tokių ypa-1 pagal tikėjimą. balsas sznabžda, kad tai yra

Tokiūse miestūse, kaip Su
valkai ir Senapilė, kur yra 
gimnazijos, tą paezią dieną ir 
mokįtiniai turėjo prisiekti, 
kožnas, pagal tikėjimą, savo 
bažnyczioje. Net kūdikius 
isz pradinių mokslainių varė 
ant prisiegos. Tolinus ir 
valsezionys turės eiti ant pri
siegos. Nedėliojo, 4 tą Lap
kriezio, kunįgas isz ambonos 
(sakyklos) užszaukdino, ku

priam valseziui katrą dieną sto
ti ant prisiegos.

Tą patį nedėldienį kunįgai 
visose bažnycziose turėjo per- 

įskaityti žmonėmis atsiųstą nū 
i valdžios apreiszkimą apie 
Aleksandro III smertį. Jau, 
man rodos, nereikia nė pasa
goti, kad miręsis caras te n ai s 
į padanges yra keliamas.

Giedamos buvo bažnycziose 
i už carą paprastos maldos. 
! Vietoje „ciesorius Aleksan
dras“ visur buvo „Nikalojus“. 
Carienės Marijos Theodoriu- 
tės ir gi neminėjo, tarytum ir 

į ji drauge su vyru numirė. 
Jų vietas jau kiti užėmė.

Taip greit! da ketverge bu
vo garbinami seniejie Masko* 
lijos dievai, o jau nedėlioję 

I priesz naujus priklaupia. 
Kaip tai netvirtas neužtarnau
tas didumas ir vogtinai paim
ta garbė! Sudegys savo smil- 

įkalus ant garbės Aleksandro 
i ir aptyks gudiszki laikrasz- 
cziai. Ir bus, kaip butų visai 
nebuvęs Aleksandras III... 
Viskas, matyti, mirszta, tik 
geri darbai randa atsigarsėji- 
mą kiekvieno szirdije. O 
Aleksandro III kur geri dar
bai? — jei yra koki, tai ne
matyti jų per despotizmą,
per.... Bet paliaukim, juk 
jau nėra gyvo, kam da jam nė 
grabe nedūti spakainiai gulė
ti. Tik dabar suprantu, ką 
jautė tas, kada pramanė Joty- 
niszkąjį priežodį, kad apie nu
mirėlius reikia arba gerai, ar-
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nūdėmė (griekas), niekystė, 
blogai ant numirusio kalbėti. 
Tai velyk tylėti, kad negalima 
nieko gero apie Aleksandrą 
III pasakyti. Lai jo įpėdinis 
kitu keliu eina.

Maskolija nori padaryti pa
lengvinimą, mažytį, nediduką, 
savo padonams. Palengvys 
ne numesdama sziek tiek sun
kumo nasztos padotkų, tik ap 
kraustys da truputį padonų 
kiszenius, nės valdžiai turbut 
rodosi, kad jos padonų per 
sunkiai pribodūti kiszeniai. .. 
variokais. Taikosi uždėti 
naują padotką. Nieko da ne 
sakau, ką rengiasi imti įsimo- 
kėjimą už daleidimą neszioti 
auksinius daigtus ir brangius 
akmenis. Tokius daigtus dė
vi tik turtingi žmonės, kurie, 
sulyginus su,jų pelnu, labai 
mažai padotkų iszmoka. Bet 
kam uždėti padotką ant tokių 
daigtų, kaip gazas (nafta), 
druska, geležis, vinys ir tam 
panaszus daigtai, be kurių nė 
vargingiausias žmogus neap
sieina, ypacž da. vargdieniai 
kelis syk datigiaus jų sunau
doja? Yra tai seniai žinomas 
daigtas, kad taip vadinami 
perkelemiejie*) padotkai (po- 
datki posrednie) daugiausiai 
vieszpatystei naudos atnesza ir 
drauge su tūm daugiausiai jų 
iszmoka vargdieniai. Tūm 
tarpu Maskolija taikosi d a 
daugiaus iszlupti tų padotkų. 
Tiek gal maskoliai pasitaisyti, 
kad ir nū turtingų (k. a. dė
vėtojų aukso ir deimantų) no
ri imti sziokį tokį padotką.

Na, gal kas paklaus, kad 
jau valdžia tiek padotkų ima 
ir da vis naujus pramano, kur 
ji tūs pinįgus pakaria? Ugi 
kur kars — užlaiko kariume- 
ną, iszmoka algas carui ir jo

*) Apie tus padotkus raszo ir 
„Ukinįkaa“ (N 9). Autorius tfis 
padotkus praminė „perkelemais“. 
Lietuviszkoje literatūroje, kiek ži
nau, tik knįgulė „Genių dėdė“, ku
rios pirmas iszdavimas jau iszsibai- 
gė, aiszkina, kokiu budu valdžia nd 
Vargdienių ima padotkus* 

szeimynai, urėdinįkams, amor- 
tizavoja vieszpatystės skolas, 
o kas atlieka, apverczia ant 
visokių naudingų įvedimų, 
paveikslu, statymų cerkvių, 
griovianų katabkiszkų bažny- 
ežių, kaip tai pernai norėjo 
Kražiūse padaryti. Juk ir 
ant tokių daigtų, jus mislijat, 
mažai iszeina? Ve, tik pa
klausykit, „Novoje Vremia“ 
pasakoja, kiek valdžia pasky
rė pinįgų ant taisymo cerkvių 
per ateinanezius 1895 metus. 
Sako: ant statymo cerkvės 
Varszavoje paskirta 52 tuks 
taneziai, ant statymo cerkvės 
mieste Baku — 65 tukstan- 
ežiai, ant užlaikymo cerkvių 
Maskvos ir Peterburgo — 97 
tukstaneziai rublių. O ant 
kitų, mažesnių cerkvių, jums 
rodos, nieko neiszdūd'a?.. 
Tai kur ir kiek vargdienių 
darbo eina!

Traukimas bosų tarp pa 
szaukti|jų jau įpusėtas. Pir
mutinė dalis, kaip gudai va
dina: pirmutinis uezastkas 
jau isztraukė bosus ir atliko 
superreviziją. Dabar ateina 
eilia ant antrosios pusės. 
Skaitlius paszauktųjų žydų, 
nežinau dėlko, szįmet yra la
bai mažas, gal į užrubežą daug 
žydukų iszbėgo. Dėlto į ka- 
riumeną yra priimami ir nes 
veiki, į pusę įgaiszą žydukai, 
nęiszimanti net micros.

Orą turim sziltą. Per Vi- 
sų—szventą buvo gerokai pa- 
szalą, bet palaikius porą dienų 
vėl paleido. Purvynai nors 
geri, bet sulyginus su purvy
nais kitų rudenų galima jūs 
pavadyti menkais. .

Nežmoniszkai mažas turgus 
da labjaus sumažėjo. Sako, 
kad*'prie to prisidėjo pakyli 
mas kurso rubliaus Prusūse. 
Nesykį girdėjau, kad ukinįkai 
sako, jog jeigu turgus per po
rą metų nepasitaisys, tai velyg 
pirm laiko atidūti ūką tam, 
katras ją imtų, paežiam pra- 
tytis bernauti.

— Suvalkų rėdyba. Neno- 

rėcziau būti gydytoju (dakta
ru). Jeigu jau likimas butų 
man lėmąs pastoti gydytoj u m, 
tai niekaip neapsiimeziau gy
dyti kvailas kaimo bobas. 
Serganczias urnomis ligomis - 
tai da nieko nesakau: jei 
urnai apsirgusą pasisektų pa
vymui iszgydyti, maną, visos 
dėdienės apszauktų kūgeriau- 
siu daktaru. Jeigu gi urnai 
apsirgus, urnai katra numirtų, 
tai maną tos paezios dėdienės 
iszteisįtų. Buvo tai „smertel- 
na“ liga, ką gi ir*daktaras pa
darys — taip iszteisįtų maną 
dėdienės. (Mat, mus moterys 
skiria ligas į „smertel n as“ ir 
į „nesmertelnas“. Kas ap
sirgs „smertelna“ liga, tą gali 
gydyti szimtas daktarų, nieko 
priesz valią Dievo nepadarys!)

Bet prie paliegusių, sergan- 
ežių ilgomis, chronisz komis 
ligomis moterų nė pirsztų ne- 
kiszcziau: tegul jas didžiausi 
mano neprieteliai gydytų! 
Tik, už visą darbą, neteksi 
žmogus vardo „gero daktaro“ 
ir kąsnis dūnos gali isz rankos 
iszsprusti. Kvarksztus ko
kius metus arba ir ilgiaus, lie- 
gus kokia dėdienė susimislija 
ant galo užeiti pas daktarą. 
Ilga, įsisenėjos liga reikalauja 
ir ilgo, rūpestingo gydymo. 
O mus dėdienės to nesupran
ta: joms rodos, kad kožną li
gą, kuri yra „nesmertelna“, 
galima į kelias dienas iszgy
dyti. (Paliegimų nelaiko 
„smertelnomis“ ligomis, nės 
ilgai ligonio nenumarina). 
Parsineszus daktaro paskirtų 
gydyklų, tokia dėdienė para
gauja sykį, kitą, ir jei nepa
junta staigaus palengvėjimo, 
peikia ir visaip szampūja gy
dytoją. Ir kad nors, po galų, 
iszgertų visas gydyklas: vie 
nos pajutę, kad joms „nieko 
nemaezija“, tyczia negeria, ki
tos bandytų ir visas iszgerti, 
bet arba katė palieja, arba 
vaikas ar viszta kur nū lango 
numeta ir sumusza bonkutą 
(plėczkutą) su gydyklomis. 
O paskui kaltas? — daktaras!

Na, ar gi galima tokias dėdie
nes gydyti?

Nemislykit, kad esu tokiu, 
skeptiku szianie dalyke, kaip 
isz szių mano žodžių gali pasi
rodyti. Suvis ne pasijūkti 
norėjau, tik atkreipiu visų 
akis, kokiame baisiam padėji
me yra mus pabėgėlės tam
siosios žmonos, ir vis tik per 
savo locną neiszmanumą. O 
nėra kam jų akis praverti. 
Kas iszaiszkys, kas tai yra li
ga, o kas tai gydymas? Jei 
patys gydytojai, pirmiaus neg 
dūti kokią rodą pabėgėlei, 
įsimanytų iszaiszkyti, dėlko 
jos liga negali būti urnai isz- 
gydyta. Bet irias vargu ką 
daug gelbėtų, tik gydytojui 
nusibostų visoms tą patį kal
bėti. Ir paežiu moters, isz- 
sikalbėją, kad daktaras vienai 
ir kitai tą patį pasakoja, pra
manytų tik jį „nūbodžių ko- 
sze“ ir jau tasai gydytojas vi
sai netektų kredito pas mote
ris. Tas iszeitų vėl ant blogo 
moterims, o jeigu kas isz to 
pasinaudotų, tai jei tik koki 
apgavikai, pseudo-daktarėliai.

Ystabiausiai, kad mus mo
terėlės, visai mažai tikrų dak
tarų klausanczios, taip dailiai 
pildo rodąs apgavikų — szun- 
daktarių. Gal szundaktaris 
tūm įgauna ligonės užsitikėji- 
mą, kad antsyk dūda visoke
riopų vaistų: ir gerti ir tepti 
ir trinti ir markyti ir szutyti, 
kad ligonei rodosi, kad jau 
viskas padaryta, ką galima 
padaryti. Tas tai ir yra liū
dniausias daigtas: jeigu jau 
moters nepasitiki ant tikrųjų 
daktarų, tai kad nors nesidūtų 
nūdyti kokiems apgavikams!

Liūdnas tai yra apsireiszki- 
mas, kaip lyginai liūdnai de
dasi su mus giriomis. Kad 
taip d a kokias dvi deszimtis 
metų pabūtų, kaip dabar yra, 
vargiai liktų girioje nors vie
nas medis. Jei valdžia neda- 
leistų ' dvarams iszarti girios 
žemės, tai „giriomis“ vadytųd 
tik menki brūzgynai.

Tik supraskit; girios yra
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padalytos į sklypelius, kurie 
pamecziui kertasi medis į me
dį. Dvarui valdžia daleidžia 
tokį kirtimą ir dvaras isz to, 
kaip galėdamas,naudojasi. Ru
pi jam, kad tik daugiaus isz- 
rinkti pinįgų, dėlto visus me
džius, alei vienam, pardūda. 
Na, o paskui, kada dvarui rei
kia malkų arba statyti kokią 
naują triobą, dvaras patsai va
gia isz girios medžius. Netik 
sienmedžius(agles),bet ir drūt
medžius padarams: beržus ir 
vūsius,- dvaras vogtinai ima 
isz girios. Da vietomis ir 
szienauja girią, per ką girioje 
yra placzios proszvaistos, ku
rios niekad medžiais neužželia, 
nės beszienaujant metai į me
tus iszpjauja dygstanczius me
delius.

Kad jau patsai dvaras va
gia girią, tai nėra nė dyvų, 
kad aplinkiniai ukinįkai ją ir 
gerai praretina. Da tai butų I 
nieko, kad ant savo reikalo 
kiek pasivagia. Tik sztai 
kas yra labai bjauru m daigtų, 
kad jauniejie vaikinai be jo
kio pasigailėjimo ją naikina 
ir ką laimi, paskui prageria. 
Nepasikakina vienam žmogui 
paneszamais vūseliais, da su
sitarė koki asztūniese, arba 
nors szesiese, nuveina nakczia 
į girią ir nusikirtę ant peczių 
isznesza storą sienmedį, kurį 
paskui pardavę pralaka, o pa
silakę muszasi. Pertai ir ne- 
dyvai, kad isz visų pusių ga
landamos girios dyla, kaip 
taukai ant ugnies tirpsta.

Negana, kad girios pamažu 
dyla, da kaip kur jas vienu 
metu dvaras iszkerta. Sztai 
ir szįmet Gižu dvaras, pajutęs 
kiszeniūse tusztumą, perdėm 
kerta visą savo puikę giraitę. 
Net gaila žiūrint, kaip ūkinį- 
kams ant malkų pardūda liek
nus, vos pradėjusius augti vū- 
sėlius. Medžių ir malkų da
bar perdaug, per ką parai dū
da pigiai, o už kokių metų po 
isznaikinimui bus gardus me
džiai ....

Gižų girios buvo apsunky-

tos servitutais. • Kad ne tie 
servitutai, jau seniai butų jos 
savinįkai nudildę ją nū žemės 
veido. Tik kada gudriai Gi
žų ,,panaitei“ pasisekė prikal- 
byti plecinįkus, kad jie atsi
ėmę kitur lauku, atliūsūtų gi
rią nū servitutų, tik tada ga
lėjo visą girią naikyti.

Labai gaila, kad nebuvo 
kam patarti plečiu įkams, kad 
jie už lauką nedūtų valios po
nui ant girios. Kad jie butų 
nesutikę, da ilgai butų žalia
vus Gižų giria, ramįdaina akį 
ir szildydama aplinkinius' gy
ventojus, o dabar besocziai 
ponai netruks viską isznaiky- 
ti. Gal da ne visiems yra ži
noma, kad giria netik dūda 
malkas, bet ir drėgnumą lau
kams: jei iszkirsti visas gi
rias, mus krasztą apimtų toki 
sausmecziai, kad ukinįkai da 
labjau dejūtų, kaip szįmet de-

Liosai jau prasidėjo. Visi 
pavieto miestai pilni paszauk- 
tųjų, kurie gąsdįdami žydus, 
vaikszczioja dideliais pulkais 
gatvėmis ir dainūja. Pagir
tina nors tai, kad dainūja lie- 
tuviszkai.

J. Vėžys,

— Titavėnų miestelio, Rek 
sei. pav., pono Keimerio dak
taras, pasakoja kad, kaipo liu- 
dinįkas Kražių plovoje būda
mas, nuvežė ten czielą maisze- 
lį tų kulkų, kurias isz pažeistų 
lietuvių kuuų iszėmė.

Anas liudijo, kad mažu 
mažiausiai buvo deszimts už- 
musztų, nės apie kitus, kurie , 
galėjo į kitus krasztus iszbėg- 
ti, negalima sužinoti.

Lietuviszkos knįgutės ,,Kra
žių muczelnįkai“ iszėjo ir vo- j 
kiszkas vertimas „Die Martu- 
rer von Kroslien“.

Laikrasztis „Jezdziec i Mys- 
luvy“ pranesza, kad szįmet 
arklių paroda Vilkaviszkyje 
gerai nusidavė, kaip ir praei- 
tusę metūse. Labai geri, 
augszti ir tvirti arkliai, kū- 
daugiausiai isz Vilkaviszkio 

pavieto buvo parodyti, taipo- 
jau isz Starapolės ir Kalvari
jos pavietų. Per tas vietines 
parodas arklių veislė apygar
doje pasitaisė, o jų auginimas 
pasididino. Isz tos priežasties 
tas laikrasztis geidžia, kad da
bar tą parodą į Kelczių arba 
Radomio gub. perkelti, kur 
prastus arklius augina, o 
apart to,kad leukozių draugys
tė kasmet paskirtų nors nedi
delius pinįgus ant ukinįkų 
arklių parodos įtaisymo.

Isz tos priežasties, kad mas
koliai dėl musų žmonių isz 
Lietuvos isztrėmimo visokius 
budus vartoja, o tų tarpe ir 
tą, kad mums vai na yra žemes 
pardūti, o nupirkti nevalna, 
baisiai žemė atpigo. Žemės 
pirki kais gali būti tiktai gry
ni pravoslavui maskoliai, nės 
ir pravoslaviją priėmę tos tie 
sos neturi. Jeigu yra kas pri
verstas dėl skolų ar kitos prie 
žasties ant Imitacijos žemę 
pardūti, turi ją beveik do va 
nai atidūti, o ypacz Vilniaus 
rėdyboje, kurioje yra neiszmie 
rūtos smeltynės. Sztai vienas 
dvarelis Vileikos paviete, Vil
niaus rėdyboje, 230 desetinų 
turintis, o nū Vilniaus banko 
ant 10,000 rublių apcieniavo 
tas, pirki ko negauna ir pertai 
arba eis už kelis tukstanczius 
rublių arba bus nepardūtas. 
Vieni maskoliai, dėl pirkimo 
tiesą turėdami, musų žemę už 
niekus perka arba, geriau sa
kant, gvoltu paima, iszplėszia, 
nės kitaip tokį pasielgimą 
kaip szunybėmis pavadinti 
negalima!

Anosznos kaime, Minsko 
paviete, ukinįkų tarpe pask
lido žinia, kad pernai miręs 
ir ant vietinių kapų palaido
tas popas M. turėjo didelius 
pinįgus, ir, kad tie pinįgai bu
vo į jo sutoną įsiūti, kuriame 
palaidotas tapo. Kokiam ten 
Kosciakiavicziai pakalbinus, 
keturi vietiniai ukinįkai su- 
mislijo „batiuszkos“ grabą at

kasti ir sutone rastus pinįgus 
paimti. Naktį nuėję ant 
szventoriaus, pradėjo kasti 
vienok ne ant popo kapo, bet 
vienos moteriszkės užėjo. Po
po nerasdami kasė toliaus, bet 
vis užėjo ant moteriszkių la
vonų. Kada nedori szventva- 
giai septinto grabo virszų at- 
plėszė, auszti pradėjo. Nusi
gandę, o drauge ir užsirūstinę 
piktadėjai nieko nerasdami 
isz apmaudos atkirto galvą 
vienam . silstancziam kapūse 
vyriszkiui ir pabėgo... Bet 
anūs netrukus suėmė.

— Opsa, Zarasų paviete. 
Opsa yra tai nedidelis mieste
lis, gulintis ant kelio Vidžių 
ir Brazlavo tarpe. Isz Vidžių 
į Braslavą 39 viorstai, kelias 
yra mažne tiesus, tiktai kur 
ne kur laužiasi, platumo turi 
12 sieksnių, 6 sieksnius užima 
pats kelias, o po 3 sieksnius 
isz vienos ir isz kitos pusės 
užima ravai ir beržų alėja. 
Gaila vienok, kad toje alėja 
po daugel vietų per žmonių 
neviežlivumą per pusę sunai
kinta. Tas kelias seniau bu
vo pacztavas, o Opsoje ir da
bar yra senovės paczto staci
jos namai, senoviszkai pasta
tyti. Opsoje yra gminas, isz- 
kala, graži filijos b^žnyczia, 
uriadnįko kvatiera, apie szini
tą ukiszkų gyvenimų, du kre
mu, dvi kareziamos ir bankas. 
Amatnįkų mažai: staliorius, 
muliorius, garborius, teplioto- 
jas, kuris drauge ir barzdas 
skuta, o kurį vietiniai žmonės 
,,daktaru“ vadina. Už mies
telio, už daržų, mažą ežerą ga
lima regėti. Žemė ežia yra prie 
molio ir prie smelczio. Opsos 
gmine po paskutinės revizijos 
buvo 2,324 duszios, o dabar 
rokūja'czia abiejų lyczių be 
maž ko devynis tukstanczius. 
Žmonės turi iszdalintos žemės 
9,486 deBetinas, o nusipirko 
dar sav 173 desetinas. Be- 
žemnįkų yra valscziuje (guli
nę) 512 duszių. Mirsko rin
kimo ant duszios atsieina po
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25 kapeikas mokėti. Ant už
darbių į kitus krasztus kožną 
met iszeina apie 2G0 žmonių. 
Czia gyvena lietuviai ir balt- 
rnsiai, kurie savo 
kalba. *) Visi yra katalikai. 
Prie Opsos gmino 
miestelis priguli.

cija paėmė ir, į atskirią skrinu- 
tę sudėjus, peczėtis pridėjo.

kalbomis Iszvaryto spirto Lietuvoje 
skaitlius.
Rugsėjaus

Viename tiktai 
mėnesyje, pagal 

prane- 
Opsos tiktai per 3-4 viorstus'szimus, szesziūse Lietuvos ir 

Ten yra parapijos' Gudijos rėdybose 23,524 vied- 
rų spirito (arielkos) iszvaryta.

Polikonių 
kuris nfl ! „Torgov. Protu. Gaz.

atstoja.
bažnyczia ir karcziama. Gas- 
padorystė czia vedama seno- 
viszkai, iszėmus tiktai grovo 
Plioterio dvarus, kur ir pats 
ponas ir jo arendoriai pagal 
naują madą gaspadorystę 
veda. Czia yra po tūs dvarus 
užvesta netiktai dauglaukinė 
gaspadorystė su visokių žolių 
sėjimu, bet ir žiemesnės pie
vos yja džiuvinamos. Kuli 
ten ir valo javus su garine! 
maszina, kuri rudenyje isz' 
vieno į kitą dvarą pervežiama 
yra. Kožname grovo dvare 
yra užvesti sodai su gerais o> ' 
būlių, gruszių, slyvų iY ūgų' 
gatunkais. Cziepai yra augi 
narni savo Belmonto dvare.

Zubovas dėl jų iki smerties nors sulaukti, kad Rygoje bu- 
algą paskyrė. Antras atsiti- tų toks baisus į 
kimas buvo toks, kad netoli lietuvių, kaip kad dabar! Žan- 
nū miesto, szale Szimszų kai 
mo; pirm kelių dienų atrastas m i darbūjasi 
buvo seno nepažįstamo žydo lietuvius, ir tūs, pas kuriūs at- 
lavonas, kuris regis nužudytas rado ką nors 1 ietuviszko, paė- 

kalėjimą, bet ne į. bile 
kalėjimą: nieks ne

it ur jūs įkiszo ir kur jie 
Tie, už kuriūs buvo kau-

persekiojimas

darai su policija prakaitūda- 
, be kratydami

mė įtapo. Treczias atsitikimas 
nū dvideszimties metų mergai kokį 
tės M. L. nusižudymas, kuri žino, 

miesto tėvų lyra.

Gardino vyriszkoji gimna
zija szįmet 396 mokįtinius tu
rėjo, kurie pagal tikėjimą taip 
dalinasi: katalikų 139, pra- 
voslavnų 182, liuteronų 17, 
žydi| 50, ir mahometonų 8. 
Pagal lūmą: bajorų vaikų ir 
urėdnįkų — 254, popų - 14, 
miesezionių 95, ukinįkų 29 ir 
svetimtauezių 4. Isz visų mo- 
kįtinių nū gimnazijos įmokė 
jimo yra valni 130 mokįtinių 
(Groden. Gubern. Vedom. |.

, į „Siu Osteczestva“ pranesza, 
I kad dabar už javų isz maga- 

zynų be augsztesnės valdžios 
žinios iszdalinimą bus bau
džiami urėdnįkai aresztu iki 
trijų mėnesių, o už sulaužymą 
magazyno zamko ir javų gro 
bimą iki trijų metų. — Tas 
vyriausybės parundymas yra 
labai geras, nės tankiai pir-

duktė buvo. 20 Spalinio M. cijos uždėtos po 500 rublių, h- 
L. isz namų iszėjo ir nepagrį koliūsi. Jie pasakoja, kad 
žo. Tėvai vienok nesirūpino, j jūs buvo uždarę, kur nei vienas 
mislydami, kad ana pas pa-Ižmpgus negali prieiti.
žistamus pernakvojo. Bet ant; Tai regiant, misliji sav, isz^ 
rytojaus tėvai sužinoję, kad kur maskoliai gauna gangreit 
niekur nenakvojo, labai susi- tikras žinias,kad pas tokius tai 
rūpino. Policija pradėjo lietuvius yra lietuviszki rasz- 
jieszkoti ir ant ežero krasztoitai? Maskoliai nieko negalė

tų žinoti, jeigu isz musų pa- 
jczių lietuvių nebūtų iszdavi- 
|kų -judoszių. Maskolius no- 
roms nenoroms turi kratyti, 

'jeigu jam danesza
jos doszėllai.

liuszą ir virszutinį burnosą at
rado. Ant kraszto buvo pė
dos į vandenį. Atėjo žvęjai 

Įsu valcziais ir pradėjo jos kū
ną jieszkoti. Jieszkojo 
kūno nū 21 lyg 23 
ir tada atrado. Pa 
ną jieszkojo, ant ei 
to buvo ba'sei daug
Apie pasiskandinimą priežas
tis nežinoma.

Varlė.
Radimas 3,331 seny pinįyų 

*prie szv. Stepono . l>ažnyežios 
Vilniuje. Prie tos bažnyežios 

namų aut Steponinės ulyczios 
reikėjo apie daržą naują tvorą miaus javus isz valscziaus ma- 
tverti ir todėl reikėjo seną gazynų vietiniai 
stulpą iszkasus naują įdėti. 
Tą seną stulpą bekasant dar- 
binįkas Jūzas Ostromeckis at
rado pūdelį su pinįgais. Ka 
da apie tą policijai davė žinią, 
o toji ant vietos pribuvo, tai 
jau pūdelis buvo sumusztas, 
jo szukės po smeltynę volio
josi, o szale jų krūva supelė
jusių pinįgų gulėjo. Pagal 
skaitlių pasirodė apie 3,331 
pinįgų, isz kurių 3,319 buvo 
varinių, o 12 sidabrinių. Pa 
gal lotiniszką ant pinįgų pa 
raszą matyti, kad jie buvo nū 
XVI ir XVII szimtmeczio.
Pūdelis buvo goreziaus did i- 
mo. Visus tūs pinįgus poli

ant szir- 
pradedi mis- 

1 tą kti lyti, kad musų žmonės yra 
•o krasz- | baisus žmogžudžiai, nė-< jie 
žmonių, 'daug savo brolių lietuvių už- 

Tokiems 
nėra, kaip 
„izvergas“ 
kuriūs dar 
visus rasz-

nekalcziausi 
neiszskiriant ir 
sudegino kaka-

giminė į rytus, o baltgudiszkoji pra
sideda.

urėdnįkai, 
labjausiai Kauno rėdyboje, 
ponams, bajorams pavasaryje 
ant sėklos ir dūnos iszdalin- 
davo, taip kad ukinįkams nie
ko nelikdavo, o paskiau nū 
tų bajorų sunkiai būdavo tūs 
javus iszgauti, nės jie isz var
gų iszeiti negali.

— Szauliai, Kauno red. 
Paskutiniame laike atsitiko 
czia dalykai, kurie visus už
ima. Prie Szaulių miesto yra 
grovo' Zubovo dvaras, < 
nija vadinamas. Ten 
alaus buvo ' *
apipiliamos baczkos.
smalines baczkas besvilinant' 
vienam darbinįkui drabužiai I 
užsidegė; jis dikcziai 
ir greitai pasimirė, 
vaikus palikdamas.

l'aip mieli Amerikos lietu-

ui usza dvasiszkai 
Į k i ton isz ko vardo 
Į kad maskoliszkas 
|(iszmeta). Pas

.— Isz Latvijos. Jiyya. nebuvo kratos, tie 
Lietuvis Girvainis, kurį labda- tus, nors jie ir 
ringą draugpstė į savo pirm butų buvę, 
Bėdžius neiszskyrė, policijai maldaknįgių, 
(sako) apskundęs Janczauskį, Į lyje.
kad jis turi
viszkas užrubežines knįgas. i viai, dūdų jums žinią, kaip 
Policija, kratydama pas Jan- Į mums gerai pasiveda po mas- 
czauskį rado vieną „Apžva.l- kolių priegloba gyventi. Ne
gos“ numerį, kurį paėmusi,1 žiūrint ant to, kad senas caras 
o lietu viszkai nenumanydama, mirė; nežiūrint ant to, kad da- 
padavė vienam urėdnįkui lie- bar naujas caras yra valdi mie- 
tuviui Jūzaicziui dėl iszverti- ru, dėl musų lietuvių nieko 
mo ant maskoliszkos kalbos, nedūda savo manifestūse. Jis 
Jeigu „Apžvalgos“ įtura prie- žada gerai įlaryti visiems; kad 

Guber- szinga maskolių valdžiai pusi- | nors mums spaudą sugrąžintų, 
prie rodys, tai Janczauskis pagal Bet vargu mes galėsime kada 

daramos ir smala zokoną bus pasodintas į kalė- nors ką gero dėl savęs sulauk- 
Tas jinią ant kokiųdviejų mėnesių, ti, nės maskoliai stropi aus ir 

Įstropiaus rūpinasi lietuvius 
■ sumaskolinti, iszdūdami tam 

zokonus“. 
szitą mano straipsnelį! Gelbėkite jus, Amerikos 

kada lietuviai, savo brolius žustan-

— 11 y y a. Maloningas Re
apdegė daktoriau, meldžiu patalpinti į tinkanezius naujus „zol 

paezią ir
Grovas

„Vien.“
Ar mes mislijome,



ežius taUtiszkai savo tėvynėje 
Lietuvoje! Isz kur mes ga
lėsime laukti pagelbos, jeigu 
ne nū jūsų?

Nors mes esame atstumti nū 
visokių urėdiszkų vietų ' ir 
amatų; nors mums yra atimtos 
szkalos, kur mes galėtumėme 
apsiszviesti, bet jeigu spaudų 
mums atidūtų, mes labai mas
koliui būtumėme dėkingi, (už 
ką? R.) Linksmino nekurie mus, 
jog nepoilgo spauda turėsim 
su gražinta, bet priežodis sako, 
kad, ,,kolei saulė užtekės, tai 
rasa akis iszės“: kol mes spau
dą gausim, tai jau musų bro
lių pusė bus iszsmaugta. Aki 
vargas vargelis tu musų!

/laravi/eas isz Puszinės.

Isz Kitur.
— S tevienytos Valstijos.
— Wheeling, IK., V. 20 

Lap. Per neatsargumą vie
no darbi n į ko užsidegė m ai no
se vienas plėszianczio parako 
szuvis ir pasidarė didelė eks- 
pliozija, laike kurios ant vie
tos tapo septyni darbinįkai 
užmuszti ir dar daugiau su
žeista.

— 7 \ 11 'a t na, IVash., 22 Lap. 
Buvo jaueziamas žemės dre
bėjimas. Visi miesto namų 
langai terszkėjo. O sykiu ant 
kalno Ranier buvo matyti ug
nis ir durnai. Ant to kalno 
jau kelis sykius buvo patėmy- 
ti vulkaniszki iszsivertimai 
(erupcijos).

Tankiausiai žemės drebėji
mai atsitinka netoli nū vulka
nų, į «

— Hartford, Conn., 23 
Lapk. Vietiniai armėnai at- 
siszaukė į Wasliingtoną pas 
Suvienytų Valstijų sekretorių 
Gresh m aną, protestą vod a m i 
priesz turkų barbarystę, ku
rią dasileido sziame mėnesyje 
ant jųjų tautieczių Bitliso gu
bernijoje ir praszė jo, kad jis 
tą protestą iszreiksztų turkų 
v i eszpa t y st ės r eprezen t a t i v u i

Lietuvininku
Washingtone. O taipgi pra
szė armėnai Suvienytų Valsti
jų rando, kad jis gerai isztirtų 
armėnų padėjimą po turkų 
valdžia esanezių.

— N e u) London, Conn., 23 
Lapk. Buvo jaueziams žemės 
drebėjimas per penkias sekun
das. Tame paeziame laike 
buvo tai patėmyta ir kitūse 
Conn, miestūse, beje: Grotone, 
Niantice, Waterforde ir kitū- 
se netolimoje gulineziūse mies- 
teliūse; Tą paezią dieną bu
vo žemės drebėjimas Parker- 
burge VV. V.

Kadangi mažas buvo drebė
jimas, rodos, blėdies nepada
ryta.

Kansas City, Mo., 23 Lapk. 
Suaresztavojo policija penkis 
medicinos studentus, kurie, 
nuėję ant dvyliktos adynos 
naktį ant kapinių, norėjo isz- 
kasti nabasznįką dėl savo 
daktariszkų isztyrinėjimų. -

22 d. szio mėn. Italijoje 
miestelyje Gaibenella, netoli 
nū miesto Ferraros, 15 gerai 
apginklūtų plėszikų užpūlė 
vieną tabako krautuvą. Nors 
krautuvės savinįkai ir jų tar
nai gynėsi su szaudyklėmis, 
tacziaus butų jūs žmogžudžiai 
pergalėję, jeigu, suskanbinus 
varpui ant gvolto, nebūtų pri
buvę, žandarai, kurie jūs iszvi- 
jo. Laike kovos tapo vienas 
miesezionis ir vienas plėszikas 
užmusztas, ir vienas žandaras 
sužeistas.

Laike žemės drebėjimo Si
cilijoje, Kalabrijos provincijo
je, 50,000 duszių paliko be 
pastogės. Ant San Pro kopi j o 
kapinių dar guli lavonai ir su
draskyti grabai, kurie žemei 
drebant, tapo iszmestiisz kapų.

lį .

23 szio mėn. caras Nikalo- 
jus jati padarė su savo sužie- 
dotįpe Aliksa szliubo kon
traktą, ant kurio pasiraszė 
ministras užrubežinių veikalų 

į ir ministras cariszko buto.

Caras ketina ateinaneziame 
pavasaryje atlankyti Austri
jos ir Vokietijos ciesorius.

Armėnai nori padaryti 
maisztą priesz turkų valdžią 
už iszpjovimą jųjų tautieczių 
ir už numetimą per valdžią 
jųjų patrijarko Konstantinopi- 
lėje esanezio. Į armėnų daly
kus kiszasi ir maskoliai.

Pereitą nedėlią daėjo žinia, 
kad ant salų, netoli nū Nau
jos Guinejos (didelės salos ne
toli nū Australijos gulinezios) 
vietiniai jūdiejie gyventojai, 
susibūrę ant baltųjų, iszpjo- 
vė jūs iki vienam. Kiek isz- 
pjauta ir ant kiek salų dar 
nėra žinios.

Suvienytos Valstijos, kaip 
jau sykį užminėme, siulijosi 
kynams ir japonams už tarpi- 
nįkes link pabaigimo karės. 
Kynai mielai prieėmė tą Su
vienytų Valstijų propoziciją, 
bet japonai tikt labai malo
niai padėkavojo už jųjų siū
lytą patarnavimą. Japonams 
labai gerai karė eina ir jie no
ri, kad kynai patys praszytų 
jų pakajaus bei su jais sąda- 
rautų, o ne kas kitas.

Pereitą nedėlią kynai su 
japonais buvo susikovę neto
li nū Porto Arthuro, kame 
kynai paklojo savųjų tikt 100, 
o japonai 300. Taipgi ir pas
kiau buvo susimuszimai ant 
vandens, prie ko abi pusės ne
mažai nukentėjo, o kynai vie
ną didelį kariszką garlaivį 
prikiszo, kurio kamandierius 
isz nusiminimo sav galą pasi
darė. Dabartės japonai smar
kiai plėszo Kynų drutvietę 
Portą Arthurą. Kynai be 
veik jau patys bandė praszyti 
japonų paliaubos ir nelabai 
baidosi užmokėti japonams 
visus karės kasztus, kurių ja
ponai priskaito į $175,000,000.

— Kynai, negalėdami atsi
turėti priesz japonus, įdūko 
ant krikszczionių ir vietomis 
jūs baisiu budu ėmė žudyti.
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Taip 21 d. szio mėn., katali- 
kiszkas vyskupas isz Hoo-Pe 
telegrapiszkai pranesza, kad 
provincijoje Se-Cbuen kynai 
užpūlė ant katalikų ir didelį 
jų skaitlių žvėriszku budu isz
pjo vė.

21 szio mėn. japonai, po 18 
adynų asztrios muszos, užėmė 
didei tvirtą kynų drutvietę 
Portą Arthurą, ir daugybę 
laimėjo visokios gėrybės. Mū- 
szoje japonai daugiau paklo
jo savųjų už kynus. Porte 
Arthure Kyniszkų kareivių 
buvo 7,000.

Japonai užėmę P. Arthurą, 
traukia toliau į Kynų žemę ir 
yra viltis, kad neužilgo apguls 
ir patį Pekiną, Kynų sostapilę.

Pereitame numeryje pranę- 
szėme apie nelaimes .salos Sį- 
ei j i jos gyventojų, kurie nu
kentėjo laike žemės drebėjimo 
— daug blėdies padarė ir 
daugiau kaip 400 žmonių pra- 
žuyb. Bet tos nelaimės dar 
n4ra galo, nės 22-23 d. szįo 
mėn. vėl buvo ten pat žemės 
sujudėjimai ir taipgi neipažai 
blėdies padarė, daug namų 
jau visai sugriuvo, jau tapo 
paardytais. Beveik visas 
miestas Reggio guli y rose, nės 
visame tikt 30 namų sveikų 
atrasta. Gaujos moterių ir 
vaikų vaikszczioja po miestu, 
neturėdamos pastogės, ir verkia 
skaudžiai rankas laužydamos.

• i - J . *Bažnyczios užrakintos, nės bi
jo, kad, žmonėms į jas susirin
kus, neimtų griūti ir žmonių 
neužmusztų. Gyventojai, ku
rių namai dar nesugriuvo, bi
josi į jūs eiti gyventi, nės ne
žino, kada žemė gali pasipur- 
tyti, ir griūdami namai jūs 
gyvus užkastų. Arei vysku
pas didelio miesto Messinos 
padarė per miesto ulyczias di
delę iszkilmingą processiją, 
laike kurios meldė Augsz- 
cziaujiojo atitolinimo žemės 
drebėjimo.

Szventas tėvas popiežius
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paaukavo nemažą sumą pinį- 
gų dėl suszelpimo nukentėju
sių laike žemės drebėjimo.

Apart Messinoje, buvo žy
mus žemės pasipurtimas Ka
labrijoje, Katanijoje, o taipgi 
ant salos Lipari. 
f ■■ — • •

— Maskolijos vieszpatystės 
kanceliorius ir užrubežinių 
veikalų ministras Gįeras atsi
sakė nū tarnystės. Priežastis 
atsisakymo buvo netikt seny.: 
v as Giero amžius ir prastą 
sveikata, bet ir, kaip sako, jo 
politika, kuri su naujojo caro 
nesutiko. Kaip matyti, nau
jas caras bus liberaliszkesnis, 
nės sznekėdamas su didžiai
siais kunįgai kszcziais, savo 
artymais giminaicziais, rszsita- 
rė, kad nori panaikinti carisz- 
ko dvaro paslėptinę (tainą) 
policiją, nės, sakė, jeigu taip 
bus likta, kad manę užmusztų, 
taina policija neiszgelbės ma
nęs nū to. Taipgi sznekėjo 
apie spaudos litisybę.

Nors caras dėl finų (stirnų) 
gerą prokliamaciją iszleido, ta- 
cziaus iszpradžių nenorėjo jie 
jam prisiekti, dėlko Einlian- 
d i jos general-gubernatorius, 
grovas Heyden, nuvyko į Pe- 
tropilę ir praneszė apie tai ca
rui. Caras ttijaus apgarsino 
antrą dar geresnę prokliama
ciją dėl stirnų ir szie prisiekė 
jam.

20 d. szio mėn. caras priėmė 
lenkiszką deputaciją, suside
da nczią isz prakilnių žmogys
tų. Caras pasakė lenkams, 
kad jis visus savo padtinti- 
sius vienodai myli.

Caras Nikalojus pereitą ne- 
dėlią turėjo kabinetto rodą, 
ant kurios pasirodė turintis 
iszkalbą ir diplomatiszką ga
bumą, isz ko visi ant rodos 
buvusieji© nusistebėjo, nės to- 
nesitikėjo nti naujo caro. Ca
ras serga dabartės ant nervų ir 
negali miegoti. Mirusio caro 
pati taip gi yra visai sunykusi 
ir led gali vaikszczioti.

Maskoliai pulkus kareivių 
nti Kaukazo varo į Siberiją 

pas ' Korėjos rubežius, dėlko 
kitds vieszpatystės mislyja, 
kad maskoliai prie progos 
kisztų sayo nosį į kynų su ja
ponais karę.

Skerdyne armėnu.
Vis aiszkesnės ir platesnės 

žinios daeina apie baisią sker- 
dynę, kurią turkai dasileido 
sziame mėnesyje Mažoje Azi
joje, gubernijoje Bitliso ant 
nekaltų ir neapginkltitų ar
mėnų krikszczionių. Tur- 
kiszkas randas, kaip kada 
maskoliai darė kražieczius isz- 
pjovę, bandė uždengti tai 
prisz svieto akis ir visus užru- 
bežinius laikrąszczius, į Turki
ją einaczįus ir raszanczius apie 
bjaurią skerdynę, iszėjusius 
tarp 14 ir 19 d. szio mėn., ant 
rubežiaus kohfiskavojo. Ta- 
cziaus, nežiūrint ant to, visa 
pasaulė jau žino, kokią bjau
rybę turkai papildė.

Dėl isztyrimo tos pjovynės 
yra paskirtas armėniszkas Va
no patrijarkas, jo sekretorius 
ir dar du1 kiti prakilnus vyrai. 
Tūli laikraszcziai raszo, kad 
armėnų iszžudyta ne 3,000, 
bet 5;6b0, ir kad jūs turkų 
kareiviai baisiausiu budu žudė 
netiek už pasiprieszinimą, 
kiek už tai, jog nenorėjo isz- 
sižadėti ' savo tikėjimą, d pri
imti mahometoniszką bei tur- 
kiszką. Turkų kareiviai tuk- 
stanczius armėnų į szmotus 
sukapojo. Vienoje vietoje 
szeszis vyrus, į krūvą suriszę, 
apliejo kerasinu ir uždegė. 
Antroje vietoje 200 moterisz- 
kūjų su vaikais ir su savo ku- 
nįgu norėjo pasislėpti nti tur
kų, užsidarydami bažnyczioje, 
bet turkai, įsilaužę įbažnyczią, 
ėmė pjauti visus, be skyriaus 
amžiaus ir lyties. Neturėjo 
žvėriai — turkai pasigailėji
mą ant moterių ir vaikų, kurie, 
rankas pakėlę, meldė dovano
jimą gyvybos. Turkai žadėjo 
tikt tada palikti jtis gyvais, 
jeigu jie iszsižadės krikszczio- 
niszko tikėjimo, o priims ma
hometoniszką; bet armėnai ve

lijo numirti, negu savo tiky
bos iszsižadėti. Dar nežinia 
kokios pasekmės bus tos sker
dynės dėl turkų. Galima ma
nyti, kad szlektos, nės armė
nai, tai ne lietuviai — jie jau 
turi kam užtarti.

Brolis ir sesuo.
Apysaka.

P ar (tezė Vaikas.
(Tąsa) 

IV.
Vieną dieną Andrius, iszlė 

to eidamas plentu, patėmyjo 
už varsnų skubinantį žmogų 
ir smarkiai gestikulitijantį. 
Ttijaus pažino Szukietį ir jau 
rengėsi užkurti jam gerą van
tą, — kaip senis, nelaukdamas 
nieko, pastvėrė jį už rankovės 
ir traukė miesto linkon.

— O ką tai reiszkia? — už
klausė susiraukęs Andrius.

Szukietis, greitai mirkczio- 
damas akimis ir pridtidamas 
savo veidui slapczią tarmę, ta
rė iszlėto:

— Ttijau pamatysi, — tik
tai skubįk - į Didyjį vieszbutį.

Tie žodžiai da labjaus už- 
interesavojo Andrių, nės Di- 
džiamjam vieszbutyje nu
sprendė jie atlikti tik svar
biausius reikalus. Bet, idant 
nepasirodyti akyvu, jisai ty
lėdamas ėjo paskui senį.

Szukietis stebėdamasis pa
žiurėjo į jįjį.

— Kaip tai? nieko nė klau
si?

— Nės tu pats nieko nežinai.
Szukietis pažiurėjo į And 

drių, kaipo žmogus, kurį bai
siai nuskriausta, isztarė:

— Nežinau? Ugi Aleną, 
mielą Alenukę, vakar palicija 
paėmė.

Ir aszaros pasirodė akise 
gero senio.

— Jau asz tą vakar žinojau 
— sumurmėjo Andrius.

— Ar da tav mažai? Taigi 
žinok, kad Kazys aną dieną 
sugrįžo vakare, ale kaip iszro- 
dė? Akys žiba, plaukai pa- 
sisziauszėję, veidas iszbalęs.

Klausiu: kas? kur? kaip? Anė 
žodžio — lyg užkeiktas. 
Vaikszczioja, į kaktą muszasi 
ir griežia dantimis, ale su to
kiu veidu, kad vakare net prie 
žiburio baisu — kasžinkas 
žmogui ant mįslių užeina. 
Per dvi dienas beveik nieko 
nevalgė. Tik sziądieri, priesz 
valandą, lyg isz szalto van
dens iszszokęs, stvėrė manę už 
peties ir suriko: — Ant tų 
pėdų susijieszkok Andrių, — 
ateikite abudu į Didįjį viesz
butį. Norėjau klausinėti, taip 
dirstelėjo ant manęs, kad per 
gyslas szi urpuliai perbėgo. 
Taigi skubįkime, ba. .

— Sakau nieko nesznekėjo 
ir buvo piktas? užklausė An
drius.

— Nieko nesakė, — kitaip 
asz bucziau viską daėjęs: žinai, 
■— turiu gerą vuslę. Nakczia 
net priėjau prie jo, mislyjau, 
iszsitars ką sapne, aležiuriu: 
tėmyjasi į manę stiklinėmis aki
mis. Persižegnojau nusigan
dęs. Kas tav? nemiegi? — 
klausiu. — Ne, sumurmėjo ir 
užsi kreipė į sieną. Net manę 
rūpestis paėmė — sukudau 
rnislydamas.

Taip senini besznekant, da- 
ėjo, abudu iki miestui. Kele
tą žingsnių ėjo didesniąją gat
ve, urnai pasuko po kairiai ir 
atsidūrė prieangyje ilgų namų. 
Du žingsniu nti durių medi
niai ‘ trepai vedė į viražų. 
Akimirksnyje atsidūrę ant 
antro gyvenimo, abudu pa- 
barszkino į baltas duris.

— Kasten? atsiliepė balsas 
isz vidurio.

— Asz su Andrium — grei
tai atsiliepė Szukietis. Durys 
atsidarė, — ant slankszczio 
stovėjo Kazys, ale kaip persi
mainęs! Jo visada meliancho- 
liszkas veidas buvo iszbalęs 
iki mėlynumui,1 įdubusios akys 
grumojancziai žibėjo isz- po 
sutrauktų skrtistų, o plaukai 
dideli tise pltiszttise taip buvo 
sutarszyti, jog, rodės, kad 
priesz valandą peszėsi su de- 
szimczia prieszų,isz kufių kiek-
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viens tašė jo plaukus į atbu- L 
las szalis.

— Kas tav? ar sergai? 
trumpai užklausė Andrius.

Szukietis, jį iszvydęs, susi
davė rankomis per blauzdas, 
kaipo žmogus, jau artymos 
nebvilties.

— Priesz valandą da nebu
vai toks! —tarė nupūlusiu 
balsu.

— Skubįkite į vidų, nėr ką 
aimanūti ant slankszczio — 
tarė Kazys, szvistelfejęs akimis.

Visi iszėjo į siaurą kambarį, 
gana tamsų, nės vienutinis jo 
langas buvo stropiai užtiestas.

— Ar isztikro ką nors svar
baus nori, pasakyti ? užklausė 
Andrius. I

— Antniekniekiųnebucziau 
kvietęs. Ar seniai buvai pas 
Aleną? — grįžosi prie An
driaus.

— Kaip tik nuvedė, o tu?
— Sziądien.
— Kaip iszrodo?
— Negali pasakyti, nės žo

džių neatraszcziau. Laiko 
draugystėje kitų kalinių, tik 
ant nakties dūda atskirų 
kambariuką. — Iszbalus, kaip 
skepeta, dvėsūja dažnai — ne 
ilgai, turbut, vargs nabagėlė...

— Tegul tam taip buna, 
kas ją įtupdė. .. pradėjo Szu
kietis, bet tūj‘ sukando liežiu- 
vį, patėmyjęs baisiį atmainą 
ant veido Kazio.

Pirma jis iszbalęs, žiūrįs isz 
paniūrų, rodėsi szaltu, abejin
gu. Žodžiai Szukieczio už 
degė kibirksztį. Tartum po| 
įtekme galvaniszkos spėkos, 
sukruto Kazys taip spareziai, 
taip urnai, kad du jo sądrau
gai nespėjo atokti. Priszokęs 
prie iszsižiojusio Andriaus, 
pastvėrė jį už krūtų ir kraty
damas taip, kad net to dantys 
barszkėjo, szaukė balsu, kurs 
į dejavimą greieziaus buvo pa- 
naszus:

— Kas įtupdė Aleną? Ar 
žinai? Kas įtupdė Aleną?

atgavusį nūvokos Andrių.
Kaip bitė įleidus gylį, dre

bėdama stimpa, taip Kazys, 
išleidęs ant syk visus nūdus, 
kokius turėjo szirdyje, pūlė 
ant lovos, beveik netekęs jie- 
gos.

Įpūlusios jo akys užsimerkė, 
lupos malszino skaudų, šar
kas tisz ką szypsojimą.

Szukietis, kurs isz baimės 
buvo nusiyręs arti durių, isz- 

I girdęs tą vardą machinaliszkai 
persižegnojo. Andrius, sziaip- 
taip atokęs, da valandėlę žiu-

kui lyg nesavo burna tarė:

gali būti? Isz kur tą žinai? 
Esi persitikrinęs?

Valandą Kazys da gulėjo 
ant lovos. Urnai pakilęs, su
keitė rankas ant krutinės ir 
tarė aiszkiu, iszkilmingu bal
su :

— Aki veizdoje dangaus, 
akiveizdoje tėvynės ir akiveiz- 
doje jus, broliai, kaltinu Po 
vylą, kaipo niekingą Judo- 
szių — iszd avėją.

— Papasakok vųką — tarė 
Andrius.

— Nū to sykię — pradėjo

ėmė užstoti už Aleną, mano 
szirdyje užgimė baisus patė-^ 
myjimas.z Neužmigdavau per 
naktis, mintydamas apie jo na- 
vatnus žodžius, ir po visokiais 
pavidalais sekiodavau paskui 
jį. Vieną sykį, apsivilkęs su 
žydo žiponu, patėmyjau jį ei
nantį gatve. Eita jo pas po
licijos virszinįką. Sekiau iki 
paežių namų — toliaus nebu
vo galime. Tada asz nuvė- 
jau ant kiemo: žiūriu viens 
tarnas namų turi menką ser
mėgą. Pardūk! — sakau. — 
Gerai. —Kiek nori? — Du 
rubliu — atsakė. Užmokėjau 
ir apsivilkęs iszėjau per var
tus. Buvo jau pritemę. Pri
dengtas tarno sermėga, nema
tant vėl įsprudau į kiemą ir

dėjau. Neapsirikau. Tas 
niekszas, tas iszgama nū se
niai turi pažintį su policija.

Kaip szū ėmė draskytis, ga
vęs nū gubernatoriaus laiszką, 
turbut priesztarnaujantį jo 
nelabiems siekiams. Ar ti
kėtum? Jisai myli Alūną, ji-

— O mes?
— Per dvi dienas pasirūpi

nau — atsakė ramiai — vis
kas prirengta: — einame į A- 

Į meriką.
— Ar nėr kito budo iszsi- 

s Szukietis 
meldžiancziu balsu.

— Iksziol da neiszmislyjau. 
Gal jus žinote? — kreipėsi 
prie Andriaus.

— Ne, atsakė tas — ir pa
gal mano nūmonę į — Ameri- 

kys jo reiszkė nepraleidžiantį ką, (langiaus nieko. Reik at- 
kersztą. isisveikįti su Lietuva, Alena ir..

Andrius stovėjo ramus, su- I — Povylu — dabaigė Ka
rau kęs kaktą, kaip debesy 
priesz audrą. t

Szukiecziui jei kas padūti 
veidrodį, tikrai pats savęs ne 
pažįtų: taip persimainė jo f i- įstatus, 
zijonomija. Prigimtas guvu-' — Kam įstatus? atsiszaukė. 
nias kasžinkur dingo. Ap-| --Juk einame ant egseku- 
skritus, riebus veidas iszsitęsė . cijos, tarė ramiai Andrius, 
ir subliuszko po įtekmei 
baisios naujienos. Akys, isz- Į 
lipusios ant virszaus, bailiai1 
skraidė į visas puses.

— Sakai, gubernatorius urnos isztarmės: 
prieszinasi jo siekiams? 
klausėjau atsikvoszėjęs An-i 
drius.

ir paskui demuncinavojo, i 
dant jai parodyti, jog visiszkai 
nū jo priguli. Bet apsivilė j 
niekszas! Jis pats dabar pra- gelbėjimo? užklausė 
puls su savo auka!

Czia jau Kazio kvapas už 
dviso - negalėjo toliaus szne- 
kėti. Vaikszcziojo, susikiszęs 
rankas į kiszenius, iszbalęs,

kam
butų Aleną suėmę? Juk 
ją norėjo gauti už paezią. 
paezią. . . Ha! gera pora!

Ir lyg stebėdamasis savo žo 
džinui?, Kazys, ilgai nejudėda 
mas, žiurėjo į grindis ir kar 
ežiai szypsojosi.
rytum tigras, kurs graužia re 
tėžį, nedasekdamas prieszo, jis'vokos turį-*, 
atsikreipė prie Szukieczio, rint i-zrody 
asztriai szypsodamasis:

— Tai tavo botyrius. . . .
Senis, prispaudęs prie sie

nos stovėjo, lyg vagis sugautas, 
bet Andrius už jį užstojo.

— Dabar visi jam rankas 
padūsim... Reik nabagui 
padėti iszsi kraustyti isz drau
gystės teisiųjų, atsakė Kazys.

— Pagal musų tiesas?

— Eime pas jį — tarė ener- 
szkai Szukietis.

ant visų nešina-
Kazys, kuris 

atgavo norma-

veidas jo da 
už-farsziaus pabalo; o vienok tie 

• įžodžiai jam nebuvo naujiena, 
1 nū dviejų dienų prie jų buvo 
prisirengęs. Bet jis tik mis- 
lyjo apie kersztą, kuriūm ga
lėtų sugniuždįti tą nožtnų isz- 
gamą, o ežia „egsekucija. . .
juk tai reikia būti budeliu, o 
tas varstas ir (?R.) vardan isz- 
kilmingiausių siekių yra bai- 

Paskui, ta- sum, paniekintu...
rodėsi, mažai nū-

Isz szalies žiu- 
kad jis ar ne

ar nesuprato tų žo-

O Andrius stovėjo ramus ir 
altas, lyg stovyjas.« Jis ne- 
eba: jau pertikrįtas, jis ne- 
Ji grįžti atgal. Jo sąžinė,

szinįko. Stovėdamas geroje Paskutinį žodį isztarė, be
veik jau smaugdamas da ne- vietoje viską maeziau ir gir-

rė nubudusiai -— kiekviena 
gali apsirikti. Matei, ir asz 
jam ranką padaviau.

baisaus žodžio, kurį jo lupos 
jisztaria be jokio įspūdžio,
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ir neprigulėjo nei prie kokios 
draugystės, bet turėjo užsidir
bęs keletą dolerių^ ir labai 
gražiai buvo palaidotas. St. 
Franka paėjo isz Su V. guber
nijos, Balbieriszkių gmino, 
Prienų parapijos, Padlesių 
kaimo. Treczias metas, kaip 
Amerikoje gyveno.

Sziame mėn. laikytas Wil- 
kes-Barreje lietuviszkas ba 
liūs szv. Traicės draugystės la
bai nusidavė, nės nė tikt kad 
gražiai, mandagiai bovijosi, 
nebuvo jokių pesztynių, nei 
barnių, bet ir uždirbo pusėti
nai : į $150.

Kingstone, Pa. 22 szio mėn. 
užmuszė mainose, krintantis 
isz augszto ak mil, Vincą Rū
ką, paczią ir vaikus turintį 
žmogų. Jis jau keletas metų 
Amerikoje gyveno; paėjo isz 
Kauno gubernijos.

— Plymouth, Pa., 22 Lap 
kriczio. Plymoutho lietuvisz 
koje bažnyczioje buvo laikyta 
iszkilihinga žėlauna dievmal- 
dystė už duszias Kražių kan 
kintinių. Ant dievmaldystės 
prisirinko gana didelis žmonių 
skaitlius. Pirm miszių buvo 
atgiedotos ekzekvijos. Kata
falkas buvo augsztai iszkeltas, 
gražiai aprėdytas ir daugybe 
žvakių apstatytas. Plymouho 
bažnyczioje per visą metą bu 
vo kas szventa diena poteriai 
kalbami už duszias numirusių 
kražieczių.

24 d. szio mėn. tapo iszkil- 
mingai palaidotas ant lietu- 
viszkų kapinių užmusztas mai
nose V. Kukas, Jis prigulėjo 
prie Plymouho szv. Kazimiero 
draugystės.
. Lygia dalia pereitą nedė- 

lią -ir Wilkes-Barres lietu- 
viszkoje bažnyczioje buvo 
laikyta dievmaldystė, kaipo 
metinė atmintis kražieczių 
iszžudymo.

— Plymouthe, Pa., 26 Lap- 
kriczio. Buvo perstatyta ant 
scenos kelis sykius garsinta

kaip ir kiekvieną kitą; prie- 
szingai, gal isztarė jį su neku- 
riūm tikėjimiszku pagerbimu, 
nės ir žemiausias laipsnys tar
navime augsztam siekiui ue 
yra dėl jo per žemu.

— Tai paimame įstatus — 
tarė.

Ir pakėlęs veidrodį, rado 
sienoje mažą, ką tik pažymų 
plyszytį. Andrius įkiszo te
nai nagą ir bematant atszoko 
durelės, uždaranczios siaurą 
skylę- Įkiszęs rankas, isz- 
traukė jis isz ten nedidelį ran- 
krasztį, paskui vėl uždarė.

— Eime — tarė, atsigręžęs 
į draugus.

— Eime — atsiliepė, lyg 
aidas, Szukietis.

Ir, uždarę sądariai duris, vi
si trys iszėjo isz Didžiojo 
vieszbuczio.

(Dar ne viskas)

Isz dim Amsffiow
— Wanamie Pa. Pereitą 

mėn. 28 Spal. Gedimino drau
gystės sąnariai prigulintiejie 
prie „Susiv.“ sutvėrė atskirią 
kilpą, prie kurios prisiraszė 
keturi nauji lietuviai.

Musų klebonas jau perstojo 
szventomis dienomis skaityti 
lietuviszkai evangeliją, nės sa 
ko, kad lenkai parapijonai to 
nenorią. Laikas mums butų 
susiprasti ir pradėti rupintiesi 
apie savo lietuviszką bažny- 
czią; kurioje musų kalba butų 
netikt „apkincziama“, bet ir 
mylima. Imkime paveizdą 
nū graikiszkų katalikų, Glen 
Lyone gyvenanczių, kurie, bū
dami visai mažame skaitliuje, 
(Glen Lyone yra jų tik į 20 
szeimynų) baigia statyti sav 
bažnytėlę už $2000. Tadgi 
kodėl mes negalėtume tai pa
daryti, būdami kelis sykius 
skaitlingesni už graikus kata
likus. Tai galėtume veikiai 
padaryti, jeigu tikt turėtum 
susipratimą ir vienybę.

Sziose dienose pas mus tapo 
užmusztas mainose jaunas lie
tuvis Stasys Franka. Jis nors

„Kražių Skerdynė“. Persta
tymas labai gražiai nusidavė 
ir publika kurios nemažas 
skaitlius buvo prisirinkęs, ta
po visai užganėdinta, ir gyrė 
besidžiaugdama lietuviszkus 
aktorius.

Sekanzziame numeryje bus 
apie teatrą daugiau paraszyta.

Porest City Pa.
Gildotina „Vienybės“ Re

dakcija, praszau patalpįti szi- 
tą mano daneszimą.

9 dieną szio mėnesio susi
laukėme ir mes Forest City 
lietuviai, gūdotiną kun. J. 
Kurą, neseniai atvykusio isz 
Lietuvos. Jis pasiliks musų 
parapijoje ant visados, todėl 
gi galime tikėtis, kad tarp 
musų miestelių lietuvių isz 
nyks visoki nesutikimai, o at 
siras tikra broliszka meilė bei 
sandara, ir pradės žymiai kilti 
kaip tikėjimiszki, taip ir tau 
tiszki reikalai, o ir bažnytėlės 
greicziau susilauksime.

S. J. Markauskai.

POHTISZKAS SZIIWS
„Tetulei bus kova vardan Vieszpaties'’

Paraszė Jonas A rulis.
(Tąsa.) '

Man rodosi, kad mokinimą 
vaikų pas mus gerai butų su
jungti su kokiu nors kitokiu 
darbu, o y paežiai su siuvimu. 
Tokis užsiėmimas žinia, tru
putį trukdytų mokinimą, bet 
už tai jis pirma dūtų gerą už
darbį, o antrą butų dėl jų ge
riausiu apginimu nū masko
lių; perdirbti gi musų siuvi- 
kus arba kurpius į lemtus da
raktorius butų ne labai sunku, 
kadangi ir dabar daugumas 
isz jų savo apszvietimu stovi 
augszcziaus už paprastus ūki 
nįkus. Ant galo, kad pada 
ryti skirtumą tarpu paežių da
raktorių ir atgresti nū moki
nimo vaikų tokius,, kurie ir 
patys permažai moka, gerai 
butų, kad musų, ukinįkai mo
kėtų savo daraktoriams ne nū 

žiemos, kaip tai paprastai da
ro dabar, bet tiesiog suside
rėtų užmokėti tam tikrą su
mą už iszmokinimą vaiko 
skaityti arba ir raszyti, kaip 
tai dabar danų leisdami vaiką 
į mokslą pas varganistą arba 
pas kokį meisterį. Tokiame 
sykyje patys daraktoriai rū
pintųsi, kad mokslas eitų 
spareziaus, menkesniejie isz 
jų butų priversti visai atsisa
kyti nū mokinimo, ir be abe
jonės ir pas mus vaikams ne
reikėtų po keletą žiemų džiū
ti ant lementorių. Lengva 
butų gintis ir nū maskolių po
licijos, jeigu tiktai musų žmo
nės ateitų į susipratimą ir pri
prastų gintis’isz vieno. Juk 
tai nesunku ' butų užvesti tokį 
paprotį, kad kiekvienas ūki- 
nįkas skaitytų už savo parei
gą praneszti savo kaimynams 
apie atėjimą policijos, jeigu 
jisai jaustų, kad szi'ta policija 
gali padaryti jiems ką blogo, 
o tokiame sykyje juk ir gud
riausia policija nieko neįs
tengtų iszvūsteliauti. O ką 
su daneszimais tų judoszių- 
lietuvių, kurie dabar kartais 
už mažiausią niekniekį nesigė
di atadūti savo brolius į ran
kas maskolių, tai ir jiems ne
sunku butų užeziaupti nasrus, 
jeigu tiktai mes asztriai imtu
mės! už szito dalyko, — bet 
apie tai pasznekėsiu pabaigo
je savo raszto.

Mokslo, kurį gali gauti mu
sų vaikai pas daraktorius, ži
nia, dar anaiptol negali pa
kakti dėl gyvenimo ukinįko; 
jeigu asz ir pasakiau, kad vi
sa programma musų nioksli- 
nyczių gali būti iszreikszta 
trimis žodžiais: iszmokinti 
skaityti ir raszyti, tai tiktai 
dėl to, kad reikalauti didesnio 
mokslo nū musų daraktorių 
ir naminių mokslinyczių tūmi 
tarpu suvisai negalima, o įtai
syti lietuviszkas tuoksi inyczias
su platesnei programma nei 
prūsų, nei maskolių valdžia 
mums nepavelys (apie Ame
rikos lietuvius asz czionai ne*
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kalbu). Liektisi tiktai vie- 
nįtėlis kelias platesniam ap- 
szvietnnui musų žmonių — tai 
yra iszleidimas tam tikrų knį- 
gų dėl visftmenės ir įsteigimas 
(kur bus galima) tam tikrų, 
nprs paslaptinių apszvietimo 
draugysezių. Kokis gi apszvie- 
timas reikalingiausias dėl mu
sų žmonių? Asz nekamanti- 
nėšiu czionai pi a ežiai szi to 
klausymo, kadangi pirma jis 
labai painus ir pareikalautų 
daug laiko, o antra apszvieti- 
mas žmonių tai yra vienas isz 
gilianeziųjų klausymų, kuris 
visados sukelia daug ginezių 
tarpu žmonių yvairių nūi'no- 
nių. /Man rodosi, kad kaip 
visados, taip ir szitame syky
je, norint iszriszti kokį nors 
svarbesnį klausymą, nū kurio Į jau be didelio vargo ir suvisai 
gali prigulėti ateitė daugelio paskandintų (anot Puszkino) 
žmonių, reikia pirmiausia ge
rai apsvarstyti visas aplinky
bes, kuriose szitie žmonės esti, 
o antra mesti szalin individual 
liszkus savo jausmus ir dary
ti tai, ko reikalauja szitos ap
linkybės ir nauda žmonių. I šią, tai paskui jau 
Jeigu taip pastatyti szitą tai padaryti, 
klausymą, tai nesunku bus 
darodyti, kad szią gadynę mu 
eų tautai reikalingiausias pri 
derintis tautiszkai politiszkas 
apszvieti mas. 
žmonės dar labai mažai su
pranta padėjimą ir reikalus 
savo tautos ir jiems, kaip ma
žiems kūdikiams, nesunku bu
tų įkvėpti kokias nori politisz
kas pažiūras, o tūmi tarpu ne 
abejotinas dalykas, kad nū

vasties, ten viskas turi žūti ir 
puti, sako natūralistai. Man

tai, kokius liūdnus vaisius at- 
neszė musų garsusis „sutiki
mas ir brolystė“ su lenkais, ir 
su vokiecziais Prūsų Lietuvo- mė ir iszganymas musų tautos 
je. Kas buvo su . lenkais, tas; 
lengvai galėtų -atsikartoti ir 
su maskoliais, žinia, jeigu tik
tai jie elgtųsi nors truputį isz- 
mintingiaus, nei dabar. Tu-p 
rėdami tokius galingus įran
kius, kaip 
mokslas ir °
maskoliai lengvai galėtų pa
traukti ant savo pusės musų 
žmones, iszversti pamažu jūs 
į pravoslaviją (kaip tai ir bu
vo pradėję jiems sektis su 
igauniais ir latviais), o paskui

mokslinyczios, 
administracija,

ras lietuvis, kada tik galėda- da „priedas“, tokios knįgutės, 
mas ir kur tik galėdamas, tu
ri neapkęsti ir 
ką, kas tik yra maskoliszko ir labai akyvi s 
kad nū szitos kovos ir jos pa- ' gražus ir naudingi pamokini- 
sisekimo labjausia priguli lai- i mai ūkininkams ('""*

kuriose kas kartas tai pinasi,
naikinti visą visai nauji, ką tik paraszyti 

skaitymai arba

(Tolinus bus).

Apgarsinimai.
Szįmet sukako szeszeri me

imai ūkininkams (žeminin
kams, laukininkams).

Dabar nū naujų metų pat- 
U kini ūkas“ (laikrasztis) 

jau du ' sykiu per
■sai „ 
iszeis 
mėnesį ir talpins, kaip ir iki- 
sziolei, iszguldymus apie tau- 
tiszkus ir kitus musų reikalus,

...... . . anie maskolių politiką ir kitųapszviestesniuių lietuvių pini- 1 .. .. ..1 . . ... 1 1 . szabų naujienas, o ypatingai-gus, tapo įsteigtas laikrasztis

„Varpas”-
,, Varpas“ tai yra re’szkėjas 

siekių, steigimų ir darbų jau- i 
uos patrijotiszkos Lietuvos in- , 
teligencijos.

,, Varpas“ padūda visoke
riopo turinio rasztus prakil
niausi u jų Lietuvos vyrų.

,, Varpas“ leidžiamas tikrai 
gražioje kalboje, o kartas nū 
karto talpina ir straipsnius su 
iszguldymais apie lietuviszką

musų tauta maskolystės jū
rėse“.

Szis laikas y paežiai svarbus 
<lėl mus, ir jeigu mes dabar 
nepasirūpinsime įkvėpti savo 
žmonėms tvirtą tautiszką dva- 

sunku bus
Kaip asz jau 

užminiau kitoje dalyje savo 
raszto, vėliaus ar ankseziaus 
maskolių valdžia turės ant ga
lo suprasti, kad uždraudimas 

mtisųlmusų spaudos daugiaus gali 
užkenkti patiems maskoliams, 
nei lietuviams ir be abejonės

D id ei velyti na butų, kad 
kiekvienas prakilnesnis Ame
rikos lietuvys parsikviestų ir 
skaitytų tą laikrasztį.

„ Varpas“ su prisiuntimu į 
Ameriką ir 'į kitas svetimas 
žemes, per metus kasztūja 1 
amer. dolerį arba 4 prus, auk
sinus.

,,Ūkininkas“ vartoja kūaisz- 
kiausią, kiekvienam mokau- 
ežiam skaityti suprantamą, 
gryną lietuviszką kalbą.

Didei pravartu butų tasai 
į laikrasztis kožnam bei vienam 
Amerikos lietuviui.

Ne menkos verezios da ir 
tasai dalykas, kad, nežiūrint 
ant tokio savo pagerinimo ir 
padidinimo, tasai laikrasztis 
,,Ūkininkas“ palaikė senąją 
prekę:

„Ūkininkas“, su parsiunti
mu į Ameriką, kasztūja ant 
metų tiktai 1 amerikiszką do
lerį arba 4 prus, markias.

Lietuvoje „Ūkininkas“ turi 
daugiausiai skaitytojų už visus 
1 i etų v iszk u s 1 ai kraszczi us.

Siuncziant pinįgus arba 
laiszkus į „ Varpo“ bei „Ūki
ninko^ 4fc’dakciia, reikia szito-

ko kito prigulės musų ateitė. 
Juk dėlko tie patys lenkai net 
iki musų dienų taip baisiai I 
smelkė musų tautą ir traukė 
isz mus geriausius dvasiszkus 
syvus? Dėlko dar ir dabar 
prūsų lietuviai taip mažai rū
pinasi apie atgaivinimą savo 
tautos? Dėlto, kad lietbviai 
nesuprato ir nesupranta, kad 
jų reikalai yra prieszingi rei
kalams lenkų ir vokieczių ir 
nestoja su jais į kovą; o kur 
nėra kovos, ten nėra nei gy-

viszkus laikraszczius ir knį- 
gas, o tada maskolių cenzūra 
ir policija ne tik nei pyptelti 
mums nepavelyk apie szuny- 
bes valdžios, bet nevieną laik
rasztį privers į padanges kelti 
bjaurius jos darbus, kaip tai paskirtą kėlimui patrijėtizmo 
ji ir dabar daro su tūlomis ir platinimui ;
tautomis. Taigi broliai, nors reikalingų žinių tarp Lietuvos 
szioje gadynėje, kada dar ne- i 
sėdi ant musų sprando masko- jų žmonių.
liszki cenzoriai ir nesmelkia 
kiekvieno apsireiszkimo tau- 
tiszkos musų dvasios, naudo- kaip

patys Lietuvos inteli- 
jau penkti metai lei-gontai 

džia ir kitą laikrasztį.

7 7

Herrn Dr. Bruažis

Margumynai.
Vokiszki karabi nai.

apszvietimo bei Pranesza, kad Potsdame, szau- 
s dant kareiviams į otelių, viena 

ūkininkų bei kitų prastesniu- senukė užėjo už linijos į tas 
I vietas, kur lėkė jų kulkos.

Pirmūsius metus „Ūkiniu-l^ors tai buvo nū szaudanezių 
kas“ ėjo tokiame pavidale,'■ kareivių 2.į viorsto, kulka dar 

i ir kiti laikraszcziai, vė- taip smarkiai lėkė, kad per
kūnės isz savo padėjimo, kai- liaus pradėjo iszeiti pavidale lindo per senukės galvą. Se- 

„Auszra“; o nukė gyva buvo dar keletą 
dviejūse pavi- t valandų. 

mėnesis iszeina1

kime savo žmonėms į sniege- knįguczių, lyg 
nynes, kad kova su maskoliais daliai* iszeina 
— tai yra szveneziausia parei- dalūse: kas 
ga kiekvieno lietuvio, kad ge- laikrasztis, kaip po senovei, ir'
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Visi in Vienybe.
Prabuskim isz miego, stokim į vienybę, 
Ku rie sziaurinio jungo kenczia sunkenybę: 
Ar turk‘s, ar tutorius, ar lentos, ar lietuviu 
Vokietis, ar latvis.... Koks nebūt* liežuvis.... 
Kas į rusų rankas kaip norįs įkliuvo, 
Tam visa liūsybė amžinai pražuvo.
Tą blėdystę reiktų visiems paregėti, 
Kuriam yra galė — reikt* vargszų gailėti. 
Kiek žmonėms reik kęsti nū gudiszko rėdo.

Apszvietimo amžiui tai didžiausia gėda!.... 
Tikt amžiūs, pirmūs, kūmetu szviesybės 
Tarp žmonių nebuvo, tai gi ir teisybės 
Būti negalėjo, bet dabar reikėtų 
Kad dora teisybė tarp visų žydėtų.

Peržvelgkim atydžiai. gudų vieszpatystę, 
Tyrai paregės‘me jų visą žvėrystę:

, Tikėjimus naikin*, nelengdam*s nei vieną, 
Maldų namus griauna ir kankin kas diena, 
Cziulpdami kraują, kas į carą netik, 
Kas jo negūdoja — tas yra „eretik“*).. 
Kareiviszką galę didin kožną metą, 
Tiek nereikalingai ant to turtų krato.
Neberasdama isz kur jų surinkt* gūd ingai, 
Kraun ant savo žmonių nemielaszirdingai: 
Muitus, mokesczius ir dar budais kitokiais. 
Darbinįkas sav maistą darbais jokiais 
Neb‘steng užpelnyti, o ir vales nėr dirbti. .,**) 
O per didį vargą, jei vykst* ką uždirbti, 
Tai nū savo pelno carui reik mokėti.... 
Kaip reik gyventi? Kaip reik iszkentėti?... 
Teisybės nė jokios, rast doros negali, 
Žmogžudžiams ir vagims yra visa valia. 
Mat laukinė veislė guvi ant vagystės, 
Kas valandėlė trokszta ir kraugerystės***) 
Juk nė vietos karalius netrokszt taip kariauti?. • 
Gud‘s plėszia kas dieną — visiems reik gąstauti: 
Szit* dabar ne vienas — kareiviszka gale »
Su jūm susilygint* tyrai nebegali.

, Vis didin, kilsią, platin rubežių savo 
Ir iszsiurb tam kraują, ką tiktai sugavo. '

Laik*s vietos kito žadinti. Laik*s visiems prabustį:
_ _____ J

*) Maskoliai, kas ne jų tautos, o labjaus ne „pravoslavnas“, visus 
tarp savęs vadina „eretik“, tvar‘. Pas maskolius žodis „tvar“‘ ženklina 
sutvėrimą, kaip antai beždžionių veislės: gori liūs, ar orangutangus. Mas* 
kolius plusdamas ant galo sako: „ti eretik, ti tvar‘, ti i caria ne poczi^ą- 
jesz“, ti nastojaszczaja tvar‘“.... (tu eretikas, tu sutvėrimas, tu caro ne* 
g&doji, tu visutikriausia bestija)

**) Darbinįkas, eidamas darbo jieszkoti, turi su savim kisze* 
n’ruje turėti rasztą, o už rasztą ima pinįgus. Kad ateini ant gelžkelio ar
ba į tvirtynę, kaip antai: Liepoj u je ar Kaune, praszai darbą, tai vyres
nysis klaus, „bumaga jest Ii“ popieria, rasztas ar yra“. Rasztą paro
džius, klaus, kokio esi tikėjimo: jeigu pasakai, kad nepravoslavnas, gena 
laukan ir negausi jokio darbo,- nei tarnystės.

***) Visus žmones, kurias sznipukai su griebia kalbanczius apie lifi- 
aybę ir troksztanczius mokslą su lifisybe, surisztus gabena gelžkeliais į 
Varazavą, Szlisselburgą ir tenai iszcziulpę visas sultis, iszplėszia gyvastį: 
vienus užmusza su elektriką, kitus skandina Ladogos ežere.

Vietos kitam dūt rankas ir tikrai sujusti. t 
Tai gi isz to miego, kurie nepabiurme
Ar meszkiniems iltėrtos draskomi pajus*me, / 
Ar kraugeriams nasrus galės uždaryti, 
Kui ie viso svieto — ir įstengs praryti, 
Jei nebus vienybės. Vietos kel*s — į vienybę 
Be skyriaus sustoti ... tūmetu tvirtybę 
Galės apturėti, su kuria raeszkino
Nasrus uždarys‘me, kurie visus rina..........

A. Kibirsztėlė.

Nežustanui v iltis.
Žiūrint į grabų szirdis nuliūsta, 

Tikėjimą laimės ir viltis žūsta, 
Kad smertis kožną isz svieto varo, 
Seną ir jauną grabe uždaro.

Uždengs po žemia mums kapas szaltas, 
Jam guls nežbažnas, kaip ir nekaltas.
O szirdis, kuri jieszkojo laimės,;
Rėk, jog czion nėr jos — ok ima baimės.

Bet žmogaus szirdyj* skausmas pražūna, 
Tikėjimą grįszta ir viltis būna, 
Jog kits gyveninis ir kita laimė
Bus mums po smerties, tai neber baimė.

Dabar asz turiu tą viltį tvirtą —
Kas tik1, kad duszia žmogaus nemirszta, 
Tai tam su myriui viskas nežūsta, 
Tam grabs nėr baugus, szirdis neliūsta.

DELKO ŽMOGUS SUTVERTAS.
. Žmogus sutvertas yra dėl darbo,;
Tą galim gerai kožnas matyti,
Kas tinginiauja, tas krint į vargą, • 
Suprant ir kožnas, nereik sakyti.

Žmogus sutvertas y r ne dėl j ūko, 
Kas perdaug jūkias. aszaros bėga. 
Visoks dagts žmogų proto pamoka, 
Kurs iszmintingai mokslą patnėga.

Tai atsiminkim broliai brangus,
Kas mums vertesnis, tik tą daryti —
Moksliszka szviesa, vienybė, dangus — 
Troszkim, kad szitūs — galėt įgyti.

A. Szpoks.

Prie dainiaus.
* . s •

Dainiau ko tyli, ko damūt sustojai?
Ko žiuri liudniai, ar galės nustojai?
Ar jau negali daugiau* sudūmoti?
Ar jau neturi tu ko apdainūti?
Ok, kaip daug yra! kelk akis į augsztą, 
Daug paregėsi — diena maž ten auszta, 
Imk ginklą į rankas, stok narsiai kariauti; 
Tik ne su kardu . . bet dvasia atgauti... 
Tūm kart atilsį dėl savęs turėsi, 
Kada tėvynėj* laimę paregėsi.

Al. Av.
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Diedai.
1 ( I ■

(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
\ Penjuldė isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

į ' (Tųsa)

Prie vienos isz kaimienių:
B u r t i n į k a s . Piemenė žėlavnai pasirėdžiusį. .. 
Kelkis, nės ar iszvydau asz gerai, 
Ar ant kapo tu sėdi užmirszusi. 
Vaikai, dėl Dievo, tėmykit artyn!
Nės koplyczios grindys slūgsta žemyn 
Ir baisiai iszblyszkę, atsikėlę monai, 
Spėriai žingsniūja prie piemenės artyn; 
Baltiejie jų skrūstai ir apdangai, 
Kaipo sniegas, kad saulė tirpina, 
Regėjimų nožmų ir liūdnų labai 
Jos akyse visai paskandino!
Veizėkit, ak veizėkit į jų szirdį!
Koksai brūksznis szviesiai raudonasis, 
Nevent kaspinas puikiai gražusis, 
Arba kaip karoliai pakabinti, 
Nil krutinės lyg kojų sekantysis, 
Kas tai yra, negaliu atminti!
Rankų savo padėjo ant szirdiės, 
Bet nieko netaria prie piemenė'*.
Sueiga. Kas tai yra, negalim atminti, 
Rankų savo padėjo ant szirdiės, 
Bet nieko netaria prie piemenės. < 
Bu r tin įkas. Dvasia jaunoji, ko reikalauji? 
Ar garbės pono Dievo praszai? 
Ar szventintų bankietų geidauji?
Yra pieno, dūnos tektinai, 
Yra vaisiai, ilga iszsirpusioji, 
Ko reikalauji dvasia jaunoji, 
Kad į dangų žengtumei linksmai? 
Vaidykla tylit ?
Sueiga. Visur kurcziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu.
B u r t i n į k a s . Atsakyk szmekszlė iszblyszkus, labai! 
Kas tai yra, nieko neatsakai?
Sueiga. Kas tai yra, nieko neatsakai?
B u r t i n į k a s . Kad nenaudingos miszio$ pyragai, 
Eik su Ponu Dievumi nabagai!
O kas neklausys praszymo kalbos, 
Vardan Tėvo, Stiliaus, Dvasios szventos! 
Ar matai tų szventų kryžių? > 
Nenorėjai valgio ir gėralų, 
Palikk mumis ramume, po dievų.
Eik sav szalin, szalin, szalin!
Vaidykla stovi:
Sueiga. O kas neklausys praszymo kalbos, 
Vardan Tėvo, Stiliaus, Dvasios szventos!
Ar matai tų szventų kryžių? 
Nenorėjai valgio ir gėralų, 
Palikk mumis ramume, po dievų. 
Eik sav szalin, szalin, szalin!
Burtinįkas. Dievulėliau, kas tai do baisybė?

Nei kai b, nei szalin ei n nedorybė!
Sueiga. Nei kalb, nei szalin ein nedorybė! 
Burtinįkas. Duszia prakeikta ar laimingoji, 
Szventas įmones apleisk greitai, 
Sztai asla koplyczios atveroji: 
Iszeik per ten, per kur įėjai, 
Nės prakeiksiu tavę nedoroji: 
Paskui pertraukos:
Szalin ant gyrių, upių giliųjų, 
Ir pražūk ant amžių amžinųjų! 
Vaidyklė stovi:
Dievulėliau, kas tai do baisybė?
Nei kalb, nei szalin ein nedorybė!
Sueiga. Nei kalb, nei szalin ein nedorybė! 
Burtinįkas. Veltai praszau, baudžiu be naudos, 
Jei prakeikimo neebijos, 
Dūkit krapylų nū altoriaus. . .
Ir krapils regis nenaudingas, 
Nės tasai szmėkszlas baisulingas, 
Taip stovi ant vietos, kaip stojos: 
Nebylys, kurezias, be sukrutos, 
Kaip akimi vidurij vietos szventos. 
Sueiga. Nės tasai szmėkszlas baisulingas, 
Stov ant vietos, kaip akmenįgas, 
Nebylys, kurezias, be sukrutos, 
Kaip akmė vidui vietos szventos.
Visur kurcziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu. 
Burtinįkas. Žmogaus protu mi to nesu prasme t 
Piemenė, ar pažįsti veidingai?
Czia kokį norįs baisumų rasine...
Kam dėvi tų žėlavų liudrfįgai?
Nės vyra ir giminė yra sveiki? 
Kas tai, tarti žodžio neįveiki? 
Paveizėk ir atsiliepk tikrai! 
Kūdiki mano ar numirei?
Dėlko dabar jūkauji linksmai?
Kas do džiaugsmų aname matai ?
Sueiga. Dėlko dabar jūkauji linksmai?
Kas do džiaugsmų aname matai?
Burtinįkas. Dūk man stulų, grabnyczių geltom 
Uždegsiu, apent szventįsiu monų. . .
Bet veltai degu, veltai szventinu: 
Neisznyksta duszia prakeiktoji!
Imkit piemenę už rankų baltų, 
Te eina isz koplyczios jaunoji. 
Piemenė ko dairais taip akyvai ? 
Kų masinanezio aname matai ? 
Sueiga. Piemenė, ko dairais taip akyvai? 
Kų masinanezio aname matai ?
Burtinįkas. Ėmė žengti vaidyklė baisioji!.. 
Kur mes su jaja, jis paskui jos: 
Kas czionai bus, ar jau neatstos?
Sueiga. Kur mes su jaja, jis paskui jos: 
Kas czionai bus, ar jau neatstos?

I (Toliaus bus.)
* | f
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DžmHio dž laitai), 
“vienybe lietuvniku”.

Vaikų knlngelė „ „ 15c.
Moksliszki rankvedžiai ir

J. J. Isz Europos 12 r u b.
V. Kamarauckas Pittston $ 1,00

J. Kunca „ „ ,,2,oo
A. Miliauckas „ „ ,,2,oo
J. Marcziulionis Bold Mount „1,00

J. Janczaitis New Haven „1,00

Kun. M. Krauczunas Chicago ,,2,oo
J. Kazakevyczia Hazleton „1,00

J. Marozas Pittsburgh „1,00

J. Skinkaitis Brooklyn „1,00

P. Lipavyczia Scranton „2,oo
Kun. Radavyczia Baltimore ,,2,oo
J. Raulynaitis Scranton „0,85
J. Grigaliūnas Thomas „1,00

J. Gilbert Wanamie ,,2,oo
J. Bubnes Forest City „1,00

kitokios knįgos
Lletuvlszka Gramatika paraszyta 

kun|go Mlkolo Miežinio 50c.
Abėcėla „ 30c.
Kninga dėl iszsimokinlmo rokundų 25c.
Knlngadėl iszsimokinlmo visasvietlnės kalbos 15c 
Apie buvvlmą Diewo „ „ 5c.
Griesznlnkas priverstas metavotis ,, 15c.
Pamokslai apie trusą ,, „ 5c.
Talmudas ir musų žydai „ ,, „ 10c.
Szkala su kalba „ ,, 20c
Prieszatiszris ’ ,, ,, 20c.
Kaip jgyti pinjgus ir turtą „ 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasak itė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczių po 10c.
> Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos,

Titkua Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, „ 50 et.
Wltasir Korynna hlstorlje isz iajko persekiojimo

Bažnyczlos 8. per Deoklectjana 95 et.

Lenkiszkos kniugos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchnieme duszy pobožnej, zbiėr nabožeėstw 
i ploėni z przydaniem Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmdw ,, ,, ,,. ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zbl6r nabožeėstw dla chrzeė- 
cian i katolik6w ,, „ „ „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyil zbiėr nabožeftstwa dla mlodzležy 
katollckiej ,, „ ,, ,, „ „ 70 c.

Wyborek nabožehstwa dla mlodzležy katollckiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tolicklch ,, „ ,, „ 45 cent.

Pas Lietuviszkų GRABORIŲ

Geriausi ir pigiausi Gi«abaf!

Pas Romaną Daukszą,
399 E Market kampas Meade Str.

Wilkes-Barrė’je, Pa.

Kningog
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos.
Aukso Xltnrius, arba Hzaitlnls danglszkn skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybėa „ „ ,, $1.50. 
BUsas BUan Ulės 1.23c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.
Istori-fžkos dvaūszkoi įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieizpatles Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,, '35c.
Gyvenimas Marijos „ „ 20c.
Menuo Azvenczivulos Marijos Panos 30c.
Sopulej Molynas Diewo ,, ,, 20c.
Kvaugelijos supnlkeis apdarais 1.00c.
Gywenlmaj Hzwenttiju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, ,, „ 03c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvoj ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls km. Petravycziaus | Vilniaus 

džlakonystJs kuningns 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nsdėklngi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
vist musų prietikiai su lenkais nu pat 

krlkszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žlponė „ , „ 10c
Žirgas ir valkas „ /„ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kunjgaiKsztls :30c 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Auszra” keturių metų pulkt&se apdardse 
po $1.25 kntnga, visas perkant 4.00c.

Pirmutinis dsgtinė* varytojas puiki komedija 5c

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis M $> 15c.,
Vltoliorauda, pulkus poematas Isz

sinovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 1.25c,
D&aelalczio pavasario linksmybės 10C.
Konradas Valenrodas . g 10c.
Tėvynhzkoi giesmės — 5c.
J&kannos dainos •> t> 5C.
Naujos dainos >» M 10c.
Birutės dainos >> •> 10c.
Tėvynainių giesmės »» •• 40c.

Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 1.3c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 20c. y
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajudjkime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Bztltabnzlus (J&kingal 5.
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 20c.
Mužikėlis „ M * „ 15c.

Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvoncių ir di
džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Zodžei, 35c.
Flllotea arba kelias | maldingą gyvenimą 50c.
Pokllis Szventųjų ,, ,, •» 15c.
Iszguldimas metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ H 40c.
Kas yra griekasf ,, 11 15c.
Nekaltybė „ 11 20c.
Vartai dangaus „ 11 15c.
Pekla, arbi amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nudal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c.
Raktas | dangų „ 11 15C.
Didžioji nedėlia ,, 11 5c.
Kaip Sumeniją nuspakajjti 11 15c.
Vadovas j dangų „ >1 40c.
Prlslgatavojimas ant smorezio 11 40c.
Draugija dėl duszių „ 11 5c.
Lietuviszkos miszios „ 11 10c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centue.
4

KISTUNTG-OS
LOCNOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D L. K., paraszyta 1850m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama nž 1,50c1
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinaiczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,, 1,00.
Europos Istorija su žlamlapiais ,, 50 et
Lietuvlszkos Dausos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk.

Žomaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apieka Diewo „ ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefoe 30 et.
Du pujkns apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00.
Eglė, žalczių ktrilienė ir Iszgriovlmaė Kauno

piltas 1382 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 25c.

Hlstorlje gražios Kktrukos ir Jos visokį
,, ,, ,, atsitikimai 10c.

(ilstorije apie grąžą Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neaoollo ir apie Petrą kareiv| 40c.

Hlstorlje isz laiko Francnzkos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. _40c. 
Istorija 8 sptynlų Mokintojų

„ „ , ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mllostawskls — — 80c.
Juozipss Koolmziwskts, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

(,, „ ponawojlmo Nerono 80 et.
kus apraszymaj tikru atsytlkimu isz 

,, czesu wajnos 1883 metu 40 et. 
Pr^wadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

' h ,i h abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Rlnalda Rinaldlnas ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ Fllypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akle 
Tykra tejsybe isz Suwatku gubernijos 15 et.
bzwlesa Diewo „ ,, ,r ,, 65 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shsn t n<lo th, Pa. kasztfija $loo.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis
„Valtis", 

kurį turėtų pasirūpinti kokias katali
kas užlaikyti savo namuse.

Ant metų ka*ztuja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais

Dykai Elgcn Dziegorelis
Atsiųsk szitą'ąpgarel- 

nimą su savo pilnu ad
resatų o mes atsiųsime 
tikrą ELGIN DZIK- 
GORfiLĮ dykai ant 
peržiurėjiino. Lukez- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materljolae lez- 
rodo toks kaip tikro 
aukso dziegorėlla už 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžlai ant express 
oftlce ir jeigu mialijl 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 ir expreeso ka- 
sztus, o dziegorėlla bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenclugėl|, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pac/.tavals ženkleliai#

arba money order, tai mes prisiusime tay isz gero 
materijolo auksu pleitįtą lenciūgėlį, v<{>rtą $3.50, 
arba at dusk $9.25 su orderiu, lenciūgėlį gausi dy
kai. Ąntraszas szlokė:
yVtljiH AVfitxsli Co.

Masonic Temple, CHICAGO ILL.

PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas
SILVESTRĄ PA UKSZTĮ

Edwardsville, Pa.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Visados pigiausiai.
Žiūrėk

DOVANŲ ANT KLĖDŲ. v V

(7)

Mus susipaži
nimas yra ilgas 
o mes visados tą 
laikome ką pri
žadamo. Per 80 

Qdienu tik panir
simo jupii sžt- 
tuH tikrai 14 
prabos auksi
nius dziegorė- 
liiiB. Dubelta- 
vi iuksztai, Isz 
galo užsukami 
ir pritaisyti su 
tikrais Amerl- 

_Zcan viduriais. 
Zi nepigel) 

. , >, vertas
mažiausiai $25.- 
oo pas bile dzle- 
gornįką. Dzle- 
gorė jai su ge
riausiais „ak
menimis1' luk- 
Hztal pripažinti 

o da gi atsiųsimo

f . i ‘’ra i m
Vo$7.75

už goriausius visojo Amerikoje, 
ant 20 metų užtvirtinimą. 'I'ie dziegorėliai laikys 
tavo gyvenimui, ir nėra geriau laikanczių laiką 
ant svieto. Atsiųskit Ol’dOrilIS ko grciczlaU- 
siai, Iszkirpk szltą apgarsinimą ir at.iiįsk mumis 
su savo pravarde ir pilnu adressu, o mos atsiųsimo 
dzlegorėlį ant peržiurėjlmOf Jeigu tav nepatiks, 
nereikalauji mokėt už jį. Daneszk taipgi kokį 
nori, vyriszką ar moteriszką, ir kokį didumo. Jei
gu atsiųsi 50c. gromatojo, mes atsiųsime bu dzle- 
gorėliu 14 prabos paauksiitą lenciūgėlį, (nau- 
jauRlos mados) vertą $>1 no, arba atsiųsk mumis 
$7.t5 už dzlegorėlį, per money order arba registra
vo to j gromatoj, o lenciūgėli gausi DYKAI. Ne
lauk bet raszyk pas mus kaip greitai gali.
Adre..». BEŪ STAB WATCH CO.
815 Dearborn Str., CHICAGO, Ill,




