
Num. 49. Lietuvininku
nės budeliai maskoliai seka 
paskui jūs pėda už pėdos ir 
patėmyję tai, dar labjaus pra 
deda kankinti, o pagaliaus 
žvėriszkiausiu bud u terioti.

Lietuvos lietuviai negali sa 
vo tėvynėje nei iszsižioti apie 
tai, ką jie kenezia nū masko 
lių; jie tame dalyke visą viltį, 
visą patieką turi savo tautie 
cziūse užrubežyje, ypacz Ame
rikoje, gy venaneziūse. Jiejie 
mato jūse netikt sąjausmingus 
dalinįkus savo vargūse, bet 
pagaliaus ir pirmūsius savo 
užtarėjus. Ir nelabai jie ta
me apsirinka, nės Amerikos 
lietuviai, iszgirdę apie baisius 
smūgius, uždūtus savo bro
liams tėvynėje per maskolius, 
sukrunta, sujunda, lygiai su 
jAis dejūja, lygiai aimanūja, 
kaip broliai vienos motinos 
Lietuvos. Pavezdon, iszgirdę 
apie Kražių skerdynę, netikt 
darė masmitingus, protestus, 
demonstracijas, garsino po 
svetimtautiszkus laikraszczius 
maskolių nedorybes, bet ir ant 
galų galo Plymoutho lietuviai 
užsimanė maskolių nedorybes, 
dasi leistas Kražiūse, parodyti 
gyvūse paveikslūse visam 
svietui, perstatant jas teatre 
ant scenos. Plymoutho lietu- 
v isz k a teatrai isz k a gruppa *), 
susidedanti isz 25 žmogystų, 
įstengė per keletą nedėlių, po 
direkcija p. Dr. J. Stupnickio, 
taip iszsilavinti, kad 26 d. pe
reito mėnesio, kaip buvo gar
sinta, stoja Plymouthe Pa., 
Peoplės Theatre ant scenos ir 
atliko, ant visų nusistebėjimo, 
savo uždūtę kūgeriausiai. 
Ant perstatymo buvo iszrink- 
tas neseniai paraszytas veika
lėlis p. Akmeninio: Kankini- 
mas katalikų Lietuvoje abel- 
nai, o ypatingai Kražiūse 18- 
93 metuse. Veikalėlis, kaip 
jau pirmiau minėjome, suside
da isz keturių permainų, ku
rios dalinasi į dvyliką scenų. 
Ant galo yra patilpusi ilgoka 
dekliamacija. Kadangi veika-

*) Truppos organizatoriais buvo 
K. A. B., Dr. J. S. ir R. J. P.

Plynu, PaJGrMžio.
Nėra to žmogaus, kuris sa

vo gyvenime nebūtų datyręs 
kartumo; kurio fizirdį, it ge
ležinės replės, nebūtų suspau
dę įvairus nubudimai, silvar 
tai. Vargas, kentėjimas, ru- 
pescziai ir nubudimai tai be
veik kiekvieno žmogaus kas
dieninė dūna.

Nors vargai ir kentėjimai 
yra labai įvairus, tacziaus jūs 
galima padalyti į du skyrių: 
vargai ir kentėjimai, kuriūs 
žmogus panesza isz savo loc- 
nos kaltės, ir vargai ir kentė 
j linai, kuriūs žmogui už k ra u 
na ant sprando kits kas. 
Antrojo skyriaus nelabumai 
yra sunkiausiai žmogui pakel
ti, ypacziai, jeigu jis aiszkiai 
mato ir supranta, kad jie yra 
uždėti ant jo peczių visai ne
kaltai, tikt per nedorybę, per 
piktybę ir bjaurybę kitų žmo
nių. Yra žmogui įgimta, kad 
tai, kas slogina, žudo jo kūną 
bei dvasią, iszpasakoti bei'pa
siskusti kitam. Toks priesz 
kitą szirdies atidarymas rus-i 
tose gyvenimo valandose pa
lengvina žmogaus padėjimą. 
Jam yra lengviau vargti ir 
kentėti, kada jis žino, kad jo 
vargai ir kentėjimai nėra už 
slėpti priesz kitus. Jeigu da
ro palengvinimą žmogui ken- 
tancziam tikt pats atviras isz 
si pasakoj imas priesz kitą, 
taigi kokią tvirtybę ir druty- 
bę pridūda nekaltai vargstam 
ežiam žmogui, kada jis žino, 
kad jo vargus netikt kiti ma
to, bet rūpinasi isz pasKUti- 
nių sylų jūs nū jo jeigu nevi
sai praszabnti, tai bent suma
žinti, ‘ i

z baisiausiai ir n^kalcziausiai 
keriezia sziądien musų broliai 
Lietuvoje, žudomi barbarų 
maskolių. Užversta ant jų 
peczių baisi naszta, kurią turi 
neszti be atsid vėsimo; jie ne
gali netikt pasiskusti kitam 
ant sunkenybės ir neteisingu
mo tos nasztos, bet pagaliaus 
nei padejūti, nei atsidūsėti, 

las yra gana ilgas, todėl jis 
buvo perstatytas sutrumpinto
je formoje, ypaeziai pirma 
permaina, kuri sznekasi apie 
lietuvių su lenkais prietikius. 
Apie lietuviszką teatrą „Kra
žių skerdynė“, jau priesz ke
lis mėnesius raszinėjJįvetim- 
tautiszki laikraszcziai, o pri 
si artinus jam, buvo didei už
imti jūmi visų aplinkinių 
miestų gyventojai.

Stojanczios ant scenos žmo
gystos buvo po sziais vardais: 
knnįgas, gubernatorius, sprau- 
nįkas, daktaras, miniszkos, 
uriadnįkai, ukinįkai ir ūki- 
nįkės, mergelės, kazokai, žy
das, pristovai ir policeiskiai. 
Teatras prasidėjo ant asztūnių 
vakare. Pirm to gūd. kun. 
A. Burba trumpai prabylo į 
publiką. Įėjimo mokestis 
buvo trejopa: tie, kurie sėdėjo 
areziau prie scenos, mokėjo 
po 75 c., tie, kurie toliau, po 
50 c., vaikai tikt po 25 c. 
Publikos, nežiūrint ant sun
kių laikų, įėjimo brangumo ir 
prieszingos agitacijos, kurią 
darė tūli svetimtaucziai, mas
kolių priedeliai, o lietuvių ne
vidonai, prisirinko gana daug. 
Pagaliaus radosi ne vienas isz- 
gama ir tamsunas ir tarp pa
ežių lietuvių, kurie nesigailė
jo savo liežiuvio, kad paardy- 
ti bei nors sutrukdyti taip 
gražų ir iszganingą dėl musų 
tautos darbą. Publika susi
dėjo isz įvairių tautų žmonių. 
Apart vietinių, buvo tenai isz 
visų aplinkinių miestų ir mies
telių lietuviai, o tarp jų ir 
penki lietu viszki klebonai. 
Buvo tenai lenkų, anglikų, ai- 
riszių, vokieczių, slovakų, ru
sinu, ungarų, žydų ir dar kitų 
tautų žmonių.

Nutyla muzykė, suskambė
jo varpelis, tarp žmonių su
mažėjo sznibždėjimas — teat
ras atsidengė.

Prie prasto stalo sėdėjo nu
liūdę trys ukinįkai, tarp ku
rių vienas senelis, skaitantis 
jau dienomis savo amžių ir, 
it drobė, iszbaltytas gyvenimo 

vargais, ir sznekucziavo tarp 
savęs apie szių dienų savo tė
vynės vargus ir priežastis tų 
vargų; apie caro ir jo tarnų 
darbus ir norus. Ant galo 
perėjo sznektą apie Kražių 
bažnyczią.

Publika, tarp kurios gero
kas skaitlius nesuprato lietu- 
viszkos kalbos, o taipgi dau
gumas ir paežių lietuvių, ku
rie toliau sėdėjo bei nepripra
tę atydžiais būti kitam szne- 
kant, neperdidei buvo užimta. 
Bet isztempus ausis klausė ir 
stebėjosi, kada pas ukinįkus 
atvyko uriadnįkas, savo tar
nystes drabužiūse, su ginklais, 
burliokiszka barzda ir masko- 
liszka iszžiura, ir priszokęs 
prie vieno isz ukinįkų (szim- 
tinįko) ėmė rėkti, spardytis, 
keikti, kaip padūkęs, ir varė 
jį, kad jis bėgtų ir paszauktų 
valscziaus urėdinįkus ir ku- 
nįgą, nės jų spraunįkas reika
laująs. Po to spraunįkas, 
pristovas su uriadnįkais atė
jo pas susirinkusius žmones, 
vyriszkūsius ir moteriszkūsius, 
ir praneszė jiems, kad atvaževo 
užpeczėtyti Kražių miniszkų 
bažnyczią ir miniszkas iszvež
ti į Kauną. Žmonės,^ mote- 
riszkosios pagaliaus graudžias 
aszaras bedamos, maloniai 
praszė maskoliszkų urėdinįkų, 
kad jie paliktų, jeigu ne"mi- 
niszkas, tai nors bažnyczią. 
Bet maskoliai paliko nepaju
dinti ir ant maldavimų ir asza- 
rų lietuvių atsakė asztriais ir 
smarkiais žodžiais, o savo ju
dėjimais pasirodė, kad jie yra 
gatavi tūs žmones suėsti. Ma
tydama tai publika nulindo, 
o 01i isz jos net susigraudino. 
Szyptelėjo kur nekur ant lu
pų jūkas, bet jūkas szaltas, 
sumaiszytas su nubudimu.

Per pirmą permainą buvo 
nemažas rankų plojimas. Pir
mai permainai pasibaigus, už
dangalas užsijeido, muzykė 
ėmė grajįti, o publika tarp sa
vęs ėmė garsiau sznabždėti.

Vėl suskambėjo varpelis, 
muzykė sustojo grajijus ir ant
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scenos pasirodo, apart per pir
mą permainą buvusių žmogys
tų, miniszkų perdėtinė, jos 
tarnaitė, kunjgas ir daktaras.

Publika didei sužiuro ir nu
tilo: graudu buvo žiūrėti, o 
dar griaudžiau klausyti, kada 
miniszkų perdėtinė, iszėjus isz 
kliosztoriaus, maldavo ūkinį- 
kų rūpintis, kad paliktų baž- 
nyczia neužpeczėtyta, ir kad 
joms (miniszkoms) butų pa
velyta numirti kliosztoriuje. 
Perdėtinės miniszkų maldavi
mas *) buvo toks graudus, 
taip jausmus ir szidį užgau
nantis, kad ant visos publikos 
veidų pasirodė didelis nuliū
dimas ir daugumui per skrūs 
tus kaip žirniai aszaros ėmė 
rydėti. Dar tragediszkesnis 
momentas buvo antroje per
mainoje, kada miniszkų per
dėtinė, veltai maldavus mas- 
koliszkų urėdnįkų, kad jie 
nors serganczias miniszkas 
paliktų kliosztoriuje, sėdėda
ma ant kėdės, apalpo ir griuvo 
ant grindų negyva: visoje 
publikoje pasidarė kapinė ty
la, tikt maži vaikai, pamatę 
aszarūjanczius savo tėvus, ėmė 
klykti.... Po to neiszpasa- 
kytas rankų plojimas ir uži
mąs.

Treczioje permainoje didei 
• ■ sujudino publiką, kada uriad- 

nįkai įpūlę į bažnyczią ėmė 
žvėriszkiausiu budu žmones 
meldžiancziūsi ir giedanczius 
s.u nagaikomis muszti, su kar
dais kapoti, o pagaliaus isz 
revolverių szaudyti. Žmonės, 
vyriszkiejie ir moteriszko- 
sios ėmė verkti, o vaikai, 
klykti visokiais balsais* Isz 
sznektų treczioje permainoje 
didei užėmė publiką sznekta 
ukinįko Baltraus, kuris gar
siai su persiėmimu ir aktorisz- 
k a dovafia taip prabylo: 
„Kaip iszgirdau varpų balsą, 
*'*) . ...Czionai jau daug metų 

gyvendamos pripratome- prie tos 
bažnyczios ir kliosztoriaus. Czionai 
jau pasenom, o kitur reikia važiuti 
mirti! užtarkite prie caro, kad nors 
mirti czionai pavelytų!.... ’

balsą graudų! Nekaipo ant 
atsisveikinimo su Kražiais ir 
palaidojimo tironiszkai nužu
dytų žmonių! Kaip iszgirdau 
tą balsą, sulaužiau duris ka
linio ir atbėgau ežia! O kaip 
graudu! Tas ne lietuvis! tas 
ne žmogus! kuris nū szios 
dienos nesirūpins apie iszgel- 
bėjimą tėvynės nū persekioji
mo maskolių. Tas ne žmogus! 
kurs nesirūpina apSzviesti sa
vą tikru mokslu ir vaikus sa
vo nemokina! Mesr nelaimin
gi dėlto, kad buvom ir esam 
praseziokėliais, nežinaneziais 
reikalų savo tėvynės; apgau
dinėjo mus likszioliai, kaip 
tiktai kas norėjo. Maskolius 
taippat apgaudinėja mus per 
laikraszczius, per knįgas, per 
lupas tarnų savo, garsinda
mas, kad jis, caras, yra musų 
geradėju. Mes kvailiai tikė
jome carui, o tikėdami malda
vome caro dovanoti mums tą 
bažnyczią, negailėdami nei 
pinįgtt ant papirkimo caro 
tarnų, nei sveikatos, laukėme 
atsakymo nū caro. O tai at
sakymas caro: atsiuntė guber
natorių su keliomis-deszimti- 
mis uriadnįkų, kurie kaip žvė- 
riai drasko musų brolių kū
nus. Manę užtnusz, bet jus, 
kurie gyvi pasiliksite, bukite 
iszmintingesniais!“

Po to iszszaukė ant prisi- 
žiūrėtojų didį akyvumą, gilius 
atsidūsėjimus, o ir graudžias 
aszaras, pribuvimas kazokų, 
jų baisus kapojimas, drasky
mas, szaudymas ir badymas 
nekaltųjų žmonių. Ypacziai 
veikė didei ant publikos re- 
gyklė, kada po skerdynei, pa
gal gubernatoriaus prisakymą, 
kazokai su varė žmones, viso
kios lyties ir amžiaus, į vieną 
krūvą, ir guldydami po vieną 
ant žemės, ėmė nežmonisz'-
kiausiu budu su nagaikomis 
kapoti, tulus iki smerties.

Ketvirta permaina buvo, ir 
liūdna ir nevienam aszaras isz 
akių iszspaudė, bet taip g ir 
jflkų (nors tie jūkai daugiau
siai szalti buvo) daug prida

rė; ypacziai publika negalėjo 
lupų užeziaupti, kada girti 
kazokai ėmė siaustis (uliavoti) 
su nelaimingomis Kražių lie
tuvaitėmis ir su žydu visokius 
geszeftus varyti. Pasirodė 
toje valandoje pabaigtina ka
zokų ir jų vyresniųjų nedory
bė ir silpnybė, o ir žydo bjau
rybė, kuris, dėl padarymo ge- 
szefto, beveik veltai pirkinėjo 
visokius nū kazokų dalykus, 
kuriūs jie iszplėszė nū nekal
tų kražieczių, girdė jūs degti
ne, dainavo jiems žydiszkas 
dainas, o pagaliaus su liežiu- 
vi u grajino, kad tikt kazokus 
užbovyti, kad tikt daugiau 
daigtų nū jų iszgauti ir dau
giau pelnyti. Užirfirszo žy
das, kad kazokų dar kruvinos 
rankos, ir daigtai, kuriūs jie 
iszplėszė, taipgi nekaltu krau
ju apszlakinti. Kazokai taip 
pasigėrė su savo virszinį- 
kais, kad publika, žiūrė
dama į jų darbus neži
nojo ar verkti, ar jūktisi. 
Priesz permainos pabaigą, ka
da kazokai riszo nekaltus 
Kražieczius, idant jūs varyti į 
kalinius, buvo dainūta daina: 
Sudiev Lietuva, man linksma 
buvo. . .. joje buvo pritaikin
ti žodžiai: Kražiai, kražie- 
ežiai ir Kražių baznyczia.

Pasibaigus teatrui (ant 11 
adynos) p. ,Dr. J. Stupnickis 
dekliamavojo eilias, kurių ve 
isztrauka:

Todėl tegul visut* svietas Aiipranta, 
Kad dėl maskolių nieko nėr ezventa. 
Nei pagtidonėfl dėl motoriszkų dorybės, 
Nei žmonių sveikatos, nei panelių nekaltybės. 
Pirmiau^ nevienas durnojo, 
Kad maskolius liet n vine nepersekioja. 
Tegul tollaus lietuviu nebus apjakųn, 
Tegul maskolių darbas Kražiuse atidaro akla. 
Tegul lietuvis žino, jog yra noras maekolio, 
Lietuvius Užrauti, kaip kokių žolų.

Graudus buvo lietuviszkas •r? 
teatras: verkė moterys, liejo 
aszaras jauni ir seni jau su ži
lais plaukais vyrai. Verkė ir 
dūsavo netikt lietuviai, Ame
rikos ukėsai, isz kurių nevie
nas jau priesz dvideszimtį 
metų atsisveikino su tėvyne 
Lietuva, bet verkė ir svetim- 
taueziai, kurie nors lietu visz- 
kos kalbos nesuprato, bet su
prato isz to, ką matė akimis, 

ką lietuviai savo tėvynėje ken- 
ežia nū barbarų maskolių. 
Tūli isz svetimtauezių taip 
buvo įsigraudinę, kad kaip 
maži vaikai pasikraiydami 
(užmirszę apie politiką) rau
dojo ir pasakė, ' kad daugiau 
neisią ant lietuviszkų persta
tymų, n ės iszlieję visas savo 
aszaras. Sunku buvo susilai
kyti nū aszarų pagaliaus kie- 
cziausiam ir szalcziausiam 
žmogui, žiūrint į tokias szirdį 
verianezias scenas ir į aszaro- 
janezią publiką, tarp kurios 
nemažai buvo ir tokių, kurie, 
jaunystėje apleidę savo tėvy
nę, pražilo Amerikoje ir tarsi 
per tiek metų • reikėjo ją už- 
mirszti vienok, matyda
mi gyvą ant scenos paveiks
lą persekiojimų ir žudymų sa
vo brolių Lietuvoje, susigrau
dino jų szirdys ir giliai atsi
dūsėjęs nevienas tarėsav: Die
ve! ar gi galimas daigtas, kad 
mano tėvynė taip butų žudo
ma? Tėvynė, kurioje asz gi
miau, užaugau, po kurią bė
giodamas, linksmas kaip 
pauksztelis, pramyniau take
lius! {spaudą, kokią padarė 
ant publikos lietuviszkas te
atras, pasiliks nevienam ant 
viso amžiaus.

Reikia patėmyti, kad ant 
teatro buvo nevien visi Ply- 
moutho lietuviszki biznieriai 
(apart vieho tamsuno bei mas- 
koliomylio), bet taipgi daug 
lietuviszkų biznierių ir isz kitų 
miestų, o taipgi nemažai buvo 
ir svetimtautiszkų biznierių 
kaip vietinių, taip ir isz kitų 
miestų.

Didelė garbė ir padėkavonė 
lietuviszkiems aktoriams ir 
aktorkoms nū visų lietuvių ir 
lietuviszkos tautos, jog jie, 
daugiausiai būdami darbo 
žmonės, vargo pelės, pasi- 
szventė dėl savo brolių, dėl 
savo tėvynės, triūsė per kelis 
mėnesius, nesigailėdami • nei 
aiko, nei sveikatos, o paga

linus nei vieno kito sunkiai 
uždirbto cento. Darbavosi 
su tikru pasiszventimu isz
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meilės savo tėvynės, nejiesz- 
kodami nei garbės, nei užmo- 
kesties.

Teatrui pasibaigus, prasi
dėjo didei puikus balius, ant 
kurio linksminosi jaunūmenė 
grasiausiame • davade iki po 
dvyliktos ir džiaugėsi, kad 
lietuviszki aktoriai įstengė 
taip gražiai atlikti savo roles 
ir galutinai atkerszyti savo ne
vidonams maskoliams, skerdi
kams savo brolių. Tikiamės, 
kad ir kitų mietų Amerikos 
lietuviai labjau ims griebtis 
prie sutvėrimo lietuviszkų te- 
atraliszkų truppų.

Ale klausymas, kodėl Prū
sų lietuviai tame dalyke mie
ga? Ar jų gyslose teka ne 
tas pats kraujas, kų ir Ame
rikos lietuvių, ar jie, būdami 
tukstanczius kartų arcziau už 
amerikieczius prie savo brolių 
po maskolių jungu airnanū 
janczių, užszalo szirdyse savo 
ir nei girdi, nei mato, kad lie 
tuviszka tauta yra iszstatyta 
ant myrio ir gyvenimo? Visi 
indijonai, aprikonai, Austra
lijos laukiniai, ir Azijos mesz- 
kino miegu miegantiejie pra
budo, ėmė savo tėvynę, savo 
kalbų mylėti, savo tiesų nenu- 
ilstancziai jieszkati, o Prūsų 
lietuviai, tie vyriausiejie lietu- 
viezkos tautos sūnūs, prie ži- 
dynio XIX amžiaus ap- 
szvietimo gyvendami, vis dar 
dairosi, vis dar nenori iszsi- 
nerti isz svetimo vokiszko kai
lio. Prakrapsztykite broliai
Prūsų lietuviai, savo laukų 
kalnus ir kalnelius, o atrasite 
krūvas dar nesukirmijusių 
kaulų savo pirmtakunų, ku
rie, gindami savo tėvynę, kri
to po kardu tų tėvų vokieczių, 
kuriūs jus sziųdien taip painė- 
gote ir per ilgus jau laikus taip 
stropiai darbūjatės, kad tapti 
jais su duszia ir kunu. Jus 
turbut užmirszote, kad ta že
mė, ant kurios vaikszcziojate, 
yra kartų kartomis aplieta ju

tai praliejo vokiecziai, kaip 
kad Kražiftse maskoliai!...,

Isz pradžių teatrų truputį 
placziau apraszėme dėl aisz- 
kesnio supratimo.

„Susiv.“ vyriausybė prane- 
sza szitame numeryje, kad 
„Susiv.“ sųnariai pasirūpintų 
užmokėti posmertinę mirusiam 
Forest City sųnariui $150.

Mums rodosi, kad ,,Susiv.“

Ii gauti posinertinės nei dau
giau, nei mažiau kaip $100, o 
$150 turi gauti tie, kurie 1895 
metūse mirs, nės didesnė arba 
mažesnė posmertinė mokas i 
vienoda per visų metų, kaip 
kad metinė.

Dar sykį atkreipiame atydų, 
kad „Susiv.“ sųnariai visokiū- 
se „Susiv.“ reikalūse turi prie 
„Susiv.“ vyriausybės kreiptisi, 
o ne prie musų. Redakcija.

Apturėjome isz Elizabeth 
N. Y. laiszkų su peczėczja szv. 
Kazimiero draugystės, -curia- 
me pranesza, kad V. Aįtnbro- 
zevyczius nėra daugiau nei 
draugystės, nei draugystės 
„Susiv.“ sųnarių prezidentu. 
Bet „Susiv.“ sųnarių prezi
dentu esųs K. Kalinauskas. 
Mes apturėjome laiszkų irgi 
nū V. Ambrozevycziaus, kuris 
tvirtina, kad tai neteisybė. 
Keno ežia teisybė?

— Taradaika ketina nū 
Naujų metų nebeiszleidinėti 
lenkiszko laikraszczio, kuria
me per kelis mėnesius lietu- barstė, pakol visai neiszbarstė. 
viszkų vardų terszė, o jo vie- Pasklido jų visur, bet netruko 
toje padidinti tamsybės „Sau
lę“. Mat, diedukas, maty- jjfla metė žemėn, kaipo niekam 
damas, kad isz lietuvių negali nevertus. Du toki pinigėliai

lenkų, bet ir tie pažino vilkų yra lietuviszkas:
•.... t. •__ i • i • •avies kailyje. Jeigu butų 

Taradaika biznį padaręs su 
lenkiszku laikraszcziu, butų jį 
padidinęs, kaip jau nesykį ra- 
szė, o savo „Saulėi“ butų am
žinai liepęs nusileisti. Bet 
dabar, atmestas nū lenkų, ke
tina dar sykį bandyti lietu- 

o

vius kvailinti, tacziaus abejo-

nė ar nuaidės, nės ir lietuviai 
suprato, koki laikraszcziai j ės 
szvieczia,. o koki į tamsybę ir 
paleistuvystę stumia.

Isz Lietuvos.*
— Suvalkų rėdyba. Sykį 

užsiminiau (N 26 „Vieny
bės“), kad Balsupių kaimo*) 
kalvis Baltrukonis turi kasžin 
kokių senų, da ant pergainino 
raszytų, knįgų, sako lietuvisz
kų. Klausinėjau aplinkinių 
gyventojų, ir jie pripažįsta, 
kad tas kalvis tikrai turėjęs 
skurinę knįgų „durpinę“ 
(bran žavų), baltomis raidėmis 
iszraszytų. Jiems kalvis sakė, 
kad ta knįga, degant jo svir
nui, sudegė. Pas tų patį kai- 

'vįėsanti da ir sziųdien sena 

kokia, man negalėjo pasakyti.
Netoli to kalvio, Balsupių 

kaimo lauk ūse, yra gana d i 
dėlė bala, Gal u bąli u vadina
ma. Tenais aplinkiniai gy
ventojai durpes kasdami, ran
da kaip kada visokių seno 
viszkų daigtų: pinįgėlių, ragų 
elnių ir kitokių, žmonėms,ne- 
pažįstamų, gyvulių ir t. t. Jau 
bus keli metai, kaip bekasant 
durpes visai pavirszium po ve
ja, ant antro špato rado dau
ginus per gorczių varinių pi
nįgėlių. Visi tie pinįgėliai 
paeina nū tukstanczio szeszių 
szimtų ir szeszesdeszimtis ke
lintų metų. Radikai tūs pi- 

Įnįgėlius laikydami perniekus

IĮ,e Kiti tyczia

Du toki pinįgėliai 
pateko į mano rankas. Vienas 

galva ir szale paraszas: 
JOAN; kas ten dauginus ra- 
szyta, nežymu, iszdilę. Ant

*) Suvalkų rėdyboje tankiausiai 
žodį „kaimas“ vartoja toje prasmėje, 
kaip lenkai „vieš“, gudai: „derev- 
nia“. „Kiemas“ lenk. „dziedzi- 
niec“, mask. — „dvor“.

antrojo szono iszreiksztas su 
iszkeltu kardu raitelis, tai gi 
Lietuvos ženklas — vytis (po- 
go ii). Aplinkui paraszas: 
LIT. 186 (—) POL. An- 
trasis pinįgas turbut bus szve- 
dų (žuvėdų). Ant vienos jo 
pusės yra trys karūnos ir se- 
kauti paraszai: (1)668. Y 
OR. Isz kitos pusės pinįgas 
pakraszcziais apvestas vaini
ku, o viduryje yra didelė rai
dė C, turinti savije skaitlinę 
XI. Ant raidės C yra 
dar kas-žin koksai neįžiūrimas 
(iszdilęs) ženklas. Szis pini
gas yra neva sidabrinis, kaip 
lenkiszki: „10 groszy“.

yra rasti augsztai, 
veja. Dasi kasus

po 
gi*

Vienas toksai ragas, 
buvo ilgesnis už žmo

nų 
Pasikasus kokias

kiau, 
paczia 
liaus, 
ragų, 
sako,
gaus stūmė n į, 
szakotas.
7, kitur 9 arba da dauginus, 
pėdas dasikasa suvirtusius 
szieksztus, o po szieksztais 
randa szlynų, koksai papras
tinai* ežerų dugne esti. Ma
tyti, kad tenais žiloje senovėje 
buvo ežeras, kursai ilgai n i u 
užslinko, pavirto į raistų, ap
augo samanomis ir medžiais, o

Kad tenai senovėje buvo 
ažeras, parodo ir tai, kad po 
szieksztais, ant szlyno randa 
palaikus žvejonės įrankių: 
degtas plytukes, kurios po 
tinklo apaczia prisirisza, kad 
tinklų į dugnų skandytų ir 
medinius žeberklus, pavirsziui

V;

iszrodo, tarytum jie butų isz 
rago padaryti. Pusė tokio 
žeberklo buvo mano rankose, 

ant vieno jo Jis turi kelis dantukus vienų 
uu žmogaus kito. Kada jis buvo czie- 

las, tų dantukų buvo septyni, 
einanti vis mažyn vienas už 
kitų, o ant paežio galo buvus 
skylutė, kur galima szniurų 
įverti. Isz kitų ten - rastų 
daigtų maeziau galų ainio ra
go, isz abiejų galų užsmailytų: 
vienas galas tarytum skustas,
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kaip ir sziądien dar lietuviai 
skuta ainio ragą ir geria, ne
pamenu, nū gumbo ar nū pa
truki©; kitas galas tarytum 
užtekytas. Ir daug dar kito
kių daigtų tenais užtinka, bet 
radęs žmogelis žiūrinėja, kas 
ten per daigtas butų, knaibo, 
pjausto, laužo, pakol visai ne
sunaikina.

Toji bala apart Galubalio 
turi da daug kitų vardų: kiek
vienas jos kampelis turi kitą 
vardą; taip vienam daigte va
dinasi „Vainabale“. Tenais, 
sako, randa kartais sulaužytų 
kardo geležczių ir kitokių 
ginklų. Pasitaikė rasti ir ge
rai užsilaikiusį kardo rauko- 
vėtą, bet žmonės kas-žin kur 
nudėjo.

Szale balos yra kalnelis, da 
bar nelabai augsztas, bet dar 
nevienas atsimena, kada tas 
kalnelis nū balos szono buvo 
daug statesnis. Kitą syk te
nais raitas negalėdavo užjoti, 
o dabartės tenais ir arti gali. 
Ir nors niekas nepamena, kad 
tenais butų kas laidojamas, 
arba nors kryžius butų stovė
jęs, visi vadina senomjom 
kapinėms. Žmonės smil
tis kasdami prikasa žmonių 
kaulus. Keno tos kapinės 
buvo — negaliu žinoti. Visos 
jos iszvirszaus brukavotos 
diktokais, kaip tik, vienam 
žmogui kelemais akmenais. 
Tūs akmenis ardė ir paskui 
apkrovė kitas, katalikų kapi
nes, bet ir ant senkapinių da 
liko daug neardyto bruko. 
Tūjaus, negiliai po bruku, 
randa iszvien žmonių kaulus, 
isz kurių matyti, kad lavonai 
buvo laidojami kniupszti. 
Ant kiekvieno lavono pakau- 
szio randa užmautą molinę 
pūdynę (cziarpę), nežinia ar 
laidojant tyczia muszamą, ar 
kasancziųjų smiltis sumusza- 
mąją. Sako, kad rado ant 
vieno kauszo ilgus, turbut mo- 
teriszkės, plaukus ir platų ži
bantį galieną. Kanda ir kito
kių daigtų, k. a. žiedų, an
trankių, bet viską radikai su

naikina, arba pameta kur. 
Daugiausiai tokių daigtų su
naikino vieno dvaro szpekte 
ris, vokietys, kurai kasinėda
mas su darbinįkais senkapines 
vos tik randa žmogaus kauszą 
pūdyne apvožtą, tūjaus szau 
kiasi minėtąjį kalvį Baltru- 
konį, laužydamas lietuviszką 
kalbą: „Jozi, Jozi! ekszi! ra- 
du velniu!“ Tas vokietys ra
do tenais ir pentiną, ir nu
džiugęs nubėgo pas kalvį, 
mislydamas, kad pentinas si 
dabrinis, tai bus pelno! Kal
vis kaksztelėjo kuju, pentinas 
nulužo, ir pasirodė, kad tik 
pavirszium sidabru pabalty 
tas. Panasziai ii’ su kitais ra
diniais atsieidavo. Sako, kad 
nekurie kaulai ant tų kapinių 
rasti yra didesni už szios die
nos žmonių kaulus, bet di
džiuma esanti tokio didumo, 
kaip szios dienos žmonių kau
lai. Ant vieno didelio blauz- 
dakaulio radę tris plonas, 
kaip blekines, rinkūtes, kurios 
taip stipriai ant kaulo stovėję, 
kad negalima jų buvę nuimti. 
Kaip jas tenais galėjo uždėti, 
pasakorius (kursai man apie 
tai pasakojo) taip tą paaisz- 
kino: to velionio turėjo būti 
nulūžęs kojos kaulas, ir jis 
turėjo gerti varį, pertai ant jo 
kojos kaulo, per nulužimą, 
užsidėjo varinės plonytės, o 
placzios rinkės. (Yra žino
ma, kad lietuviai nusilaužę 
kokį kaulą, tūjaus skuta varį 
ir geria, tikėdami, kad tas va
ris paveiksle plonos rinkutės 
apaugo ant nulaužtos vietos).

Visą tą, ką augszcziaus pa- 
rasziau, girdėjau nū Balsupių 
gyventojų [Szunskų gm., Se- 
napilės pav.]. Labai gaila, 
kad joks archeologas neatsi- 
basto pasiknaisyti po tas sen- 
kapines.

Prisiega naujamjam carui 
eina toliaus: prisiekinėja vals- 
ežiai vienas po kitam. Labai 
įstabus daigtas, kad prisiekti 
reikia bažnyczioje, o gudisz- 
kai. Jei isz szimto vienas
kaimo gyventojas supranta 

maskoliszkai, o prisiega vi 
siems maskoliszka. (jalas tūs 
gudus žino, ką jie su tūm savo 
gudiszku nori padaryti: grūda 
visur jį, kaip žydas supuvusį 
tavorą. Netik prisiegą,ir ma
nifestą liepta buvo kunįgams 
gudiszkai bažnycziose skaityti.

Dauksziūse [Padovinio gm., 
Kalvarijos pav.] ko maisztas 
bažnyczioje nepakilo, kada 
reikėjo gudiszkai prisiekti. 
Buvo jau pavakarė, beveik 
visi degtinės atsiragavę, drą
sus, o ežia jūs verezia gudisz
kai prisiekti. Žmonės baž
nyczioje ėmė szaukti, kad jie 
nenorį gudiszkai prisiekti. 
Matyti, kad jie lietuviszkumo 
visi pradeda linkti, net ten, 
kur, kaip apie Daukszius, ma
žai lietuviszkų laikraszczių 
iszsiplatinę. «

J. Vėžys.

— 2 asilai, T raku paviete, 
Vilniaus rėdyboje. Kaipo 
dapildymą prie pranesztų jau 
žinių apie Grosso szeimynos 
Givatiszkių dvarelyje užmu- 
szėjystės, dūdame ežia smul
kesnius dalykus isz „Novosti“ 
pagal Žaslių korespondentą.

Niekadėjystė buvo papildy
ta nedėlioję ausztant. Pane- 
dėlyje pro dvarelį viena uki- 
nįkė ėjo. Toji iszgirdusi, kad 
tvartūse, per dvi dienas užda
ryti alkani, galvijai baubė: ji 
į kiemą įėjo ir užėjo ant pa
ežio gaspadoriaus Grosso, sza
le klojimo su perkirsta galva 
gulinezio. Jo paezios, ūszvės 
ir mergaitės lavonai grįczioje 
ant aslos voliojosi, taipojau 
dvieji| darbinįkų lavonai klo
jime. Antroji mergaitė gyva 
pasiliko; ją iszgelbėjo storos 
plaukų kasos, storomis špilko
mis susakstytos, kurios kir- 
ežių smarkumą pamažino. 
Kaip tiktai pažeistoji mergar- 
tė atėjusę moteriszkę pamatė, 
pakilo ir norėjo jai kasžin ką 
pasakyti, bet negalėjo. Mo- 
teriszkė, į kaimą nubėgusi, tū
jaus apie tą starostai ir sotnį- 
kui žinią davė. Policija pa- 

tėmijo, kad sklenyczios ir sa- 
movaras buvo ant stalo, o 
taipojau dūnos, sviesto ir 
bulvių liekanos. Durys, zam- 
kai buvo czielybėje, pertai 

j policija suprato, kad tą žmog
žudystę Grosso pažystami ar
ba giminės turėjo padaryti. 
Ponas Baranovas, Trakų is- 
pravnįkas, patylomis sužinojęs, 
kad pas Grossą bajoras Jūzos 
Kulvinskis isz Kauno į sve- 
ežius buvo atvaževęs, į Kauną 
dėl isztyrimo pristovą Ada- 
movą iszsiuntė. ' Tas į Kauną 
pribuvęs greitai Kulvinskio 
kvatierą atrado, bet Jūzo na- 
mieje nebuvo. Jo tėvas pa
sakė, kad sūnūs su kokiu-ten 
prietelib į Vilnių į lentų pjo
vimo dirbtuvę nuvaževo. Pa
grįžęs į Vilnių p. Adamovas 
adreso stale ir nū pažįstamų 
sužinojo, kad Kulvinskio prie- 
telius Žigmantas Baranauskis 
pas vieną Vilniaus mėsinįką 
tarnavo, apvogė aną, ir kad 
per kėlės dienas pirm tos už- 
muszėjystės drauge su Kul- 
vinskiu isz Vilniaus pražuvo.

Pakol kaltinįkus Kaune ir 
Vilniuje atrado, ant kelio arti 
Givatiszkių atrastas buvo ri- 
szys, kur atrastos buvo Bara- 
nauskio ir jo mergos nosinės 
su literomis, o taipojau liarva 
(maska) indijoną reiszkenti 
su geltonomis jūstomis ir di
deliais ant akių trikampiais.

P. Adamovas isz antro- kar
to į Kauną nuvyko, tada Jūzą 
namieje atrado. Aną tūjaus 
suėmė ir lenėugūse į Trakus 
pristatė. P. Adam, su pristo- 
vo pagelbinįku Boleisza, ant 
kvatieros į hotelį grįždamas, 
sutiko einantį diližansą ir, lai
mės mėgindamas, aną sustab
dė, ir su savo draugu į jo vidų 
įėjęs paklausė:

— Ponai! kas isz'jūsų yra 
Baranauskis?

— Asz! - jaunas žmogus at
sakė.

Aną sulaikė, jo czemadaną 
apžiurėjo. Czemadane dve
jus Grosso marszkinius atrado, 
taipojau naują garmoniką,
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Pristovas Baranauskiui pa

sakė, kad Kulvinskis jau pri
sipažino. Baranauskis suvi- 
su susimaiszė ir pusbalsiai 
pratarė: „Vieszpatie! argi
anas manę iszdūtų!“

Anas pradėjo raudoti ir prie 
savo sunkios kaltybės nūszir* 
džiai prisipažino.

Kulvinskis isz pradžios gin- 
czijo, kad anas niekados nei 
Vilniuje, nei Trakų paviete 
nebuvo, bet į akis su Bara- 
nauskiu sustaczius, ant galo 
prisipažino. Per nekurį lai
ką pirm užmųszėjystės per 
czielą nedėlią Kulvinskis pas 
Grosso vieszėjo ir ten jo szu- 
nis nuhūd'yjo. Į dieną pirm 
užmuszėjystės Kulvinskis su 
Baranauskiu gelžkeliu į Žas
lių staciją atvaževo, o isz ežia 
į Givatisžkius atvyko. Gros- 

.sas anūs vaiszino, tūm ką Die
vas davė ir daržinėje ant 8zie- 
no jiems gulti pataisė. Mitus 
pasiėmę svecziai isz pradžių 
užmuszė du bernu, kurie su 
jais drauge nakvojo. Nedė
lios rytą tie bernai ketino į 
bažnyczią eiti. Grossas lik- 
tarną uždegė ir nuėjo anūs 
angszcziau pažadinti, bet ežia 
savo sveczių užmusztas tapo. 
Nuėjęs į namus, Baranauskis 
Grosso paezią ir jos motiną 
stipriai mieganezias užmuszė, 
o Kulvinskis ant abiejų tar- 
naiezių szoko. Bijodami, kad 
jos neatgytų, piktadėjai jų la
vonus, ant aslos su vilkę, pra
dėjo kirveis kapoti. Isz visų 
septynių aukų tiktai viena 

^tarnaitė gyva pasiliko, toji 
dabar szv. Jokūbo ligonbuty- 
je Vilniuje gydoma yra. Tu
ri baisias pažeidas. Užmu- 
szėjams nusidavė 112 rublių 
pagauti, taip kad po 56 rub
lius pasidalino. Už tūs pinį- 
gus jie sav brangią garmoni- 
ką nusipirko, taipojau po kaiį- 
cziamas ir paleistuvystės na
mus laidokavo.

— Opsa, Zarasi| paviete, 
Kauno rėd. 16 Rugsėjo, Opsos 
ežere paskendo Enrikas So- 

banskis, bajoras 52 metų senas, 
Opsos dvaro arendorius. Na- 
basznįkas paliko ligūstą pa
ezią, dvi paaugusias dukteris 
ir sūnų. Nabasznįkas buvo 
stropus ir akuratnas gaspado- 
rius ir visados savo žodį da- 
laikydavo. Visi galėjo pa- 
tėmyti, kad pas aną pinigai 
buvo, kad anas buvo smagus. 
Visados savo vardo dieną ap
eidavo. Per vasarą būdavo 
pas jį labai daug, 
visokių bobuezių, tetų, gimi- 
naiezių, sveczių geru oru besi- 
džiaugenezių. Paskutiniame 
laike pasiaiszkino, kad na
basznįkas, Opsos banko kaste
ri ūmi būdamas, be kontrolės 
per 13 metų, tos' draugystės 
banko pinįgų ant penkių tuk- 
stanezių iszleido. Apie na- 
basznįko griekus seniai buvo 
kalbama ir ant rytojaus 17 
Rugsėjo ketino būti kasos re
vizija ir naujų urėdhįkų sky
rimas. Nėra abejonės, kad 
Sobanskis, visados mandagus 
ir ant to karto butų mokėjęs 
savo rokundas tikromis paro
dyti, bet apie tai grovas Felik
sas de Broeve Plioteris, banko 
perdėtinis, persergėtas ant ry
tojaus ketino reviziją daryti. 
O nū tų rokundų p. Sobans
kis iszvengti norėdamas, o 
taipojau su kitais savo eko- 
linįkais pabaigti, pasiskandi
no, jiems 6,000 rublių kaltas 
pasilikdamas. Isz viso 11,000 
rublių, bet kalba, kad tai ne
viskas. Palikti po Sob. tur
tai verti yra tiktai pusketvir 
to tukstanezio rublių. Kaip 
revizijos laikas ateidavo, tai 
anas į kasą vieno prekėjo pi- 
nįgus įdėdavo, o po revizijos 
atidūdavo, sziokiu b nd u vi
sados teisingu buvo. Visus 
pinįgus anas prie savęs laiky
davo, o kasa tuszczia būdavo. 
(PribavlenijeKov.Gub. Ved).

f Jonavyczia isz Lapkasių, 
Kurszėnų par., Szaulių pavie
te, isz plauczių uždegimo pa
simirė. Tas geras ponas tik
tai 3 mėnesiai apsivedęs buvo.

Kaipo geras krikszczionis, 
mirdamas gražų po savęs at
minimą paliko.

— Kurszėnuse, Szaulių pa
viete, ponas Jonas Gružauskis 
dėl paezios sveikatas į vžrube- 
žį iszvažiūdamas, dėl gaspado- 
rystės vedimo du kam išorių 
paliko. Vienas isz jų buvo 
vokietis, o kitas lenkas, abu 
gerus pabudimus turėjo, per
tai jiems buvo tikėta. Tie 
sziame rudenyje to pono ja
vus garine maszina kuldami, 
pradėjo vogtinai vienam žy
dui po 25 kapeikas aut pūro 
pardavinėti, o kad poną at- 
važiūjant pajuto, abu į užru- 
bežį isz smuko.

Varlė.

Isz Kitur.
i

— Suvienytos Valstijos.
— Plymouth Pa., 29 Lap- 

kriezio. Buvo iszkilmingas 
paszventinimas slovakų | nu
garų j katalikiszkos bažny- 
ežios. Ant tos slovakų isz- 
kilmės, apart vietinių, ėmė da
ly vumą ir isz kitų miestų slo- 
vakiszkos draugystės. Taip
gi traukė per miestą parodoje 
ir sziaszios Plymouth‘o lenkisz- 
kos draugystės. Isz viso 
draugysezių buvo 15, tarp ku
rių, einant per gražesnes Ply- 
mouth‘o ulyczias, griaudė 
penkios" muzykės bandos. 
Ant paszventinimo vyskupo 
nebuvo, o tikt jo vietinis, 
taipgi nei deszimties kunįgų 
nebuvo. Slovakų bažnyczia 
mūrinė, nemaža ir viduj jau 
gana gražiai isztaisyta, ypacz 
pūla į akis trys puikus gotisz- 
ko stiliaus altoriai, kurie kasz- 
tūja suvirszum $1000.00. 
Visus tris altorius įtaisė slova- 
kiszkos draugystė^. Po pa- 
szventinimo bažnyczios, slova
kai turėjo didelį balių ant pa
rapijos naudos. Ant jo pasi
rodė, jog yra daug prastesni, 
tamsesni ir mažiau suprantan
ti už lietuvius. Jūs galima 

(palyginti su baltrusiais ir ki

tais gudais. Tacziaus, ne 
žiūrint ant jų visų silpnų pu
sių, jie daug geriau laikos vie
nybės ir užtaria viens kitą, 
negu lietuviai (nesakysiu! jau 
nieko apie lenkus). Jūs ga
lima paskaityti p0 žydais ant
raisiais. Žinoma, imant tai 
tikt tarp žemai stovinezių tau
tų.

— Wilkes-Barre, Pa. 29 
Lapkriczio. \V. Bowman, 
kuris buvo apkaltintas užimi- 
szėjystėje, atsitikusiojo perei
toje vasaroje dienvidžiuj tarp 
Plymoutho ir W.-Barres, ma
žų daigtų prekėjo arabo, tapo, 
tyrinėjus teirdariams tą daly
ką mažne per 3.5 valandas, ant ’* 
pakorimo apsūdytas.

— Budapcsth (Vengrijoje) 
1 Grūdžio. Dainūdami ir jū- 
kaudami vengrų (nugarų) ve- 
selnįkai važevo isz miestelio 
Hidos po szliubui pas jauną
ją, idant tenai linksmintis, 
szokant ir geriant. Pakelyje 
jie turėjo pervažiūti didelį 
miszką. Įvaževus į miszką, 
iszgirdo didelį vilkų staugimą. 
Apsigandę veselnįkai sudrožė 
arklius, bet neilgai pavaževus, 
tapo isz visų szonų apipulti 
vilkų: Vilkai su tokiu padū
kimu szoko ant veselnįkų, kad 
tryliką jų ant vietos sudraskė. 
Kurie paliko gyvais, nors 
taipgi daugiausiai sužeisti, nu
bėgo į artimiausi sodžių ir 
praneszė gyventojams apie di
delę nelaimę. Susitarus vyrų 
partija nubėgo ant vietos už- 
pūlinio, kame atrado tikt 
szmotus mėsos, kaulus, ir dra
bužių skurlius.

— Pereitą nedėlią (26 Lap
kriczio) Petropilėje Žieminia
me palociuje buvo iszki Imi il
gos caro Nikalojaus II sutūk- 
tu vės su Ilesseno kunįgaiksz- 
taite Aliksa. Ant sutuktu- 
vių (veselės) buvo beveik tos 
paezios žmogystos, ką ir ant 
caro Aleksandro III pakasy
nų.

Tūjaus po szliubui caras
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iszdavė manifestą, kuriame 
dovanoja kaltybės ir sugrąži
na visas ukiszkas tiesas (bet 
iszplėszto turto ne) visiems 
1863 metų, lietuviszkiems ir 
lenkiszkiems, maisztinįkams. 
Jie gali dabar kur jiems pa
tinka gyventi. Taipgi caras 
dovanoja visas skolas sodie- 
cziams, kurias nū rando buvo 
užtraukę per neseniai buvu
sius Maskolijoje bado metus. 
Toliaus, dovanoja užtrauktus 
padotkus ir pinįgiszkas koro 
nes, sutrumpina persižengė- 
liams paprasto kalėjimo laiką 
ir laiką prie sunkaus katargos 
darbą Siberijoje. Prasižengi
mai, dasileisti priesz 15 metų 
isz politiszkų pažvalgų, o ne
atidengti ikisziol, nebus dau 
giau baudžiami. Kas- link 
politiszkų suimtųjų, bus pas
kiau apreikszta, po isztyrimui 
ministro vidurinių veikalų.

O tai ir viskas, ką naujas 
caras dovanoja manifeste savo 
padoniemsiems.

Naujas caras dar nebijo ni
hilistų, nės atvirai vaikszczio- 
ja su savo paczia po miestą 
Petropilę, o taipgi ir kitur. 
Sako, caras Nikalojus jau su
mažinęs skaitlių cariszkų sar
gų. Kaip girdėti, caras dimi 
sijos vieszpatystės kancelio- 
riaus Giero nepriėmęs. 
Gieras skundėsi carui, kad jis 
esąs jau per senas ir jo kojos 
nebenorią klausyti. Caras ant 
to atsakęs, kad jisi nereikalau
jąs jo kojų,T)et galvos.

Kaip girdėti, tai Chicagos 
ir kitų miestų žydai padavė 
naujamjam carui vardan len- 
kiszko „Zviązko“ praszymą, 
kad jis iszd.fi tų dėl savo pado- 
nujų konstituciją. Nors Mas- 
kolija yra jau iki ausų įlindus 
į skolas, vienok vėl nusprendė 
pasiskolinti nū žydiszkų Rot- 
szildo pinįgiszkų gruppų 
$100,000,000, mokant po 3į 
procento palukių. ♦ ’

— Varzine (Vokietijoje) 
27 Lapkriczio, pasimirė Bis
marko pati, dėl ko ir senis

Bismarkas labai sunyko ir led 
velka gyvenimo dienas.

29 Lapkriczio Bismarko pa
ti tapo palaidota.

— Belgradas (Serbijoje), 
29 Lapkriczio. Universiteto 
studentai, neapkęsdami vieno 
profesoriaus, norėjo jį nuszau- 
ti, bet, ant jo laimės, patiko 
jam pabėgti. Dėl tos priežas
ties universitetas tapo uždary
tas.

— Armėnai, užrubežyje gy- 
venantiejie, ' iszgirdę apie isz- 
pjovimą savo brolių tėvynėje, 
didei sujudo. Neskaitant jau 
kitų dėl savo tautieczių nu
veiktų darbų, jie padavė pro 
testus kelioms vieszpatystėms, 
ypacz apkrovė praszymais 
szventajį tėvą popiežių, kad 
jis užtartų už jūs. Bet popie
žius ketina tame dalyke labai 
atsargiai pasielgti, nės bijo 
užrūstinti turkų valdžią, kuri 
gali kenkti susivienyjimui ry
tinės bažnyczios su katalikisz- 
ka, kūmi sziądien popiežius 
yra labai užimtas.

Paskesniai pranesza, kad 
turkai armėnų iszpjovė ne 
3000, bet 12,000,, ir kad laike 
tos skerdynės turkų kareiviai 
dar baisiau pasielgė už kazo
kus Kražiūse, nės netikt pjovė, 
žudė, draskė, plėszė rubavojo 
kas jiems papūlė (ir bažny- 
ežių neaplenkdami) moterisz- 
kasias gėdino, bet gyvenimus 
ir czielus kaimus iszgriovė ir 
uždegę į peleną apvertė.

— Kynų su japonais karė 
nors nepasibaigė, tacziaus ro
dos, kad greitai pasibaigs, 
nės ant praszymo kynų po- 
liaubų per Suvienytų Valstijų 
pasiuntinį Tokioje japonai 
atsiliepė, jog nori pakajaus 
padaryti. Sandarų iszlygos 
dar nėra tikrai žinomos, bet 
rodos, kad kynai turės japo
nams $125,000,000 užmokėti, 
Korėjos neprigulmingumą 
pripažinti ir vieną provinciją 
atidūti, Pranesza paskiau,

kad prie užėmimo per japoni- 
jos Porto Arthuro, kynai pa- 
teriojo savųjų 3,000, ir, kad 
japonai užėmę portą, dasilei- 
do ant jo gyventojų kaip ka- 
riszkų, taip ir civiliszkų, viso-, 
kio amžiaus ir lyties, dideles 
baisybes. Pagaliaus užmusz- 
tiems ir sužeistiems nupjaustė 
nosis,, ausis, liežiuvius isztrau- 
kinėjo ir t. t.

Sako, kad tokias baisybes, 
japoniszki kareiviai papildė 
ant kynų todėl, kad kynai, sa
vo tokiais-gi apsiėjimais su 
japonais, buvo labai jūs įpyk- 
dę. .

Blrolis ir sesuo.
Apysaka.

Paraštė Vaikas.
(Tąsa)

V.
Siauroje lovoje, nerupiai 

paklotoje, vartėsi jaunas vy
ras. Gražus jo veidas, pažy
mėtas nekantrybe ir piktumu, 
buvo labai iszblyszkęs, — ma
tyti sirgo, ir turbut labai sir
go, nėš taip buvo persimainęs, 
jog tik ant jūdų akių ir sta- 
ežiai sueziauptų lupų galima 
buvo pažįti Povylą.

Mažas kambarys neiszteko 
savyje oro karsztam ligoniui, 
— pakilęs atsidarė langą.

Liūdna rėgykla! Vietoje 
gražių apygardų, žvairiai isz- 
margįtų, kurių godžiai jieszko 
nekantringos akys serganezio, 
riogso tik purvinas, sutersztos 
žydų bakūžės, truputį ap 
szviestros paskutiniais — raus
vais spinduliais saulės.

Nekantringas, suarzįtas, nu
ilsęs spareziai uždarė ligonis 
langą ir vėl atsigulė. Lova 
buvo kieta, pagalvės nugulė
tos, - galva Povylo rymojo 
ant kraszto, atsirėmus į briau
ną, jūdi plaukai, nusikorę že
myn, margino geltoną lentą 
lovos.

Valandą sergantys svajojo. 
Bet kur svajonė nuveda žmo
gų? Ji, kaip peteliszkū suka

aplink užžiebtą žvakę, jieszko 
kur gražu, kur žiba — ir žūs
ta pati nū aprinktos szviesos.

Povylui užėjo ant galvos 
Alena, virszinįkas, laiszkas — 
ir jisai, lyg nusvilįtas, szoko 
isz lovos. Pats, bijodamas, 
kad neužpultų karsztligė, su
silaikęs atsigulė, bet ežia vėl 
mislis suka aplinkui. Ale
na... isz meilės pasodinta 
kalėjime! Už Alenos duszią 
siūlo jam 10,000 rublių ir da 
permoka — virszinįkas isz jo 
jūkiasi, o biedna mergiszczia, 
taip gera, taip mylima, užda
ryta ir tikrai keiks jo atmintį, 
kaip Judoeziaus!;.. Vieszpa- 
tie!

Czia Povylui pasistojo plau
kai ant galvos. Abiem del
nais sugniaužė kaktą, bet 
smilkiniai, baisiai tviskįdami, 
stumdė szalin rankas.

Jo galva tarytum ūžė: asz 
nebviltyje — kožna pagelba 
ant niek!

Su Alena da nieko — mis- 
lyjo toliaus atsikvoszėjęs — 
bet draugai... jeigu dažino, 
jeigu viską atdengia. . . bėda 
jam!

Ir akise ligonio stojo tėmy- 
jauti akis Kazio ir ramus, 
grūmojantis, nepermaldautas 
dirstelėjimas Andriaus.

Urnai krūptelėjo. Jam ro
dėsi, kad kas žengia tropais. 
Gal tik nusidavė? Klauso, 
pakėlęs galvą: girdėti aiszkus 
žingsniai, ir da kelių ei n an- 
ežių. Kastai?

Paszoka isz lovos, norėjo 
rengtis, bet tūmsyk durys at
sidarė ir ant slankszczio pasi
rodė d rys vyrai.

— Žodis stojosi k u nu — su
murmėjo po nose Povylas, jo 
pakinkiai biskį sudrebėjo: 
pažino Andrių, Kazį ir Szu- 
kietį.

— Atėjom tavę palankyti, 
brolau! — atsiliepė da ant 
slankszczio Andrius, Kazys 
gana paniekinaneziai linkte
lėjo galva, o Szukietis stovėjo, 
lyg su kąsniu.

Praszau sėstis, tarė man-
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Lietuvininku
dagiai Povylas, bet dvasioje 
prijautė nelabai gerą naujie
ną: fizijonomijos jo sveczių 
neįpatingai iszrodė.

— Ne proszalį butų ir atsi- 
nės ant

Bet ne-

* sėsti —tarė Kazj 
gana ilgai atėjome.

— Ant gana ilgai? Maty
ti, reikalas svarbus? 
visai gerai nutaikėte:
matote, ne puikiai iszrodau —I 
ežia ligonis liūdnai nusiszyp- 
sojo. |

Visi nutilo. Trys draugai 
atsirado nesmagiam padėjime. 
Akiveizdoje vargo ir ligos 
žmonių szirdys atsileidžia ir 
reik labai kietų nervų, idant 
kenezianežiam pasakyti ką 
nors asztraus. Kazys sukan Į 
dęs dantis stovėjo, žiurėdains į 
grindis įkiriam padėjime. Szu -1 
kietis, visada sznekus, dabar 
rymojo, lyg prasikaltęs. Jis 
vienas tik jautė iksziol simpa
tiją prie niurono Povylo, -j- 
jam vienam tik anas ir užsiti- 
kėdavo; — dabar jisai ateina 
kaipo egzekutorius, kaipo bu
delis ir tai — ligonio.

Andrius viską apskaitė ki
taip. Jis tikėjosi rasti isz- 
daviką pilną puikybės, nepri- 
sileidžiantį ir taip savo ūpą 
nutaisė; bet radęs jį sergantį, 
silpną, vertą pasigailėjimo, 
sziek tiek susipainiojo.

Bet ilgainiui atsikvoszėjo ir 
matė prieszais savęs tiktai kai- 
tinįką.

— Turbut gana ilgai sirgai
— pradėjo po valandai tylos
— j°g jau kelios dienos, kaip 
tavę matėme, 
kalų atlikai ?
Alena?

Ant to ūmo

lui į akis ir atsiliepė urnai.
— Tai gubernatorius toks...
Akys Povylo, kaip zuikiai, 

iszgirdę tolymą balsą kurto, 
staigiai sukruto ir tėmyjosi 
abejodamos į sveczius.

Szukietis sunkiai atsiduso. 
Ligonis viską suprato.

— Tikrai gubernatorius ne 
turi szirdies - tarė iszlėto An
drius; — kam reikėjo sodįti 
Aleną? Tokia mergina — ar 
ne butų galėjęs iszleisti ją už 
kokio maskoliaus? — Geriau
sia katorga! — Jus viską ži
note! suszuko Povylas ir atsi
sėdo ant lovos.

Tartum,a kada trys szunes 
apstoję ketvirtąjį vūsto jį isz 
visų pusių, — urnai vienas isz 
jų parodo dantis ir staiga vis
kas persimaino: biednas szu- 
nytis pabruka vūdegą ir trau
kiasi szalin, apsiauptas urz- 
genczių prieszų, — taip ir Po
vylas supratęs siekius trijų 
draugų, nereikalavo jau slėp
tis.

Baisiai suraukė kaktą ir jū- 
das akis į jūs įsmeigė.

I — Jus atėjote isz manęs ty- 
cziotis! — suszuko. « Negana

užklausė szaltai.
Andrius atsistojo. Akys 

jo aiszkiai žiurėjo ant Povylo. 
Pakėlė ranką augsztyn ir tarė, 
nuleidęs balsą.

— Tu esi iszdavikas. Dė
lei nelabų savo siekių iszda- 
viai nekaltą merginą. Sąžinė 
tavo atsakys priesz Dievą už 
nūdėmę, o tu pats atsakysi 
dabar priesz mus įstatus.

daviko. Pats ant savęs ją isz
da vei.

Povylas nieko neatsakė. 
Norėjo keltis isz lovos — An
drius jį sulaikė.

— Nė isz vietos.
— Palaukk! — liūdnai tas 

nusiszypsojo — einu nūdus 
sav padaryti.

Ir sunkiai siubūdamas, ba
sas, vienmarszkinis, ligonis i 
pakilo isz lovos. Priėjo prie 
spintos, atdarė ją. Pro jo 
petį akims Andriaus pasirodė 
lyg vamzdis ginklo.

Staiga ties spinta kasžinkas 
susimaiszė. Kazys patėmyjo 
tik, kaip Andrius biskį pa
krypo, balti marszkiai Povylo 
sz vystei ėjo ore, o jisai pats 
sunkiai pūlė ant lovos ir din-

reikalo negalite turėti su isz

ir smarkiai ranka į duris pa
rodė.

— Neteisybė — tarė An
drius: turime reikalą, ir svar 
bų reikalą — atsilyginimo pa
gal musų įstatus!

— Trempiu po kojų jus 
įstatus, o jus niekinu... 
spjauja ant jus!

— O mes prakeikiame tavę 
|ir tavo atmintį! tarė iszkil-

užklausymo mingai Kazys.

Gal daug rei- 
Beto, kaip su

— Ar da jus nežinotė? Ji 
suimta.

•-—. Ir perniek tavo triūsas.
— Ant visų mano meldimų 

davė atsakymą tik vieną: ne 
ir ne! Paskui da prie manęs 
kabinosi — sako: tu jos ben
dras, kad taip užstoji? — ir 
turėjau paliauti.

Kazys ilgai žiurėjo Povy- Ką jus turite ant manęs? —

tyla. Tik sunkus kvėpavimai 
keturių krūtinių buvo girdėti 
anksztam kambaryje.

Povylas paeilium tėinyjo 
kiekvieno veidą. Suprato, 
kad i rėždamas da lajaus įer- 
zys savo prieszus, kurie ro
dėsi neturi noro baikauti.

— Kam ežia mums keiktis?

— Žmogau! tarė Andrius 
iszkilmingai: tu esi be sąži
nės, be Dievo. Ar seniai tu 
priesz jūs prisiekia! ant visko 
szveneziausio, o dabar nepa
žįsti? Bet vis tiek, gali tu jų 
nepažįti — mes tavo sudžios.

Povylas atsisėdo ant lovos. 
Tiesiąją ranka krestelėjo taip,
kad net jūdi plaukai ant akių' 
uždribo. Ranka parodė į du
ris.

— Iszeikite! niekinu jus. ..
Andrius priėjo artyn ir tarė 

iszlėto, bet aiszkiai. Akys jo 
reiszkė negrįžtantį stamantru- 
mą:

— Mes ne tikt sudžios — 
mes ir budeliai.

Urnai atsigrįžo į duris. 1
— Szukieti! skaityk §17 

mus įstatų.
Senis prisiartino. Matyti 

rįžosi. Skaitė biskį dreban- 
ežiu, bet tvirtu balsu:

,,O jei katras, ko ne dūk 
Dieve! iszdūtų valdžiai nors 
vieną sąnarį draugystės, -- 
privalo, po priežiūra egzeku
torių, pats sav pasidaryti nū- 
dus ir iszgerti. Atmintis jo 
lieka ant amžių prakeikta“.

Jei numirėlis, kėlęs isz ka
pų, ateitų, pasveikįtų visus ir 
isznyktų, palikęs orą užkrėsta 
smirdaneziais kieminais, — 
tikrai nepadarytų tokio bai
saus įspūdžio ant žmonių, 
kaip tie trumpi, baisus žodžiai.

Net Povylas, visada taip
drąsus ir atkaklus neįstengė lėlio 
prilaikyti szaltą kraują. Per 
jo kūną aiszkiai perėjo sziur- 
puliai.

Andrius pasilenkė prie jo.
— Iszklausiai isztarmę par-

tyn.
mai/Povylas atsisėdo ant 

lotos. A’ - ------t į 

sios eveik meldžiancziai žiu-
Andrių. Su sykiu ro

dės, kad szoks ant jo, bet pa
liovė: kova su trimis prieszais 
buvo negalima.

Andrius ramiai uždarė spin
tą.

— Norėjai gintis? — Nusi
dėjėlis neprivalo to daryti.

Galva Povylo nebviltyje

— Nenorėjau gintis — tarė 
nupūlusiu balsu — tik norėjau 
jums darbo sumažįti. Dabar 
bukite mano budeliais!

— Tu pats savo budeliu 
busi.

ties ?
Su puikybe pakėlė galvą. 

Siekė į antį ir isztraukęs mažą 
gabalėlį popieros, metė jį An-
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— Te, bukie budeliu mano 
— pridėjo su panieka. Ir, ka- 

indrius, priėjęs prie sta- 
, pripylė į stiklą van- 

ir įbėrė tenai kelis tru
pinius n ūdų; jisai nekreipda
mas ant to jokios atydos, sė
dėjo ant lovos ir lyg mislyjo 
ką pasakyti.

)•
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Ale ežia joms 
ežia skystimo

Staiga pakėlė galvą, tiesią
ją ranka griebė už marszki- 
nių, perplėszė jūs ir atidengė 
krutinę; lupos jo godžiai gau
dė kvapą.

— Atėjote man atkerszyti, 
o asz pats ar to nebueziau pa
daręs? Laikote manę už gy
vulį, kurs atsiėmęs 10,000 r. 
už savo darbą, gyvęs sav ra
miai? Kas man isz gyveni
ni^ Jus mislyjate, kad asz 
negalėcziau iszsiliūsūti — tik 
vienas garsesnis žodis ir jus 
prapūlėte! O! — dadėjo su 
kartybe — kas žino, kokios 
idėjos szitoje krutinėję butų 
užgimusios! 
peno, — nėra, 
gaivinanezio — nėra tikėjimo. 
Žinote, kas asz? Per tiek lai
ko gyvenome drauge ir jus 
nepasirūpinote dažinoti, kas 
asz, — juk asz maskolius!

Visi krūptelėjo, jisai su pa
mėgimu beveik gėrėjosi tūm 
įspūdžiu, kokį padarė jo žo
džiai. *

Andrius tūmsyk atneszė mi
dus.

— Jau laikas - tarė szaltai.
Jisai nekreipdamas atydos 

toliaus kalbėjo: — Asz gimęs 
szioje szalyje, asz jaueziu jos 
dvasią savo krutinėję, — bet 
gaszlumai, penėti per visą am- 
žį, iszdegino ją — dabar tik 
mano duszioje tyras begalo, 
be kraszto, — sausas iszdegęs,

— Jau laikas! pertraukė 
Andrius szaltai.

— A! jau tu ežia, budeli? 
Dūk! — iszgersiu. Kartus 
buvo mano gyvenimas, bet 
pabaiga jo kareziausia. Dūk 
szią!

Isztiesęs ranką, paėmė stik
lą. Akimirksnyje prineszė 
prie lupų. Ranka da kruste 
Įėjo, lyg abejodama, bet rįžo- 
si: iszsižiojo ir iszgėrė.

Szukietis su Kaziu užsikrei
pė, Andrius tik vienas stovė
jo kietas, susiraukęs.

— Iszgėriau jau viskas?
— Da ne viskas! — atsilie

pė lyg aidas Andrius,

— Ko da nori nū manęs? 
gėrėkis dabar!

— Nesigėrėsiu, bet prakeik
siu.

Ligonį tartum drugys pa
kratė.

— Ir to reikia neatbūtinai? 
Ir visi? — bailiai akis į kam
pą nukreipė.

Kazys su Szukiecziu netu
rėjo ką sakyti.- Ant blakstie
nų senio aszara žvilgėjo.

— Paihykite, vyrai — atsi- 
szaukė Andrius — kad už va
landos rasim isz jo priežasties 
verkianezią auką.

— Prakeikiu tavę! suszuko 
kaip isz miego Kazys.

— Ir tu ? — grįžosi prie se
nio.

— Ir asz! — atsakė tas ir 
užsi grįžo.

Povylas sudrebėjo. Isz- 
balusia ranka užsitraukė kai- 
drą ant peczių ir pakiszo po 
ja galvą. Kairiaja ranka ėmė 
baisiai mosikūti ir rodydamas 
duris szaukė:

— Eikit sav! eikit! man 
szalta. . . drebu jau. .. Eiki
te! niekinu jus, budeliai, pra
keikiu jus!. . .

— Likk sveiks Judosziau! 
pasimatysime ant sūdo Dievo! 
— atsimuszė į jo ausis ir du
rys užsidarė.

Povylas baisiai sudrebėjo ir 
pradėjo smarkiai kvėpūti.

Oras buvo sunkus... dva
sus ...

(Toliaus bus).

Isz IMtti fcl Mis
— Pittsburyhte Pa.^ 29 d. 

Lapkriczio, prasidėjo, o 1 
Grūdžio pasibaigė keturde- 
szimtinė dievmaldystė, ant ku
rios buvo keletas lietuviszkų 
kunigų, kurie žmones aprūpi
no visūse dvasiszkūse dalykū- 
se, o taipgi ir tautiszkai su- 
drutino.

— 29 d. Lapkriczio buvo 
Waterburyje Conn, iszkilmin- 
gas paszventinimas lietuvisz- 
kos bažnyczios kampinio ak

mens.

Pittston Pa. 2 d. Grudžio. 
Dėl Pittstono Lietuvių.

Vyrai broliai, kurie esate 
prisiraszę prie kliubo ir kurie 
da norite prisiraszyti, užpra- 
szome visus ateinanezią nedė- 
lią, tai yra 9 dieną szio mėne
sio, į bažnytinę salę, kur bus 
apsznekėti svarbus dalykai ir 
bus iszrinkta vyriausybė.

Su (judone tumlaikinė 
vyriausybė.

> __________
— Northampton Mass. 28 

Lapkriczio. Pagūdota ,,Vie
nybės“ Rėdystė. Nūszirdžiai 
meldžiu pataipįti szitą raszte-

24 dieną Lapkriczio teikėsi 
pas mus atsilankyti gūd. kun. 
Jūzapas Jaksztys, klebonas 
lietu viszkos. parapijos isz 
Worcester, Mass. Iszklausė 
visų 8zv. spaviednės, pasakė 2 
puikius pamokslus; o nedėlio
ję 9 d. atsiprovinejo szv. mi- 
szios, ant kurių susirinko su- 
virszum 50 lietuvių; ant 5 va
kare tapo suszauktas susirin
kimas reikale tankesnio atsilan
kymo czia lietuviszko kunįgo. 
Už triūsą kun. Jūz. Jakszto, 
Northampton‘o lietuviai per 
laikraszti „Vienybę“, siunezia- 
me szirdingiausią aezių!

V. Ž ak.

— Du Bois} Pa., 27 Lap
kriczio. Ant mėnesio susirin
kimo draugystės szv. szirdies 
P. Jėzuso, suilirinkimo 25 d. 
szio m. buvo pakeltas balsas 
apie prigulėjimo draugystės 
prie „Susiv. L. K. A.“. Di
dumu balsų tapo priimta, kad 
ir mes pasirodytume, jog esa
me lietuviais ir mylime savo 
tėvynę Lietuvą, prisidėdami 
nors vienu szapeliu prie mus 
abelnos ir didelės draugystės 
„Susiv.“. Po perskaitymui 
„Susiv.“ įstatų ir nutarimų 
IX seimo, tūjaus prisiraszė 18 
sąnarių. Czia jų vardų ne- 
padūsiu; jie bus padūti tada, 
kada užsimokės metinę mo

kestį į „Susiv.“ kasą; o užsi
mokėjimą atidėjome po Nau
jų metų, kada mtisų draugys
tės bus iszrinkta nauja admi
nistracija. Tada bus viskas 
padaryta, kaip reikiant.

Taipogi žada sutvertiDuBois 
lietuviai ir politikiszką nepri- 
gulmirigą kliubą pirm ateinan- 
ežių rinkimų, nės czia jau 
randasi gerokas skaitlius lie
tuvių turinezių amerikiszkas 
popieras. Tik bėda, kad nė
ra kam jų visų suvienyti. 
Tacziaus nereikia abejoti, kad 
musų miesto lietuviai apsileis
tų kitiĮ Penn. mietų lietu-' 
viam’s. Bet ant musų nelai
mės, kaip ir visur, randasi 
tarp musų keletas naujalen- 
kių, kurie, ką tik lietuviai už
mano, tūjau kiszasi su savo 
lenkiszka kalba, o ir tikrus 
lenkus sako, kad priimtume. 
Isz to miszinio nieko gero dėl 
musų neiszeina, tikt lenkai pa- 
sinaudoj a.

Nebereikalo užsiminiau apie 
naujalenkius, turiu pripažinti 
isz datyrirao, koki yra dau
giausiai naujalenkiai, beje lie
tuviai isz Lietuvos miestų ir 
dvarų. Jie savę vadina len
kais, lenkiszkai szneka ir sako, 
kad vis tiek, nės ir jus vadina 
polanderiais, o ne lietuviais, 
užtai lenkų vardas Amerikoje 
augszcziau stoviąs ir jie geriau 
darą, mokėdami lenkiszkai, 
kad lenkais savę vadiną.

O jus neisztnanėliai, lietu- 
viszkas vardas amerikonų 
akyse yra garbingesnis už len- 
kiszką. Jus per savo aklumą 
ir nesupratimą tik neapykan
tą užtraukėte nū savo brolių, 
o ir nū tikrųjų lenkų, į ktiriūs 
norite pavirsti, niekados ne
buvote mylimi ir gūdoti ir ne
busite. Nenorite būti, kūmi 
jus Dievas ir gamta leido, pa
siliksite amžinais iszgamaisO 
bei iszperomis lietuviszkos 
tautos.

Du Boj ietis.

— Plymouth, Pa., 3 (Mid.
•— Ateinantį nedėldienį pra-
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iszguldymais apie lietuviszką 
kalbą.

Didei velytina 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 
amėr. dolerį arba 4 prus, auk
sinus. y

Tie patys Lietuvos inteli
gentai jau penkti metai lei- 

18 Sausio 1874 metų, todėl, [džia ir kitą laikrasztį. 
opagal rokundą pilnų sąnarių, 
iszeina i 
15 c., i 
posmertinę, nū IX seimo, 
$150. Posmertinė turi būti 
kūnogreieziausiai iszmokėta j. 
po apgarsinimui „Vienybėje“, r 'r 
nės neiszmokėjęs 'posmertinėsL 
negal vadintis pilnu „Susiv.“ L 
sąnariu ir po smerties ]jau8 pradėjo iszeiti pavidale 
gauti reikalingos mokesties. knįgucziUi lyg „Auszra“; o 
„busivienyjimo“ Vyriausybį. L|abal. i82ejna dviejftse pavi- 

Pasargos. dalūse: kas mėnesis iszeina
i . laikrasztis, kaip po senovei, ir

1. Užsimokant metinę ai po- L „priedas“^ tokios knįgutės, 
smertinę mokestį, reikia neat ^urj08e 
būtinai pinįgus siųsti tiesiog nauji) ką tik paraszyti 
pas kasienų, padedant vardų Į )abai akyvi 8kaitymai arba 

gražus ir naudingi pamokini
mai ūkininkams (žeminin
kams, laukininkams).

Dabar nū naujų metų pat
sai „Ūkininkas“ (laikrasztis) 
iszeis jau du sykiu per 
mėnesį ir talpins, kaip ir iki- 
sziolei, iszguldymus apie tau- 
tiszkus ir kitus musų reikalus, 
apie maskolių politiką ir kitų

sidės lietuviszkoje bažnyczioje 
keturių deszimtų adynų atlai
dai, ant kurių ketina būti 
daug lietuviszkų kunįgų, per
tai kiekvienas norintis galės 
lengvai atlikti spaviednę ir 
kitas dvasiszkas pareigas.

Susivien. reikaluose.
Forest City Pa., szv. Anta

no draugystės pasimirė viens 
mus brolis ■ prigulintis, prie 
„Sųsivienyjimo L. K. A.“ nū

anaiptol nenori pasikaki n ti 
vienu tiktai pasitycziojimu 
isz svetimų tikėjimų, bet isz 
visų pajiegų stengiasi jūs isz-

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

Lietuvoje „Ūkininkas“ turi įnaikyti., siaurina tiesas nepra-
daugiausiai skaitytojų už visus voslavnų, naikina bažnyczias 
lietuviszkus laikraszczius.

Siuncziant pinįgus arba 
laiszkus į ,,
ninko“ redakciją, reikia szito- 
kis adresas padėti:

Herrn I)r. Bruazis
Tilsit, Ostpreussen (^Germany)

- . . - J „TJKinAriKe.”.
mokėti kožnam po pa8kjr^ kėlimui patrijotizmo 

idant sudėti^ paskirtą Į p]atinimni apszvietimo bei 
reikalingų žinių tarp Lietuvos 
ūkininkų bei kitų prastesni ri
jų žmonių.

Pirmūsius metus „Ųkinin- 
..„j“ ėjo tokiame pavidale, 
kai Į) ir kiti laikraszcziai, vė-

draugystės bei kūpos.
2. Vardas draug. bei kū

pos, ir vardai sąnarių, užsimo- 
kanezių turi būti prisiųsti pas 
„Susiv.“ sekretorių dėl vedi
mo rokundos.

„Susiv.1 ‘ Vyriausybė.

Apgarsinimai.
Szįmet sukako szeszeri me

tai, kaip Tilžėje, už sudėtus 
apszviestesniujų lietuvių pini
gus, tapo įsteigtas laikrasztis.

„Varpas”
„Varpas“ tai yra reiszkėjas 

siekių, steigimų ir darbų jau
nos patrijotiszkos Lietuvos in
teligencijos.

H
riopo turinio rasztus prakil
niausiųjų Lietuvos vyrų.

„ Varpai leidžiamas tikrai 
gražioje kklboje, o kartas nū 
karto talpina ir straipsnius su

“ padūda visoke-

ir kliosztorius, apversdami jūs 
ant kazarmų ir kalinių, perse - 

Ūki- \ kioja svetimus kunįgus ir t.

POUim ŠIUPINYS 
„Tepilei bus kova variau Yfeszpaties 

Paraszė Jonas Avulis.

t. Užtaigi ir mums anaiptol 
neiszpūla „žiūrėti politikių“, 
kada atsieina kalbėti apie pra- 
voslaviją, bet atveri)iai steng
tis, kur tiktai galint, užkenkti 
jai, trukdyti jos plati n imąsi 
tarpu musų žmonių, o kadan
gi kenkti pravoslavijai mes 
dabar mažai ką galime, tai, 
man rodosi, mums iszpūla 
nors tycziotis isz maskolių ir 
jų tikėjimo ir rodyti jį savoRaszydami apie maskolius, ne

žiūrėkime kokių ten „i 
kių“, nesirūpinkime, kad musų 
kova su obrusiteliais eitų pa
gal įstatymus ] 
duelių su priderinezia pagū 
dūne dėl prieszinįko, bet kur 
tiktai galėdami stengkimėsi 
isz blogiausios pusės perstatyti 
savo žmonėms ir maskolius 

kas kartas tai pinasi, | ir jų tikėjimą ir jų valdžią, 
ir ardykime visą ką, kas tiktai 
yra maskoliszko musų kraszte. 
Garbingas raszytojas „Tėvy 
niszkų varpų“ peikia viename Ii atgresti nū lankymo

daug žinių isz Lietuvos.
„Ūkininkas“ vartoja kūaisz- 

kiausią, kiekvienam mokau- 
ežiam skaityti suprantamą, 
gryną lietuviszką kalbą.

Didei pravartu butų tasai 
laikrasztis kožnam bei vienam 
Amerikos lietuviui.

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

politi- i žmonėms tiktai isz blogos pu-
l m'icii I nesakau, kad pasi-

•“‘° i tycziojimas isz formų pravos-
praneuziszkų i lavijos gali turėti didelę įtek

mę ant apszviestesniujų lietu
vių, užtai ir pats p. V. K. var
giai gali užginti, kad ant

labjausiai platinasi musų Ka
lendoriai) tokia pat pasity- 
ežioj i m as gali padaryti gerą 
įspūdį ir nevieną lietuvį (ypa- 
ežiai V ilniaus gubernijoje) ga- 

► cerk
vių, prigulėjimo prie masko- 

užjliszkų ceremonijų, klausymo 
i-1 maskoliszkų pamokslų, o per 

nū pėrė- 
Reikia

savo raszte iszleistojus „Lie
tu viszko Kalendoriaus“ i 
„besi ty ežioj imą isz pavirszi- 
nių formų svetimo (maskolisz- i tai gali sulaikyti ir 
ko) tikėjimo“, kadangi „prie■ jimo į pravoslaviją. 
tokių besitycziojimų linkę yra vienok pripažinti, kad jau ir 
tik vaikai, užaugę be jokios dabar daugumas musų laik- 
priežiūros“. „Jeigu asz jū j raszczių gerai supranta reika- 
kiūsi isz svetimo tikėjimo, tai . tingumą įnirtusios kovos su 
tūmi pat užkviecziu jūktis isz maskoliais ir 
mano tikėjimo“ taip sąprotau- 
i a p. V. K. Bet ar

paszvenczia szi- 
tai kovai didoką dalį savo 

isztikro: rasztų. Užtaigi y paežiai na
mes ir musų tikėjimas taps vatnu iszrodo tas dalykas, kad 
nelaimingas, jeigu maskoliai toji pati „Apszvieta“*), kuriai, 
ims tycziotis „isz pavirszinių rodosi, labjausia prigulėtų ru- 
jo formų; man rodosi, kad pintis apie politiszką apszvie- 
jeigu maskoliai tiktai tyczio- timą musų tautos, bet ir šu
tusi“, „isz formų musų tikėji- visai iszmetė politiką isz savo 

lietuvis su programoms. „Apszvieta“ ran-mo, tai kiekvienas
lengva szirdžia dar galėtų pa- da vietą dėl - tokių ilgų, bet 

laikrasztis sakyti: „garbė Dievui“. Bet 
palaikė senąją tatai ir visa nelaimė musų ir 

musų tikėjimo, kad maskoliai

nūbodžių, mažai apeinanczių 
lietuvius, o pertai ir mažai

*) „Apsz.“ jau seniai inir6. R.
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dėl naudos paežių laikraszcziv. 
(padauginimas skaitytojų) 
prigulėtų ir labai pasirūpinti 
leisti kodaugiausia visokių ži
nių, galinezių apeiti musų 
tautą ir, kur tiktai galint, tu
rėti tam tikrus koresponden
tus, kurie savu metu suteiktų 
joms svarbesnias žinias apie 
gyvenimą ir darbus lietuvių. 
Ant musų nelaimės padėjimas 
musų laikraszczių sziądien dar 
tokis menkas, kad apie užlai
kymą tam tikrų apmokamų 
korespondentų mes nei sapnū- 
ti negalime, o nū neapmoka
mųjų korespondentų, žinia, 
sunku ir reikalautų kad jie 
padavinėtų žinias taippat rū
pesningai, kaip tai daro ko
respondentai angliszkų arba 
vokiszki| laikraszczių: savo 
paties, kasdieniniai reikalai 
visados labjausia apeina kiek
vieną žmogų. Užtai gi, man 
rodosi, musi| redakcijoms pri
gulėtų pasirūpinti apie tai, 
kad nors tos žinios isz gyve
nimo musi| žmonių, kurios da
bar sziaip ar taip papūla į vie- 
ną-kitą laikrasztį, kolabjausia 
platintųsi tarpu lietuvių, ki
taip sakant perspaudinėti to
kias žinias isz kitų lietuvisz
kų laikraszczių. Prie szitos 
progos negaliu iszkęsti nepa
sakęs poros žodžių apie taip 
vadinamąjį plagijatą (litera- 
tiszką vagystę), ant kurio jau 
ir dabar pradeda skųstis vie
nas kitas isz musų laikrasz
czių. Plagijatas, kaip su
pranta szita žodį visos ap- 
szviestos tautos, tai yra pavo
gimas keno nors literatiszkos 
savasties. Bet ar gi gali mu
sų laikraszcziai savintis sav 
tūs straipsnius ir korespon
dencijas, kuriūs jie spaudina? 
Anaiptol. Juk jie netik ne
moka*) savo korespondentams 
už jų rasztus, bet paprastai 
negrąžina nei žįgunpinįgių, 
kuriūs sądarbinįkai arba ko
respondentai iszleidžia ant 
iszsiuntimo savo rasztų; tai

*) Yra jau toki, kurie gana gerai 
apmoka savo korespondentus. R.

keno skaitomų rasztų, kaipo 
„Thamas Munzer ir didysis 
būrų maisztas“, ,,Girolamo Sa
vonarola“, „Rotterdamo Graz- 
mas“, bemaž kiekviename nu
meryje talpina rasztus Buchne
rio, kuriūs priegtam iszguldo 
taip sunkiai, kad ne tik pras- 
tesniejie skaitytojai, bet dau 
gumas ir apszviestesniųjų ma
žai ką gali suprasti, bet visa
me szitame laikrasztyje randi 
tiktai keletą straipsnių apie 
politiszką padėjimą musų tau
tos (gražiai paraszytasis 
straipsnis p. Sapaliaus ,,prie
delis prie lietuviszko klausy
mo“ ir du tris menkesnės ver
tės rasztai).

Prie tautiszkai politiszkų 
rasztų, asz priskaitau visus 
tūs rasztus, kurie sziokiu ar 
tokiu budu platina tarpu 
žmonių supratimą padėjimo 
ir reikalų jų tautos, aiszkina 
jiems nū ko priguli ateitė jų 
tėvynės, ko nori nū jų kaimy
nai ir kaip gintis nū visokių 
užpūlikų; tokiu tai budu prie 
tautiszkai politiszkų rasztų asz 
priskaitau ir visokias kores
pondencijas isz įvairių vietų 
kaip paczios Lietuvos, taip ir 
tų vietų svetimose szalyse, kur 
susirenka sziokis tokis lietu
vių būrelis; juk isz korespon
dencijų geriausia gali supras
ti kulturiszką judėjimą ir pa
dėjimą musų tautos yvairiau- 
siose vietose; korespondencijos 
dūda taipogi labai gerą inede- 
gą dėl didesnių straipsnių tau
tiszkai politiszkos įturos; ant 
galo korespondencijos tai yra 
lengviausias ir smagiausias 
pasiskaitymas dėl kiekvieno 
skaitytojo laikraszczio, kaip 
apszviescziausio, taip ir mažai 
apszviesto ir kiekvienas skai
tytojas gerai žino, kad ir jis 
pats gavęs naują numerį ko
kio nors laikraszczio pirmiau
sia pūlasi prie visokių „žinių 
isz Lietuvos“, „isz lietuviszkų 
dirvų Amerikoje“ arba kur 
kitur svetur ir t. t. Užtaigi 
musų redakcijoms kaip dėl 
naudos savo skaitytojų, taip ir

kaip gi jie gali savintis rasz
tus, kurie jiems nieko nekasz- 
tūja. Kas kita su dideliais 
kitų tautų laikraszcziais; to
ki laikraszcziai kaip Londono 
„Temps“, New Yorko „Sun“ 
ir t. t. netik moka kartais ir 
didelius pinįgus savo sandar- 
binįkams ir korespondentams 
už jų darbą, bet dažnai siun
tinėja už savo pinįgus kores
pondentus į tolymas szalis, jei
gu kur atsitaiko kas nors ypa
tingesnis. Toki laikraszcziai, 
žinia, negali pavelyti, kad ir 
kiti jų lenktininįkai (konku
rentai) perspaudinėtų jų ži
nias ir tokiu budu atimtų nū 
jų daugelį skaitytojų. Musų 
gi korespondentams ir laik
raszczių sandarbinįkams, man 
rodosi, turi būti smagiaus, jei
gu jų žinios arba sziaip rasz- 
tai papūla ne į vieną kokį 
laikrasztį, bet į keletą (žinia, 
jeigu tiktai redakcijos nekrai
po jų rasztų). Už taigi, jeigu 
kas pas mus ir gali pakelti 
klausymą ^fcpie plagijatą, tai 
tiktai tie patys rasztinįkai ir 
korespondentai, jeigu vienas 
rasztinįkas norėtų prisisavinti 
rasztus kito, bet ne redakcijos, 
nū kurių juk niekas negali 
vogti to, kas joms suvisai ne 
priguli. Jeigu gi mes pripa
žinsime už teisingą, kad vis
kas, kas spaudinasi kokiame 
nors laikrasztyje, ant visados 
pastoja savasezia jo redakci
jos, tai mes ateisime į tokius 
absurdus, kad tegul bus nors 
ta pati Daukanto Istorija, 
kurią dabar spaudina „Vieny
bė“ ant visados tapė savasezia 
szito laikraszczio ir kad nie
kas daugiaus ateitėje jau ne
galės perspaudinti antrą sykį 
szitos istorijos be pavelyjimo 
„Vienybės“. Užėjus kalbai 
apie perapaudinimą geresniu- 
ų žinių isz vieno laikraszczio 
kitą, tikiūsi ne proszalį bus 

nors porelę žodžių pasakyti ir 
apie kitą svarbų dėl laikrasz
czių, o dar svarbesnį dėl skai
tytojų dalyką — tai yra apie 
kritiszką peržvalgą tūmi tar

&

pinės raszliavos. Kaip visur, 
taip ir pas mus tiktai retas 
skaitytojas gali isztesėti ant 
tiek, kad iszsiraszinėti visus 
lietuviszkus laikraszczius; pa
prastai gi skaitytojas gerai 
jeigu gali užmokėti už du-tris 
geresnius arba nors labjaus 
jam patinkanezius laikrasz
czius ir isz jų jau stengiasi į- 
gyti prigulintį iszmanymą 
apie kulturiszkus darbus savo 
taupos. Bet ar gali gi skai
tytojas nors ir to paties „Var
po“ turėti isz savo laikraszczio 
nors sziokią tokią nūvoką apie 
darbus Amerikos lietuvių ir 
lietuviszkų laikraszczių; dar 
apie „Vienybę“ teisybė porą 
sykių buvo „Varpe“ pasakyta 
po keletą žodžių. Taip pat 
buvo paraszyta keletas žodžių 
ir apie N. 1 „Apszvietos“, bet 
apie kitus Amerikos laikrasz
czius nei tiek nepasakyta. 
Užtaigi ir nedyvai, kad dau
gumas musų skaitytojų netik 
beveik nieko nenuvokia apie 
daugumą musų laikraszczių, 
bet ne vienas nei vardų jų ne
bežino. Nereikia, man rodo
si, nei aiszkinti, kaip tai szita 
aplinkybė kenkia netik skai
tytojams, bet ir patiems laik- 
raszcziam s, j ų sandarbi n į kams 
ir visai musų raszliavai. Da
bar labai dažnai atsitaiko, kad 
ir pradėjęs raszyti apie kokį 
nors klausymą, arba suvisai 
turi mesti savo darbą arba jei
gu ir davedi iki galui, tai ne 
taip kaip prigulėtų, nepilnai, 
vienpusiai ir tai tiktai dėlto, 
kad nežinai, ką apie tą daly
ką raszė ir raszo kiti musų 
rasztinįkai.

(Dar ne vislcas)

Patarles.
Mulkis per visą pilvą.
Naktį gimęs, užkakalyje au

gęs, girioje gyvenęs, ką mokė
si ?

Nakties^larbai, dienos jūkav
Nebūk saldus, nė kartus; 

saldų praris, kartų iszspjaus,
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Diedai. Žmonės klausia, kas 
Nud&darnas diedą:

isz svieto pasirinko:

(Strijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Pertjuldi isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Palis IV.

f Gyvenimas kųnįgo. — Stalas užtiestas, ką tik po vaka
rienės. — Dvi žvakės ant stalo. — Žiburys priesz pavidalą 
Szvencziausios motinos. — Ant sienos muszantis adyninįkas.
—- Kunįgas *), pustelnįkas ir vaikai.

Jch hob alle murben Leichenschleier auf, die in Sargen 
lagen; ich entferte den erhabenen Trost der Ergebung, bloss 
um mir immerfort zu sagen: „ach, so war es ja nichfJ tausend 
Freuden sind auf ewig nach gevvorfen in Grufte, und du 
fitehst allein hier und uberrechnest šie! „Durftiger! Durfti- 
get;! Schlage nicht das ganze zerrissene Budi der Vergan- 
genheit auf! „Bist du noch nicht traurig genug?

' Jean Paul. -
Kunįgas. Vaikeliai nū stalo pakylkit!
Pavalgę dūnos, maisto sotaus, 
Aplink manęs klauptis skubįkit; 
Padėkavokim Tėvui dangaus. 
Tą dieną visa bažnyczia szventin 
Už tūs krikszczionius musų brolelius, 
Kurie, nū svieto atimti szalin, 
Czyszcziuje kenezia sunkius vargelius. 
Melskimės užduszias maldingai, 
Iszskleidžia knįg^:
Szitai pritaikus mokslas ir maldos.
Vaikai (skaito). „ Anū metų...“
K u n į g a s . Kas tenai naktyje, taip vėlai baldos? 
Pustelnįkas.
Cziudiszkai parėdytas įeina.
V a i k a i . Jėzus Marija!
Kunįgas. Kas ten stov ant slenksczio veidingai?
Nusiminęs:
Kas gi tu esi, ir ko atėjai?
Vaikai. Ak, numirėlis! vaidyklė jisai?
Vardą Tėvo! pražūk nebaugik!
Kunįgas. Kas tu esi brolau ? atsakyk! 
Pustelnįkas.
Pamarėli liudnįgai: *
Lavonas - numirėlis-taip yra vaikeliai.
Vaikai. Numirėlis - ak! neimk musų tėvo! 
Pustelnį|kas. Tik svietui numiriau pagal noro Dievo! 
Pustelnįkas esu, ar suprantat maželiai? J
Kunįgas. Isz kur pareini vėlume nakties? 
Kaš tu esi, ir kokios pravardės? 1
Kada arti asz prisiveiziu tav gerai, 
Rodos toj szalyj maeziau tavę vieną tarpą, į 
Pasakyk brolau, kokios esi giminystės?p
Pustelnįkas. A taip, buvau czia-seniai! metūse jaunystės 
Priesz smertį! - nū kurios trys metai praslinko, 
Bet mano pravardę, kam tav žinoti tikrai?
Kad po numirusio diedas skambina varpą,

„O kam ta akyvastis? tik poterius kalbėk!“
Taip dėl svieto mirusiam, svietas netinka:
Kam ta akyvastis? tik melskis ir tilėk!
Pravardės - dar anksti - negaliu biloti;
Nežinau isz kur einu, isz rojaus, ar isz, pragaro, 
Nės nenuveikiama galybė į tą szalį varo.
Rodyk man kelią, jeigu gali žinoti!
Kunįgas.
Maloniai su nusijukimu. T
Kelius smerties rodyti nenorėcziau visai,
Su užsitikėjimu:
Mes kunįgai tik klaidus takus tiesinam.
Pustelnįkas. Kiti klaidžio, kunįgas namegyven gerai, 
Ar tai sutartis, arba maisztai sviete tam, 
Ar nūpūlis tautoj, ar mylintis žust vargais, 
Neatboji, sėdant prie kamino su vaikais, 
O asz vargstu, kada audra vėjumi kaukia!
Girdi kokia tai smarki vėtra ūžia lauke?
Ar matai žaibų szviesą perkūnų trenksmūse?
Dairos:
Laimįtas gyvenimas locnūse namūse!
Giest:
Kas nepažįst meilės, tas gyvena laimingai:
Tam rami naktis, diena pareiti nenubodai,
Kada gyvena ramiai locnūse namūse!
Isz tų^alocių puikiai rioksaneziujų
Ženg gražioji prie mano namelių;
Pas manę rasi sveczių kvietkelių
Ir jautrią szirdį, tikrai milineziujų.
Regi masinimus paukszczių poros!
Girdi sznioksztą sidabrinių upelių,
Dėl karsztai mylinezio ir mylimos
Gana ir pustelniszkų namelių!
Kunįgas. Kad taip giri mano kaminą ir namus,
Veizėk, jau kursto ugnį tarnaitė jaunoji,
Sėsk, szildykis — reikalingas atilsis ramus. . ,f
Pustelnįkas. Szildykis! - geras kunįge, rodą svarboj1’
Giest rodydamas į krutinę:
Nežinau koke czion ugnis karszczioja,
A Įtart szalczio, apart lietaus,
Visūmet smarkiai žarūja!
Tankiai griebiu sniego, ledaus,
Spaudžiu prie krutinės, kur ugnis.digsta:
Ir sniegas nyksta ir ledas nyksta, > •
Isz krutinės mano garas virsta,
Ugnis byrsta!
Olos tirpsta, kaip ugnij peklos vartų,
Rodydamas į kaminėlį:
Smarkesnis gi už tai tūkstantį kartų,
Milijoną kartų!
Ir sniegas nyksta ir ledas nyksta,

Į Isz krutinės mano virsta,
Ugnis byrsta!

(Toliaus bus.)

*) Kunįgai rytmetinės bažnyozios suvienytos su katalikiszka veda 
paezias ir augina vaikus.
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Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą ^KRAŽtlŲ 
8KJHRI)YNH'\ Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namfise paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

Adre’" A. Ossowski,
296 W. Division str., Chicago Ill.

Vaikų knlngelė „ „
Afoksliszki raakvediiai ir 

kitokios knįgos
Lietnvlszka Gramatika paraszyta 

kun|go Mlkolo Miežinio

15c.

50c.
30c.
25c.

5c. ir

5c. 
15c.
5c. 

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

Užsystanawlk ant to geraj „ „ 50 ct.
VVitaslr Korynna historije isz lajko persekiojimo

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 ct.
Pas Lietuvišzką GRABŪRIŲ

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

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

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

pargabentos isz užmarės:

Abėtėla „
Kninga dėl Iszsimokinimo rokundų 
Knlngadėl iszsimokinimo vlsasvietlnės kalbos 15c 
Apie btiwlmą DJewo ,, 
Griesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
Prleszauszris ,, ,.
Kaip (gyti pinjgus ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos ktiįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvehelų ir di 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Kilio U* a arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, „ „
lazguldimas metiniu azwencziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra griekas f 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajaybes Dlewo sudo 
Raktas (dangų „ „
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sumeniją nuspakajjtl „
Vadovas j dangų „ „
Prisi gatavoji m as ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ ,
Lletuviszkos miszlos „

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

pragaras

50c. 
35c. 
50c. 
15c.

75c.

75c.

75c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 
bu 2.00 iki 3 OO.
Garbe Diewnj ant aukiztybės „ „ „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Paalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dva-dszkos įtalpos knįgosy 
Gyvenimu Vieizpaties lezaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menno tzwenczla įstos Marijos Panos * 
Sopulej Motynos Dlewo ,, „
Evangelijos supulkeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis nž kožną dal( po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ :M)c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis k m. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystėi knningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais ni pat 

krlkszto Lietuvos 5c.
40c 
20c. 
30c 
10c.

4.00c.

15c.

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

it

10c.
10c.
40c.

Žiponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas Ir valkas ,, „
Vytautai didis Lietuvos kunjgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilie ,,

„Auszra" keturių metų pulki&se apdarSse 
po $1.25 knlnga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
Dineiaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J tikėtinos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis d igtlnė* varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,

paraižyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės

isz lietuvių gyvenimo
Pajnd|kime vyrai žemų, puiki apysaka

paraižyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriezką pono A. isz B. autoriaus 
knlgntėi „Kas teisybė tat ne melas

Pasaka ape Szaltabuzlus (jdklnga)
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,,

15c.

20c.

15c.

15c.
5.

20c.
15c.

Dr. J. M. Stupnickis,
Garsus daktaras isz senosios tėvynės Lietuvos,

Kame praktikaiojo per ilgus melus,
greitai iszgydo su kiigeriausia pa- I Geriausi ir pigiausi <l*rabai!

“i":r Romam‘bė prisiųstų padėkavonės laiszkų. 399 E. Market kampas Meade Str.
Gyvenimas ir oftlsas: vyi ,i |> Į Wilkes-Barrė’je, Pa.

28 Cherry Street, L lylllOUlIl, L a. I

A tsilanky mo vai andos:
nu 9 ryto iki 3 po pTet ir nu tJ iki 9 vakaro. Dvkrll 1 iki 118 

i-yyrvdl Eigcn Dzicgorclis
Atsiųsk szitų apgarsi

nimų su savo pilnu ad- 
rcHRii, o mes atsiųsime 
tikrų ELGIN DZ1E- 
GORftLĮ dyk d af)t 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materljoias isz. • 
rodo toks kaip tikro 
atlkSO dziegorėlls už 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržlurėkk 
atydžiai ant express 
oillce ir jeigu mislljl 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk expreeH agen
tui $9.25 Ir expreaeo ka- 
Hz.tiiH, o dziegorėiis bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėli, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pacztavais ženkleliais 

arba money order, tai mes prisiusime tav isz gero 
materijolo auksu pleitįtų lonciugėlj, vertų $3.50, 
arba atsiųsk $9.25 nu orderiu, hmciugėl) gausi dy
kai. Antraszaa szioks:

PIRMUTINE

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks. Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent Is allowed. 32uai« Houk Free. H. B. WILLSON Ą CO..’ ttorneys st Law, 
Opp-t. a. fat. offlee. WASHINGTON, D.O.10c. 

40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.

5C. 
10c.

• I

LOCN'OS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c1
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlaplals ,, 50 ct
Lletuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

žemaiczlų Motiejus Valancztauskas, 
Ponas Bartkus, paraižė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,, ,,
Aukeo Verszls, labai pulki drama „ 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynlmą wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų kir Ulinė Ir Iszgriovimaa Kauno 

pilies 1:362 m., du Dulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

U lito riję gražios Katrukos ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai

Hiitorlje apie gražų Mageloną, dukterj karaliaus 
Isz Neanolio Ir apie Petrą karelvj 40c.

Historije isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviazko perdėjo V. Stag. J40c. 
Istorija 8 jptynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis — — 80c.
Juozapas Konlinxiwikls, arba kankinimas

II atjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko 

80 ct.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct.
• t,00.
20 ct.
30 ct.

25c.

10c.

„ ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmn Isz

„ ,, czeau wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

,, ,, ,, abdarytas
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Klnalda Klnaldinas „ ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwlo
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwatku gubernijos 
Szwiesa Dlewo „ „ ,, ,, i
Tltkus Persų Karalius, „ „ !

40 ct. 
$1,00 

• 1,25. 
$1,00.

$1,50 ct.

50 Ct.

15 ct.
65 ct.
25 Ct.

dėl lietuvininkų pas
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa.7 IPV

bJ

U)

Ld

Jeigu sziczia 
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

daus, vyno cigarų ir t. t. 
Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

DOVANAI ^a"IIH 1* praboj paaiikH&tafl 
laikrodėlis kiekvienam nkaity- 

tojui ežio ląlkraszczlo. Isz- 
kirpk Bzltą apgarsinimą ir 
atsiųsk mums bu savo var
du Ir pilnu adrcHHU, o mea 
tav prielųelmo paauklėtų 
Laikrodėli per express'ą 
ant peržiūrėjimo, o apžiu
rėjus, jeigu palyglel bu 
$25.oo laikrodėliu ir atra
si j( tiek vertu, tai užmo
jęs $3 2f> gali pasilikt, o 
mes prlsiuncziamo savo 
užtikrinimų, jeigu nebūtų 
geras tai iki metų gali būti 

sugrąžitas, o jeigu gali tai parduk jų t), tai tu gau
si vienų (lOVanąif Raszyk kugreiczlausial nės 
tik per <>0 dienų taip pardavinėsimo dėl parodos, 

Antraszas

The National MTU Importing Co.,
334 Dearborn Str., CHICAGO, Ill.

Masonic Temple, CHICAGO 1LI

Visados pigiausiai
DOVANŲ ANT KLĖDŲ. 

$ Miih suslpaži- 
nimas yra ilgas 
o mes visados tą 

J2. laikome ką pri
ežadams. Per 60 
G)dienų tik pardfi- 

sime juml ezl- 
tfis tikrai 14 
prabos auksi
nius dziegorė- 
lius. Dubelta- 
vi luksztai, isz 
galo užsukami 
ir pritaisyti su 
tikrais Amerl* 

25 can viduriais. 
Z (Sakysi nepigel) 
U $7. 75, vertas 

mažiausiai $25.- 
oo pan bile dzlo- 
gornjkų. JDzle- 
gorėiial su go
riausiais „ak
menimis" Įtik- 
Hztal pfipąžlntl 

o da gi ajslųpime

m 
£

C/)

už geriausius visojo Amerikoje, 
ant 20 metų užtvirtinimų. Tie dzlogorėliai laikys 
tavo gyvenimui, ir nėra goriau iaikanezių laiką 
ant svieto. Atsiųskit orderius ko grelcziaų* 
šiai, iez.kirpk Hzitų apgarsinimų ir atdųsk mumi(J 
su savo pravarde ir pilnu adressu, o mes atsiusimo 
dziegorėlj ant peržiursimo. Jeigu tav nepatiks, 
nereikalauji mokėt už jį. Daneezk taipgi kok| 
nori, vyrlszkų ar moteriszkų, ir kokį didumo. Jei
gu atsiųsi 50c. gromatoje, mos atsiųsime su tlzlo- 
gorėliu 14 prabos paunksnių lenciugėlj, (nau
jausios mados) vertų $:( oo, arba atsiųsk mumis 
$7.75 už dziegorėlj, per money order arba registrą- 
votoj gromatoj, o lonciugėlj gausi DYKAI. Ne
lauk bet rasz.yk pus mus kaip greitai gali.

BGD STAB WATCH CO.
315 Dearborn Str., CHICAGO, Ill,




