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PlyMlUaJlMi
Daug dar yra musų brolių 

Amerikoje, kurie, atvykę isz 
Lietuvos tamsiais, it rudens 
naktys, nesirūpina numesti 
nū savo ūkių tą tamsybę. 
Nesirūpina savę apszviesti, 
nors turi gana progos, skaity
dami geras knįgeles ir lai- 
krnszczius. Jie liūsą laiką ir 
pinįgus, ko daugumas pakak
tinai turi, apverczia ant gir- 
tūkliavimų, kaziriavimų ir ki
tų paleistuvingų pasismagini
mų. Apszvietimas, kurio 
czion kas nori ir kada nori ga
li paragauti, jiems nei galvoje. 
Toki žmonės tankiai taip įrie
dėję savo dvasios tamsybėje, 
kad tankių tankiausiai da
rosi atkakliausiais prieszinį 
kais visokio apszvietimo, viso 
kios tolynžengystės. Jie tūs 
tautieczius, kurie stropiai rū
pinasi savę apszviesti ir a p 
szvietimo spindulius tar|> savo 
brolių platinti, persekioja, vi 
saip jūs iszjūkdami, pramany
dami apie jūs nebūtus daigtus, 
darydami agitacijas priesz jų 
gražius užmanymus bei dar
bus, Jcurie nesza naudą mili
jonams mus tautieczių ir ne 
vieną kruviną aszarą nuszlūs- 
tą nū liūdnumu ir sopuliais 
paženklintų veidų. Isz S. 
Bostono Mass, koresponden
cijos ir galima matyti, kad 
yra dar didelis skaitlius musų 
brolių, kurie nei girdi, nei ma
ro pagali aus kas tarp Amerikos 
lietuvių dedasi. , Nežino, kas 
yra jų prieteliais ir globėjais, 
o kas apgavikais ir nevidonais. 
Toks Dembskis, apie kurį jau 
szimtai sykių buvo garsinta, 
kad yra. aiszkus bedievis, ek- 
ijkumunikavotas, visai atmes
tas nū katalikiszkos bažny- 
czios žmogus, suszaukia pas 
jūs mitingus, laiko sznektas, 
kurios jūs į nesupratimą, o 
pagaliaus ir į abejojimą pas
tumia. Atsiranda tarp jų, 
kurie laiko jį už gerą kunįgą 
ir praszo pagaliaus iszklausy 
ti spaviednės. Sumeta jam ir

pinįgų. Ypacz krito, rodosi, 
bostoniecziams įszirdį Dembs- 
kio melagingas pasakojimas 
apie bažnyczias. Apie tą da
lyką norime trumpą paaiszki- 
niiną dūti. Lletuviszkos baž- 
nyczios nėra užraszytos ant 
vyskupų vardo kaipo savastis 
bei locnastis, kurias jie galėtų . 
pardūti bei skolas ant jų už
traukti be pavelyjimo parapi- 
jonų, bet vyskupai lietuvisz- 
kų ir kitų katalikiszkų bažny- 
ežių yra tikt globėjais bei 
apiekunais, o jųjų savinįkais 
bei locninįkais yra patys pa 
rapijonai. Lietuviszkos baž
nyczios priima už savo globė- , 
jus netikt tūs vyskupus, prie 
kurie tapo jos pastatytos, bet 
ir tūs, kurie po jais bus. A- i 
belnai sakant, vyskupai isz sa
vo apiekynystės ant lietuvisz- 
kų bažnyczių nieko negali me- 
degiszkai pasinaudoti. Jeigu 
kada pasinaudos isz to, tai ne 
vyskupai, bet visa Amerikos 
katalikiszka bažnyczia. To- 
dėlgi nereikia klausyti tų 
žmogystų, kurios, norėdamos: 
trukdyti tikėjimiszkai dvasisz- ; 
ką lietuvių pasikėlimą, plati- , 
na tarp jų įvairias melagystes ■ 
ir iszmislus.

Pereitame numeryje apgar
sinime ,,Susiv.“ vyriausybės 
apie sąnario mirį yra at
spausta, vietoje 1894 m., 1874 
m.

— Apie Plymoutlio ketur- į 
deszimtinę dievmaldystę bus] 
sekaneziame numeryje.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdi/b'a. Kad 

nebueziau apsipratęs su pana- 
sziais atsitikimais, tikrai šaky- 
cziau, kad maskoliai siunta.; 
Ką-gi!. . . Minėjau aną sykį, j 
kad į visas bažnyczias buvo' 
atsiųstas paliepimas, kad žmo- ■ 
nėms perskaitytų žinią apie' 
caro myrį, visokius manifestus, 
ir t. t. maskoliszkai. Yra tai

•. . i
aiszkus ženklas, kad gudai 
pamaži nori įsprausti gudiszką 
kalbą į bažnyczias. Apsirin

ko jie tokią taktiką, kaip toje 
pasakoje laputė, kuri iszpra 
džių įsipraszė į vežimą vūde- 
gą, paskui kojalę vieną, kitą, 
pakol visa neįsi kraustė. Taip 
lyginai ir czionais: maskoliai 
iszpradžių pradeda rodos nū 
menkų, gali sakyti nekaltų 
dalykų — urėdiszkų apgarsi
nimų. Jei tik jiems tas gerai 
pasisektų, tai dėl ko (langiaus 
nepabandyti? Ar tai didelis 
jiems daigtas paliepti sakyti 
bažnycziose pamokslus gudisz- 
kus, arba gudiszkai giedoti 
bažnytines giesmes? Na, isz- 
syk tai, žinoma, nemenkas 
daigtas, bet ,,su razumu, su 
bumais“ artai taip sunku? 
Matom, kad jie nori iszlengvo, 
kaip kopėcziomis lipti vis 
augsztyn — artyn savo mierio. 
Sztai jau svarbiai stojo ant 
pirmo laipto, ir, szimts uoge
lių! tas lai į)tas subraszkėjo 
po jų kojomis, isz to ir mas
kolių paszėlimas kilo: ne visi
kunįgai paklausė gudų palie ‘priežasties myrio caro, Kusa- 
pimo, ir didžiuma iszversdinę kovas nuraszė į savo vyriau- 
atsiustus gudiszkus manifestus sybę, kad vokiecziai ir žydai 
lietuviszkai žmonėmis perskai- , esą labai nuliūdę ir kaip tikri 
tė. Kaip tai gaila, kad ne! tėvynės sūnūs gailisimirusio- 
visi kunįgai jų tokiam tenden- jo caro, o katalikai tą žinią
tiszkam paliepimui pasiprie- ■ 
szino! Tada gudai butų ne- j 
galėję dūkti, arba bent but nė kam ko apie caro smertį.
nedrįstoj ę savo į< lūkimą paro
dyti viesziai. Ir dabar butų 
nieko, juk ir taip vietinė 
administracija pradės abė-
joti, ar taip isztiesų yra long- negalėjo prikalbyti katalikų 
va įsprausti į katalikiszką kunįgų anąjį pasitikti, nors 
bažnyczią gudiszką kalbą, piktumu ir gražumu praszė.
kaip jiems rodėsi, bet jei butų
visi antsy k pasiprieszinę, taij nors kur gali žnyba.
visai butų atkandę dantis. Įsiplepėjęs apie maskolius, 
Kiek asz žinau, tai Senapilės paminėsiu vieną jų įstatymą, 
paviete yra septyni prabasz- labai atsidūdantį laikais Ni- 
cziai, kurie yra skųsti pavieto kalojaus I. Prie to kraugerio 
virszinįkui už skaitymą mani- kariumenėje reikalavo taniau- 
Testo lietuviszkai. Bet isztie- ti 25 metus, o rekrutus ture-
sų kur-kas (langiaus bažny-. davo gaudyte sugaudyti. I)a- 
ežiose buvo skaityta lietuvisz-' bar rekrutai patys kūstropiau- 
kai, tik vietiniai zemskiai gai- šiai susirenka, kad nebūtų nu- 
lėdamiesi prabaszczių kaip- bausti. l’žsiliko toksai bu- 
kur maloningai raportūse pra- das, kad už pabėgimą nėra jo- 
neszė, kad buvo gudiszkai kio pabandymo; prie sūdo: 
skaityta. taps kas apsūdytas sėsti į ka*

O ežia sztai kito gudo ne 
padūkimas, tik papaikimas. 
1\<//rari/<>* pavieto virszinį- 
kas Kusakovas, kaip tik gavo 
telegramą apie caro numirimą, 
tarytum papaikęs lakstė naktį 
po miestą, kėlė isz miego 
urėdnįkus ir pats kožnam pa
sakojo apie tą atsitikimą. O 
kada buvo užsakytos „pani
ek idos“, Kusakovas isz to di- 
delio nuliūdimo smarKhi už
sigėręs (o geria ji&ii tikrai 
„po-ruski“), nuvėjo į žydų 
sinagogą, pūlė ant kelių ir 
graudžiai verkdamas szaukė į 
žydus: „Bratja jevrieji, davai- 

i tie plakat‘, mi tiepier siroti, 
i car4 batiuszka umier!“ (Bro
liai žydai, verkkim, m as dabar 
naszlaicziai, caras—tėvelis nu- 

|mirė). Paskui nuvažiavo Ku
sakovas į Liudvinavą ir tonais 

i sinagogoj1 atliko panaszią sceną 
i (regyklą). Kada reikėjo dūti 
j raportą apie jausmus gyvento
jų Kalvarijos apygardės isz

priėmė visai atluszusiai, kaip 
kokį ‘ niekniekį, tartum jiems

Neabejoju, kad Kusakovas 
užtai tai}) blogai apie katali
kus atsiszaukė, kad pravažiū- 
jant „arcliiepiskopui“ niekaip

N(‘galėdamas už tai atmonyti,
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Įėjimą, jis gali neiti sėsti ir Augustave (Suvalkų rėd.), 

sako, pasirodžius cholera.
nesuims ir jam už tai nieko. 
Užsimenu apie tai tik dėlto, 
kad tas įstatymas buvo prie- 
žasezia jūkingo, nors visai ne 
linksmo atsitikimo. Szunskų 
(Senapilės pav.) Giraitį už va- 
girną girios ir sumuszimą med
sargio gana asztriai apsudijo. 
Jo advokatas rodijo jam, kad 
sląpytųsi kaip galint ilgiaus, 
gal tūm tarpu bus koksai ma
nifestas, ir bus dovanota kora. 
Giraitis paklausęs taip ir darė. 
Kada zemskiai užklupdavo jį 
namieje, tai nesuspėjęs pasi
slėpti iszsiima revolverį ir at- 
kiszęs sako: „Ar gi matai gi 
szitą-gi norį? tai lys-gi dabar- 
gi!“ Giraitis turi netik būdą 
po kožnam žodžiui dadėti „gi“, 
bet ir pajiegas turi milžinisz- 
kas, dėlto jis slapstėsi gana 
ilgai. Bet vis gi vargszas pa
kliuvo: padarė ant jo tikrą 
ablavą ir suėmė. Zemskiai su 
szaltyszium susirinko į 30 
žmonių, vieni laukė Giraiczio 
į girią atbėgant, kiti nuvėjo į 
namus jo jieszkoti. Ilgai be- 
grioždžiant, pamatė vienas 
krėtikas Giraiczio koją, be- 
kyszanczią isz-po klūno pelu
dės. Kada jį isz tenais isz- 
traukė, žmogelis isz visų pu
sių apstotas tarė su rezignaci
ją: „Tai gi dabar-gi manę; 
nebėgsiu gi daugiaus!“

Nors metai tarnystes kariu- 
menėje yra, kaip visiems žino
ma, sumažįti nū 25 iki 3 metų 
ir 8 mėnesių, vienok visi ka- 
ri u menės bijosi, kaip kokios 

gyvatės. Per szio meto liosus 
vienas paszauktasis net nusi- 
nūdijo. Žinoma, jisai nusinū- 
dyti nenorėjo, tik norėjo su
nykti, kad iszrodytų ligūstu. 
.Kada jį mėsinėjo, atrado per 
nemierą daug tabako iszgerta. 
Taip nūdijasi geras skaitlius 
liosinįkų. Apropos losų — 
jie baigiasi, beveik pasibaigę, 
tik rekrutai da ne visi iszva- I 
žioti į vietas tarnystes. Ket-1
verge 22 Lapkriczio, sako, isz- Puvoczių ant kapo savo mirų- 
varys paskutinius.

— Vilniaus rėdyba. Tra
kų paviete lietuvystė, kaip at
žala isz nukirsto kelmo, pra
deda atželti. Nesakau, kad 
jau ten žmonės suprastų taip 
lietuvystę, kaip mes ją su
prantam, bet instinktiszkai 
prie jos glaudžiasi. ^Pradeda 
pamilti lietuviszką ' kalbą, o 
lenkiszka netenka jų akise se 
noviszkos aureolės, pagalinus 
jūkiasi isz lenkų — „szunba- 

Ijorių“. Jau nū kokių 5 metų 
vaikus pradėjo mokyti skai
tyti ant lietuviszkų elemento- 
rilį ir knįgelių. Vaikus mo
kina „daraktoriai“, o da tau
kiaus patys tėvai, nės „darak
torius bijosi žandarų, uriadnį- 
ko, o labjausiai asesoriaus — 
„knuto“, kursai yra tikra fa
raono plėga lietuviams. „Da
raktoriai“ vis retyn eina. 
Mergaitės savo mokslą užbai
gia ant^ „Szaltinio“, o vaiki
nai, arba kaip tenai vadina — 
bernaieziai, jei jų tėvai iszga- 
li leisti, eina pasimokyti į 
tautiszką mokslainę (narod- 
noje ucziliszcze), kup-iszmoks- 
ta skaityti slovėniszkai ir visą 
„abiednią“ ant atminties, da 
ir maldas už carą. Kaip ma
tote, ne koksai mums džiaugs
mas isz tokio mokslo. Lietu
viszkai labai retas katras mo
ka raszyti, ir laiszkus vieni ki
tiems, net brolis broliui, raszo 
maskoliszkai arba lenkiszkai. 
Labą dieną pirmiaus pėrdėm 
vieni kitiems lenkiszkai dūda
vo, o dabar jaunimas pradeda 
lietuviszkai sveikįtis.

Sztai labai iszkalbus daro- 
dymas, kad lietuviai pradeda 
keltis isz tautiszko miego. 5 
dieną Lapkriczio szių metų 
Klepocziūse (Merkinės para
pijos) kunįgas szventino pir
mutinį paminklą su lietuvisz- 
ku paraszu. Paminklą tą i 
pastatė Miszkinis isz sodžiaus

Trakų paviete ir bažnycziose 
vartoja tankiausiai lietuviszką 
kalbą. Merkinėje jau 3 me
tai kaip atėjęs naujas prabasz- 
ežius įvedė viską lietuviszkai. 
Niekas pamokslo dabar te n ai s 
nesako lenkiszkai. Kada tas

tuviszką giedojimą, lenkai no
rėjo pasiprieszyti. Kada lie 
tuviai giedodavo lietuviszkai. 
lenkai norėdavo jūs lenkiszkai 
užrėkti, taip kad bažnyczioje 
vietoje giedojimo buvo kas- 
žiu koksai bliovimas, pakol 
lenkai neaptyko. Dabar lie 
tuviszkai giedant, lenkai tik 
sav po nosia unkszczia, o kaip 
kunįgas pradeda lietuviszką 
pamokslą, jie kaip karsztu 
vandeniu užpilti bėga isz baž- 
nyczios.

Didesnė dalis parapijonų gu
dai, mažesnė — lietuviai. Pa
mokslai visados lenkiszki, tik 
retkareziais lietuviszki. Gies
mės, stacijos ir t. t. lenkiszkos 
pranėszium su lietuviszkomis.1

Abelnai, sakant, Trakų pa
viete da neseniai lietuviszką 
kalba į bažnyczias įėjo. Kunį- 
gai daugiausiai isz Žemaitijos.

Užderėjimas javų neperpui- 
kus buvo. Szieno vietomis 
buvo ir gero, o rugių, kaip 
žmonės szneka, nė treczios da
lies nebuvo priesz pernyksztį 
metą. Rugiai nebrangus, bet 
svarbus. Su bulvėmis žmo
nės dėjūja Rugiai, szienas, 
avižos ir miežiai susiėmė sausi, 
o grikiai negana ką neužderė
jo, da ir tūs paežius lietus su-

Kaip žemaicziąi kalba tik 
apie mokslą, gimnazijas, taip 
czionais žmonės tik apie pir
kimą laukų svajoja. Įstaty
mai nedaleidžia ukinįkui pirk-

— Nėinunaicis yra mažas 
miestelis, beveik sodžius, dėlto, 
beveik visi kalba lietuviszkai, 
„szunbajorių“, t. y. lenkų, tik Į ti dauginus per 30 margų arba 
keletas. Bažhyczia maža ir 
medinė, dėlto kunįgas rūpina-

Bažnyczioje da neseniai gie
dojo lenkiszkai, bet dabar 
naujasis prabaszczius su vienu 
„tarcijonu“ (Kudarausku) į- 
vedė lietuviszką giedojimą. 
Pamokslus prastomis nedėlio* 
mis sako lietuviszkai, per at
laidus —lenkiszkai.

20 „dzesienciniį“. Kaip sun
ku katalikams Vilniaus rėdy- 
bos gauti daleidimą pirkti že
mės, matyti isz szio paveikslo. 
Susidarius draugystė isz pen
kių įpatų norėjo nusipirkti 
Vinkszninių dvarą (Trakų pa
viete, Nedzingės parapijos).

sios paczios Anės (Szimiliu-

— Nedzingė. Mūrinė, ne
seniai gendrolius Žilinsko pas
tatyta bažnyežia, kanceliarija, 
tautinė mokslainė, kareziama, 
kromas, dvaras, keli ukinįkai 
— tai ir visas miestelis. Pa
rapijoje labai daug visokių 
„szunbajorių“, dėlto bažny- 
ežioje vieną nedėlią lenkiszki, 
kitą lietu viszki pamokslai. 
Tas pats ir su giesmėmis.

— Varėna. Lenkų mažai, 
pertai viskas bažnyczioje lie
tuviszkai.t

— Ralngezia. Czia baž- 
nyczia — filija Merkinės.

toriui, tas — general-guber- 
natoriui. Isz ten parėjo už- 
klausymai į spraunįką, asseso- 
rių, kanceliariją, apie sądrau- 
ginįkus, kūm jie užsiima, ar 
neszneka lenkiszkai, ar ne įsi- 
raszę į draugystę ražaneziaus 
szv. ir t. t. Žmonės siuntu 
paskui antrą ^raszymą, .ir tas 
liko be pasekmės. Tik kada 
užpylė gerkles visų saunų ir 
iszsiuntė treczią praszymą, į 
10 mėnesių gavo daleidimą 
pirkti žemę.

— Isz Griszkabudžio. Tan
kiai Lietuvoje prie bažnyczių, 
kampūse szventorių, randasi 
isz tu u rytos koplyczėlės, kurio
se dėl procesijos, laike Dievo
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Kūno, papūszia altorius. Po 
naujai statytų tų koplyczėlių 
sklepavonėse tankiausiai esti 
paliktos tuszczios vietos, o po 
seniau esanezių ilsisi kūnai: 
garbingų, pilnų iszminties bu
vusių ir mirusių prabaszczių 
prie tų bažnyczių.

Musų prabasztėlis Marma, 
rengdamas szįmet kampe 
szventoriaus vienų isz tokių 
koplyczėlių, pasidarė vietų, 
ale nedėl savęs, tiktai dėl savo 
spiritualių. Jisai mat kalbat: 
buk kaip dėl jojo, tai mirus 
jo kubui busę gana gerai ir 
prastoje dūbėje be sklepavo- 
nių, bile tiktai ant szio svieto 
nupelnįsęs visokes geidžiamas 
sav vigadas. Jo giminės 
sznabžda, buk jų kunįgėlis 
savo augszcziau minėta kalba, 
rodo didelį savo nusižemini
mų! O kaip mum regis, tai 
czionai yra nė koksai jo nusi
žeminimas, tiktai tikras savo 
laike susipratimas.

Parapijonys.

Į Griszkabudžio klebonijų 
susispietė jaunų, gražių kaip 
lelijų žydinczių davatkaiczių. 
Jųjų tėvucziams isz ten jas

binant ir vereziant, tai jos, vi
som keturiom spardydamęsios, 
rėkia ir ginasi, jog isz ten jau 
jos niekad neisenczios, nete- 
kėsenczios ir kad jau jos žmo
niškomis mamutėmis nebu- 
senczios.

bei kalendras pradėjo atvirai I vedė; kada jinai isz teatro grį- 
iszdūti vyžunams musų tautie- žo, tai norėjo nū jo bėgti ir 

augsztyn Didžiąją ulyczia ėjo, 
bet czia jų netikėtai Joffienė 
patiko, kasžinkur jų traukda
ma. Moravskaitė 
ginezytis, prieszintis, 
ežios

ežius, ir didį riksmų daro, kad 
tai Lietuvų kelia.

— Vilnius. Gyvu ta voru 
prekystė ir dabar atsitinka, ir 
tiktai netikėtai toki bjaurus 
pasielgimai atidengti tampa. 
Taigi neseniai toksai bjaurus 
atsitikimas ant Didžiosios uly- 
ežios atidengtas tapo. Vii 
niaus pacztos ir telegrafo 
buchhalteris ponas J . Anžijo
nas, vėlai nakfį, Didžiąją 
ulyczia eidamas, prie aptiekos 
,,po gulbiu“, žmonių krūvų

pradėjo 
ant uly- 

sujudėjimas pasidarė. 
Apie jų keli žmonės susirinko, 
kurių ji pagelbos meldė. Bet 
nieks užtarti nenorėjo. Vie
nas tiktai p. Anžijonas atėmė 
jų isz rankų Joffienės, kuri

Isz vėlaus laiko priežasties 
Moravskaitė į ,,Kontinento“

Tas jai n ak-
pamatė, o jų tarpe jauna m^r vynę ir arbatų dovanai davė.

• IV • 1 * •• Vgaitė meldė, idant jų iszgel- Ant 
bėtų nū kokios ten moterisz- ] 
kės, kuri jų Ostrobramos uly- 8irodė. 
czia augsztyn vilko. los mo- kaitės pasigailėjęs davė pinį- 
teriszkės jau nebuvo, jinai, I gus, idant pas tėvus į Varszavų 
mergaitės kliksmu nusigandę- pagrįžti galėtų.
si, pabėgo. P. Anžijonas už 
jų užtarė ir su ja drauge į 2 rų

Ant rytojaus isztirinėjant, 
mergaitės žodžiai teisingais pa- 

. P. Anžijonas Moravs-

Czia 12 adynoje 
policijos atskirio

Abu Joff u už su vadžioj imu 
Į prie atsakymo patraukti buvo, 

nuėjo. | () ]azarjeto (ligonbuezio) vy- 
l)as resnybė anūs nū vietos atstatė.n ak t 

pristovo p.'

mas p. P. Anžijonas visų atsiti
kimų apsakė, o mergaitė, Var- 
szavos miesto gyventoja Ma
rė Moravskaitė, apsakė, kad 
pirm keturių dienų, tai yra 22

das pas jos tėvų Varszavoje

niaus ponus rodyti. Ji ant to 
sutarė ir drauge su jūm atva
žiavo. Czia tas senis atvežė jų į 
kasžinkokiius namus ant Užvo- 
linės ulyežios (kaip paskui pa
sirodė žydiszko ligonbuezio 
naras) ir ten jų pas sargų 
Joffe patalpino. Czia Joffienė
baisiai jų dabojo, nei ant uly- bet szitaip 
ežios jai iszeiti nedūdama. i sziai iszrodo, 
Jinai kelis 
sė,

Varlė.

— Tilžės Lietuviszkos ka
lendros 1895-tiems metams, 
iszėjusios 
suos 
riaus,

1 895-tiems
isz po
l. C. red ak to-

Į>ilnos szprukelių ant 
kožnos dienos bei paveikslais 
Bismarkio ir kitų nenaudėlių 
Lietuvos; yra pilnos apgarsi
nimų net straipsniūse, kur ant

Daugel jau buvo raszyta ir 
kalbėta apie baudimų judo- 
szių lietuviszkų, bet dar iki 
sziolei viskas likosi poseno- 
viai, o yra jau ankszcziausias 
laikas apsidirbti su jais, nės 
jū toliaus, jū daugiaus jie 
mums nelabysezių pridirbs; 
negana, kad Did. Lietuvoje 
randasi, bet jau 
bei Prusūse ir priviso, ir tai tardama, 
szie paskutiniai laiko savę už ! bus daug geriau į Dinaburgų nės jų paprastas žodis — 
gerus tėvynainius, o net ir ge- 

' rijusius.
Szlupas, o antras Prusūse Jan
kus, kurie per laikraszczius

tymas, o ant kitos apgarsini
mas; kad butų laksztas isz 
abiejų pusių su apgarsinimais, 
tai dar nebūtų tokio pikto, 

tai didei szlykez- 
, kad vokiecziai 

kartus jos užklau- .su lietuviszką literatūra tų da- 
kada jai bus vieta, bet ro,

s nū atsakymo vengė, szenių tenkų, 
kad dėl vietos jai kalendrūse niekur taip nerasi,

fur 
ar Petropilę atsikreipti, kur lithauer ist gut (dėl lietuvnį- 

Vienas Amerikoje^ jinai gerai ir smagiai galės
gyventi. Vakare pirm to at
sitikimo Joffe jų į teatrų nu-

J J1UVU V VJC j BC, k. nu 
Amerikoje • Joffienė • • • . 1

kaip jiems daugiaus į ki- 
ko vok isz k ūse

cijaliszkai pastatytas žandaras, 
kuris daboja ne tiktai kelei
vius į Amerikų, bet tūs, kurie 
lietuviszkai kalba; vienų kar
tų vietiniai du lietuviai nū 
Tilžės važiavo su trukiu Ra
gainės link ir ant gelžkeldva- , 
rio tarp savęs lietuviszkai kal
bėjo, kų iszgirdęs žandaruks 
tūjaus prikibo ir popierų pa
reikalavo; jis sakė, kad tiktai 
rusai lietuviszkai kalbų, o ne 
vietiniai žmonės Deutschlam- 
do; negana to, dar per land- 
rathų (virszinįkų) padarė- ypa- 
tiszkų tyrinėjimų ar tikrai jie 
buvo vokiszki padonai. Nėra 
tos nedėlios, kad kelių ameri- 
kantų per rnbežių neiszva- 
rytų; mat vokiecziai su gudais 
padarė suturimu, kad neisz- 
bėgtų Gudijai vyrai nū liosų 
bei kiti prasikaltėliai, o vo
kiecziai nudūdų tų, kad turin
ti menkai pinįgų negalį ke
liauti; pinįgų gali turėti pa
kaktinai, o neturi gubernato- 
riszko paszporto, tai jau ne 
važiūsi į Amerikų, bet po 
aresztu į Gudijų. Važiūjant 
nū Tilžės per Pilkalnį ant 
Stalupėnų, tai Pilkalnyje žan
daras ateina ir pažiūri, kur 
kas važiūja; jie turi baimę, 
kad važiūdami staeziai prie 
rubežiaus (troptinįkai) nenu- 
važiūtų į Amerikų; staeziai 
sakant, vokiecziai pavirto į 
bjauresnius (?R.) už gudus, 
nės Gudijoje gelžkeliu važi ūk 
kur nori, nieks neužkabys. 
Pirmiaus galėjo nors ligoniai 
laisvai į Karaliaucziaus klyni- 
kų nukeliauti, dabar ir jau 
negalima; pirm kelių nedėlių, 
viena moteriszkė nū Viduklės 
didei skaudamoms akimis bu
vo iszsirengusi į Karaliauczių 
gydytis, bet isz Tilžės turėjo 
namo grįžti, nės neturėjo gu- 
bernatoriszko paszporto, o tik
tai bilietų ant 14 dienų.

ežio Tilžėje buvo suszaukti 
rezervus kareiviai ir tapo ap-Tilžėje ant gelžkeld vario

(dypo) kaip ir kitose stacijose1 sakytas paslėptinis pamokslas

L
h

a



596 Vienybe
Tilžėje, vieną su kitu. Ant [yra 
pirmo susirinkimo taponutarta, 
kad „Kliubo“ namus reikia 
ypatiszkai nusamdyti ir ap
garsinti visėmenei. Tą vei
kalą apmąsezius, nutarė sam

apie ateinantį laiką, kuriame 
kiekvienas kareivis namieje 
ėsantis pats turi žinoti ką tur 
daryti, būtent: ,,nežinote die
nos, nei valandos, kurioje gali 
jus paszaukti vieszpats cieso
rius, ale kaip tiktai iszgirsite, į dyti kambarį ant fnėnesio, dėl 
jogiai neprieteliai antpėla, ta-'pažiūros, kokios bus pasekmės 

isz to užmanymo ir kaip daug 
rasis atbankanezių jį. Tapo 
visi lietuviszki laikraszczsai 
czionai atneszti dėlei pasiskai
tymo ir apsprendimo jų įtal
pos. Isz pradžios užmanyta, 
kad kas vakaras susirinkti į 
„Kliubą“, bet tas dalykas tė 
jaus nusibodo nekuriems, kad 
tai per tankus susiėjimai; to- 
liaus nutarė, kad du kartu ant 
nedėlios susieiti visiems, sere-

da be jokio raginimo skubei 
eikite į dragūnų kazarmas, 
pasiėmą sav maisto ant 24 va
landų bei vilnonius marszki- 
nius, ir tfti turite atminti ant 
pliekos, kurią prisiekėte 
vieszpacziui ciesoriui bei fe ją 
tikrai iszpildyti, o reikiant il
gai vą padėti jo apginime“. 
Matyti, kad dėlei pakajaus 
iszlaikymo taip graudena, ku
ris pagal elgimąsi valdonų bei 
įžiurėjimą į ateitę neilgai gali 
tverti.

. ,.u; priesz tą užmanymą ba- nasziui į kariumenę iszėjus, 
I liaus buvo priesztarauta, ir jo pateko nabagas vienam isz- 
vietoje norėta už tės pinįgus ' ranžierėtam (netinkaneziam) 
iszleisti kokią tėvyniszką knį sziulmistrui, kuris mano taip, 
gėlę (dėl prusiszkių lietuvių, jogei Berlynas tai yra dangus, 
vokiszkomis raidėmis) ir ją 
pigiai arba dovanai iszdalinti, 
už ką butų garbė „Byrutei“ 
bei neužmirsztinos sukaktuvės 
ir džiaugsmas tukstaneziams 
žmonių, nekaip keletai užsi- 
geidžiusių baliaus; butų daug 

isz to apsnūdimo 
Užsi maniusieji e 

priesztaravimą at-

nės apie jį ką nors praneszda- 
mas raszo: Isz Augsztybės ir 
daug kitų panaszių žodžių ir 
tokį jovalą isz lietu viszkos 
kalbos daro, kad jau nei 
kiaulės neėstų.

Aainbras.
pabudinus

Isz Kitur.

— Vilniaus aprubės karve- 
dis paliepė visiems starszinoms 
bei vaitams padėti statystiką 
produktų, po kiek kasztėja 
avižos, szienas, mėsa, ktauszi- 
niai ir tt., szie viską suraszę 
pagal dabafnykszczią prekę 
nusiuntė, kad avižų pūdas 
kasztėja 40 kapeikų, szieno 
30 kap., mėsa už svarą 8 kap. 
ir tt. (tavęs virszinįkas tokį 
suraszą atmetė su iszmėtinėji- 
mu, kad visai neteisingai yra 
padėta, avižos turi kasztėti 
90 kap. pūdas, szienas taippat, 
mėsa 20 k., kiausziniai 3-4 
kap. Nės kaip tikrą teisybę 
padės vyresnybei, tai gaus 
tiktai tiek pinįgų, kiek reikės 
supirkimui reikalingų daigtų, 
o antraip dabar, tai už rublį 
pirks, antras liks kiszianiuje, 
o treczią dar nė visko nuvogsi 
budit diengi poguliat.

Pirm 
lietu -k ei etos nedėlių Tilžės 

vinįkai įsteigė taip vadinamą 
,,Lietu viszką Kliubą 
m i mieriu, kad kiekvienas lie 
tuvnįkas gali užeiti ir atlieka 
iną laiką perleisti bei susipa 
žinti su kitais lietuviais; ypa 
ežiai supažindinti Tilžės lie 
tuvnįkus, kurių nemenkai yra

“ su tė

užmaay- 
dainėti, 
kalbėti, 
ir daug

ojimo „Kliubo“ buvoO 7 7

ta pasimokinti 
grynai lietuviszkai 
praneszimus laikyti 
kitų gerų užmanymų, bet kaip
visur, taip ir ežia tikt su gerais 
norais pasikakina, bet ne dar
bais, ypaeziai nelaimė, kad nė
ra gero vadovo; prie gero va
dovo butų galima daug gero 
padaryti; tokios ypatos, ku
rios galėjų» pamokinti nemo- 
kanezius, tai dar papiktinimą 
dūda.

— Tilžėje 4 d. Lapkriczio 
draugystė „Byrutė“ laikė pa
prastą susirinkimą. Žmonių su 
sirinko apseziai (musėt dėlto, 
kad Jankaus nebuvo, nės ant 
visatine susirinkimo tapo Jan
kus isz vyresnybės, (jis buvo 
rasztinįku iszmestas), czion 
tapo manyta apie sukaktuves 
10 metų įsteigimo „Byrutės“, 
būtent balių iszkelti ant drau
gų garbės, kurie per 10 metų, o 
kiti dar menkiaus draugais 
yra buvę, bet nieko dėl lietu
vystės labo nėra isztaisę, tai

už tės pinįgus, kurių dar yra 
(apie 100 markių) ir dar tapo 
skyrium raukius laikytas dėl 
baliaus, ant ko sumetė ir apie 
50 markių. Mat baliaus visi 
nori, kas tik didesnis pažmonys

baliaus tą priesztaravilną at
metė ir tapo nuspręsta kelti 
balių; balius, po teisybei kal
bant, ir daug naudos Lietuvai

I atgabentų, nės pagal užmany
mą, kaip balius atsilikti turėtų, 
butų gana gražus, tai ir ne
viena manyti pradėtų, kas asz žudymą savo tautieczių per 
esu, kas tie per vieni, kurie turkus ir pasirūpinti, kad at- 
apie mumis taip ilgai szliau- eitėje jų tautiecziai nebūtų 
žiojo. Balius atsiliktų su persekioti. Armėnai atsiszau- 
praneszimu bei parodymu te- kė į prakilnesnes Chicagos 
atro isz lietuviszko gyvenimo, ypatus ir užpraszė ant susirin- 
bet kokią komediją arba dra- kimo gubernatorių ir majorą, 

kurie bet prisiuntė tikt savo 
simpatiszkus ir sąjausmingus 
laiszkus. Tarp susirinkimo 
rezoliucijų svarbiausi szie 
punktai: praszyti prezidento 
Clevelando, idant jis nusiųstų 
į Turkiją neprigtilmingą re
prezentantą dėl isztyrimo

mą rodys, dar nenusprendė. 
Ant baliaus galės ateiti kiek
vienas lietuvis bei lietuvė, mo
kestis įeigos tiktai vyrisz 
kiems bus uždėta, mergos ir 
moters dykai galės įeiti; po 
baliaus pagal sutarimą bus 
szokis, kur bus lietuviszki szo- 
kiai szokami, mergelės, kurios 
ateis, bus lietuvipzkai pasirė
dę, su žaliadryžiais bei vystėse

tai žingeidus dalykas, nės bus 
pirmutinė lietuviszka szventė 
arba susirinkimas ir pasipaži
nimas su savaisiais, ypacziai 
su mergaitėms, taip, kad ir asz 
baliaus noriu, nekaip knįgelės, 
nors ir dykai. Balius bus Til
žėje 17 dieną Vasario ateinan 
ežių 1895 metų, ant kurio 
meiliausiai kviecziu, ir jus bro
liai nepatingėti ir padauginti 
musų būrelį.

— Tilžės Keleivis, kuris
iszeina jau 15 tas metas ir vėl 

purvyną atsigulė, kaip pratęs. 
Szią vasarą buvo nekiek paki
lęs, bet jo redaktoriui J. Ar-

— Chicago 9 (l. G rudžio. 
Vietiniai armėnai, skaitliuje 
2000, vyrų ir moteriszkujų, 
susirinko ant Central Music 
Hali, idant protestą voti už isz-

Chicagos

so, idant jis savo įtekme į- 
plauktų, kad kaltinįkai tos

nubausti. Ir, idant vieszpa- 
tystės departamentas veiktų, 
kad Armėnijoje butų įvestas 
geresnis randy m as.

New Yorke maskoliszki žy
dai pulkais eina pas masko- 
liszką konsulą, idant naujam- 
jam carui prisiekti. Jie mis- 
lyja grįszti atgal į Maskoliją, 
jeigu tiktai perstotų joje per
sekiojimai.

Pereitą nedėlią susirinko 
ponai kongresmanai, skaitliuje 
216, į AVashingtoną, kame ta
po atidaryta antra kongreso 
sesija. Ant apsvarstymų eis 
dabar tik smulkesni Suv.
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Valstijų dalykai.

— Clevelande O., G Gvil
džio, prieszinga galiūnams 
draugystė laikė susirinkimą', 
ant kurio prezidentas drau
gystė, tarp kitko, pasakė, kad 
esą iszdalies ir? merginos kal
tos, jog taip daug yra saliunų, 
nės, jeigu jos susitartų nete
kėti už tokių, kurie nenori 
iszsižadėti fsvaiginanczių gėry
nių, daug prie sumažinimo sa
liunų prisidėtų.

Gera pradžia.
Caras Nikalojus II pereitą 

nedėlią prisiuntė, per viduri
nių veikal/ų ministrą, telegra
mą Lenkijos general-guberna- 
toriui Gurkai, kad jis nesikisz- 
tų į katalikiszkos dvasiszkijos 
dalykus ir nedavinėtų jai jo
kių prisakymų (ukazų). Tą 
paezią gi dieną despotas krau- 
jageris ir Bjaurus katalikų 
persekiotojas Gurko tapo pa
varytas nū general-guberna 
toriszkos tarnystes, o į jo vie
tą iszrinktas Hszmintingas ir 
pagūdonės vertas grovas Pau
liuj Szuvalovas, buvęs iki sziol 
maskoliszkas pasiunti n is prie 
vokiszkojo dvaro Berline. Jis 
yra senyvas, GI metų turintis 
žmogus.

Galima pasitikėti, kad prie 
jo randy mo lenkų padėjimas 
bus daug geresnis, o sykiu ir 
s u v ai k i sz k i ų lietuvių.

Kaip girdėti, Gurkos dar
bas buvo, jog buvo liepta pri
siekti Lenkijos katalikams 
maskoliszkai. Apie ką caras 
iszgirdęs pasakė, kad kiekvie
nas prisiektų jam savo pri
gimtoje kalboje.

Pereitą nedėlią Berlyne ant 
pirmos sesijos reichstago (vie- 
szpatystės susirinkimo) buvo 
pakilęs didelis trukszmas. 
Reichstago prezidentas, atida
rydamas susirinkimą, norėjo, 
kad reichstago sąnariai, atsis
toję pagarbintų savo ciesorių, 
szaukdami: tegul gyvūja musų 
ciesorius. Bet laike to pagar-

binimo visi socijal-demokra- 
tai nei pasijudinto nepasijudi
no nū kėdžių, dėlko pakilo di
delis liarmas: vokiszkiejie 
vięszpatystės reprezentantai 
ėmė taip tarp savęs bartis, ko- 
liotis, pagalinus kumsztes su
gniaužę priesz viens kitą ezok- 
ti, kad susirinkimo .preziden
tas jokiu budu negalėjo jų 
nuramdyti. Socijal-demo 
kratai rėkė, sakydami, kaip 
mes galime pagarbinti tokį 
žmogų (ciesorių), kuris gali
prisakyti kareiviams szauti į 
savo brolius ir seseris, į tėvus 
ir motinas....

Socijal-demokra tų partija 
yra Vokietijos didei stipra ir 
kariauja priesz visokį despo
tizmą. Kada, mirus Aleksan
drui III, kitos vokieczių par
tijos norėję viesziai iszreikszti 
savo sąjausmą, socijal-demo- 
kratai ėmė szaukti, jeigu tai 
busią, jie szauksią tironą carą 
isz grabo.

Austrijos armėnai katalikai 
rengiasi siųsti delegatus į Pe- 
tropilę pas carą dalyke žudo 
mų per turkus savo brolių.

Paryžiuje gyvenantiejie ar
mėnai nutarė nusiųsti keletą 
delegatų į Londoną ant dide
lio armėnų masmitingo, kuris 
bus laikytas dalyke protestą- 
vojimo priesz turkų barbarys
tes.

7 d. szio mėn. Prancūzijoje 
(Lachenaie) pasimirė garsus 
žmogus Ferdinandas Lesseps, 
89 metų amžiaus. Svarbiau
sia isz jo darbų yra iszkasimas 
kanalo Suezo, kuris vienyja 
Raudonosias juras su Vidur- 
žeminėmis.

— Ičoma, 5 Grudzio. Szv. 
tėvas popiežius iszdavė bre- 
vę*), kaipo rezultatą konfe
rencijos, laikytos dalyke su- 
vieny j i mo rytinės bei schyz- 
matiszkos bažnyczios su vaka
rine romiszka katalikiszka.

*) Brevė yra popiežiszkas bei a- 
paaztaliszkas laiszkas (groinata).

Brevėje yra pasakyta, kad 
mokslavietės, įsteigtos popie
žiaus dėl naudos rytinės baž- 
nyczios, turi būti pertaisytos. 
Rytai bei apeigos rytinės baž
nyczios turi būti nepalytėtais. 
Romiszkos bažnyczios kunį- 
gas, kuris, gyvendamas tarp 
graikiszkų krikszczionių, da
rytų prozelytus, bus suspenda- 
votas. Romiszki katalikai, 
tarp kurių nesi rastų nei vieno 
romiszko katalikiszko kunįgo, 
turi eiti melstis, be jokios bai- 
mės, į bažnycziąs, kuriose at
silaiko dievmaldystė pagal ry
tines bei graikiszkas apeigas. 
Be įpatingo popiežiaus pave- 
lyjimo nevalia statyti jokių 
romiszkų katalikiszkų moks- 
lavieczių rytinės*) bažnyczios 
apygardose. Visi sąnariai 
rytinės bažnyczios, kurie gy
vena ne jos aprubyje, turės 
laikytis vakarinės apeigų, ir 
visi, kurie, gyvendami jos ap
rubyje, prisiskyrė prie romisz
kų katalikiszkų apeigų, turi 
grįžti prie savųjų. Galop isz- 
reikszta, kad popiežius pats 
užsii minės įsteigimu rytūse 
graikiszkų katalikiszkų moks- 
lavieczių.

Kaip matyti, brevė bei 
apasztaliszkas laiszkas talpina 
savyje, koki turi būti prieti
kiai tarp suvienytų romiszkų 
ir graikiszkų katalikų.

Aiszku, kkd minėta augsz- 
cziau konferencija turėjo ge
ras pasekmes, suvienydama 
skeveldas rytinės bažnyczios 
su visatina bei katalikiszka. 
Buvo raszyta, nors neaiszkiai, 
po konferencijos, kad penki 
rytinės bažnyczios patrijarkai 
prižadėjo laikytis vienybės su 
Romos katalikiszka bažnyczia. 
Suprantamas dalykas, dėlko 
apie tai neaiszkiai buvo raszy
ta: . rytiniai patrijarkai, atvy
kę į Romą, nors ir susivienyjo 
su katalikiszka bažnyczia, bet
nežinojo,ką pasakys ant to jųjų 
mažesni dvasiszkiejie, o ir

*) Romiszka kakalikiszka bažny
czia vadinasi rytinė, o graikiszka ka
talikiszka vakarine.

svietiszki žmonės. Kelis jau 
sykius buvo, kad schyzmatikų 
bei kitų atskalūnų dvasiszki 
virszinįkai susivienyjo su ka
talikais, bet, nepristojant ant 
to kitiems dvasiszkiems bei 
svietiszkiemš, tas susivienyji- 
mas nuėjo ant nieko.

Karė kynų su japonais jau 
baigia nutilti, kynai jau sta- 
ežiai pradeda sądarauti su ja
ponais, kuriems, žiemai arti
nantis, ir nelabai smagu ka-
riauti.

Isz armėnu skerdynes.
Athenai (Graikijoje) ii d. 

G rudžio. Armėnai, atvykę 
į Graikiją isz Mažosios Azijos, 
bėgdami nū turkų baisaus 
persekiojime, pasakoja apie 
neapsakomas tironystes, ku
rias turkai dasileido ant jų 
tautieczių. Turkai neaplenkė 
nei moteriszkių, nei vaikų. 
Per 18 mėnesių buvo apstota 
apygarda Vilajet Sassun tur- 
kiszkų kareivių ir niekam ne
galima buvo jokio susineszi- 
mo turėti su žmonėmis kitų 
apygardų. Apygarda Varto
mis, kurios gyventojai pasi- 
prieszino turkų barbarystėms, 
tapo su žeme sulygyta. Ar- 
mėniszki kunįgai tapo užmusz- 
ti todėl, kad savo bažnycziose 
nepavilijo laikyti mahometisz- 
kos dievmaldystės. Apygar
da Dalvorig buvo iki tol te- 
riojama, kol neliko akmenio 
ant akmens. Moterys ir mer
ginos, paskosios pagaliaus vai
ko amžiuje, buvo visur isz- 
pjautos, pagriebtos ir į tur- 
kiszkus haremus nuvarytos. 
Apygardoje Šernai vienas ku- 
nįgas buvo ant mulo pririsz- 
tas, ir mulą įdukinę, abu su- 
szaudė. Apygardoje Keliszu- 
zan du jaunavedžiu tapo su 
įkaitinta geležia iki smerties 
sudegintu ir vienas kunįgas 
sykiu su 20 kitų viename na
me gyvi sudeginti. Kitose 
apygardose tapo moterys ir 
vyrai su verdaneziu vandeniu
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gnazutyti. Bahlone 200 vai- 
OcH baisiausiu budu nužudyta. 
Skaitlius iszteriotų apygardų 
iszaesza daugiau, kaip 32.
. Atbėgę į Graikiją armėnai 
yra visai suvarginti, neturinti 
nei cento prie savęs. Graiko 
hai, nors patys biedni žmonės, 
rūpinasi visokiais budais būti 
nelaimingiemsiems pagelbon.

Garsus armėniszkas Dr. G. 
Thumajan, Londone gyvenan
tis, apturėjo pereitą nedėlią 
isz Konstantinopilės nū vieno 
draugo laiszką, kuriame pa
tvirtina visas baisybes, kurias 
armėnai nukentėjo nū turkų. 
Jis tarp kitko raszo, kad tur
kai iszpjovė į 6000 armėnų ir 
kad trijų apygardų armėnisz- 
kus gyventojus privertė ma- 
hometanizmą priimti.

Yra jau žinoma, kad turkų 
kareiviai iszpjovė armėnus su 

.’žinia sultano, nės jis, iszgirdęs 

.apie tai, netik nesi barė, bet 
pagalinus apdovanojo skerdi
kų pulką su auksu Jszmegsta 
vėliava, o jų vyresnįjį pui- 
kium orderiu.

Bitliso turkiszkas guberna- 
^torius, vyriausias armėnų sker
dikas, norėdamas savę iszsi- 
teisinti ir svietui akis apmui- 
lyti, bandė taip padaryti, kaip 
kad Klingenbergas padarė 
Kražiūse, beje verste vertė 
dar gyvais likusius armėnus, 
kad jie pasiraszytų, jog nieko 
pas jūs blogo neatsitiko. Pa- 
siraszius armėnams, guberna
torius tą popierą butų nusiun
tęs sultanub Bet armėnai 
ant to nepristojo, todėl tapo į 
kalinius sukiszti. Armėnai, 
įvairiūse pasaulės kampūse 
gyvendami, atsiszaukė į Eu
ropos prakilnesnes vieszpa- 
tystes, o taipgi ir į garsias ant 
svieto pavienes žmogystas, isz- 
rodydami turkų barbarystes ir 
praszydami nū jųjų iszgelbė- 
jimo. Beveik visur rado sim* 
pati ją ir užtarėjus. Isz pa
vienių labjausiai senelis Glad- 
stonas pasirodė sąjausmingu 
dėl armėnų, o pasibjaurėjau- 
ežių isz turkų tironysezių.

Isz vieszpatysczių gi karsz- 
cziausiai griebiasi užtarti ar
mėnus Anglija. Turkų randas, 
norėdamas savę pasirodyti 
teisingu, praszė Suvienytų 
Valstijų prezidentą Clevelan- 
dą, kad jis iszsiųstų vieną-de^ 
legatą į komisiją dėl isztyri
mo armėnų skerdynės, bet 
Clevelandas atsisakė nū to. 
Tacziaus 7 szio n^ėn., atsiszau- 
kus apie tai Anglijai, Suv. 
Valstijos paskyrė į komisiją 
skerdynės dalyke savo konsu
lą Milo A. Jevvett‘ą Sivas‘e, 
Mažoje Azijoje, gyvenantį. 
Europiszkos vieszpatystės ge
rai perkratys netik armėnų 
iszžudymą, bet ir visą jų po 
turkų valdžia padėjimą. Be
je peržiūrės ar turkai szventai 
užlaiko 1878 metūse Berline 
padarytas sądaras, pagal k u 
rias jie apsiėmė krikszczionių 
nepersekioti nei tautiszkūse, 
nei tikėjimiszkūse dalykūse, 
bet jūs visokiūse reikalūse 
globti kaip savūsius. Ta pjo- 
vynė ir naujas caras pasibjau
rėjo ir ant turko sultano gero
kai susiraukė. Atsitikus 
skerdynei, maskoliai sutraukė 
daugybę kariumenės ant tur
kų rubežiaus. Kaip girdėti, 
Anglija žada pavesti Masko
liai galiutiną isztyrinėjimą 
armėnų persekiojimo dalyke. 
Gal maskoliai, užtardami ar
mėnus, kaip 1877 m. bulga 
rus, ims kautis su turkais. Isz 
svarbių szaltinių girdėtis, kad 
persekiojimas armėnų per tur
kus pakilo per maskolių agita
ciją. Maskoliai ir gi prilaiką 
Armėnijoje partiją,ką visokiais 
budais rupinąsi užsiundyti 
turkus ant nekaltų armėnų, o 
paskui jų krauju pasinaudoda
ma, atkreipti Europos viesz
patysczių atydą ir per jų įsi- 
kiszimą, ypacz Maskolijos, 
iszsiliūsūti nū turkų jungo. 
Žinoma maskoliai daro, tai, 
kad paimti armėnus po savo 
lėtena; apie tai ir patys armė
nai gerai žino, bet jie mislyja, 
kad jiems taip iszeitų, kaip 
bulgarams, kuriūs maskoliai, 

iszvadavę nū turkiszko jungo, 
norėjo į savo cariszką globą 
paimti, bet ant to patys bul
garai jokiu budu nepristojo, 
o ir kitos vieszpatystės nepa- 
velyjo. 7 d. szio m. praneszė, 
kad Armėnijoje pradėjo ro
dytis aiszkus maisztas ir kad 
turkai vėl vienoje apygardoje 
1200 armėniszkų namų sude
gino ir gyventojus iszteriojo.

tawta® isz MqHs.
Vakar atsiliko lydėjimas 

mirusio caro Aleksandro III 
nū geležinkelio vakzaliaus iki 
Petrdpavlovskaijai cerkvei, 
kurioje carus laidoja. Man 
teko isz valdžios paliepimo už
imti vietą ant Nevskojo pros
pekto, kuriū lydėjo. Procesi-. 
ja buvo neapsakomai ilga: 
užėmė isztisą Nevskąjį pros
pektą. Apie pusę vienūliktos 
viskas sujudėjo: pradėjo eiti 
procesija. Isz pradžių traukė 
kariumenė. Toliaus neszė 
vėliavas beveik visų Rusijos 
gubernijų, tarp jų Žemaitijos 
ir Lietuvos. Toliaus ėjo nu- 
tėplioti aut didelių skridinių 
gerbai daugelio Rusijos pro
vincijų. Paskui — visos mi
nisterijos, su joms klausanczių 
mokyklų mokintiniai ir mo
kintojai. Skaitlingiausia 
buvo, žinoma, kariszka mini
sterija ir Szvencziausio (!) 
Synodo perstatytojiiis. Pama- 
ežius tą daugybę jų giedotojų 
(pievezije), djaezkų, d'jako- 
nų, popų, archirėjųt mielaszir- 
dystės seserų, zokonįkų ir jų 
perdėtinių -- nenorint atsimi
nė Puszkino eilės „Biesy“ 
(t. y. „Velniai“):
....... Skolko ich ? kuda ioh goniat, 
Czto tak žalobno pojut? 
Domovovo-li choroniAt?
Viedmu-1‘ za-muž vydajut?........
t. y.: Kiek jų? kur jus varo, 
Kad taip graudžiai gieda? 
Ar naminį velnią lydi?
Ar iszleidžia p. y. ženija) raganą?

Priesz kunįgiją neszė dar, 
tarp kitų daigtų, į 50—60 mi
rusio caro orderių ant tam-ty- 
ežia paduszkaiczių, ir visas ca

ro karūnas (vainikus), tarp jų 
ir lenkiszkąją. Priesz patį 
caro grabą ėjo popas Jany- 
szev‘as, mirusiojo nūdemklau- 
sys, ir neszė įkoną. Caro gra
bas buvo puikiai nnauksūtas; 
virszuje, -- brangus balda
chin as. Paskui grabą ėjo 
jaunasis caras — Nikolai lt, 
apsuptas isz abiejų szalių savo 
artymaisiais. Paskui — dau
gybė apicierių, turinezių ka
rabinus su bagnitais. To
linus vežė carienę, cariutes ir 
daugybę caro giminių.

Visa ta procesija iszrodė 
puikini, vienok, jei kas nebū
tų žinojęs, tai negreit butų su
pratęs, kad tai lydi .mirusį, 
kurio buk visi gailisi ir page-i 
dauja: butų greieziaus sakęs, 
kad Petropilėje apvaikszczioja 
kokį linksmą atsitikimą, jei 
jūdai baltos vėliavos ir toks 
jau m orų ap taisymas nebūtų 
pūlęs į akis. Niekur nema
tyti netikt verkeneziųjų, bet ir 
nuliudusių: visi tartum, džiau
gėsi, kad gavo progą savę pa
rodyti ir kitus pamatyti. Su
statytos glitos nūlatai ardėsi, 
nės visi, neiszskiriant nė ru- 
siszkos kunįgijos, dairėsi į 
szalis ir žiopsojo. Ką rusisz- 
ki laikraszcziai raszo apie pe- 
tropilieczių nusiminimą ir nu- 
liūdimą^ tai grynas melas.

Neteisybė taip-gi, buk caras 
nebijąs nihilistų kilpų. Va- 
karykszczia procesija aiszkiai 
rodo prieszingai. Szalimis 
ulyczių (gatvių) buvo abiem 
pusėm sustatyti raiteliai; 
drauge su procesija ėjo pilnai 
apginklūti kareiviai — taip gi 
abiem pusėm. Paežio jauno
jo caro užtvirtintame ceremo- 
nijale buvo paraszyta, kad 
paskui grabą tėvo eis jo sūnūs 
Nikolai II; paskui jį — du 
ministerial ir kiti 4 adjutan
tai; toliaus — Graikijos kara
lius, Anglijos įpėdinis ir kiti 
kunįgai kszcziai — pirm užru- 
bežiniai, paskui — rusiszki: 
tų kunįgaikszczių busę į 20; 
toliaus — caro Ii kusi jie adju
tantai ir svetimų vieszpatys-
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ežių pasiuntiniai. Procesija 
vienok pasirodė suvis kitaip. 
Caras nėjo vienas: abiem pu
sėm turėjo po 8 adjutantus 
(kurie turėjo eiti jo užpakaly
je); tokiu budu carą nelengva 
buvo nū kitų atskirti, o dar 
sunkiaus jį dasiekti. Užsaky
tų kunįgaikszczių (apart kele- 
leto raitų) suvis nebuvo gali
ma matyti: tūjaus paskui tą 
glitą, kurioje ėjo caras, slinko 
didelis pulkas apcierių, ap- 
ginklūtų nū galvos iki kojų: 
gal viduryje jų ir buvo keli 
kunįgaikszcziai, bet jų matyti 
nebuvo galima. Ant galo — 
visi ežia kalba, kad naujasis 
nuvirtimas nū sztangų trūkio 
vežanezio isz Maskvos į Petro- 
pilą, pobiedonoscevą, kuris 
vos gyvas iszliko, atsitiko nė 
netyczia, bet buvo užtaisytas...

Numirė Aleksandrui III, 
visi ežia tikėjosi, kad szitas 
jaunasis caras dūs žmonėms 
daugiaus liūrybės: jis bus, sa
kė, lyberatas, nės visus tėvo 
paliepimus iszpildo, kiek ga
lėjo, liberatiszkai; nekuriūs 
paliepimus atliko visai atža
gariai, už ką nū „batuszkos“ 
gavo nekartą lazda. . . . Da
bar vienok matyti, vėjas pa
pūtė isz suvis prieszingos pu
sės; du naujai iszdūtu mani
festu skaitė ir užtvirtino dar 
Aleksandras III — ir dvasia
jų visiszkai tokia jau, kaip 
manifestų Aleksandro III; 
Jygszczioliai dar caras neuž 
tvirtino (užtvirtino R.) kon
stitucijos ir liūsybių Finlan- 
dijos, pertai finlandiecziai dar 
jam neprisiekė (jau prisiekė 
R.) nori turbut suvis atimti 
Finlandijos konstituciją; ke
letas lenkų ponų, kurie nuėjo 
pas Varszavos general-guber- 
natorių Gurką — iszreiksjzti 
savo gailestį dėl caro numiri 
mo ir kalbėjo prąucuziszkai, 
kaip tai ikiszioliay visados da
rė, gavo nū Gurkos tikt tokį 
atsakymą: „ar szioki, ar toki 
butų lenkų jausmai, negalima
vienok užginti, jog Aleksan- jam paskirta buvo gyventi 
dro III vieszpatavimas buvo (t. y. anoje pusėje kaukazo)

dideliai laimingas ir garbingas 
dėl pa ežios Russijos....“: 
prietam isztarė tai neprancu- 
ziszkai, kaip buvo ikisziol pri
imta, bet rusiszkai....

Jei mes areziaus prisižiūrė
sime gyvenimui jaunojo caro, 
tai lengvai tą gisą suprasime. 
Caras turi tikt 26 metus; per 
visą savo amžį jis neužsiėmė 
beveik suvis vieszpatystės da
lykais ir labai mažai ką apie 
jūs iszmano. Jis ir jo jau
nesnis brolis Jurgis, apgarsin
tas dabar jo įpėdinių, žinomi 
buvo tikt isz savo girtūklistės 
dabar jo įpėdinių, žinomi bu
vo tikt isz savo girtūklystės ir 
paleistuvystės. Abudu mėgo 
pasilinksminti apicierių drau
gystėje ir tankiai atsilankyda
vo kliubus, kur praloszę api- 
cieriams visus pinįgus ir visai 

apsigyveno Aleksandro UI 
pusbrolis ne dviem vaikais 
maž daug tų paežių metų, ką 
Jurgis: jie susivaževę nesiski
ria 3—4 dienas ir linksminasi 
pagal savo . „rusiszką platų 
prigimimą“ (vo vsiu szirokuju 
russkuju naturu), taip kad 
2—3 nedėlias turi potam sirg
ti ir kelių mėnesių gydymas 
nueina ant niekų. Dėl ligos 
Jurgis negalėjo nė tėvo lydėti: 
isz Li vadi j os tiesiog vėl nuva
žiavo už kaukazo. į

Aiszku, kad abu tūdu caru- 
ku, užaugintu tokiu budu, ne
tikę yra visą Rusiją valdyti: 
po Nikolajaus II vardu val
dys keletas žemesnių kirminų, 
tigrių ir krakadilių. Nikolai 
II neturi tiek stiprumo ir isz- 
minties, kad galėtų iszsiliūsūti 
isz jųjų nagų. Visi žino, kad

pasigėrę, tapdavo iszneszti į 
uždengtą karietą ir nuvežti 
namon. Pirm keleto metų

jis nekenezia primestos sav 
mergos — Aliksos isz Gesse- 
no. Pirmai buvo įsimylėjęs 
į kokią - tai lenkę aktorką ir 
norėjo ją vesti, kada tėvas ne- 
daleido, įpėdinis bėgo su ja į 
užrubežį, bet tapo sugautas 
netoli Virbalio stacijos. Tė
vas iszpylė jam kailį ir liepė 
susižiedoti su Al iksą. Jis tai 
ir iszpildė. Vienok dabar, 
nors pats jau caras, nors galė
tų ją pamesti, neturi tiek 
energijos ir stiprumo ir už ke 
lėto nedėlių busią (jau buvo 
R.) vestuvės . . . 7

Pirm savo mirimo Aleksan
dras III paliko sunui regentus, 
kurių rodų turi, kiek galima, 
klausyti: pirmutiniu regentu 
paliko kunįkaiksztį isz cieso- 
riszkos giminės, kuris nieku 
ypatingu neatsižymėjo; antru- 
gi regentu paliko Pobiedonos
cevą, garsųjį kraugerį, o drau
ge ober-prokurorą Szvencziau- 
siojo ( !) Synodo....

Nėra ką apgaudinėti pa
ežius savę: valdė ikiszioliai 
Pobiedonoscevas, valdys ir to
liaus: da tiek bloginus, kad 
Nikolai II neturi nė tiek isz- 
minties, kiek Aleksandras III.
Petropilūje. 14 Lapkriczio,1894 m. 

yl. Pakalniszkis.

tėvas jūdu leido pasivėžinti po 
svietą: ežia jau liūsai, be jo
kios baimės galėjo atsidūti 
girtūklystei ir paleistuvystei: 
toje tai kelionėje sziądieninis 
caras gavo nū Japonijos po- 
licmono su szoble per galvą, 
nės persirėdęs lindo prie ko
kios tai japonietės, kuri jam 
dideliai patiko, o kurią gynė 
policmonas. ...; toje-pat ke
lionėje Jurgis Aleksandraitis 
gavo nesveikatą, sunkiai isz 
gydomą, nės jo jaunesnis kū
nas negalėjo perkąsti tiek gir
tūklystės kr paleistuvystės, 
kiek jo vyresnis brolis. Par 
važiavus į Rusiją, gydytojai 
nuspendė, kad jo liga dar gali 
būti iszgydyta. Tėvas para 
szė sunui dijėtą ir liepė ją, 
kiek galima, užlaikyti. Svar
biausias daigtas — ktųl Jurgis 
Aleksandraitis buvo visados 
ant liūso oro: ir miegant jo 
kambario duryik yra atidarytos 
į kitą kambarį,! kurio atdaras 
yra vienas langas. Carukas 
pradėjo taisytis. Ant nelai 
m ės netoli nū tos vietos, kur

Brolis ir sesuo.
Apysaka.

P ar a szė Vaikus.
(Tąsa) 

VI.
Paežiam gale miesto, szalia 

siauros, purvinos gatvės stovi 
augsztas, mėlynai czekas mū
ras. Sienos jo nusziupėjusios, 
storos augsztos durys iszrodo 
grumojaneziai: akys keleivio 
su ukvata kreipiasi nū jo, 
idant meilesnėms regyklomis 
iszdildyti tą nesmagų įspūdį.

Tas mūras stovi liūdniau
sioj kerezioje miesto, ant du
rių jo nėra jokio paraszo, vie
nok visi jį pažįsta.

Storos sztangos, sudėtos 
langūse, galėtinai apreiszkia 
ant ko jis paskirtas.

Tankiai tie langai atsidaro. 
Tada kelesdeszimts porų isz- 
džiūvusių ra^kų karsztligisz- 
kai įsikerta į sztangas, akys 
žiuri į neiszmierūtą regratį, 
ausys gaudo saldžius, oszian- 
ežius balsus liūsybės, o desėt- 
kai prislėgtų krūtinių godžiai 
gaudo lengvą orą. •

Bet daugelis isz tų akių jau 
žiuri netikrai: žmogus bijotų 
susitikti tokius du žiburiu va
kare... Veidai tankiausiai 
sudarkyti, — geltoni ir mėl- 
svai iszbalę.

Jau temstant kalėjimo lin- 
kon skubino trys vyrai. Bu
vo tai: Andrius, Kazys ir Szu- 
kietis.

Priėję prie durių, pabarsz- 
kino. Po valandai sugirgždė
jo sunkios durys, ir ant slenk- 
szczio pasirodė senyvas jau 
žmogus su didele mėlyna no
se. Drapanos reiszkė, ėsant 
jį kalėjimo sargu.

— Ar negalima butų ma
tytis su kaliniais? užminė An
drius.

— Galima - negalima - ta
rė senis krapsztydainas galvą: 
ale, mat, gana sunku. Rei
kia, taip sakant. . . .

Andrius įkiszo ranką į ki- 
" szenių. Priesz akis senio su- 

szvito sidabrinis.
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—* Dabar kas kits! - tarė 

godžiai, stverdamas pinįgą. 
Nuvesiu jus. Ale ką norite 
pamatyti ?

— Aleną Birkiutę, jauną 
moteriszkę, neseniai da atva
rytą.

— Aa! žinau, žinau. Da
bar viena sau buna, ba serga. 
Iszkada nabagės - nepripran
ta prie mus gyvenimo, o tokia 
jauna, glodna! Asz, taip sa
kant, suvalgau ant dienos. . .

— Ale netrukdykit! susi
mildami - pertraukė Andrius.

— Tiljaus, tūjaus. Asz, 
taip sakant, - murmėjo vesda
mas sveczius ant virszaus —: 
suvalgau kas dien po 4 svarus 
dūnos, mėsos, kaip sekasi, ne
ką mažiaus, ir szį tą iszgeriu, 
o ji nabagė nieko, - tik sėdi 
ir dūsauja. Tėvuli! sako, ar 
nieks neateina isz miesto? ar 
apie manę ne klausia? — ir 
tai beveik kasdien. Asz, taip 
sakant...

Czia senis nustojo sznekėjęs, 
nėa visi trys perėję kelis žing
snius siauru, tamsum karido- 
rium, atsitojo ties siaurom du
relėms, sargas ėmė krapsztyt 
raktus, kurių didelį pundą lai
kė rankose.

— Tai czia ji buna - tarė 
dėdamas raktą į spiną.

— Ligonį laikote užrakyta? 
Ar j ums negėda? — puryjo 
Kazys užpikęs.

. — Pas mus tokia prova - 
užbaigė senis ir dadėjęs: už 
adynos ateisiu, - nuėjo barsz- 
kydamas raktais.

Andrius pirmas atdarė du
ris. Kazys pro jį įsprūdoj 
kambarį. Pirmiausia į jo akis 
muszė szviesa isz prieszai sto- 
vinczio nžstangūto lango, pas
kui nūgos, nusziupėjusios sie
nos siauro kambario, kurio 
vienam kampe stovėjo ilga 
lova. Vienam jos gale ant 
sutrintų priegalvių tunėjo isz- 
balęs veidas ligonio.

Pamatęs jį, Kazys pūlėsi at
gal ir stumdamas Andrių tarė.

— Sargas apsiriko — czia 
ne ji. Eime!

Bet tas sulaikė jį ir tarė ra
miai !

— Nesiskubįk! czia’ji, tik, 
turbūt persimainius.

Tai pasakęs, Andrius įžen
gė ir atydžiai pažiurėjo ant 
serganczios.

Isz smulkaus jos veido be
veik nieko neliko. Tik jūdi, 
tankus plaukai, ilga, sudžiu- 
vus nosis ir jūdos akys, ap- 
skrieatos mėlynais ritiniais, žy
mėjo visą Alenos fizijonomiją.

— Persimainius, baisiai 
persimainius! — susznabždėjo 
Kaziui į ausį.

Szukietis įėjo paskiausias. 
Uždarė duris, žengė du žings
niu artyn ir valandėlę žiurėjo, 
lyg abejodamas. Staiga blak
stienos jo sukruto, antakiai 
kelissyk prasitęsė, - pats ne- 
dalaikė ir sparcziai užsisuko, 
bet nespėjo: kelios aszaros, di
delės, kaip žirniai, nusirito 
jam ant krutinės.

— Gėdykis, seni! ją sugrau- 
dysi — kumsztelėjo jam į szo- 
ną Andrius.

Szukietis, kiek galėdamas, 
malszino savo ūpą.

Alena tūmsyk nusiszypsojo. 
Szypsojimas, kuriam stengėsi 
dadūti žymę meilumo, taip bu
vo graudus, kad szirdį lyg su- 
replėm spaudė.

— Matyt, persimainiau, kad 
nepažinote? - atsiliepė silpnu 
balsu.

— Persimainiai, nabagėle! 
tarė Andrius melancholiszkai. 
Kazys sukando žandus ir su
gniaužęs kumszczias, keikė 
dvasioje Povylą. Szukiecziui 
kartu gerklėje pasidarė nū su
grįžusių aszarų.

Andrius atsisėdo ant krasz- 
to jos lovos. Akise jo žvilgė
jo tėviszka meilė, susimaiszius 
su neiszpasakytu gailescziu, 
kurią kaip galėdams malszino 
su pagelba geležinės valios.

— Nekoks czia tau gyveni
mas, nabagėle! Kankina tavę. 
Ar nedaro tau jokio paleng 
vjnimo?

— Sziokį tokį, kaipo ligo
niui. Ale bene czia mą taip 

blogai? Viena sau, galiu mis, 
lyti apie jus, — tai pasakius 
taip nusiszypsojo, kad net An
drius užsi grįžo.

— Klausyk, ar žinai viską, 
per keno priežastį czia esi ?

~ Žinau, žinau! - ir pradė
jo smarkiai mosykūti ranka, 
lyg norėdama nuvyti tą nes
magų atminimą. Da priesz 
mano suėmimą žinojau.

— Kaip tai! suszuko Kazys.
- ir mums nesakiai?

— Ne, ne, ne! kratė mergi
na galvą: - asz buvau po pri- 
sieką.

— Navatni prajovai! Kas 
tavę prisiekdino?

— Gal Povylas? užminė 
Szukietis, grieszdamas danti
mis.

— Daug pasakot! - tarė at
sidūsėjus. Dabar manęs nieks 
neprisiekdino; bet jei asz bu- 
cziau pasakius, tai butų kalbą 
apie Povylo praeitę, gimimą, 
o asz apie tai prisiekus tylėti.

— Judu nū seniai pasipa
žįstate? - suszuko Kazys.

— Taip - liūdnai nusiszyp
sojo Alena - ir asz prisiekus 
iki savo smercziai nieko neat 
dengti apie jį. Bet dabar. ... 
nedabaigė: nuleidus galvą ry
mojo valandėlę, lyg ko gailė- 
damasi, bet urnai akys ‘jos 
praszvyto.

— Dabar - tęsė toliams, ne
privalau tylėti. Nors sykį 
jums reikia atdengti tą baisią 
slaptą. Žinote, kas yra Povy
las? - Tai mano brolis!

Tarytum perkūnas isz blai
vaus dangaus trenkė į vidurį 
kambario. /

Andrius pakėlė galvą, isz- 
tempė kvailias akis ant Ale
nos ir žiopsojo kelias minu tas. 
Kazys tirptelėjo ir turbūt isz 
apsvaigimo norėdamas sėstis,
- kątik nepūlė, kėdės neradęs. 
Szukietis žengė atgal ir persi
žegnojo. Akys jo reiszkė bai
mę ir neiszpasakytą nusistebė 
j imą.

Pati Alena tarytum nepatė- 
myjo to įspūdžio. Nuleidus 
akis, malszino ant savo lupų 

gailų, skaudų, sarkastiszką 
szypsojima.

— Taip} Povylas - mano 
brolis — atkartojo, atsikvo- 
szėjus biskį klausantiems. Bai
si tai istorija! Paklausykit 
jos, - galėsite pasakoti savo 
vaikams...

Czia Alena atsikvėpė isz vi
sos krutinės, atsisėdo ant lo
vos ir pradėjO/Zlėtu balsu:

— Asz gimus isz pavargu
sių tėvų. Kątik da pradėtu 
szį tą nuvokti, jau tėvas manę 
pratino prie sunkaus gyveni
mo. Da buvau visai maža, o 
jau mą liepdavo szlūti aslą, 
neszti malkas ir virti valgyti. 
Kada asz apsiverkus klausda
vau, kur mama? tėvas kasžin 
kokiu slaptu balsu atsakyda
vo: „Nėr mamos“.

Ir labai nulindęs būdavo tas 
mano tėvas! Tankiai net 
aszaros rodydavosi jo akise, 
tankiai, sugniaužęs kumsczias 
grūmojo nežinia kam, o vis 
beveik nieko * nesznekėdavo. 
Galite suprasti, koks buvo 
mano augimas, o vienok tas 
mą ant naudos iszėjo. Var
gas iszmokino manę apsukru
mo, sunkus darbai sudrutino 
sveikatą; o sunkiai uždirbta 
dūna ne balzganumu, bet 
krauju atsimuszdavo ant ma
no jaunų veidų. Greit užau 
gan ir turėjau tada gražiai isz- 
rodyti, nes visi manim džiau
gėsi. Ir kaip asz buvau link
sma, kaip žaisdavau su drau
gei komis! Tik nuliūdimas 
tėvo mą ūpą gadydavo, bet 
ir prie to pripratau. O kaip 
mą buvo tada linksma, gražu, 
liūsa! Metai jaunystės, kas 
jūs mą sugražįs?

(Toliaus bus).

isz iiM im Awltt
— PI gi no alk, Pa.y (> (rru

džio. Plymoutho, ir vienas 
isz Edwarvdsvilles, lietuvisz- 
ki biznieriai susirinko pas J. 
Pauksztį, idant pasznekėti 
apie įsteigimą lietuviszkos nū 
ugnies apsaugojimo kompani-

/
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jos. Pirmiausiai tapo nurink
ta vyriausybė, prezidentas ir 
sekretorius, dėl vedimo susi
rinkimo. Po neilgo svarsty
mo, kompanija tapo užmegsta, 
prie kurios, kaipo sąnariai,! 
tūjaus prisiraszė szie ukėsai: 
Jūzas Pauksztis, Pranas Zda- 
navyczius, Silvestras Pjuksz- 
tis, Mikas Totorius, Jonas Žu
kauskas, Antanas Pajaujis, 
Aleksandras Maslauskas, Sta
nislovas Kernazickis ir Stanis
lovas Szakaliunas.

Vyriausybė tapo iszrinkta 
isz szių vyrų: S. Pauksztis 
prezidentas, J. Žukauskas ka- 
sierius, A. Pajaujis sekreto
rius. Dėl įtaisymo tūlų kom 
pan i j ai reikalingų dalykų są
nariai nutarė sumesti po $o.oo, 
ką septyni tūjaus ir padarė. 
Susirinkusiejie sznekėjo, 
kad kiekvienas kompanijos 
sąnaris turi iszsyk įmokėti 
į kasą $5(),oo, o paskui kas 
menū mokėti per visą metą po 
$10,oo, apart užtikrinimo (asi- 
kuracijos)Įmokesties. Trumpai 
aprokavus, pasirodė, kad tik 
devyni augszcziau minėti ūkė- 

z sai iszmoka per vieną metą 
įvairioms ugninėms kompani
joms į $1,500,oo. Isz jų gi 
daugumas moka daugiau kaip 
deszimts metų, tai gi, imant, 
kad visi tik per deszimtį me
tų butų mokėję, pasidaro 
$15,000,oo, isz kurių nei vie
nas per visą laiką nei cento 
negavo. Kaipo kompanijos 
pamatą ketino mažių mažiau
siai $25,000,oo padėti.

Susirinkimus nū pradžių nu
tarė kas nedėlia laikyti.

Antras susirinkimas buvo 
12 d. szio mėn. apie, kuri bus 

• kitame numeryje.

— Pittsburgh, Pa. 4 f rru
džio. Perleidome mes Pitts
burgh iecziai keturiasdesziints 
adynų dievinaldystę, kuri 
prasidėjo 29 Lapkriezio, o pa
sibaigė 2 Grūdžio. Mus kle
bonas kun. J. Sutkaitis užpra- 
szė visus lietuviszkus kunįgus. 
Laukėme tų atlaidų, norėdami 

susivienyti su Diėvu per szv. 
iszpažintį; laukėme taipgi at- 
keliaujanczių lietuviszkų ge- 
radėjų. Sztai 29 Lapk. tik 
vienas musų klebonas atpro- 
vinėjo dievinaldystę; po pa
mokslui pasakė, kad 30 Lapk. 
atkeliaus gar. kun. A. Burba; 
jeigu, sakė, norite katrie iszsi 
spaviedoti pas jį, tai praszau 
palaukti 1 Grūdžio. O kun. 
Burba atkeliavo da dieną pir
miau,ba 29 Lap. 11 vai. nak
ties. Isz tiek lietuviszkų ku
nigų vos viens atlankė mus 
ir pastiprino kaip dvasiszkūse, 
tai Į) ir tautiszkūse reikalūse. 
Petnyczios vakare, t. y. 30 
Lapkriezio po miszparų gar. 
kun. Burba pasakė pamokslą 
apie pragarą; pri vesdama vi
sokių faktų užtruko ilgą va
landą su pamoksi u,per kurį visi 
lietuviai susigraudinę pravir
ko. Ant rytojaus po diev- 
maldystei pradėjo klausyti 
iszpažinties, po puflfi septintos 
valandos buvo miszparai, po 
jų kun. A. Burba turėjo pa
mokslą apie reikalingumą isz
pažinties. Pamokslas taip 
užėmė klausytojus, taip lietu
viai susigraudino, kad airiai 
ir vokiecziai ėmė klausinėti, 
kas tas do kun., kad visi žmo- i nės verkia. Pittsburgh‘o len
kai neėjo į lietuviszką dievna į 
mį, ba bijojo kun. Burbos; jie 
sako, mes gana butumeėję' 
ant dievmaldystės į lietuvisz
ką bažnyczią, ale kad kun. 
Burba buvo, tai neėjome, nės 1 
jis mus iszjūkia kaip anglai 
žydus. Už tai mes labai esame i 
dėkingi, kad lenkai bijo kun. 
Burbos, pertai mes daug pa 
sinaudojame isz airių ir vo
ki ecz i ų, kurie atėję nesigaili 
centų.

Nedėlioję 2 Grūdžio po pas
kutinių miszių, kun. Burbai 
pasakė pamokslą apie pasku
tinį sūdą, žmonės netilpo baž- 
nyczioje: svetimtaueziai buvo 
beeiną laukan, ale, iszgirdę 
minavojant Dievo žodžius sve
timo kunįgo, visi susilaikė ir 
klausėsi. Tas pamokslas pa

siliks mųsszirdyse, pakol vėl 
neatsilankys pas mus gūd. 
kun. A. Burba.

Taipgi 2 Grūdžio vakare po 
miszparų kun. A. Burba vėl 
pradėjo tikrą patrijotiszką 
pamokslą, kuris taip žmones 
sugraudino, kad ėmė ant kelių 
pulti ir verkti.

Po pamokslui vietinis kle
bonas užpraszė visus lietuvius 
ant 3 d. Grūdžio vakare 7 va
landą susirinkti į bažnytinę 
hallę, nės busią sznektos tau
tiszkūse reikalūse. 3 Grūdžio 
priėjo pilna halle lietuvių ir 
lietuvaiczių.

Kun. J.'’Sutkaitis prakalbę 
jo pirmiausiai, aiszkindamas 
dėl ko mes czia susirinkome.

Fotam kun. A. Burba už 
praszė prakalbėti „Susiv.“ se
kretorių P. Naujokaitį. P. 
N. kalbėjo gana patr. lietu v. 
dvasioje apie reikalingumą 
draugysezių, ir, kad visi risz 
tusi į didelę draugystę „Su
si v“.
To tam kalbėjo „Susiv.“ gar
bės sąnarys kun. A. Burba 
apie tai, kaip senovės lietu
viai savo tėvynę mylėjo, kaip 
ją rėdė ir gynė nū prieszų.

Galop kalbėjo P. J. Siubi- 
nas apie Pittsburgo lietuvius 
ir t. t. Galop kun. A. Burba 
prakalbėjo antru kartu apie 
lietuvius iszvirstanczius į sve- 
timtauezius. Ant to kun. 
Burbos sznekta pasibaigė. 
Mes kun. Burbai sudedam visi
Pittsburgo lietuviai szirdingą 
padėkavonę per laikrasztį 
„Vienybę“.

Vietinis.

— South, Boston, Mass.
Mielas Redaktoriau!

Meldžiu patalpinti szitą ma
no laiszką į „Vienybę“.

Pereito mėnesio pabaigoje 
atvaževo pas mus eks-kunįgas 
Dembskis. Tūm tarpu buvo 
pas mus balius, ant kurio at
vyko Demskis, ir užpraszė lie- Tokia Dembskio sznekta pa- 
tuvius ant susirinkimo 30 d. darė tarp lietuvių nesuprati- 
Lapkriezio, ant 8 vakare. Ant mą: vieni sakė, kad jis gerai 
susirinkimo pribuvo gerokas sakė, kiti, kad ne. Pabaigus

lietuvių buris. Mat, Bostono 
lietuviai, kad tikt iszgirsta, 
kad atvaževo lietuviszkas ku
nigas, tai ir skubinasi jį pa
matyti, ba mislyja, mažu pasi
liks Bostone; taip ir dabar at
sitiko atvaževus eks-kunįgui 
Demskiui, nės apie jį ir jo 
darbus tik keli lietuviai teži
nojo, beje, kurie skaito lietu
viszkus laikraszczius. Pir
miausiai Demskis pradėjo sa- 

Ivo prakalbą į bostonieczius 
apie tai, kaip senovės laikūse 
lietuviai gražiai gyveno ir 
kaip stiprus buvo karžygiai, 
jog visus savo neprietelius pa
mynė po kojų. Kaip ir per 
ką papūlė lietuviai į nelaimę 
— sakė — kiti kiinįgai jums 
nesakytų, o asz pasakysiu — 
per jezuj.itus ir t. t. Toliau 
jis sakė, kad dabar nėra kam 

• Lietuvos prikelti, nės ką geri 
vadovai pradedą daryti dėl 
jos prikėlimo, tai kiti isz pa
vydo užbėgą visus jiems ke
lius ir tokiu budu nieko gero 
negalima sulaukti. Antgalo 
sznekėjo, kad lietuviai nepri
valą užraszinėti savo bažny- 
ežių ant Amerikos kataliszkų 
vyskupų vardo, bet tikt ant 
savo, todėl, sakė, ir jus kada 
statysite savo bažnyczią, ne- 
užraszykite jos ant jokio vys
kupo vardo, bet tik ant savo, 
nės vyskupai, turėdami ant 
savo vardo bažnyczias, užtrau
kiu ant jų skolas, kurių para- 
pijonai negalią niekados isz- 
mokėti, ir privedė, kad Buf
falo vyskupas užtraukęs ant 
lenkų bažnyczios $40,000 sko
los be žinios lenkiszkų kunį- 
gų. Jis sakė, kad mes galime 
būti gerais katalikais, nepri
gulėdami prie airių vyskupų. 
Ant galo iszsitarė, kad mes 
ką dedame pinįgus ant baž- 
nyczių statymo, velik leistu
me į mokslus kokį jauną lie
tuvį, isz ko daugiau naudos 
turėtume, negu isz bažnyczių.
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sznektą, parapijos prezidentas, 
pasakė, kad reikia kunįgėliui 
sumesti ant kelio po keletą 
centų; ką lietuviai ir padarė, 
sumesdami Dembskiui į$25oo. 
Po visam, vienas lietuvis už- 
praszė Dembskį, kad pasilik
tų Bostone kelias dienas ir 
iszklausytų szv. spaviednės. 
Ant ko Dembskis atsakė, 
kad mielai tai padarytų, jei
gu turėtų czėso, bet dabar tu- 
riąs skubintis į Freelandą, ka
me 8 szio mėn. busiąs pasz- 
ventinimas jo bažnyczios. Po 
to vienas parapijonas pakilęs 
padarė Dembskiui gėdą, saky
damas, kad tu nebūdamas ku- 
nįgu, nori ilsiems akis apmo- 
nyti, kas Dembskiui labai ne
patiko ir tūjaus apleido salę. 
Po jo iszėjimui taipgi buvo 
tarp parapijonų ginezų: vieni 
sakė, kad jis yra geras kunį 
gas, kiti, kad ne. Praszoma 
taipgi Freelando lietuvius dū 
ti mums žinoti per „Vienybę“, 
kokią Dembskis stato tenai 
bažnyczią. Jis sakė, kad jo 
bažnyczią szventinti atvažiūs 
vyskupas isz Visconsino.

Pas mus taip gi atvaževo 
ant apsigyvenimo Dr. J. An- 
džiulaitis.

, P. Parapijonas.
— South Boston, Mass. 3 

G rudžio. Musų D. L. K. Vy
tauto kareiviszka draugystė 
turėjo 2 Grūdžio mėnesinį su
sirinkimą, ant kurio gerokas 
skaitlius musų brolių susirin
ko. Pirmiausiai buvo per
skaitytas pereito susirinkimo 
protokolas, paskui buvo skai
tyta nauja konstitucija ir nu
tarta suszaukti 16 d. Grūdžio 
didelį masmitingą. Antgalo 
buvo atnesztos 33 knįgos, at
siųstos nū „Susivienyjimo“, 
kurias draugystė maloniai pri
ėmė. Už tas dovanas visa 
draugystė siunezia per „Vie
nybę“ „Susivienyjimo“ vy
riausybei szirdingą padėkavo-

Praszome už tai nepykti ir 
nepaturėti už blogą, kad, pa
gal draugystės nutarimą, buvo 

sekretorius paraszęs netikusią 
gromatą.

Pasiraszau vardan visos 
draugystės sąnarių, rasztinį- 
kas Konstantas Gediminas.

----------------------- — i -----------------

Apgarsinimai.
Pirmas masmitingaa karei

vi szkos draugystės D. L. K. 
Vytauto bus 16 d. szio mėne
sio ant salės 318 W. Brodway, 
South Boston Mass., 2-rą ady- 
ną popiet, ant kurio szirdingai 
užpraszome brolius lietuvius, 
lietuves ir lietuvaites, gyve- 
nanczius Bostone ir kitūse ap- 
linkiniūse miestflse ir mieste- 
liūse. Ant masmitingo bus 
keletas garsingų kalbėtojų, 
kurie sznekės apie svarbius 
dalykus, beje apie naudą ir 
vertę, kokią atnesza „Susivie- 
nyjimas“, apie pakėlimą lie- 
tuviszkos tautos ir t. t.

Draugystės Komitetas.

Nū Redakcijos.
Labai velitina butų, kad vi

sokį dalykai,’ kurie yra padė
ti dėl apgarsinimo laikraszty- 
je vardan visos draugystės, 
butų siuncziami į Redakciją 
su prispaudimu draugystės 
peczėties. Tai patėmyjame 
dėlto, kad kartais Redakcija 
nebūtų apgauta, o ir draugys
tė nenukentėtų.

Pastacziau-kalvę (kuznę) ir 
jau dirbu, bet vienam szlektai 
dirbti, todėl reikalauju part
nerio (dalinįko) su szesziais 
szimtais ir dvideszimts pen
kiais doleriais. Taigi jeigu 
atsirastų su tiek pinįgų, tai 
gali atsiszaukti ant szito ad
reso, žinoma, ne kitokis, kaip 
kalvis.

J. G. Kolitą
Rutherford N. J.

Frank Balaiszius Pricehurghe bei 
Pricevilleje Pa. 127 Main str. par- 
cluda didei gražų saliuną ir geroje 
vietoje esantį, ypacziai parankiai dėl 
lietuvių. Kas norėtų jį nupirkti, 
tegul pats atvažifija bei per laiszkus 
susinesza. ■

Adresas toks: Frank Balaiszius 
127 Main str.

Prjceburgh, Pa.

Balius! puikus Balius!
Per Naujus metuš (1 d. Sausio, 

utarnįke) szv. Kazimiero draugystė 
iszkels Plymoutl.te Pa., Peoples 
Theatre didei puikų balių, laike ku
rio dainus Plymoutho lietuviszkas 
choras gražiausias lietuviszkas dai- 
nas, o taip gi keli szviesus lietuviai 
trumpai pasznekės apie įvairius svar
bius lietuvystės dalykus. Balius 
prasidės nft 3 popiet ir tęsis iki po 
12 nakties. Grajis kugeriausia mu- 
zykė visokius lietuviszkus szokius. 
Taigi maloniai praszome visų bro
lių ir seserų, kaip vietinių, taip ir 
aplinkinių miestų ir miestelių, kad 
per szventą adventą dutų pasilsėti 
savo kojoms, o taip gi ir kiszenių 
netusztintų, ba, atėję ant tokio pui
kaus baliaus, turės gerokai kojales 
pavarginti, o isz linksmybės ir 
džiaugsmo užkaitusias szirdis rei
kalinga 4>us ir gi szaltu alucziu atvė
sinti.

Maloniai yra užpraszomi visi atsi
lankyti ant to* taip iszkilmingo ir 
trukszmingo baliaus.

Tikietas tikt 25 c.
Nil moteriszkujų nereikalaujama 

nieko.

Didei gražus Balius!
Szv. Antano draugystė padarys 

29 d. Grudžio, Kdwardsvillėje Pa., 
ant Sil. Paukszczio salės, puikų ba
lių, ant kurio maloniai yra užpraszo
mi visi ir visos. Bus szauni muzykė, 
kuri grajįs visokius lietuviszkus szo
kius. Prasidės ant 2 popiet ir tęsįs 
iki vėlam laikui nakties.

Tikietas 50 c.

Temykite!
Kas nori, dar gali gauti gra

žią ir didei naudingą knįgelę: 
kankinimas katalikų Lietuvo
je abelnai, o įpatingai Kva- 
žiuse. Prekė 30 c.

Adresas Dr. J. Stupnickis 
Box 615

Plymouth, Pa.

— Politikiszkas Sziupinys 
bus kitam numeryje.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jūzo Smulkio, 

jau 8 metai Amerikoje esan- 
ežio, paeinanezio isz Telszių pa
vieto, Kauno gub., isz Salantų 
miestelio ir parapijos.

Ant. Rimkus Box 282 
Edwardsville Pa.

Užmokėjo ii laihaszll.
“vienybe, lietuvniku”.

A. Bendoraitis Shenandoah
J. Grajauckas Pittsburgh
J. Bubel Graphitel
J. Macevioz Wilmington
P. Balsevicz Faluou
M. Motiejūnas Luzerne
P. Kimont Peckvill
A. Mikalauckas Bradinville

$2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„ 1 ><*<> 
„1,00 
„2,oo

Margumynai.
— Maksimo nauji iszrasti 

karabinai. Maksimas (pran
cūzas) iszmislijo naujus kara
binus, kuriūs sykį užstaezius, 
nieko daugiau nereikia dary
ti: patys 100 szuvių iszszauja. 
Karabinai tie vienok gana 
sunkus: sveria per 20 svarų ~ 
taip kad tiks tiktai ant karisz- 
kų laivų ir tvirtynėse (stipru
mose).

Puikiausia dovana ant Kakdu.
Nustebus sumažinimas prekės! 

Peržiūrėjimas Dykai! 
$20.oo stalinis apredalas tiktai $5.26.

Mi'h nupirkome ant bankrutiHzko pardavimo 
1,000 dailių dėžuezlų bu eidabrlniatH dalgtalii tiktai 
už 'j kaip perkant jiiH dirbtuvėj. Taipogi Ir mės 
dabar numažinamo preką dėl kožno nkaitytojaun 
n?it<» iaikruHZ.czio Bzitą dėžutę ’•* $5. 25 l’amln- 
lyk tiktaiI Daili didelė aksomu aptraukta dėžutė 
(tiktai dėžutė verta $5) talpinanti savyje aekan-
czliin žymiai paaiilabrtitun Matavus daigtun: ti 
Peiki, (J Sz.akntėnj 6 Szauknztai, U maži Szauknz- 
t ūkai, Peilin dėl nvlento, Szaukaztukaa dėl cuk- 
riatiH ir Žiedas dėl abrupukų. Tan vlakan talpina
nt toje dėžutėje. Tie nidabriniai daigiai verti yra 
15 dolerių.

tszkirpk nzltą apgaralnimą ir prlniųnk bu savo 
vardu ir pilnu adresHii, o kada apltAkyeim tai tą 
paežių dieną niiBlųaiim*. Gali peržiūrėt antes- 
preano, jeigu patlkH tai užmokėk $5 25 o bun tavo. 
O jeigu kas laz nkaitytojų nzito laikraszczio atatųn 
$’> 25 per money order, tai gaus labai puikią dova
ną, niųak tujaua pakol dar yra nelezparddtos.

ATLAS WATCH CO.
Masonic Temple, CHICAGO, Hl.
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Diedai.
(Strijai, senftliai, ainiai)

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

Kunįgas (szalyj:). Jis savo, asz savo, nemato, neiszgirsta. 
Prie pustelnįko: *
Vienok permirkytas esi nabagėlis,
Iszblyszkai, perszalai, drebi kaip lapelis, 
Kas nors esi, ilgą kelią turėjai žygiftti.
P u s t e 1 n į k a s . Kas esu? - dar anksti yra, negaliu biloti,
Einu isz tolo, iszpeklos, ar rojaus, nežinau,
O eidamas į tą szalį, czionai atėjau. ..
Tftm laiku mažą persargą dftsiu tav tikrai.
Kunįgas.

Su jftmi matau, kitaip reikia kalbėti,
Pust? ei n įkas. Parodyk - nės kelią į smertį labai žinai? 
Kunįgas. Gerai, gatavas esu visaip tarnauti, 
Bet nft tavo amžiaus, norint į grabą spėti, 
Perdaug ilgumi vieszkeliumi reik keliauti.
P u s t e 1 n į k a s .
Su nusiminimu, liūdnai pats prie savęs:
Ak, ilgą kelią greit spėjau sukeliauti!
Kunįgas. Dėlto sergi ir pavargai be malonės.
Stiprinkis, tftjaus valgį, gėralus statau.

Su bludėjimu:
O paskui eisim?
K u n į g a s .
N usij tikdamas:
Darysime pasitiek imtis dėl kelionės.
Ar gerai?
P u s t e 1 n į k a s .
Su iszblaszka ir netOmijimu:

KunįgaB. Eikite czion vaikai, tėmykit ką sakau!
Szitai turim namftse mielą svetį:
Kol asz pagrysziu, masinkit jegamastį.
Iszeina:

Apsidairydamas:
Dėlko tamsta taip cziudiszkai parėdytas?
Kaip baidyklė, ar žmogžudis pasakose,
Isz įvairių szmotų apvalkas sutaisytas,

Iszdėvėta drobė prie gelumbės gražios?
Tėjima sztiletą, pustelnįkas slepia aną:
Koki tai ant virvutės blizganti bleka?
Ant tavęs karoliai, kaspinai popieros?
Kva kva kva kva!
Dyvnas esi - reik jftktis isz viso vieko!
Kva kva kva kva!
P u s t e 1 n į k a s . ]
Paszok isz vietos neva ką atsiminęs:
Jftktis isz manęs neiszpftl jums vaikeliai!
Vieną moteriszkę jaunystėje pažinau:
Ir isz tos, kaip asz, priežasties nelaimę macziau,

Taip ji rėdės ir ant galvos buvo lapeliai.
Kad įėjo į kaimą, visas kaimas sujudo,
Jos vargą jftkais ėmė lidėti,
Bėga, szaukia, nepaliauna jftkauti;
Ąsz vien kartu jftkiaus iszbludusio budo!
Kasžin ar ne už tą? — Tiesus Dievo likimas!
Bet kas tada galėjo iszspėti,
Kad paveidi jupa bus mano apvilkimas?
Asz buvau toksai laimingas!
Giest:
Kas nepažįst meilės, tas gyven laimingai:
Tam naktis rami, diena parein nenftbodžiai.
Kunįgas ateina su vynu ir torielka:
Pustei n įkas.
Su priverstina linksmybe:
Kunįge, ar tu mėgsti liūdnų giesmių klausyti?
Kunįgas. Gan jų prisiklausiau, aczių Dievui daryti!
Bet nežudyk vilties — po liudnasties linksmybė.
P u s t e 1 n į k a s .
Giest:
O n ft bodu ją palikti,
O sunku prie jos atvykti!

K u n į g a s . Paskui apie tą, griebkimės prie torielkos!
P u s t e 1 n į k a s . Paprasta giesmė, rasi geresnių daugybę!
Su n usij Akiniu imant knįgą isz sziepos:
Ar pažįsti gyvenimą Elioyzos?
Ugnyje ir aszarose žinai Verterį?
Giest:
Tiek asz isztvėriau, tiek gi iszkencziau,
Gal po smerties tų skausmų nekentėsiu,
[Jeigu lengvią uždegą pažeidžiau,
Tą pažeidą kraujumi užmokėsiu.
Pagauna sztiletą:
Kunįgas.

Padūkėli! ar gali? — Ką tai gal ženklinti? 
Atimkit geležį isz rankų. — Brolau klysti! 
Tokia mislis! — Krikszczionis esi reik atminti;

P u s t e 1 n į k a s . O tu kunįgeli, nelaimę ar pažisti? 
Kavoja sztilotą:
Bet gerai! nereikėjo man griebtis priesz czėsą.

Rodyklė ant devintos, trys žvakės siuncz szviesą.
Giest:
Tiek asz isztvėriau, tiek gi iszkencziau,
Gal po smerties tą skausmą nekentėsiu,

Tą pažeidą kraujumi užmokėsiu.
Dėlko taip daug esi numylėta, 
Kam asz susitikau su tavo vižiumi?
Vieną rinkau isz mergaiczių viso svieto,
Ir toji prikalta svetimu žiedumi!
Ak, jeigu tu pažįsti Goethą vokiszkai,
Kad drauge jos balsas, fortepijano skambėjimas!
Bet ką? tu garbės Dievo daboji tikrai,
Tav tik rupi tavo būvio prigulėjimas.

(Toliaus bus.
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Paveikslas!
Nori gražu tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą „KRAŽIŲ 
SKERDIKU'. Kiek vienas 
lietuvis turintis nors kibirkaztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namus© paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centu.
AdrM" A. Ossowski,

296 W. Division str., Chicago Ill.

Vaikų knlngelė „ „ 15c.
Moksliszki rankvediiai ir

kitokios knįgos
Lietuvlszka Gramatika paraszyta 

kunjgo Mlkolo Miežinio 50c.
Abėcėla „ ,. 30c.
Knlnga dėl Iszsimokinimo rokundų 25c.
Knlngadėl iszsimokinimo visasvietinės kalbos 15c
Apie buwlmu Diewo ,, ,, 5c.
Grieszntnkas priverstas metavotis ,, 15c.
Pamokslai apie trusų ,, ‘ ,, 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
Szkala su kalba „ „ 20c
Prleszauszrls „ „ 20c.
Kaip (gyti pinigus ir turtų „ 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.

Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 ct.
Witaslr Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos S. per Deoklecijana 95 ct.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

,,"Valtis”, 
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali
kas užlaikyti savo namSse.

Ant metų kav.tftja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. Į Europą l|dol.
- ■■ ■■■—«—"■ v?  —     —' ’  *        -

Kningos
pargabentos isz užmarės:

M aidu knįgos,
Aukso Altorius, arba Skaitinis danglszku skar- 

bu 2.00 Iki 3 00.

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

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

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

Pamokslai ant didžiųjų mėtinių ssvencių ir di

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

Kamę praititoojo per ilgus metus, 
greitai iszgydo su kiigeriausia pa
sekme visokias ligas; vyrų, moterių 
ir vaikiu Apie ką liudyja ir daugy
bė prisiųstų padėkavonės laiszkų.

Gyvenimas ir otllsas: ,i r>
28 Cherry Street, llyillOUth, I ft. 
Atsilankymo valandos:

nu 9 ryto iki 3 po plet ir nu 6 Iki 9 vakaro.

Geriausi ir pigiausi <!

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

Wilkes-Bairė’je, Pa.

Dykai Tikras
Eigen Dziegorelis

Garbe Dlewuj ant auksztybės „ „ „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkog ,, 75c.
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.
Istoriszkos doanszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „ % 23c.
Gyvenimas Marijos „ ,, 20c.
Menno Szwenczlansios Marijos Panos 30c.
Sopnlej Motynos Diewo ,, ,, 20c.
Evangelijos supuikeis apdarais 1.00c.
Gywenimaj Szwentujn, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,, ,, 05c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

tižiosios nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžel, 35C.
FHiotea arba kelias į maldingų gyvenimų 50c.
Pokills Hzventųjų ,, ,, >> 15c.
Iszgnldima-s metiniu szwenczlu

labai naudinga kningeiė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, 40c.
Kas yra griekas! ,, • f 15C.
Nekaltybė ,, 20c.
Vartai dangaus „ 15c.
Pekla, arbi amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nddai; su iliustracijomis 30C.
Garsas apie bajaybes Diewo sudo 25c.
Raktas į dangų ,, »> 15c.
Didžioji nedėlia „ $$ 5c.
Kaip Bumenijų nuspakajįti >$ 15c.
Vadovas Į dangų ,, 40c.
Prisigatavojimas ant smerezio >» 40c.
Draugija dėl duszių ,, 1$ 5c.
Lletuviszkos miszlos ,, H 10c.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Co p y r i u h t s 
nnd Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can bo 
secured or not, freoof charge. Our fee not duo 
until patent is allowed. 3*2 page Houk Pree.
H. B, WILLSON Sl CO., a ttorneys at Law, 
0pp. U. B. pat. omce. W A8HINQTON, D. O.

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Atsiųsk szltų apgarsi
nimų su savo pilnu ad
ressu, o įneš atsiųsimo 
tikrų ELGIN DZ1E- 
GOUfiLĮ dykai ant 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materijolas isz- 
rodo toks kaip tikro 
aukso dziegorėlls už 
iji40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžial ant express 
oillce ir jeigu misliji 
kad geras pirkinys, tat 
užmokėk express agen
tui $9.25 irexproeso ka- 
sztus, o dziegorėlls bus 
tavo. O jeigu nori dal
ių lenciūgėlį, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pa</.tavais ženkleliais

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovė! Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls k m. Potravycziaus j Vilniaus 

džlakonystės kunlnųus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knfgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žiponė „ „ 40c
Žirgas ir valkas „ ,, 20c.
Vytautas didis Lietuvos kunlgalksztls 30c.
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Auszra” keturių metų puiki&se apdar&se

ZOUĖOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma,

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraszytas Siinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,(0.
Kuropos Istorija su žlamlaplals „ 50 et
Lletuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ ,, ,, „
Ankso Verszis, labai puiki drama ’,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų k ir ilienė Ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 1:36J m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Hlstorlje gražios Katrukos Ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
Isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c.

Hlstorlje isz laiko Francu/.kos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. [40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis — — 80c.
Juozapai Konluszewskls, arba kankinimas

U atjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.

Namelis pustelnjko —• — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko 

80 ct.

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

arba money order, tai mes prisiusime tav isz. gero 
materijolo auksu pleitįtų lenciugėl|, vertų $3.50, 
arba at-iųsk $9.25 su orderiu, lenciūgėlį gausi dy
kai. Antraszas szioks:

VVilXoll Co.
Masonic 'CHICAGO ILL.

Visados pigiausiai.
ŽiTirėk.

DOVANŲ ANT KLĖDŲ.
V į/

25c.

10c.
po $1.23 knlnga, visas perkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis s „ „ 15c.
Vltollorauda, puikus poematas Isz

ssnovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 1.25c. 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvyniazkos giesmės — — 5c.
Jdkaunos dainos „ „ 5c.
Naujos dainos ,, ,, 10c.
Birutės dainos „ ,, 10c.
Tėvynainių giesmės „ „ 40c.
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,

Ariel kų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

zVteik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 15c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 20c.
Kas teisybė tai nomelas puikios apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo 15c. 
Pajndįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

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

Pasaka ape Bzaltabnzlus (jdkinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c. 
Mužikėlis ,, M „ * 15c.

„ „ ponawojlmo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu Isz

„ ,, czesu svajnos 1863 metu
Prawadnikas angeiskos kalbos neabdar.

,, ,, „ abdarytas
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaldlnas „ ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Filypo Karejwlo
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles 
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo „ ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, „ „

40 et. 
$1,00 

$1,25. 
$1,00.

$1,50 Ct.

50 et. 
akis

15 et.
65 et.
25 et.

nni/AUAI Dalina II prabos paaukaiitae 
UUihIsHI laikrodėlis kiekvienam skaity

tojui ežio laikraszczlo. Isz- 
.iSfl kirpk Hzitų apgarsinimų ir 

atsiųsk mums su savo var- 
Ą°5 du ir pilnu adressu, o mes 

tav prisiusimo paaukautų
^$|l^ Laikrodėlį per express'^ 

ant peržiūrėjimo, o apžiu
rėjus, jeigu palygini su 
$25 oo laikrodėliu ir atra
si JĮ tiek vertu, tai užmo
jęs $3 25 gali pasilikt, o 
mes prlslttncziame savo 
užtikrinimų, jeigu nebūtų 
geras tai iki metų gali būti

siigrųžįtas, o jeigu gali tai paniuk jų 6, tai tu gau
si vienų (lOYlinai. Raszyk ktigrelczlausiai nės 
tik per 60 dienų taip pardavinėsime dėl parodos.

Antraszas

W National MTg & ImportingCo.,
334 Dearborn Str., CHICAGO, 111.

už geriausius visoje Amerikoje, <

.Mus susipaži
nimas yra ilgas 
o mes visados tų 
laikome kų pri
žadame. Per 60 
dienų tik pardu- 
slmo juml szl- 
tus tikrai 14
prabos auksi
nius dzlegorė-
iltis. Dubelta- 
vi luksztai, isz 
galo užsukami 
ir pritaisyti su 
tikrais Ameri
can viduriais. 
(Sakysi nepigei) 
1^7.75, vertas 
mažiausiai $25.- 
oo pas bliu dzlo- 
gornįkų Dzie- 
gorė'lai su ge
riausiais „ak
menimis” luk
sztai pripažinti 
i da gi atsiusime

ant 20 metų užtvirtinimų. Tie dziegorėliai laikys 
tavo gyveninjui, Ir nėra geriau Jaikanczių laikų 
ant svieto. Atsiųskit orderius ko greieziau- 
sifti, iszklrpk szitų apgarsinimų ir atflųsk mumis 
su savo pravarde ir pilnu adressu, o mes atsiųsime 
dziegorėlį ant peržiūrėjimo. Jeigu tav*nepatiks, 
nereikalauji mokėt už jį. Daneszk taipgi kok| 
nori, vyrlszkų ar moteriszkų, ir kokį didumo. Jei
gu atsiųsi 50c. groinatoje, mes atsiųsime su dzlo- 
gorėliu 14 prabos paauksinu lenciugėlj, (nau
jausios mados) vertų $:j oo, arba atsiųsk mumis 
$7.75 už dziegorėlį, per money order arba registrą- 
votoj gromatoj, o lenciūgėlį gausi DYKAI. Ne
lauk bet raszyk pas mus kaip greitai gali.
Adrese BED gTAB WATCH CO.
315 Dearborn Str., CHICAGO, Ill.




