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1 Wil, It 18 Gl’lltt
Isz svarbiausių ženklų Ame

rikos lietuvių tautiszko kili
mo ir paszokimo apszvietime 
yra sutvėrimas teatrai iszkų 
draugysczių bei. truppų, ir 
perstatymas ant scenos įvai
rių, ypacz patrijotiszkų, daly 
kų.’ Jau buvo lietuviszki te
atrai Chicago j e, Scrantūse, o 
svarbiausis Plymoutlie. Bu
vo dar ir kitūse miestūse. 
Paskutiniame laike tas dar 
labjau pradėjo rūpėti musų 
broliams ir jie ėmė gana 
karsztai apie tai rūsztisi. Pit- 
tstone jau nū poroms nedėlių 
susitvėrė teatrajiszka draugys
tė, tarp kurios sųnarių randa
si ir lietuviszki biznieriai, ir 
mokinasi perstatyti ,, Kražių 
skerdynę“.

Už tų darbų reikia isz vie
nos pusės pagirti Pittstono 
lietuvius, o isz kitos pabarti: 
jie geriau butų padarę, savo 
ir lietuvystės vardų augszcziau 
pakėlę, jeigu butų mokinęs! 
ne „Kražių skerdynę“ persta
tyti, bet kitų kokį veikalėlį, 
nės „skerdynę“ Plymoutho 
truppa labai gražiai perstatė 
Plymoutlie, taigi ir kilusi* 
miestūse gali tai padaryti. 
Kam tai antras darbas, laiko 
ir piiiįgo gaiszinimas. Žino 
ma, jeigu toli gyvenantiejie 
lietuviai, pas kūrins nuvažiū- 
ti isz Plymoutho didelis kasz 
tas, tai darytų, nieko negalima 
butų pasakyti, kaip tik pa
girti.

Taip gi ir Pittsburglie už
simezgė lietuviszka teatralisz
ka draugystė, kuri perstatys 
26 Grūdžio: „Kražiecziai*)“, 
o po tam žinoma, ir kitus daly
kus. Kaip girdėti, Chicago j e 
bus irgi perstatyta ,,skerdy
nėm. Philadclphijoje lygia da
lia organizūjasi liet, teatra- 
liszka draugystė, kuri, rodos, 
mėgins mokytis „Aukso ver-

*) Apie tai isz „Liet.“ dasiZinojo- 
me. Mums rodosi, kad bus „Pir
mutinis degtinės varytojas“ persta- 
nytas.

szis“. Žinoma dar labjau su 
I knistų Amerikos lietuviai, 
i kad butų tarpe jų daugiau su- 
prantanczių, . galinczių būti 
vadovais tame dalyke, o taip
gi, kad butų daugiau atsakai! 

(ežiai paraszytų tani tikrų knį- 
gU'U-

Kurie esate kaltais už „Vie
nybę“ užsziūs metus, meldžia 
me pasiskubiti užsimokėti, o 
taipgi atnaujinti prenumeratų 
ir už ateinanezius. Kurie pa
siskubins prisiųsti užmokestį 
už 1895 metus, gaus gražių do
vanėlę.

Pereitame numeryje, patė 
myjime žinioje apie suvieny- 

(jiinų katalikų bažnyczios su 
i schyzmatiszka, stovi: rytine 
I katalikiszka, vakarine grai- 
; kiszka, vietoje vakaryne kat., 
rytine graik.

Edvvardsvillėje Pa., bus ba
lius 26 Grūdžio, o ne 29, kaip 
buvo pereitų sykį raszyta.

Plymoutlie. Pa., 11 Grūdžio, 
po keturių deszimtų adynų at
laidų, lietuviszki Amerikos 

; parapijų klebonai uždėjo pat- 
rijotiszkai pagelbinę draugys
tę. Draugystės vyriausybė 
szi: prezidentas kun. J. Žeb- 
ris, sekretorius kun. J. Žilins- 

| kas, kasiulius kun. P. Abro
maitis. Puikus tai užmany
mas ir graži pradžia: kada 
Amerikos kunįgai susirisz į 
vienų tvirtų patrijotiszkai 
draugiszkų riszį, nereikia abe- 

įjoti, kad ir visi Amerikos lie
tuviai, sekdami savo vadovų 
paveizdų, susivienys tarp sa
vęs tikra broliszka, tėvynisz- 
ka meile, ir darbusis suvieny- 
tomis pajiegomis dėl savo ir 
dėl savo tėvynės labo.

Reikia nusistebėti isz sav- 
meilės Amerikos lietu viszkų 
laikraszczių, kurie apart „Gar
so“ apie tokį patrijotiszkų ir 
didei prakilnų dalykų, kaip 
perstatymas ant scenos Ply
moutlie Pa., „Kražių skerdy- 
nė“, nei paminėte nepaminėjo.

Jeigu garsino apie tai sve- 
timtautiszjd laikraszcziai, tai 

Įtū labjaus reikėjo pasirūpinti

lietu viszkiems, ypacz „Lietu
vai“.

Velijame visiems savo abo
nentams perleisti szventas Ka 
lėdas kūliu kimiausiai su nau
da kūno ir duszios.

Isz Lietuvos.
— Kauno gub., Szaulių 

pav., Lukniszkių parapijoje, 
maskoliai neseniai atėmė Kau-
notavo bažnyczių, ir sugriovė 
jų. Netoli nū bažnyczios bu
vo koplytėlė, kurioje ilsėjosi 
kūnai pp. Kaunackių, funda
torių, tos bažnyczios. Koply
tėlę ir-gi sugriovė ir ant jos 
vietos stato dabar cerkvę.

— Ikz Slonimo pavieto 
(Gardino rėdybos) raszo į 
„Kraju“, kad neseniai Diatla- 
vos miestelvje (Zdzięsiol) *)

*) Arti Diatlavos yra trys lietu
viszki kaimai gudais apsiausti 
per gaisrų apie 20 namų sude
gintų tapo, p. Stravinskis ir jo 
pati, dvaro Nakrzyžak savinį- 
kai, dėl padegėlių pirmų pa 
geibų davė, prie to dar ant 
namų atbųdavojimo davė nie-. 
degų,, idant galėtų greitai savo 
namus atbudavoti. Pone 
Stravinskienė dykai gydo li
gonius, savo vaistus jiems dė
dama.

Vyriausia pacztų ir telegra- 
pų už randy m as praneszė, kad 
Vilniaus rėdyboje 15, Kauno 
rėdyboje 3, o Suvalkų rėdy
boje 13 paezėdijimo kasų ati
dengta tapo.

— Tauragė, Resiainių pav. 
ant Prūsų rybos. Czia per 
turgaus dienas atvažiūja isz 
Prūsų pirkėjai dėl valgomų 
dalykų supirkimo, kaipo tai: 
mėsos, sviesto, kiauszinių ir t. 
t., prie ‘žydų faktorių pagel
bės, taip kad dėl vietinių pir
kėjų tiktai tas liekta, kas nū 
anų atlieka, arba reikia labai 
brangiai pirkti. Pertai ge
ros Smetonos niekados negali
ma gauti, o jeigu gauni, tai 
1 tokia miltų koszė su iszsukų 
primaiszymu, o ne tikra sme- 

‘ tonų.

Ant plianto ulyczios yra 
stulpai su liktarnomis, bet 
anas tiktai tada uždega, kada 
isz Resiainių spraunįkas atva- 
žiū j a. Lentiniai trotuarai yra 
taip bjaurus, kad eidamas ga
li nulaužti kojų arba pulti į 
gilų rėvų. Tie trotuarai nū 
purvų ir sniego niekados ne
valomi. (Prib. Kov. Gub. 
Ved.).

— Vilniaus. Ant upės 
Nerio po Vilniaus gelžinis til
tas jau yra gatavas, anas kasz- 
tūja 200,000 rublių, isz kurių 
60,000 rublių davė miestas 
Vilniaus, o kiti pinįgai su
rinkti isz rėdybos. Dabar tas 
tiltas dėl pėkszczių ir važiū- 

janezių atidengtas tapo.

— Krupiu par., Szaulių 
paviete, gauname sužinoti, kad 
ten gaspadoriai nei pernyksz- 
ežiais, nei sziomecziais rugiais 
nesidžiaugia. Pernykszcziai 
javai pakilius (naszus) nebuvo 
'arba kaip czia sako rasinės ne
turėjo, o sziometiniai rudeni
niai ne įžėlė. Labai prastai, 
kad czia žmonės ant laukų 
niekur dobilų nesėja ir gyvu
lių neaugina, kurie už javus 
(langiau atnesztų naudos.

Javai vienok yra labai pi
gus geriausių rugių pūras 1 
rub. 60 kapeikų, miežių 1 r. 

.35-40 kap., žirnių 1 r. 50 
i kap., bulvių 45-50 kap., avi
žų pūdas 40 kap., sviesto sva- 

i ras 25 kap., 8 kiausziniai 15 
kapeikų. Žalios kiaulienos 

.svaras 20į kap., rūkytų laszi- 
nių svaras 25 kap. Svaras 

jautienos 6 kap., avienos 5 
' kapeikos.

Nežiūrint ant to žmonės vie
nok ir žemes perka ir prekys
tes varo: Taigi Martiniszkių 
dvaras iszdalies yra pardūda- 
mas, o žmonės labai lengvai 
gali ten žemes nupirkti, nės 

i ant iszmokėjimo po 4-5 rub- 
•lius\ū desetinos ant metų. - 
Prekystės dalyke sziezionai p. 
Bitinas isz Szliukszczių kaimo 
pagarsėjo, kuris visokiais
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daigtais, o jų tarpe kiauszi- 
niais ir kiaulėmis prekiauna. 
— Isz Krtipių par. pirm ke
lių, metų iszėjo į Helsingforso 
miestą į Stirnius (į Finlandi- 
ją) p. Valantis. Tas vyras, te
nai didelį trakterį uždėjus, 
ant to gerus pinįgus uždirbda
mas, bagocziu pastojo. Taigi 
neseniai anas dėl Krtipių baž- 
nyczios septynis labai dailius 
liktorius iszprovijo. Czia isz 
Laumėnų kaimo yra kilęs mu 
zikantas Gėdrutis, ant visokių 
instrumentų grajiti mokantis. 
Anas moka taipojau vargo
nus ir fartepijonus sustraijyti. 
Krtipiszkiai sako, kad ant czie- 
los Kauno rėdybos p. Gedru- 
tis yra pirmas muzikantas.

Nū visų Szventų vėl gražios 
dienos atsirado. Pora nak- 
czių buvo be szalnos ir mėne
siena, nės dabar pilnatis, be 
lietaus ir szalto vėjo. Musėt 
tiktai po Kalėdų tikra žiema 
pasirodys, bet dabar kailinius 
retai kas vartoja. Gyvuliai 
seniai tvarttise, nors galėtų 
ganyti. Szįmet paszaro dau
giau.

Arti Josvainių, Kauno pa
viete, atsirado pranaszėja (jas- 
novvidząca), kuri žmonėms ap- 
reiszkia ateitę. Szmotas žmo
nių tenai važitija ir sako; kad 
ana iszspėja.

Arti Jtidaiczių, Kauno pav., 
mirė dabar nti szimto metų 
moteriszkė, kuri pirm smerties 
liepė savę senoviszku lietu- 
viszku budu nomete ant gal
vos ir drobulėje užviniota pa
laidoti.

Vilniuje, dabar Ostrobra? 
mos bažnyczią ir koplyczią 
taiso, pertai prie koplyczios 
laipsniai yra sugriauti ir prie 
jos dabar prieiti negalima.

— Szaulių pavietas. Apie 
javų prekes Papilėje gali isz 
reikszti szitas iszrodymas: 
ant purų, kurie czia turi po 
27 gorczius mieros: kvieczių 
pūras 1 rub. 80 k. iki 2 rub

lių, rugių 1 rub. 50 k., mie
žių 1 r. 20-30 kap, avižų 
80-90 k., žirnių 1. r. 50 k., 
bulvių 40 kap., linų punde
lis (25 svarai) 80-90 kap., 
sviesto svaras 25 kap., de- 
sėtkas kiauszinių 15 kap. — 
Javai pigus, pertai visi pra
dėjo javais gyvulius szerti, o 
paskui jūs pardtiti. Pienin
gas karves ir kitus ant mėsos 
gyvulius labai pradėjo į Pru
sus traukti. Taipo jau kiau
lės, dėl kurių prusai jau porą 
turgų Papiljje padarė. Žą
sys taipo jau yra superkamos 
ir gelžkeliu į Vokietiją gabe
namos. Avys vėl dėl užrube- 
žio superkamos yra. Žodžiu 
sakant, visoki paukszcziai ir 
gyvuliai turi gerą prekę ir su 
nauda gali būti pardtiti. Ar
klys septynių metų, vidutinio 
ūgio, pigiausiai kaszttija 70 
rublių. Pieningos karvės 30- 
40 rublių. — Szakinos para- 
rapijoje ir visoje Lietuvoje 
žmonės gtidžiasi, kad rugiai 
szį rudenį neįžėlė, ir kad ru
giai, kuliant, nenaszus pasiro
dė, vasaroj as daug naszesnis. 
Bulvės taipojau nevaisingos. 
— Žmonės neserga, bet kitur 
nti krauligės galvijai pradėjo 
dvėsti. Kaipo tai Dobikinė- 
je prie Liepojaus gelžkelio 
padvėsė ta liga keliolika kar
vių.

Gruzdžių bažnyczia kasžin 
kada bus pastatyta, nės para- 
pijonai dar negauna nti rando 
pavelyjimo.

Ponas Tovianskis Szakino- 
je buvo kolionijaliszką kromą 
uždėjęs, bet, konkurencijos su 
žydais nedalaikydamas, nti 
Šzvento Jono aną mesti turė
jo. Gal po jo kitas bus lai
mingesnis!

Algos sziame paviete szei- 
mynai taip yra mokamos: ber
nui ant gaspadoriaus drabužio 
ant metų mokama yra 40 rub
lių, mergai 20 rublių. Ant 
savo drabužių bernui yra mo
kama po 55-60 rublių, mer
goms 35 rublius. Taip yra 

įmokama po dvarus, po kai

mus vienok, kur szeimyniksz- 
tis yra už draugą ir sav lygų, 
ant gaspadoriaus drabužių 
moka bernui 35-37 rub., o 
mergai 16 rublių, piemeniui 
10-12 rublių.

Apart to po dvarus yra dar- 
binįkai paczititi, kumecziais 
arba ordinarczikais vadinami, 
kurie gauna ant metų po 20 
rub., 12 purų rugių, 12 p. 
miežių, 6 purus pasturlakų dėl 
parszo nupenėjimo, 4 purus 
bulvių ant lauko sodina, 4 
gorczius sėmenų linų ant lau
ko sėja, 2 karves ir 2 avis 
maitina. Ant tokių pat maž- 
nė iszlygu yra ir kerdžius.

Toliau į pietus, Resiainių 
paviete, darbinįkai yra ant 
kelių rublių ant metų piges
ni, o sziaurės link ir Kurszėje 
brangesni, kur berno alga ant 
metų ant jo drabužių tankiai 
iki 100 rublių daeina.

Ciesoriszkos Rusiszkos Geo- 
raphiszkos draugystės sąnaris 
E. R. Romanovas, kuris jau 
nti daugel metų Lietuvoje et- 
nographiszkais isztyrinėjimais 
užsiima, dabar Gardino rėdy- 
bą nori isztirti. Isz tos prie 
žasties Geographiszkoji Drau
gystė praszo, idant vietiniai 
gyventai su pagelba anam at
eitų. (Vilen. Vest.),

— Vilnius. Czionyksztis 
žeminis bankas iszstato ant 
pardavimo Grtidžio pradžioje 
114 namų, o paskiau 329 už
statytus dvarus. Regis vie
nok, kad daugumas dvarpo
nių skolą užmokės, o pertai 
ne visi dvarai bus pardtiti.

Szįmet ir už miesto ant 
plentų važinėjimai buvo mė
ginami. Szįmet į kariumenę 
turi stoti Vilniuje 521 kriksz- 
czionių ir 621 žydų.

Komunikacijos ministerija 
pastanavyjo iszbudavoti atei- 
nanczitise mettise Lietuvoje ir 
Gudtise keturias p Ii an tų gri
pas, abelno ilgio 891 viorstą, 
ant ko yra atleisti 2,885,000 
rublių.

Czia turime pridėti, kad 
Szaulių paviete dabar jtidos 
rauplės vieszpatauja. Sztai 
Joniszkio par. susirgo ant tos 
ligos 40, o 9 mirė.

Plianto ragatkas valdo da
bar žydai, kurie už pravažia
vimą Szaulių ir Kelmės tarpe 
ima net 31 kapeiką. Žydams 
nevalna yra plianto arendavo- 
ti, pertai jie aną po, barono 
Nolkeno vardu valdo ir žmo
nes neteisingai apiplėszia.

Szaulitise prekėjai baisiai 
bankrutyti pradėjo (Pribav.).

„Vilenskij Vestnik“ 1894 
m. N. 235 pus. 2 mokina, kad 
Lietuva yra tai nti amžių Mas- 
kolija ir kad tą ,,teisybę“ turi 
kožnas mokįtojas savo mok į 
tiniams į galvą kalti. Straip
snis turi užraszą: „Sredne- 
uczebnyja zavedenija, Vilens- 
kaho uczebnaho akruga 18459- 
1894“.

Varlė.

— Isz Latvijos. Apszvie
tinio ministerija ant 1895 me
tų paskyrė 2,000 rublių ant 
archeoliogiszkų Latvijos ir 
įgauni jos isztyrinėjimo. — 
Rygos daktaras Butelis lat- 
visz k tise laikraszczitise raszė: 
latviai iki szioliai mažne vie
nintelė Europoje tauta antro- 
poliogijos dalyke neisztirta. 
Pertai Munclieno profesorius 
p. Ranke vokiszkos antropo- 
liogiszkos draugystės sekreto
rius, apsiėmė mirusių latvių 
kaukolius isztirti“.( Vii. Vest).

— llfpja. Ponas apszvie- 
timo ministeris sziokią arc he- 
oliogiszko susivažiavimo pro
gramą Rygoje ant 1896 metų 
patvirtino: Abelnus klausy
mus pakels: Andersohnas, Ba- 
galei, Hausmannas, Kordtas, 
Mirotvorcovas. Pirmistorisz- 
kos senonybės: Andersenas, 
Antanavyczia, Branderburgas, 
Spicinas, grovienė Uvarova, 
Czetirkinas. Istoriszkai - ge- 
ographiszkus ir etnographisz- 
kus: baronas Bruningas, Busz, 
Kordt, Miller, Sapunovas, Te- 
odoravyczia, Bilevyczia, Isto-
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minas, Uspenskis, Jurjanas, 
Michailovskis, Zverevas. Min
sko statistikos komiteto, Se
novės dalykų atskiryje refe
rentu bus Neumannas. Apie 
,,naminį tautos, kariumenės 
ir juridiszką gyvenimą“ kal
bės 9 referentai. Apie baž
nytinę seilybę — Teodoravy- 
czia, Czetirkinas. Apie kal
bos ir rasztų paminklus: p. 
Vladimirovas ir Dolgovas. 
Apie kliasiszkas, bizantiszkas, 
vakarų - Europos liekanas - 
Malmberg ir Buchholtz. 
Priebaltmarinių senybių sekci
joje referavos (kalbės) net 27 
žmogystos. t Apie rytžemių 
senybę — Sluckis ir Chažano- 
vas. Apie numizmatiką ir 
stragistiką — dr. Saksandelis. 
Ant galo .archeoliogiszki pa
minklai — apie kuri ils refe
ravos Kamatinas. Isz tų 12 
sekcijų kūakyviausia bus apie 
„pirmiausią senybę“: Dėl 
latvių, įgaunių,, kurszų ir t. 
t. archeoliogijos isz lenkų kū- 
daugiau dirbo 3 ir 4 deszimt- 
metyje szio szimtmeczio a. a. 
A. Plioteris, isz Kraslavio, 
Inflantūse (Vydbodės rėd.) 
senybės dalyke yra nū pasku
tinių metų svarbus darbai 
apie iszkasimus: Liucine, Alt- 
Radene, isz nekuriu pavietų 
Vydbodės r ėdy bos (Romano
vo, Brauno, Szmidto, Kaizer- 
lingo ir 1.1.) — ( Kurje Codz.).

Žndtys.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Mislijima yra padaryti 

tiltą ant Iludsono tarp New 
York o ir New Jersey. Tiltas 
turi kasztūti $35,000,000.

— Anglių darbinįkai, apy
gardose Dubois‘o P., Rey- 
naldsville ir Punxsutawney, 
labai užpykęs ant anglių ka 
sykių daugysczių už sumaži
nimą ant 5 c. mokesties ir ke
tina nū Naujų metų austrai- 
kūti, jeigu nebus pirmiau bu
vusi mokestis mokėta. Minė
tose apygardose randasi ang< 

lekasėjų į 12,000.
Darbinįkai skundžiasi, 

kad jie, gaudami dabar po 
35 c. už netto-tonną, negdli 
nei gyvenimo padaryti. Su- 
straikavę darbinįkai, mislyja 
iszloszti, nės tenyksztės anglių 
kasyklų draugystės padarė 
anglių pristatyme kontraktus 
su rytų geležinkelių ir garlai
vių draugystėmis, todėl strai- 
ko ilgai negalės iszlaikyti.

t
Chicagoje pereitą nedėlią 

Debs, prezidentas buvusių di
delių geležinkelių straikų, ta
po apsūdytas ant 6 mėn. į ka 
linį. Kiti mažesni stiaikų 
vadovai likosi nuspręsti ant 
trijų mėn.

Jaspere, < Tenn., 12 szio 
mėn., apsipacziavo kalinyje 
vienas žmogžudys, kuris jau 
buvo apsūdytas ir už kelių 
dienų turėjo eiti ant kartuvių, 
su jauna mergina, kuri pabu
vus pusę valandos pas jį, 
iszvaževo pas savo giminai- 
czius. Turbūt, jauna mergi
na dėl biznio tekėjo, nės 
žmogžudys turi nemažą turtą, 
kuris po jo smerties jo paežiai 
pateks.

Pagal Europos vieszpatys- 
ežių nutarimą, Anglija, Mas- 
kolija ir Prancūzija siųs savo 
delegatus į Turkiją dėl iszty- 
rimo armėnų skerdynės Ma
žoje Azijoje, irstei peržiūrėji
mo visų armėnų padėjimą po 
turkų valdžia esanezių. Bus 
delegatas ir Su v. Valstijų, bet 
jis laikysis kaipo privatu a 
ypata. Pereitą nedėlią buvo 
pora sykių praneszta, kad tur
kai dar nepaliauja žudę armė
nus. Atbėgę isz Armėnijos 
armėnai į Graikiją ir Masko- 
Ii ją, pasakoja baisius dalykus, 
kuriūs dasileidžia turkai ant 
jų tautieczių. Dabar ketina 
atvažiūti pasiunti n is su dova
nomis nū turkų sultano į Pet
ro pilę pas carą ir papasakoti 
jam, kad nėra taip baisus pa
dėjimas armėnų, kaip jie gar

sina.

Pamatę japonai, kad kynai 
vis dar rangasi su jais staeziai 
sudaranti, vėl sujudo kariauti, 
nežiūrėdami ant szalto oro ir 
pavargimo kareivių. Japo
nai traukia dabar ant Pekino, 
dėlko kynai yra labai nusi
gandę, ir turbūt, pamatę ne
prietelius netoli nū savo sos 
tapilės, maldaus, pinįgus ro
dydami, pakajaus.

Maskoliai vėl pasiskolino 
nū Rotszildo $15,000,000. 
Rotszildas tarp kitų iszlygų 
pastatė, kad maskoliai žydus 
liautus persekioję.

Dabar tarp Italijos vieszpa- 
tystės randinįkų yra didis er
gelis, kuris pakilo isz to, kad 
tūli urėdinįkai apvogė ant ke
lių milijonų lirų karalystės 
banką. Nežinia, kokios pa
sekmės bus tos vagystės. 

•A-rrtra, karė.
Buvo jau raszyta „Vieny

bėje“, kad tarp Prancūzijos ir 
salos Madagaskar yra ginezai, 
į kuriūs norėjo ir Anglija sa
vo nosį įkiszti. Dabartės gi 
tie barniai daėjo iki to, kad 
12 d. szio mėn. prancūzai ap
skelbė ant Madagaskaro viesz- 
pataujaneziai giminei (hova- 
sams) karę. '

Prancūzai jau pirmiau gy
rėsi, kad dėl nukariavimo Ma
dagaskaro gyventojų hovasų 
pakaksią nusiųsti isz Europos 
15,000 kareivių. Bet kaip 
dabar pasirodo, sunku bus 
prancūzams su tiek kareivių 
pergalėti savo prieszus; pran
cūzai daug daugiau turės ant 
to paskirti kareivių, o taipgi 
galybę ir kaszto padės, nės 
bovasai yra gana iszsilavinę 
kariszkūse dalykūse, gerai ap
siginklavę; bus prancūzams 
ant periszkados nesveikas 
oras, blogi, o kartais nei isz- 
einami, nei iszvažiūjami ke
liai, kuriais reikės eiti, norint

pergalėti savo neprietelius. 
Teisybė, prancūzai tikisi, kad 
jiems-padės kitos hovasams 
prieszingos, ant Madagaskaro 
gyvenanezios tautos, ypacz sa- 
kalavasai, kurie 1885 m. ir gi 
padėjo jiems įgyti ant salos 
protektoratą. Hovasai iszsyk 
gali statyti į muszą liaguliar- 
nų 45,000 kareivių, kurie turi 
apart daugybės kitų ginklų, 
80 europiszkai padarytų ka- 
nūlių.

Jau hovasai buvo sykį ru 
prancūzais susimuszę, ir jūs į 
dulkes sumuszė.

Sala Madagaskar guli neto
li nū Aprikos. Gyventojų į 
6,000,000.

Brolis ir sesuo.
Apysaka.

Paraszė Vaikas. 
(Pabaiga).

Vieną sykį — turėjau tada 
jau septynioliką metų — nu
sivedė manę tėvas į miestą, 
kurio da buvau nemaezius.

Iszvydus jį, nusistebėjau. 
Akmenūtos gatvės, augszti 
murai, visokį nematyti žmonės 
taip apėmė mano atydą, jog 
dairiausi į visas puses. Urnai 
tėvas truktelėjo manę už ran
kovės. Stovėjome priesz di
delį mūrą, isz kurio iszėjo keli 
žmonės. Viduryje girdėti 
buvo riksmas. — Turbut k ar- 
cziama — pamislyjau, nės ži
nojau isz pasakojimų kas kar- 
cziamoje darosi. Tėvas tūm- 
syk atkreipė mano atydą ant 
vieno jauno žmogaus. — Įsi
žiūrėk jį gerai. Pakėliau ant 
jo akis. Gana mą patiko. 
Buvo tai gražus, jūdbruvis 
vyras, j ūdai apsirengęs. Tė- 
myjau į jį gerai. Ir jis manę 
turėjo pamatyti, n£s porą sy
kių atsigrįžo. — Ar įsižiūrė
jai? paklausė tėvas, kada nu- 
vėjome į kitą daigtą. — Taip 
— atsakiau — kibą jis bus 
mano jaunikis? — užklausiau, 
žinodama, kad mergos sav 
jaunikius renka. — Užtai tav 
liepiau žiūrėti, kad jis nieką-
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dos nebus tavo jaunikiu — ta-. 
rė tėvas pažengdamas balsą. 
Nieko nesupratus, tylėjau.

Fotam tėvas tankiai siųsda
vo manę į miestą su visokiais 
reikalais. Ir kiekvieną syk 
matydavau tą žmogų, — buvo 
apsirengęs toms paczioms dra
panomis ir tėmydavo manę 
atydžiai. Taip perėjo trys 
metai, o musų pažintis visai 
nepasididino. Vieną kartą 
parėjus isz miesto girdžiu silp
ną balsą tėvo: „Eikszen, A- 
Iena!“ Greitai atbėgau, ra
dau jį lovoje. Veidas jo isz- 
gąsdino manę. „Jau nabagė
lė, — sako, — dabar atsisvei 
kįsim — reiks mą mirti, pa- 
szaukk kunįgą“. Iszsyk nu
tirpau, paskui raudodama pi
liau prie lovos. Bet tėvas už
draudė mą verkti ir vėl parei
kalavo kunįgo. Asz parve
džiau. Po iszėjimui kunįgo, 
prirengtas jau prie smerties 
tėvas paszaukė manę. „Ne 
apsirikau — tarė — mirsztu, 
tavę tik vieną palieku!“ 
Raudojimai smaugė manę. 
Perstatykit sav, kokia galėjo 
būti mano ateitė, — naszlai- 
tės, 1d e tėvo-, — pavargusios. 
Tėvas valandą tylėjo, pas
kui prikėlė manę. „Kaip 
buvai maža — tarė — tankiai 
manęs klausdavai, kur mama, 
taigi asz tau pasakysiu, nės 
jaucziu, kad mirsiu. Asz 
esmių prisiekdįtas iki smer- 
ežiui apie ją užsimiszti. Ne- 
dalaikiau prisiegos! asz apie 
ją kasdien mislyjau, ale nie
kam nesakiau. Ir tavę, du
krele, prisiekdysiu, tiktai ne, 
idant užsimirsztum, bet idant 
nesakytum niekam iki smert!“ 
Ir prisiegdino manę. Paskui 
atsisėdo ant lovos, atsidūsėjo 
ir pradėjo pasakoti.

„Devyniolika metų atgal 
ramiai mes gyvenome szioje 
bakūžėje. Žinok,, dukrele, kad 
ne tu tik viena buvai mus 
Rzeimynoje: buvo ir szesztų 
metų vaikutis. — Antanuks, 
— tu turėjai tada tik pusę 
metų. Tavę reikėjo da augy- 

ti, žindyti, — kasztavai daug 
vargo abiems tėvams, — o tas 
jau buvo iszaugįtas — jis bu 
vo vienu mi|s suraminimu, 
vienatine mus vilczia. . .

Tavo motina buvo szventa 
moteriszkė. O, dėlko, dukre
le, jos nepažinai? Kad ji da
bar butų gyva! Kad tu ją 
nors atsimįtum, kaip per mig
las, kaip per sapną!. . . Ta
vo motina buvo graži — pra 
keikiu jos gražumą! Jis bu
vo priežasezia visų mus nelai
mių. O kasžin d a kas gal ta
vę sutikti? — tavę naszlaitę, 
jauną, grąžę? O vis tai gra
žumas ir meilumas padarė!. . .

Buvo tai tftjaus po lenkinę- 
ežiui. Įdūkę maskoliai kaip 
žvėrys kerszyjo: kas suskai
tys, kiek pakorė vyrų, kiek 
iszvežė moteriszkių? Vieną 
vakarą klausom — kanopos 
kelių arklių dunda ant kiemo. 
Szft šulu jo — asz iszbėgau. 
Žiurau — ir nutirpau: miesto 
virszinįkas, kurio visi, kaip 
pavietrės bijojo, — apsiauptas 
keliais žandarais. Drebėda
mas veda nepraszytus sveczius 
į grįczią. — Sznapso! suszuko 
maskolius, užlindęs už stalo. 
Mano moteriszkė iszblyszkus- 
ale kaip ji tada buvo graži! — 
pastatė sznapsą ir užkandį. 
Maskolius ją vaikėsi žvilgan- 
ežioms akimis. Priemenioje 
ėmė verkti Antanukas, — mo
tina iszėjo. Tada virszinįkas 
kreipėsi prie manęs: — „Mu
žike, mą tavo pati patinka, — 
seniai ją įsižiūrėjau“. — Po - 
pone. .. mykiau asz. — „Par- 
dftk mą ją! gausi 100, — na, 
200! Ką, nenori? Tai ją ir 
taip paimsim! Hei, žandarai! 
paimkit tą gražią mergai ką!“.. 
Mą akys krauju užėjo. Ne
pamenu, ką asz tada dariau. 
Macziau tik, kaip jo snukis, 
sudergtas begėdiszku szypso- 
jitnu, krauju pasriuvo; kaip 
jis pftlė ir parvertė stalą; kaip 
sznapsas sumiszo su jo krauju. 
Pamenu tik, kaip jį kojoms 
mindžiojau, draskiau, szau- 
kiau — ir urnai akise tamsu 

pasidarė: griuvau iszdrikas 
ant kruvino maskoliaus, ne
girdėjau nė klyksmų paezios, 
nė verksmų Antanuko. . . Pa
budau tamsiam4 kalėjime, gal
va buvo sunki, 
tos. 
j°- 
to |

smo<*

rankos surisz- 
Virszugalvį baisiai sopė- 
Kaip kada ant veido kri- 
ilsiau sustingęs laszas. 
atau viską. Kardu mą 
ta per galvą. Tai ir da- 
a randas yra. . .

Ptl valandai atsidarė durys, 
įėjo !' virszinįkas. Veidas jo 
surajsziotas, sutinęs. Ką tik 
galėjo sznekėti silpnu balsu. 
— „Asz galiu dabar tavę pa
karti", užmuszti, gyvą į žemę 
įkasti. Bet to nepadarysiu. 
Dovanoju tau gyvastį, užtai 
užlaikau pas savę tavo paezią 
ir vaiką, o tu turėsi prisiekti, 
kad niekam apie tai nė žodžio 

vaikas prapuls be jokios ži
nios. O jei dalaikysi prisiegą, 
vaikas tavo bus sveikas, vady- 
sis Prokopu, priims pravosla- 
viją. Tavo pati bus mano 
tarnaite!’ — Prislėgta!“ Isz- 
risz<> mą rankas, atvedė kunį
gą. Asz prisiekiau. Ką gi 
turėjau daryti? — Juk buvau 
tėvu. Tu, mažiule, palikta 
namieje, verkiai lopszyje, — 
Antanuką, turėdamas po akių 
*— nors turėjau suraminimą, 
bet paskui ... O tavo moti
na? Nft laiko pagrobimo 
džiūvo ir džiūvo, už pusės me
tų — pabaigą. . Asz ken- 
cziu. Asz, tėvas, pamaeziau 
Antanuką tik po 10 metų, ale 
kaip atmainytą! Dailiai ap
sirengęs, klaidžiojo po gatves, 
daužydamas žydukus. Jau 
manęs nepažino. . . Tai da 
nieko. Pati virszinįko ne 
kentė baisiai Antanuko, kaipo 
sūnaus jos prieszinįkės, ir su- 
mislyjo baisų kersztą. Dasi- 
žinojo, kad Antanukas turi 
seserį — tavę ir kad tavęs ne
pažįsta, sumislyjo jus sutftkti. 
Mano miela dukrele! daug 
akių į tavę žiuri, kaip nuvei- 
ui į miestą, o įpacz judos akys 
Antanuko, tavo brolio! Tas 

vyras, kurį tau tada rodžiau, 
tai jis yra44... Czia balsas 
tėvo apsilpo, atsidūsėjo ir pa
stiro. Pftliau prie jo: — bu
vo negyvas. Nepamenu, 
kiek laiko buvau be nftvokos. 
Atsipeikėjus, radau jau tėvą 
palaidotą, Ir Ynanę norėjo 
drauge su jftm neszti ant ka
pinių, — daktarai nedavė. 
Bet kas mą isz gyvasties? Li
kus naszlaitę, be tėvo, turėda
ma atmintyje kas valando tą 
baisią istoriją, žinodama, jog 
brolis yra mano jaunikiu, ką 
asz galėjau daryti? Bėgti isz 
czia, kur akys nesza, bet asz 
buvau be Skatiko... . Par* 
daviau savo bakūžę, tris mar
gus lauko ir pirkau namą ten, 
szale miesto. Tolinus jus ži
note, ką padariau. Ryžausi 
tarnauti tėvynei. Įstojau į 
jus draugystę.

Povylas nu to pamatymo, 
jau stengėsi nepamesti manęs 
isz akių. Jo globėjas jau ga
vo vietą ant gubernatoriaus, o 
jo pati isz visų jiugų stengėsi 
mudu suvesti į krūvą. Povy
las, pasipažinęs su manim ar- 
cziaus, rįžosi įstoti į tą paezią 
draugystę. Asz nežinojau jo 
pobūdžio, bet kaip asz galėjau 
jo praeitę atdengti? Jisai gi 
stengėsi pasirodyti tėvynainiu, 
o mano szirdis jau viltyje tak- 
sėjo. Bet jo siekiai buvo ki
tokį. Po pusei metų bendro 
gyvenimo, pradėjo atdengti 
mą savo jausmus. Supraski
te, kaip jis draskė mą szirdį! 
Visas naktis perleisdavau nož- 
moję kovoje su savim: kelis
syk jau norėjau apreikszti vis-, 
ką, bet prisiegą, baisi prisiegą 
laikė manę už gerklės. Asz 
da tikėjausi jo atsivertimo. 
Davus jam viltį, po visokiomis 
priedangomis tolinau ją. O 
kaip jis buvo nožmus! kad 
jus būtumėte girdėję, kaip 
mudu sznekėdavom du vienu! 
Įtekmė tokios kovos greit ap- 
sireiszkė ant mano veido: pra
dėjau džiūti. Jisai tą patė- 
myjo, norėjo pagreitįti terminą 
— iszdavė manę: tikėjosi ant 



gubernatorienės. Bet toji jau 
negyveno. Gubernatorius 
priesztaraujancziai atsakė jam
— manę suėmė. A ežių Viesz- 
paežiui! kitaip, gal tikrai bu
tų gavęs mano ranką!.. . Bet 
kas su jtim dabar darosi? kur 
jis yra? — klausė nabagė, 
karsztligiszkai suspaudus An
driaus ranką.

Tas tylėjo. Visi taip buvo 
sujudįti Alenos pasakojimu, 
jog iszrodė nejausmingais.

— Nelaiminga tu! — susmu
ko Kazys draskaneziu balsu
— jisai mirszta smerezia isz- 
davikų, — apleistas nū visų!. 
Mergina rainiai priėmė tą 
smūgį.

— Tikėjausi to — susznabž- 
dėjo iszbalus.

Andrius ttiqi šyk pakilo. 
Drucziai suspaudė jos ranką.

— Apsimislyk! juk tu su- 
laužiai prisiegą.

Alena nusiszypsojo su rezi
gnacija.

— Ne! — tarė išzlėto: — 
mano smertis artima. Dakta
ras davė laszą.. . gerų laszų .. 
Praszau jo... už dviejų nedė- 
lių pabaigsiu...

— Tu nesveikam prote! su- 
szuko Andrius iszsigandęs.

Szukietis su Kaziu žiurėjo į 
viens kitą su tokioms akimis, 
tarytum vandenyje ugnį pa
matė.

— Ne, tarė mergina — dėl 
tėvynės... Manęs klaus, ty
rinės, kam to? O ką mano 
gyvastis?...

And rius stovėjo iszblyszkęs. 
Iszlėto pakėlė augsztyn ran 
kas ir grumojaneziu balsu, 
lyg debesio griausmas, tarė:

— Vieszpatie! toks brolis... 
tokia sesti... Kas czia kaltas? 
Dieve tvirtybių! Sugrumk tą 
baisybę, tą stabą!.. Szftukia 
prie Tavęs sriovės aszarų ir 
kraujo milijonų .vargdienių!...

Visi tylėjo, laikydami kru
tinėję kvapą.

Urnai už durų kasžinkas su
dejavo. Visi atsigrįžo ir pa
matė sargą, stovintį ant slank- 
szczio. Akys jo buvo szlu-

Lietuvininku
pios. Priėjo prie Alenos lo
vos ir ptilė ant kelių:

— Asz viską žinau, asz vis
ką girdėjau!., raudojo senis.

Szukietis da stovėjo, lyg 
apsvaigęs. Staiga dejtidamas 
ptilėsi prie jos kojų.

— Eime! eime! — czia ne
galima stovėti! suszuko Ka
zys.

Andrius paėmė į glėbį Szu- 
kietį ir beveik neszte iszneszė 
isz kambario.

Ir palikę atdarą kambarį su 
verkeneziu sargu, visi trys 
pro tekiniai iszėjo isz kalėjimo.

Galas.

Isz IMsftii flimi Amte
— Waterbury Conn. Pa

gal apgarsintą programą po 
lietuviszkus laikraszczius, ap- 
vaiszcziojimas paszventino 
kampinio akmens lietuviszkos 
bažnyczios buvo atliktas 29 d. 
Lapkriczio su didele iszkilmė. 
Isz užpraszytų lietuviszkų ku 
nįgų atvyko isz Balti morės 
kun. Lietuvnįkas, isz Mount- 
Car mel Pa., kun. Žilinskas, 
„Susivieny jimo“, prezidentas, 
isz Albany N. Y. kun. Molei 
kaitis, isz Worcester Mass, 
kun. J. Jaksztys. Dar nieka
dos Waterburio lietuviai ne
buvo matę tiek geradėjų, kaip 
ant minėtos szventės. Bažny
tinė parodo buvo atlikta ant 
11 priesz pietus. Iszėjo su 
didelėms kapelijoms szitos 
didelės lietuviszkos Konnekti- 
kuto draugystės: szvento Ka
zimiero, isz Waterburio, szv. 
Jtizapo isz New Britaino ir 
szv. Jurgio isz Union City. 
Buvo taiposgi szaka draugys
tės szv. Kazimiero Waterbu
ry n ės isz AnsOnijos, pavieni 
lietuviai susirinko isz viso 
sztėto. '"Ant tos dienos Wa- 
teįrbury‘8 iszrodė tikru lietu- 
viszku miestu: visur buvo
pilna lietuvių, visur sznekėjo 
apie lietuvius. Tvaike pa-
szventinimo kampinio akmėps, 
kada susirinko dftleĮė daugy
bė lietuviuku prijesz naują

bažnyczią ir davėsi girdėtis 
balsai muzykės, retas lietuvis 
galėjo susilaikyti nti džiaugs
mo aszarų, ir sudrebėjo isz 
džiaugsmo visų lietuviszkos 
szirdys. Skaistybė rudens 
saulės pagražino savo spindu
liais linksmiausią dėl Water
burio ir visų aplinkinių lietu- 
viszką dieną.

Prakalbos laikytos ant salės, 
po paszven tinimu i, taip nau
dingą ir didį padarė įspūdį 
ant musų miesto lietuvių, kad 
niekados neužmirsz.

Apie minėtą apvaikszczio- 
jimą raszė visi Waterburio 
angliszki laikraszcziai, vienas 
per kitą girdami lietuvius. 
Taip „Weekly Examen“ sako: 
per Thanksgiving dieną dary 
darni parodą Waterburio lie
tuviai pasirodė vertais inies- 
ežionimis (Citizens) musų 
miesto! Ir isztikro, kad ap- 
mislysime, jog vieni lietuviai, 
su mažu prisidėjimu tiktai 
dviejų vokiszkų draugysezių, 
įstengė padaryti tokią parodą, 
aiszku, kad gerai rūpinosi ir 
kaszto negailėjo, bile pride- 
raneziai pasirodyti priesz sve- 
timtauezius. Labai didelę 
padėkavonę ir pagyrimą užsi
pelnė labjausia Waterburio 
kaimynai, new britiecziai, 
union citiecziai ir Ansonijos 
lietuviai.

Parapijonas.

— Homestead, Pa. 12 d. 
Grtidžio. Visur lietuviai ky
la, visur rūpinasi apie savo tė
vynę, tik musų miesto, kaip 
užkerėti, netik nenori pasi
kelti, bet dar vis gilyn į tau- 
tiszką pražūtį lenda, ir savo 
vaikus traukia. Patys grynais 
lietuviais būdami, per savo 
kvailumą, niekina savo gražią 
lietuviszką kalbą ir su savo 
vaikais tik lenkiszkai cziausz- 
ka. Czia yra lietuvių į 150. 
Szį rudenį užsidėjo draugystė 
isz 20 vyrų, bet kas isz jos, 
kad ji tautiszkai sunkiai ser
ga. Buvo užsipraszę isz Pitts- 
burgho g. k. J. Sutkaitį, kad
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jis komesteadieczius sutvir
tintų, bet ant nelaimės mažai 
ką tegalėjo padaryti.
Prabrėszk auszrelė, tekėk saulelė, 
Gaivinki© mus brolių szirdelę, 
Idant jie butų, niekad nežūtų, 
Lenkystėj4 amžinai nesuputn,...

Homesteadietis.

— Thorp BY-s'. Danesza- 
me giminaieziams ir pažįsta
miems, kad 1 d. G rudžio neti
kėtai krintanti szaka nti me
džio užmuszė Miką Daniszke- 
vyczią. Jis paėjo isz Pajavonio 
parapijos, Suvalkų gub. Pa
liko paezią ir vaiką didei var
gingame padėjime. Kad na- 
basznįkas butų prigulėjęs į 
„Susiv.“, tai dėl naszlaiczių 
butų buvus didelė paszelpa 
$150, bet ką padaryti, kad 
musų broliai taip nerangus.

Taigi, jei norime būti ge
rais lietuviais, gerais vyrais 
dėl savo moterų ir gerais tė
vais dėl savo vaikų, tai, kol 
dar gyvi esame, prisiraszyki- 
me prie „Susivienyjimo“.

Susiedas.

— Pittston J?<7. 9 Grtidžio. 
Pereitą nedėlę, tai yra 9 dieną 
Grtidžio, Pitts tono naujas 
,, Lietu viszkas Independent 
Kliubas“ bažnytinėje salėje lai
kė susirinkimą, ant kurio tapo 
iszrinkta vyriausybė, beje: 
Vincas Gradeckas prezidentu, 
Andrius Jasaitis vice-prezi- 
dentu, ir Adomas Szilingis 
sekretorium, taipgi da prisi- 
raszė naujų sąnarių 15. O nti 
pereito mitingo buvo prisira- 
szusių 81. Sziądien musų 
kliubas, nors da visai jaunas, 
nės da tik antrą mitingą nti 
uždėjimo laikė, o jau turi są
narių 96, isz kurių pilnų A- 
merikos ukėsų (Citizens) yra 
40. Yra viltis, kad musų 
kliubas per trumpą laiką 
iszaugs milžiniszkai, per 
ką užsipelnysime sav gražų 
vardą akyse savųjų ir svetini- 
tauezių. Taigi broliai dėl ko 
neturime vienytis ir risztis į 
kliubus, imdami paveikslą nti

/
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svetimtauczių, kurie rūpinasi 
isz visų pajiegų apie pakėlimą 
savo vardo.

Mes broliai, kada augome 
savo tėvynėje, gal but dauge
lis viens kito nepažinome, taip
gi, būdami suspausti gudo, 
mažai ką supratome apie po
litiką; sziądien-gi, kada mes, 
vienas jieszkodamas giliuko, 
kitus vargas, treczius prispau
dimas maskoliaus privertė ap
leisti savo tėvynę, į ozion at
keliavome, ne tik gavom prie
glaudą, netik uždirbame sav 
ant dūnos kąsnio, bet paga- 
liaus, matydami apszviestesnes 
tautas, kaip jos bėgioja ir rū
pinasi apie politiką, paskuti
niame laike ir mes pradėjome 
kisztis į ją. Didelis yra skir
tumas tarp mus ir svetimtau- 
ežių: jie jau ežia seniai apgy
veno, daugiau už mus mokyti, 
priegtam stipriau laikosi vieny
bės ir dėlto jie sziądien dau
gelėse pažvalgiūse už mus 
augszcziau stovi. k

Tankiai lietuviai, vietoje ką 
rupintisi pakelti savo vardą, 
da jį nužemina per netikusius 
apsiėjimus.

Dėlto mieli broliai, jeigu 
norime ir mes su kitais nors 
iszdalies susilygįti, pirmiau
siai riszkimės į vienybę, tver
kime kliubus, ir suvienytomis 
sylomis dirbkim politikiszkai, 
rupinkimies taipgi iszsiimti 
ukėsiszkas popieras. Tūmet 
ir mes galėsime pastatyti ant 
kokio nors urėdo isz savo 
žmonių, per ką turėsime vardą 
ir reikale apginėją.

Su gūdone 
Kliubo sekretorius,

A. S žilinų is.

—- Plymouth, Pa. 12 Grū- 
džio. 11 d. Grūdžio su misz- 
paris pasibaigė lietuviszkoje 
bažnyczioje didei iszkilminga 
keturių deszimtų adyniį diev- 
maldystė.

Jau pėtnyczios vakare (8 d. 
Grūdžio) buvo bažnyczia isz- 
rėdyta, iszdulkįta, o jos alto
riai papūszti; vakare buvo 

miszparai su iszstatymu 
Szvencziausiojo priesz szventę 
Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos. z Žmonių ant, miszparų 
prisirinko pilna bažnyczia ir 
g. k. M. Szedvydis isz Wil
kes-Barre pasakė gražų pa
mokslą. Atėjus subatai, dar 
daugiau žmonių atsilankė į 
bažnyczią, kame iszpažinę sa
vo nūdemės, susivienyjo su 
Dievu. Tą dieną, apart k. M. 
Szedvydžio, sveczių kunįgų 
nebuvo. A n try tojaus, nedėl- 
dienyje, nil anksto ryto prasi
dėjo keturdeszimtinė. Baž- 
nyczios altoriai priėmė vėl ki
tokį paveikslą: naujais rubais 
apsivilko, žibaneziais likto
riais tapo apstatyti, kerėse’ 
pleszkėjo szimtai žvakių. 
Tarp liktorių pristatyta buvo 
vazonų, isz kurių įvairios pui
kios kvietkos savo žiedais ir 
kvepėjimais pridavė pagarbos 
ant altoriaus stovineziam 
Augszcziausiamjam, o mel- 
džianeziųsi žmonių atydą at
kreipė labjau prie altoriaus, 
sužadino jųjų szirdyse szven- 
tus jausmus, sukėlė iszganin- 
gas mislis, ir nevienas gal tarė, 
atsidūsėjęs: Vieszpatie, kad 
asz bueziau taip kvepianeziu 
ir žydineziu tavo akivazdoje, 
kaip tos kvietkos, ir kad ma
no duszia taip tviskėtų, kaip 
tie liktoriai, neturėdama ant 
savęs nūdemės rudžių, ir isz- 
eitų isz szirdies mano malda 
szviesi ir karszta, kaip tų žva
kių liepsna, ir ženktų prie ta
vęs!

Nedėlioję atvyko lietuvių 
isz kitų miestų, o į pavakarį 
ir kunįgų daugiau atsirado. 
Nū nedėlios vakaro prasidėjo 
tikri jūbilėjuszai: suvaževo 
tik vienų lietuviszkų parapijų 
klebonų net vienūlika. Žmo
nių, nežiūrint ant dai-bo die
nų, prieidavo tiek, ypacz ant 
miszparų, kad lonkose jokiu 
budu negalėdavo sutilpti. 
Spaviednės ėjo daugybė, per
tai, nors kunįgų daug buvo, 
darbo jie turėjo gana. Per 
visas tris dienas buvo du pa

mokslu — vienas po sumai, 
kitas po miszparų.

Lietuviszki prabaszcziai, a- 
part vietinio, buvo szie: k. M. 
Szedvydis, isz Wil kės-Bares 
Pa., „k. J. Zlotorzynskas, isz 
Pittstolio Pa., k. Kuras, isz 
Forest City Pa., k. J. Žebris, 
isz Waterbury Conn., k. J. 
Lietu vnį kas, isz Baltimore 
Md., k. J. Žilinskas, isz M t. 
Carpel Pa., k. P. Abromaitis, 
isz Shenandoah Pa., k. S. 
Pautienės, isz Mahanoy City 
Pa., k. J. Maszįotas ir Free- 
lando Pa., ir k. J. Sutkaitis, 
jgz Pittsburgho Pa. Taipogi 
buvo lenkiszkas Plymoutho 
parapijos kl. k. Tamkevyczius 
ir klierikas Kudirka.

Reikia patėmyti, kad k. J. 
Kaulakis, isz Philadelphijos 
Pa., ir k. M. Pėža, isz Scran 
ton‘o Pa., kurie visados atsi
lankydavo į Plyraouthą ant 
iszkilmingų dienų, ant ketur- 
deszimtinės, turbūt dėl svar
bių priežasezių, neatvyko. 
Plymoutho lietuviai yru dė
kingi savo klebonui ir džiau 
gėsi, girdamiesi, kad per at
laidus, turbut, niekur nesu va- 
žiū ja tiek lietuviszkų kunįgų, 
kaip kad Plymouthe. Kas 
norėjo ir kada norėjo, galėjo 
susidrutinti ir atlikti dvasisz- 
kas savo pareigas.

Pasibaigus dievmaldystei, 
lietuviszki klebonai pasiszne- 
kucziavo apie svarbius daly
kus, isz kurių tūlus pasirįžo 
jau ir įvykdinti.

Gražus tai butų dalykas, 
jeigu musų dvasiszki vadovai 
kaip vienas pradėtų triūsti ant 
dvasiszkos ir tautiszko lietu 
viszkos dirvos.

12 d. Grūdžio Lietu viszkos 
ugninės kompanijos sąnariai 
turėjo antrą susirinkimą, ant 
kurio nutarė dar jokių galė
tinų nusprendimų nedaryti, 
bet susineszti su kitų miestų 
prakilnesniais lietuviais, ir, 
iszaiszkinus jiems prakilnumą 
ir naudingumą minėtos lietu- 
viszkos kompanijos, kalbinti 
jūs prie jos prigulėti, Tada, 

kada kompanija turės atsa
kantį skaitlių sąnarių, galės 
daryti nutarimus ir sustatyti 
atsakanezią konstituciją.

— Scranton Pa., 11 Grū
džio. Musų naujos, Keistu- 
ežio kareivių, draugystės sąna
riai laikė 9 d szio mėnesio 
surinkimą, ant kurio nutarė 
isz kareiviszkos padaryti civil- 
ną. Priežastis yra ta, kad 
draugystės sąnariai, kurių bu
vo 36, .susimažino ant 18, ku
riems žinoma sunku laikytis, 
kaipo lietu viszkiems karei
viams, ypacz sziūse bedarbės 
laikūse. d'aigi meldžiame 
dabar visų brolių, kurie pir
miau prigulėję prie musų 
draugystės, o pirm tūlo laiko 
atsiskyrė nū jos, kad sugrįžtu- 
mete prie jos, nės ji yra da
bar paprasta ei vi Ina pagelbinė 
draugystė, kurios, sąnariai jo
kių kitokių kasztų nepanesza, 
apart tų, ką ir visos pagalbi
nės draugystės. Lygia dalia 
ir kitus savo tautieczius. už- 
praszome prisiraszyti prie jos. 
Draugystės susirinkimas bus 
13 d. Sausio, ant salės 134 
Wyoming Ave.

— 9 d. Grūdžio Scrantono 
lietuviai turėjo susirinkimą, 
ant kurio isz trijų draugysezių 
sutvėrė vieną ,,Susiv.“ kūpą.

Kupos vyriausybė szitoki: 
prezidentas Kazimieras Zors- 
kis, kasimius Jūzas Rugienis, 
rasztėįkas Jūzas Petrikis.

—1» i ... «.ln ii »■■■»....■■' U—«.

— Per Naujus metus, Pitts- 
tone Pa., bus iszkilmingas lie
tu viszkos bažnyczios paszven- 
tinimas.

— Freelande Pa., 8 d; szio 
mėn. bedievis Dembskis su 
sau jale atskalūnų lenkų turėjo 
savo bažnyczios (?) paszven- 
tinimą. Ant paszventinimo 
pribuvo koks ten arcivysku- - 
pas su Dembskiu lygiais ku
li įgais. Apie tai paskiau bus 
praneszta placziau.

— '.Elizabeth, N. J. 14 d.
Grūdžio. Mes Elizabeth‘0
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parapijonai sudedame szirdin- 
gą aezių gūd. kunįgui Kau

.. lakiui už jo storavonę apie 
musų reikalus. Kunįgas Kau- 

įlakis pribuvo pas mus 11d. 
szio mėn., padarė kolektą ant 
naudos lietuviszkos bažnyczios, 
potam sukvietė parapijos mi
tingą. Teisybė, mažai visai 
susirinko, bet, kurie susirinko, 

* gerai pasirodė: 13 sąnarių už
simokėjo pilnai po 25 dol. 
(pas mus nuspręsta, kad kož- 
nas mokėtų po 25 dol., tada 
skaitosi pilnu paraptjonu). 
Kolektos ir daugiau surinko, 
kaip kada. Viso labo susi
rinko pinigų 300 dol. Dėka- 
voti Dievui, turime dabar pa 
rapijos pinįgų 700 dol., prieg- 
tam ketina dilti szv. Kazimie
ro draugystė 500 dol., szv. 
Jurgio draugystė 300 dol. 
Taipogi musų broliai, kurie 
nėra dar užsimokėję, girdžiu, 
kalba sakydami, priebkimės 
isztikrujų/
me bažnycz^į ūmam laike, ir 
sulauksime garbint Dievą sa
vo rigimtoje kalboje, kaip

Ączių dar sykį gūdotinam ku- 
hįgui Kaulakiui, kuris pada
rė tarp musų parėdką, nesi
gailėjo savo sveikatos, vaiksz- 
cziojo per lietų ir purvyną ir 
rūpinosi kiek galėdama su 
drūtyti mus tikėjime ir Dievo 
meilėje.

Kas myli Dieva, tam reikia 
ir bažnyczios, tas žmogus ne
sigaili ant jos savo kruvinai 
uždirbto cento. Tacziaus sa
ko, kam man reikia bažny- 

. ežios, už metų arba kitų par- 
važiūsiu į krajų, tenai rasiu 
bažnyczią. Supraskite, jeigu 
ne jus, tai kiti jus broliai lie
tuviai garbins Dievą toje baž
nyčioje, dėl ’kurios jus stora 
vojatėsi. Fundatoriai pasi
liks atmintyje ant visados. . . . 
Dideliai džiaugiamės, kad 
taip mažas būrelis lietuvių ir 
taip sunki tise nietūse stipri
nasi, ir jeigu ims isztikrujų, 
trumpame laike sulauksime 
savo bažnyczios, Parap. sekr.

................... ....... # =

Susivien. reikaluose.
Numirė. Vincas Rūkas, są

narys draugystės szv. Kaži- 
mieriaus isz Plymouth Pa., 
prigulint ys tikrai ir pilnai 
prie „Susivienyjimo“. Mirė 
22 d. Lapkriczio szių metų. 
Posmertinę pripūla mokėti po 
15 centų.

Tokiu budu, mieli broliai, 
turėdami du mirusiu pavymu 
draugu, prigulineziu prie mus 
garbingo „Susivienyjimo“, 
kaip tai a. a. Antanas Daszke- 
vyczią isz Forest City ir Vin
cą Rūką isz Plymouth Pa. po
smertinės turime sudėti po 30 
centų. Su dėjimu minėtų pi- 
nįgų praszau ilgai nevilkdinti.

Vyriausybė ,*Su8iv“.
Patėmyjimas kas link pos- 

inertinės mokesties. ,,Vie
nybė“ 49 numeryje pakėlė 
klausymą, bene iki Naujų me
tų įnirusiems sąnariams ,,Su
si vieny ji mo“ privalo mokėti 
posmertinės tiktai $100, o ne 
$150, kaip buvo per paskutinį 
seimą nutarta. ,,Vienybė“ 
atsirėmė ant to, jog mokestis 
metinė prasideda nū Naujų 
metų, todėl, pagal ,,Vienybę“, 
ir mokestis posmertinė turėtų 
but terminavota nū Naujo 
metų. Kuris tai klausymas 
padarė tūlą nesupratimą tarpu 
„Susivienyjimo“ sąnarių kas 
link posmertinės mokesties.

Taigi mes dabartės prane 
szain, jog metinė mokestis ne
turi czion jokio susiriszimo su 
posmertinė — metinė mokestis,' 
teisybė, terminavojasi visad 
su Naujais metais, kas yra ir 
konstitucijoje „Susi vieny ji- 
mo“, bet kas link posmertinės, 
apie tai nė konstitucija nieko 
nekalba, anė taipgi ant seimo 
nieko nenutarta, taigi su po
smertine mes jos negalime 
riszti ir prie anos ją lyginti.

Mes tik žinome tiek, jog 
prįesz seimą posmertinė buvo 
iszmokama sumoje $100, o 
sziometinis seimas nutarė ją 
padidinti ant $150, bet nieko 
netarė, nū kada reik pradėti 

didyti,taigi visi supratome taip, 
jog padidinimas turi prasidėti 
tū nū seimo nutarimo. Ir mes 
vėl, vyriausybė, kaip su jo 
kiais kitais nutarimais seimo 
nelaukėme Naujų metų, tiktai 
turėjome tū pildyti, taip ly
giai ir su sziūmi negalėjome ir 
negalime pradėti nū kokio ki
to laiko, tik turime pradėti 
tū nū seimo.

Vyri a us ybė ,, S us iv“.

— Pittsburgh Pa. Prie 
„Susivienyjimo“ prisiraszė szie 
nauji sąnariai; isz Waterbury 
Conn. szv. Kazimiero drau
gystės ir užsimokėjo po 50 c. 
metinę:

Tamoszius Tu n ii a, Vincas 
Baranauskas, Jūzas Piliai kis 
Kazys Kažemėkas, ir Jonas 
Zinduliauckas.

— Pittston o Pa., szv. Kazi
miero daugystės: Vincas Aug- 
sztinaitis. Pavienis Jūzas Že- 
reckis.

Užsimokėjo metinę ir po
smertinę: A. V. Tepliuszis ir 
Magdė Žereckiutė.

Isz Scrantono Pa., nepadė
ta kokios draugystės ar pavie
nis: Pranas Živatkauckas.

Isz Forest City Pa., szv. 
Jurgio draugystės Mikola 
Bagdonas. Ir pavienis Pra
nas V i tau ck as.

— Pittsburgo kūpos užsi
mokėjo posmertinę po 15 c. 
sąnariai: Pranas Naujokaitis, 
Antanas Vasiliauckas, Mikas 
Bagotaitis, Antanas Bardži- 
lauckas, Jonas Smalenskas, 
Jūzas Akucziavyczia, Andrius 
Rudžinskas, Jonas Szaczikauc- 
kas, Motiejus Dainauckas, Mi
kas Baronas, Julius Gudaitis.

Moterių draugystė Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos: Ma
rė Gudaitienė.

Me-Kees Roaks Allegheny 
Co. Pa. kūpos užsimokėjo 
posmertinę po 15 c.: Motiejus 
Szlekis, Pranas Skeltis, du 
nauji prisiraszė ir užsimokėjo 
po 50 metinę: Vincas Jurke- 
vyczia ir Kazys Dulckis.

Pasargos.
Užsimokant metinę arba 

posmertinę, arba naujai prisi- 
raszant prie „Susiv.“, kelis 
kartus buvo garsinama, jog 
neatbūtinai reikalinga padūti 
vardus „Susiv.“ sekretoriui.

Toks ir toks vardas ir pra
vardė, isz tokios ir tokios dr-tės 
arba kūpos, ar pavienis, užsi
moka metinę ar posmertinę. 
Nevienas prisiunezia užsimo
kėjusį sąnarį ir nepadeda*ar 
jis senas, ar naujai prisiraszo 
prie draugystės bei kūpos. 
Tokiu bud u sekretorius negal 
niekada daeiti į parėtką.

gromatnyczia.
P. J. Petri k i u i Scranton Pa. 

Meldžiu dėti žinią, prie kokios 
draugystės ar kūpos priraszyti 
p. Praną Živatkaucką. p. S. 
Obakevycziai, Forest City Pa. 
Vienas randasi szv. Jurgio 
draugystėje, Mikolas Bagdo
nas, ar tas užsimoka ar antras 
to paties vardo? Meldžiu pa- 
aiszkyti.
„Susir.“ sekr. P. Naujokaitis,

t

Prie „Susivienyjimo“ prisi
raszė Waterbury Conn. Drau
gystės sz%*. Kazimiero: Rą
žėme k as Kazys, Tunila Tamo
szius, Baranauckas Vincas, 
Pulukis Jūzas, Zinduliauckas 
Jonas.

Forest City prie D rėš szv. 
Jurgio: Bagdonas Mikas.

Forest City, pavienis sąna
rys, protegavotas per penkis ’ 
sąnarius „Susiv.“, Vitauckas 
Pranas. '

Pasarga I. Zareckis Jūzas 
isz Pittston, Pa. ir Živatkauc
kas Pranas isz Scranton, Pa. 
tegul atraszo ar jie prie ko- 

I kios kūpos priguli, ar prie 
draugystės, ar yra tiktai pa
vieniais sąnariais? „Susi vie- 
nyjimas“ apie tai turi žinoti.

Pasarga II. Prisiraszydami 
prie „Susivienyjimo“, broliai, 
turite visados stora vyties, kad 
prisiraszytumėte prie „Susi
vienyjimo“ kūpos, jei tokią 
savo mieste turite, o jeigu nė-
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ra, tai storavykitės aną sutver
ti, nės su pavieniais sąnariais, 
kurie prie jokios draugystės ir 
prie jokios kilpos „Susivieny- 
jimo“ nepriguli, labai yra sun
ku ir kas link iszgavimo pos- 
mertinės ir metinės ir kas link 
daugelio kitų dalykų.

Pasarga III. Raszydami 
pravardes naujai prie „Susi- 
vieny jimo“ prisiraszancziujų, 
raszykite pravardes konoaisz 
kiaušiai, nės tankiai taip gau 
name suraszytas, jog anų nė 
perskaityti negalima. O jei
gu keno pravardė butų nege 
rai patilpusi, tai ne keno, kaip 
tik tų, kurie jas mums pri- 
siunczia, yra kaltė.

Ir vėl užtėmiję negerai pa- 
raszytas Organe „Susivieny- 
jimo“ pravardės, praneszkite 
mums apie tai per laiszką, o 
mes jas pataisysime.
Prez. „Susiv.“ k. J. Žilinskas.

— Pittston, Pa. 15 GrA- 
džio. Pasarga dėl „Susivie
nyjimo“ sąnarių.-

Godotinas Redaktoriau 
„Vienybės Lietnvnįkų“!

Praszau pataipįti szitūs ke
lis žodžius mano į „Vienybę“. 
Brangus sąnariai „Susivienyji- 
mo L. K. Amerikoje“, nekurie 
isz musų brolii| neturi 
supratimą, siųsdami savo 
mokestį per paczto money or
derį. O tai tą patį orderį pa
silieka sav už kvitą (resitą). 
Tokiu badu nei joks pacztas 
pinįgų neiszdAda, kaipo ir isz 
Detroito Mich. yra mus paczte 
prisiųsti pinįgai ant mano var
do ir isz paczto davė man žinią, 
kad ateicziau atsiimti t As pi- 
nįgus, o be m. orderio jų ne
iszdAda. Taigi praszau pri
siųsti tą orderį ir paraszyti, 
už ką tie pinįgai mokasi ir nA 
ko jie yra. Ba apie tai da ne
gavau jokios žinios (groma- 
tos). Ir praszau pasistoravyti 
tą money orderį man prisiųsti.

Ir vėl kelintas sykis atsi- 
szaukė musų „Susivienyjimo“ 
broliai isz Nevvarko prie ma

nęs, ant ko d Adu atsakymą to
kį: Nevvarko N. J. draugys
tė szvento Jurgio, o kuri da
bar apsigarsino kaipo kApa, 
isz kurios viso labo priėmiau 

j per „Susiv.“ prez. k. A. Bur
bą $l,oo 6. d. Vasario, o per 
M. Jernicką 28 dienoje Liepos 
1894 m. priėmiau $11,50. TAs 

ipinįgus patalpinau savo knį- 
goję (arba „Susivienyjimo“ 
rokundoje), o draugystės 
laiszkus nusiuncziau k. A. 
Burbai, kaipo „Susiv.“ prezi
dentui ir su jūsų visais var
dais. Ir jeigu prezidentas 
arba sekretorius tą jūsų laisz
ką su jūsų vardais kur nudėjo 
ir „Vienybėje“ neapgarsino, 
tai tame asz nekaltas. Pas 
manę randasi pinįgai cziely- 

j bėję už 25 sąnarius isz Newar- 
•ko kaipo metinės mokesties. 
Taipogi praneszu naujam se
kretoriui p. Pranui Naujokai- 
cziui, idant tų sąnarių vardus 
patalpintum savo rokundoje. 
Dėlto pereita vyriausybė verta 
papeikimo už nepildymą savo 
pareigų, pavidnasczių, „Susiv.“ 
dalykAse. Dėlko viražuje mi
nėti sąnariai nebuvo apgarsinti 
„Vienybėje“ ir nebuvo įraszy- 
ti sekretoriaus knįgoje, tai yra 
klausymas - kur tą laiszką su 
jų vardais padėjo. Tie žmo
nės manę turbacija už savo 
teisybę. Kas neiszpildė savo 
pareigų, o asz turiu but ne
kaltai persekiotas. Taiposgi 
musų brangus „Susivienyji- 
mas“ iki sziai dienai labai 
gražiame parėtke vedasi.

Yr praszau visų gAdoti- 
nų sąnarių „Susivienyji
mo“, kad pasiskubitumete pri
siųsti po smertinę, kas buvo 
apgarsįta N 49 „Vienybės“. 
Netrukdykite, ba pavidnastis 
to reikalauja. Kurie norite 
būti pilnais „Susivienyjimo“ 
sąnariais, turite į czėsą užsimo
kėti.

Taiposgi velydamas visiems 
savo broliams sveikiems su
laukti szventų Kalėdų, užgimi
mo Kristuso Pono, ir pabaigti 
szitą metą, o su linksmybe 

pradėti Naują metą.
Pasilieku su gAdone dėl visų 

A. V. Tepliuszis 
,, Sus iv. “ kas ieri us.

Naujiena!
Ką tik iszėjo isz po spaudos 

didei daili knįgelė su auto
riaus paveikslu: dainos para* 
szytos kun. Antano Vieno* 
zinskio. Iszdutos kasztais 
kun. J. Žebrio, Plymouth Pa.} 
spaustuvėje J uzo PaukszczlOy 
1894 m. Knįgutė turi 64 pu* 
slapių ir talpina savyje 26 į- 
vairias jausmingas, labai gra
žias dainas ir vieną baiką: 
Vilkas ir Ožys. Dėl supažin
dinimo sav,o tautieczių maž
daug su gyvenimu, szv. atmin
ties, kun. A. Vienožinskio ir 
jo puikiomis pilnomis poėzijos 
dainomis, tai pi name sziame 
numeryje jo paveikslą ir isz- 
d A toj aus prakalbą. Skaity
damas dainas k. A. V., kiek
vienas gali atrasti jose nema
žai, apart prakilnių mislių ir 
poėtiszkų iszsireiszkimų, peno 
dėl savo szirdies jausmų. 
Liūdnas gali nusiraminti, o 
linksmas susigraAdinti. Per- 
skaiczius jas sykį, norisi antrą 
sykį skaityti bei dainuti. Jo
se yra liūdnai maloni,meilinga, 
ir ugninga harmonija, kuria 
žmogaus dvasia niekada negali 
prisisotinti. Tadgi kiekvie
nas lietuvis, kokiame jis pa
dėjime nebūtų, privalo įgyti 
minėtų dainų knįgelę. Ji 
kasztuja tik 10 c. Ją galima 
gauti pas J. Pauksztį arba pas 

kun J. Žebrį,
35 Lawrence str., 

Waterbury Conn.

ZF’XGulra.l'toa-
Iszleisdamas ant balto svie

to garsaus dainiaus, kun. An
tano Vienožinskio, ei lias, jau 
iszkalno džiaugiAsi, kad at- 
nesz nemaną naudą lietuvystei 
abelnai, padidįs lietuviszką 
raszliavą gražiais paveikslais 
dainų lietuviszkų ir sukels 

daugelyje szirdžių meilę Lie* 
tuvos. Isz tikro, kas skaitė 
arba dainavo Laiževos buvu
sio klebono dainas, visados 
jausdavo savo krutinėję nepa
prastą karsztį, kurio daugel 
kartų pats neiszmanė, o kitas 
padainavęs arba pasiklausęs 
musų dainiaus jausmingų dai
nelių, patsai griebdavosi už 
plunksnos ir mėgindavo raszy- 
ti, jieszkodamas įkvėpimo pats 
pavyje.

Be abejonės jaunūmenė lie* 
tuviszka iszleidžiamose daino* 
se antras daug gražių jausmų 
ant iszdailinimo savo szirdžių. 
Bus tokių, kurie susigraudins 
bedainAdami, kaip pats jų ra
szy tojas. Buvau Laiževoje 
priesz smertį kun. Vienožins
kio, kada vidurinė liga buvo 
jau pilnai iszsigalėjus ir jau 
tikrai sznekėjo gAdotinas giės- 
minįkas, kad nesugysiąs ir be 
abejonės mirsią, tada paėmęs 
armoniką, savę ramindamas, 
iszgiedojo daugumą savo gies
mių, ir pats macziau, kaip su
graudintam giesminįkui asza- 
ros varvėjo per abu veidu ir 
kaip su rankove szlAstėsi, ne
norėdamas parodyti savo jaus
mų. Daugelyje kartų gyve
nime, apsakinėdavo kun. Vie
nožinskis, būdavęs kaip dva
sios pagautas ir negalėdavęs 
savęs nusiraminti, neiszreisz- 
kęs savo jausmų ant raszto- 
gražioje dainoje. — Labai, ži
noma, butų žingeidi! pažinti 
asabą paties rasztinįko,bet bėda, 
kad metraszczio ano neturiu ir 
tAm negaliu “su akyvais lietu
viais pasidalyti. Bet gi pas
kutinė deszimtis metų man ge
rai žinoma, nės buvome kai
mynai: asz gyvenau Akmenė
je, o kunįgas Vienožinskis 
Laiževoje už 22 viorstų. Isz 
to, ką patėmyjau asaboje kun. 
Antano Vienožinskio, buvo 
pilnumas szirdies jausmų: ma
tyti būdavo, kaip daug kartų 
užsidega kokiu jausmu; pa
mokslus sakydamas susigrau
dindavo lyg aszarų ir kiaušy- 
to j 11 s p ra v i rk d i nd a vo; tė my j a u,
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kad jo. pamokslai taip gražiai, 
ir maloniai veikdavo ant szir- 
dies jausmų, kad noroms ir 
nenoroms szirdis suminksztė- 
davo. Dainuszkas dainūdavo
tankiausia jausmingas ir daug JO o
kartų pats verkdavo. (gyve
nime galėjau pasergėti ir ma
lonų jausmingumą ir kartais 
smarkų užpykintą, bet jaus 
mas gerumo virszydavo, noris 
ir piktumas būdavę didelis. 
Tankiai kun. Vienožinskis
sznekoje mėgdavo dispūtavoti, 
bet, kad visados butų virszijęs 
savo prieszą giliu galvojimu ir 
sukrumu mislių, pasakyti ne
galima. Tacziaus savo drąsiais 
iszsireiszkimais mokėdavo vi
sados uždaryti burną tankiems 
klebonijų svecziams, kaip pp. 
sprau n įkarus ir asesoriams.
Pisoriukai, ucziteliai, žandarai 
bijodavo iszsi tarti žodžio, nės 
tiems mažiems žmonėms, daug 
apie savę mislyj autiems, mo
kėdavo užcziaupti lupas taip, 
kad neturėdavo ko sakyti. 
Sznekėdavo apie augsztns 
daigtus, sąprotaudavo, kad 
pasaulėje visų didžiausiu dar- 
binįku yra krutėjimas. Tan
kiai privesdavo isztraukimus 
isz rasztų astronomo ir gamti- 
nįko Flammarijono. Szneko 
je storavodavosi augsztyn kei
tiesi ir mokytu būti, ir kartais
sąnprotavimai isztikro būdavo 
prakilnus. , Kaip sznekoje, 
taip ir gyvenime, kartais szir
dis ant proto imdavo virszų, o 
tas aiszkiai atsimuszė jo dai
nose ir atsiliepė gyvenime. 
Jis-gi turėjo numirti 51 mete 
savo amžiaus, kad dar gyveni
mo spėkų labai apseziai buvo, 
nū vidurinio pagedimo, kuris 
isz jausmingumo szirdies pa
ėjo, : isz didelio sopulingo ru- 
pesezio; man pats nabasznįkas 
sakė, kad jam Varszavos gy
dytojai, kur buvo nuvykęs 
priesz smertį, taip aiszkino. 
Paprastai pasakoja, kad miręs 
nū vidurinio vėžio ligos. 
Priesz smertį, būdamas atlan 
kyti, paklausiau gulinezio lo
voje suvargusio, ir kada isz-

rodė,^anot jo dainos, kaip sau
jelė durnų, kaip dabar tavo 
gudrybė szneka apie amžinas- 
Jį ir apie Dievą, kad tikrai 
jau mirszti? Aiszkiai atsakė:

mas ir raudojimas visų buvo 
labai didis, nės nabasznįkas 
szirdžia gyveno, jo dainos 
szirdis visų szildė. Ant ’mu
rinės bažnyczios Laiževoje yra 
toblyczia su paraszu: pasta
tyta kasztais kun. Antano 
Vienožinskio su mylintiemis

K r N. ANTANAS VIENOŽINSKIS.

nėra sustatytos tikrai pagal 
metus jų sudėjimo, bet tokia 
eilia užlaikyta, taip jas turėjo 
pats dainius. Visos dainos 
gali būti padalintos ant szitų 
dalių. 1) Jaunystės dainos ir 
kad buvo mokytiniu. 2) Dai
nos paraszytos isz atsitikimų: 
apie girtūklį, tinginį ukinįką, 
„Cziuczia liūlia sūpavo, moti
nėlė kūdikėlį savo“. Man ki
tų yra žinomos aplinkpbės, 
prie kurių jos buvo sudė
tos. 1863 m. atsimuszė ke
liose dainose. 3) Jausmai jo 
paties ir sanprotavimai, kad 
jau buvo kunįgu. 4) Dainos 
verstos isz kitų kalbų visame 
gyvenime. 5) Satyriszkos
dainos paskucziausios: Vii 
kas ir Ožys. Vilkas ir Ožys
buvo paraszyta 1886 metūse, 
tad kun. Vienožinskis labai 
dar buvo sveikas ir iszrodė, 
kad ilgai gyvens ir buvo vil
tis, kad daug tokių iszmintin- 
gų eilių galėsime susilaukti, 
bet tas nebuvo lemta. Dova
nos man, kantrus skaitytojai, 
kad ilgai sznekėjome apie mu
sų neužmirsztą rasztinįką, gū- 
dotiną kunįgą Vienožinskį, 
bet kurie skaitys jo dainas, 
tie geriaus supras jo gyveni
mą, jausmus ir numanymus, 
nekaip isz gudriausių apraszy- 
mų, nės apraszymūse yra kitų

lįinuprie Tėvo, ne prie patė
vio, turiu viltį mielaszirdystė- 
je Dievo. Piktas buvau, ne
doras buvau, dabar yailiusi. 
Ant laidotuvių, 1892 m. 18 
Rugsėjo, susirinko visa para
pija ir visi aplinkiai, kaip ant 
didžiausio atpusko. Verki-

Dievą parapijonais. Ta baž- 
nyczia, nabasznįko kasztais 
pastatyta, isztikro yra pa
minklu musų dainiaus pas 
laiževiszkius, bet jo dainos 
paliks paminklu tarp lietuvių 
nū giminės iki giminei, ir pa
kol lietu viszkai bus kai ban- 
ežių pasaulėje, iszreikszti gar
bingos atminties kun. Antano 
Vienožinskio jausmai jo dai
nose bus atnaujinti ir gyvens 
tarp lietuvių... Sakydavo 
musų dainius, kad būdamas 
seminarijoje mokėjęs ant po- 
mietės 150 lietuviszkų ir 100 
svetimose kalbose dainų, kad 
jis giedodavęs su draugais 
mokslo, tai net sienos plyszda- 
vę c nū linksmo giedojimo. 
Dainos dabar iszleidžiamos 

patėmyjimai, o dainose pasi
rodo jis pats tokiu, kokiu 
buvo. Gaidų nepadedu szita 
me iszdavime, nės dangų- 
mas jas žino nū paties mi
rusio dainiaus, kitos gi dainos 
yra jau placziai iszvaikszczio- 
ję tarp lietuvių su savo gaido
mis, o ant galo ant to neesmiu 
nei meistru; jei kas žinotų gai
dą giesmių ir man prisiųstų 
kitame iszdavime rodžiai su- 
naudoeziau. Tegul taip eina 
per visus lietuvius gražus dai
nų jausmai, tegul sukurstytos 
sziluma szitų dainų lietuvisz
kos szirdys nesza naudingus 
vaisius, ir kaip garbingas dai
nius nemirsztancziu paliko 
tarp lietuvių, tegul ir skaity
tojai szių dainų taip užsipelno

tarp lietuvių, kad ir j ii butų 
tarp brolių amžinas vardas. 
Pelnas nū szito iszdavimo, ku
rio esmių, iszpalikimo nabasz- 
nįko, pilnu gaspadorium, eis 
ant Waterburio Konnektikuto 
Amerikos lietuviszkos szv. 
Jūzapo bažnyczios, prie kurios 
dabar gyvenu.

Kun. Jūzapas tebris.
29 Rugsėjo. 1894 m. 

Watėrbury Conn.

poli™ swim 
„Tegulgilnis kova vardan Vieszpaties'*

Paruszė Jonas Arui is.
(Tąsa.)

Tai p pa t ir skaitytojas ko
kio nors laikraszczio papras
tai nieko nedasižino isz 
jo apie rasztus kitų laikrasz- 
czių, o per tai visados įgyja 
tiktai labai menką ir vienpu
sę nūmonę apie kulturiszką 
judėjimą lietuvių, negauna 
noro placziaus apsipažinti su 
savo raszliava, o per tai ilgai
niui suvisai atszala dėl savo 
tautos. O vienok szitą nege
rumą nesunku butų praszalin- 
ti ir tai praszalinti su didele 
nauda kaip dėl skaitytojų, 
taip ir dėl paežių redakcijų. 
Pažiūrėkime tiktai kaip elgia
si szitame dalyke kitos, ap- 
szviestesnėsės už mus tautos. 
Juk ir pas maskolius ir pas 
lenkus ir t. t., beveik kiek
viename netik mėnesi nyje, bet 
ir kasdiėninyje laikrasztyje 
esti tam tyczia padėtas skyrius 
tūmi tarpinei spaudai peržiū
rinėti, ir, kaip kiekvienas 
gali žinoti isz prityrimo, szitas 
skyrius esti mylimiausiu pa
siskaitymu dėl daugumo skai
tytojų, y paežiai apszviestesniu- 
jų. Dėl ko gi ir musų laik- 
raszcziai negalėtų užvesti to
kio pat skyriaus. Padaryti tai 
butų suvisai nesunku. Man 
rodosi mums suvisai nėra ką 
reikalauti, kad toki peržiūrė
tojai tūmi tarpinės spaudos 
butų podraug ir jos kritikais, 
t. y. spręstų apie vertę tų
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rasztų. apie k u rida jam tek
tų kalbėti, rodytų skaitytojui 
jų geras ir blogas ypatybes ir 
t. t. Būti geru kritiku s ve 
timų rasztų yra dar sunkinus, 
nei būti geru rasztinįku, o 
kritikūti svetimus rasztus taip, 
kaip kam ateina į galvą ir su
visai neverta, kadangi tokia 
kritika niekados neparodo 
skaitytojui tikros vertės kri- 
tikdjamojo raszto, bet papras
tai parodo tiktai ar patinka 
ar ne tas rasztas ponui kriti 
kui. Asz anaiptol neginu 
nei to, kad ir pati kritika — 
tai yra rimtas apsprendimas 
vertės kaip perijodiszkos spau
dos, taip ir sziaip knįgų yra 
labai naudingu dalyku ir ne 
tik suteikia skaitytojui sma
gų pasiskaitymą, bet labai daž
nai atitaiso ir daug klaidų ir 
apsirikimų, kurįe papūl* į 
raszliavą, bet sunku užginti 
ir tai, kad aplamus, pavirszn 
tinis iszgyrimas arba iszpei- 
kimas kokio nors raszto labai 
dažnai nieko dauginus nepa
rodo skaitytojui, kaip tik 
neiszmanumą ir kvailumą pa
ties kritiko; o priegtam kiek 
tai nereikalingų barnių i^ ko- 
liojimųsi pagimdo netikusi ir 
vienpusė kritika, kaip ji isz 
skirsto rasztinįkus ir prieszin- 
gus, vienas kitą nekenczian- 
czius burius ir kaip toki sa- 
vytarpiniai ginczai trukdo 
ūgį kultūros visos tautos! 
Ypacziai tokiūse ant greito ir 
pavirszutiniai raszomūse 
straipsniflse, kaip peržvalga 
tftmitarpinės spaudos prigulė 
tų saugotis visokių nereika
lingų gyrimų ir peikimų.

(Dar ne viskas)

Daliusi puikus Balius!
Per Naujus metus (I d. Sausio, 

utarnįke) szv. Kazimiero draugystė 
iszkels Plymouth© Pa., Peoples 
Theatre didei puikų balių. •» Balius 
prasidės nft 2 popiet ir , tęsis iki po 
12 nakties. Grajis kfigeriausia mu- 
zykė visokius lietuviszkus szokius. 
Taigi maloniai praszome visų bro

lių ir seserų, kaip vietinių, taip Ir 
aplinkinių miestų ir miestelių, kad 
per szveutą 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 bus ir gi szaltu aluczlu atvė
sinti.

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

Tikietas tikt 25 c.
Nu moteriszkujų nereikalaujama 

nieko.

Didei gražus Balius!
Szv. Antano draugystė padarys 

29 d. Grfidžio, Edsvardsvillėje Pa., 
ant Sil. Paukszczio salės, puikų ba

XIX AMŽIAUS PERSEKIOJIMAS
Isz Kražių {Žemaitijos) A. Kibir............

PAVEIKSLAS SZVKNTO AMBR0Z1EJAUS.
Veizėkit! maskoliai praded4 jaust4 sarmatą-— 
Jaiicz, jog visas svietas jų bjaurybę mato. 
Geidž jie pasirodyt4 priesz visus teisingais, 
O tūm didžiau daros žmogžudžiais baisingais, 
švento Ambroziejaus paveikslą garbingą 
Mokslavietės Kražių, didei szlovingą 
Laikyti krautuvei**) sarmata — pavogus, 
Nės czionai, įėjęs, mato kožnas žmogus. 
Iszsimanė atgal į Kražius gražinti?! 
Tai kaip į bažnyczią jį bepasodintil 
Jog jau ^pravoslaunu“ jį jie sav padarė............
(Nieks jau negal iszkliuti, ką meszkins uždarė 
Besoti ngfts nasrfls). Tai ėmė dūmoti: 
Sugriauti bažnyczią, cerkvę budavoti 
Ir į tą paveikslą szventajį grąžinti,

lių, ant kurio maloniai yra užprašo
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 į patingai Kr a- 
žiuse. Prekė 30 c.

Adresas Dr. J. Stupnickis 
Box 615

Plymouth, Pa.

Savotiszkėj cerkvėj aną pakabinti,
Kad t A m katalikus prie savęs patraukti, 
O neklausancziūsius iszžudyt4, iszsmaukti.
**] Rusijos laikrasztis Slavėnų žinios [Slovianskija Izvias- 

tija] N 17 ant lakszto 434 dienoje 23 Balandžio mėnesio 1889 m. raaxo! 
„Ksiądz Lukaszevicz požertvoval v Istoriczeskij niuzeum v Peterburgą 
obraz sviatovo Ambrosija. Eto drogocennoje proizviedėnije iakuatva 
nachodilos niekogda w Krožskich szkolach Vilenskoj*] gubernji“. — Apie 
tą atsitikimą buvo savo laike lietuviszkuse laikraszoziėse patalpinti 
straipsniai.

*] Seniau Kauno gubernija prigulėjo prie Vilniaus. R.

Pajieszkojimai.
Tajieszkau Antano Stanis- 

laviczios. Jis jau 8 metai 
Amerikoje, o 3 metai nežino
me, kur yra. Praszau apie jį 
daneszti, kas žino, ant szio ad
reso: Vincas ir Rokas Stanis- 
lavicz ,17 Forbes str.

Amsterdam N. Y.

Pajieszkau Jflzo Simanavy- 
cziaus, Jakiszkių sodžiaus, Pa- 
javonio gmino, Vilkaviszkio 
pavieto, Suvalkų gub., kaip 
Amerikoje, jau bus 7 metai.

Praszoma dūti žinią ant szio 
adreso:

Jonas P. Gegznas 
120 Lencoln Avė. 
Exeter Borro, Pa,

Teisinga ir maloninga tiesa.
Už prigimtą tiesą daug kanczių turėjo, 
Kruvini su žaiždom — kaline sėdėjo 
Ko neczielus metus. Ant galo sulaukė, 
Kad spręst4 anų kalczią į teisybę szaukė. 
Dabar pastebėki m koks sprendimą teisingas.... 
Nors isz tiesos skaudus — bet mielaszirdingas . . 
Keturiems tik sprędė deszimt— met‘ kentėti 
Sibirijos urvūs, kitiems tik sėdėti 
Kaline nedėlią, o ir tą koronę
Lenk po caro kojų, kad rodyt4 malonę, ,
Kad deszimt-metinę retėžiais kankynę 
Apverstų — sėdėti kalinyj metinę.... 
Kaip skaudi teisybė! Kaip didi malonė?! 
Už taip didę kalczią — taip maža korouė?
Kaltybė? Szit vaikai už motiną savo — 
Bažnyczią, kurioj4 tikėjimą gavo, 
Kurioj4 klausęs mokslo, kaip mylėti Dievą,

- Už ciesorių meldęs, kaip už tikrą tėvą ...
O naktį užpūlus kaip žvėriams stroszniausiems, 
Nedavė iszplėszti žmogžudžiams baisiausiems, 
Už tą szimtai rado smertines korones: 
Su jieszmom‘s kazokai caro be malonės 
Badė, muszo, szaudė su kardais kapojo, 
Kitus gyvus upėj4 po ledu kavojo..'..
Dabar tiesą sprędė.... Dėlko niek4s nežino 
Koks darbs Klingenbergo,., Žmones nuskandino?
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Kiek užmuszo stnercziop? Kiek lūszais padarė? 
Kiek visai nekaltų kalinėj4 uždarė? 
Kiek taip ilgą laiką — nekaltiems sėdėti? 
Kiek isz to tiems vargszams reik tratos turėti? 

Szit teisybė rusų teisdarių s žiburinių. ° 
Geras tas, kas iszpildo yeidalus meszkinių 
Gudijoj" kas teisus — tavi smertj daryti, 
Žmogžudys baisiausis — tok padidyti 
Ant augszcziausios vietos,.... Tokia vyriausybė, 
Toks caras, toki tarnui, tokia ir — teisybė?

Sprendimas buvo Vilniuje 29 dienoje Rugsėjo. Bajo
rų, Joną Markievyczią, 32 metų, valsczionis Jftzapą ir Braz- 
lavskį, 40 metų, Joną Rymkusą, 39 metų ir Jokūbą Žutau
tą, 38 metų, apsudyjo ant 10 metų į Siberiją.

Diedai.
(Strijai, seneliai, ainiai)

, Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Perguldi isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tijsa)
Vartydamas knįgą: 1

Tur but mėgsti knįgose svietiszkose ? 
Ak tose knįgose žmogų žudancziose!
Meta knįgą:
Knįgos jaunystės mano dangų ir kanczią tikrin, 
Anos tai isznaryno įtaisą sparnelių, 
Ir tAs lakius sparnus jaunystės iazlaužė augsztyn, 
Kad jau pasukti žemiaus lėkio neįveikiau, 
Mylėtojas tik sapne regiamų szaszelių, 
Žemiszkujų daigtų nūbodos neapkencziau, 
Ir kasdieninio būvio esybės nekiszau, 
Jieszkojau, ak jieszkojau tos dieviszkos mylimos, 
Kurios pasauliniam sviete niekad nebuvojo, 
Kurią tiktai ant vilnių vaidentuvės putos 
Iszputė kvėpavimas karszcziosios uždegos, 
O noras padabino kvietkomis kaip žinojo, 
Bet trise szaltūse lai kilse nėr įjieszkos, 
Dėlto isz tų czėsų į aukso amžius iszlėkiau: 
Ir iszmislytumi poėtais dangintu siaubscziau, 
Klaidžiodamas ir vydamasi nenuvargtinai.. . 
Ant galo veltai parbėgęs kelionės tolumą, 
Jau krintu ir szoku į ’Bjaurų meilingumą: 
Kol į szokau dar syk'aplink savęs žiūrėt ėmiau. . . 
Ir jieszkomą mylimą atradau galiutinai! 
Nustebėjau ją, ir arti įdavęs suradau, 
Taip suradau ją — kad pražudycziau amžinai! 
K u n į ga s. Nuskundžiu tavo skausmą, brolau nelaimingas! 
Bet gal yra viltis nelaimę pagelbėti. ..
Klausyk ar seniai pradėjai ligą kentėti ? 
P u s t e 1 n į k a s . Liga kentėti ? 
K u n į g a s . Ar tavo pražuvos seniai esi verksmingas? 
Pustelnįkas. Kaip seniai ?-daviau žodį>negaliū sakyti 
Turiu asz gerą draugą, jisai tav pasakys, 
Visad su j dm kelionę mėgstu laikyti.
Dairosi:
O lauke vėjas, smarki audra, griausmas beria žaibomi! 
Draugas mano ten antslenkstyj4 dreba szalcziumi,

Kad smarkioje isztarmė mumis drauge varo, 
Geras kunįge, ir aną reikia pakviesti.
K u n į g a s . Durys mano niekad vargams neužsidaro. 
Pustelnįkas. Bet sustok brolau, asz pats eisiu jį atvesti. 
Iszeina:
Vaikas. Kva kva kva, tėveli, ką jis czion veikauja?
Bėgioja, kalba nesutartėj su protumi, 
Jo pasirėdymas cziudiszkas tikrai!
K u n į g a s\ Vaikeliai, tasai verks! kas iszverksmo jdkauja, 
Nesijfikit, tas žmogus serga labai.
Vaikas. Serg? bet jis taip bėgioj ir iszveiz sveikumi. 
K u n į g a s . Sveiks veidumi, bet szirdis pažeista giliai. 
Pustelnįkas.
Traukdamas egliszaką:
Eik brolau, eik szian!
K u n į g a s .
Prie vaikų:
Protas to žmogaus sumiszęs yra visai.
Pustelnįkas.
Prie egliszakos:
Eik brolau, nebijok to kunigėlio gero.
V a i k a s . Tėve, ką jis rankoj nesz pigiai suprasti, 
Kaip žmogžudis, su egliszaka atsivaro.

(Toliaus bus.

caro.
Pradžiuki t vargszai kražiecziai! Pralieta kraujas jūsų 
Už tikėjimą prigimtą — taipogi maldas musų 
Diev‘s Augszcziausias jau iszklausė, stebuklą padarė 
Carui - kraugeriui baisiausiam jau nasrus uždarė: 
Kraujo, aszarų nekaltų saiką pripildė.
Dievo tiesa isz to svieto jį myriu iszdildė.
Kiek jį sykių stebuklingai iszgelbėjo Dievas, ***) 
Kad but teisus savo žmonėms, kaipo vaikams tėvas. 
Bet laukinių žvėrių būdas - nieko neadboja, 
Ir stebuklus ir nelaimes — už nieką rokflja.
Kad jau dieviszkoji tiesa - paguldė ant myrio, 
Tūkart melst pagelbos Dievo - szauk visus be skyrio. 
Caro liepimu tos maldos, kaip jos yr‘ darytos? 
Verksmas kankytų vargdienių likos iszklausytas!
Caro - kraugerio nagūse kas yra įkliuvęs, 
Tas visokioms neteisybėmis yr‘ apkrauta, pražuvęs... 
Dabar visi, kurie kencziam kankinimus - rusų, 
Karsztai Dievui dėkavokim, kad jis maldas musų 
Yr‘ iszklausęs, ir teisingai parodė malonę — 
Ant mus4 kraugerio užleido - smertinę koronę.
Todėl sutikriausia szirdžia melskimės ir toliaus,
Kad mus gelbėt isz sunkiausios kankynės maskoliaus, 
Kad jaunūjui carui stojus — virst4 kita gadynė, 
Kad nulaužt4 tiems visiems sprandus, kas mumis paminė.

Spalių 21 dienoje 1894 m. (toliau bus.)
' A. lumpy*.

***) Ne sykį caras tapo iszgelbėtas nu tų, kurie norėjo iszplėszti 
jam gyvybę. Taip m. 1888 - Spalių 17 dienoje ant gelžkelio pas žigu* 
nę Borkius. Pas Smalensko - ant gdžkelio \ itebsko — Orlovsko 1894 
m. atrado rusnius su uždėtais szuviais ir pabuklėmis dėl pakėlimo trū
kio, kuriame turėjo caras važiuti. Pusniai tapo adengti ir kaltinįkus 
visus upėje Novoj nuskandino.
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Paveikslas!
Nori gražu tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą „KRAŽIŲ 
SKERDYNIŲ. Kiek vienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
nainuse paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centu.

A"r”“: A. Ossowski,
296 W. Division str., Chicago Ill.' o

Puikiausia ioTiai asl Kalsiu.
Nustebus sumažinimas prekės!

Peržiūrėjimas Dykai!
$2O.oo stalinis apredalas litai $5.25.

krikszto Lietuvos 5c. 
Žiponas bei žlponė ,, ,, 40c
Žirgas ir vaikas ,, „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 30c 
Apie senovės Lietuvos pilis ' ,, 10c.

„Auszra’’ keturių metų puikt&se apdaruse 
po $1.25kninga, visas perkant 4.00c.

Hnįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vitolioranda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 1.25c. 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 10c.
Konralis Valenrodas — — 10c.
Tėvynlszkos giesmės — — 5c.
Jdkaunos dainos ,, ,, 5c.
Naujos dainos ,, „ 10c.
Birutės dainos ** ,-j—- ,, 10c.
Tėvynainių giesmės ,, „ 40c.
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajudjkimo vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvaaėje pagal
vengrlszką pono A. Isz B. autoriaus 
kn|gutė< „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Bzaltabuztiis (j&kinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 20c.
Mužikėlis „ ,, „ 15c.
Valkų kningelė „ „ 15c.

Moksliszki rankvediiai ir

Du pujkua apraazymaj apie nedorybę 
žydo ir piktą augynlmą wajku $1,00.

Eglė, žalczlų kirdienė Ir lez.grioviinas Kauno 
pilies 1362 m , du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25c.

Historije gražios Kitrukos ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai 10c.

lUatorije apie gražų Migoloną, duktorj karalnTOs
isz N ,a »olio ir apie Petrą karelvj 40c. 

illstorlje Isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. |40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Juozipas Koniuiz iwskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

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

Ant motų ka*ztuja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų- J Kuropą lįdol.

PATENTS
Nedorybes Rymo Ciesorių, htstorlje isz lajko 

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraezymaj tikru atsytlkimu Isz 

„ ,, czesu wajnos 1863 metu 40 ct.
Prawadnikaa angelskos kalbos neabdar. $1,00

,, ,, ,, atidarytas $1,25.
Pujkus apraezyinas apie Lietuvą „ $l,oo. 
Rlnalda Rlnaldlnas „ ,, „ $1,50 et.
Senowos apraszyinas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis
Pykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 15 et.
Szwiesa Dlevvo ,, ,, ,, ,, 65 et.
Tltkus Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užeystanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.

Promptly secured. Trado-MnrkH, Copyrights 
mid Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Hallowed. 3*2page Hook Free« 
H. 8. WILLSON &. CO.. Attorneys at Ijov, 
Opp. U. B. Put. Offlvo. WASHINGTON, D. O,

Pas Lietuviszkų (iRABOllIU

(^rori.tusi ir |B^,ia usi

Mes nupirkome aut bankrutlszko pardavimo 
1,000 dailių dėžuczių su sldabrlnialR dalytai*, tiktai 
už *> kaip perkant jūs dirbtuvėj. Taipogi ir mes 
dabar sumažiname prekę dėl kožno skaitytojau  ̂
szito laikraiszczlo szitą dėžutę už $5.25 Parnie- 
lyk tiktai! Daili didelė aksomu aptraukta dėžutė 
(tiktai dėžutė verta $5) talpinanti savyje «»>kan- 
czius žymiai pasidabrdtns stalavns dalgtus: B 
Peliji, 6 Szakutėa, 6 Mzaukaztal, B maži Szaukaz- 
tukai, Peilis dėl sviesto, Szaukaztukaa dėl cuk- 
rlaus ir Žiedas dėl abrusukų. Tas viskas, talpinu
si toje dėžutėje. Tie sidabriniai daigtai verti yra 
15 dolerių.

lazkirpk szitą apgarsinimą ir prisiųsk bu savo 
vardu ir pilnu adreaau, o kada aplalkyshn tai tą 
paczią dieną nusiųsime. Gali peržiūrėt ant ex- 
preeso, jeigu patikė tai užmokėk $5 25 o bus tavo. 
O jeigu kaa tez skaitytojų azito lalkraazczio ataiųa 
$5 25 per money order, tai gaus labai pniklą dova
ną, siųsk tijann pakol dar yra nelszpardtttoe.

ATLAS WATCH CO.

kitokios knįgos
Lletuvlszka Gramatika paraszyta 

kunjgo Mlkolo Miežinio 50c.
Abėcėla „ ,. 30c.
Kninga dėl tszslmoklniruo rokundų 25c.
Knlngadėl lazslmokinimo vlsasvletinės kalbos 15c 
Apie buvvlmą Dlewo ,, ,, 5c.
Grteszninkas priverstas metavotis ,, 15c.
Pamokslai apie trusą ,, „ 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
Bzkala su kalba „ ,, 20c
Prieszanszris „ ,, 20c.
Kaip |gytl pinigus Ir tnrtą * ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgos.
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di

Masonic Temple, CHICAGO, Ill.

Kningos
pargabentos hz užmarės: 

Maldų knįgos, 
Aukso Altorius, arba Szaltinia danglszku skar- 

bu 2.00 iki 3 00. 
Garbe Dlewuj aut auksztybės „ ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės* 1.23c., 1.50c. ir 2.00c. 
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalmu Dowido karaliaus, ant 

paveikslo kanticzkų 75c. 
Istoriszkos dvadszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno įstatymo „ „ „ 25c.
Gyvenimas Marijos ,, „ 20c.
Menno Szwenczianslos Marijos Panos 30c.
Sopule) Motynoe Dievo ,, „ 20c.
Evangelijos supulkels apdarais 1.00c.
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožną dai| po „ ,, ,, 65c.
Gyvenimas azv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c. 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa svnovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkraastls kun Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakonystės k, nlngus 1870 m. ,, 5c.
Ui ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

n tdėkingl, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaisad pat

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

džiosios nedėlios, 50c.
Tiesos Zodžei, 35c.
Pillotea arba kelias Į maldingą gyvenimą 50c.
Pokills Bzventųjų ,, ,, H 15c.
lezguldimas metiniu szwenczlu

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, 40c.
Kas yra griekast ,, M 15c.
Nekaltybė „ 20c.
Vartai dangaus ,, M 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 7.5c.
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo
Raktas | dangų ,, » 15c.
Didžioji nedėlia ,, » 5c.
Kaip Sumoniją nuspakaj|tl >> 15c.
Vadovas | dangų ,, M 40c.
Prlsigatavojimaa ant smerczlo M 40c.
Draugija dėl duszių ,, M 5c.
Lietuviszkos miszios ,, 10c.

ECTSTT3STOOS
EOCN’OS SPAUSTUVES.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D L. K., paraižyta 1850 m., 
Blmauo Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c1
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos Istorija su žlamlapiale ,, 50 et
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės 1,00 et.
Apteka Dlewo ,, „ ,, „ $1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleslavas arba antra dalis G enow etos 30 et.

VVitaslr Korynna historije isz lajko persekiojimo 
Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

PIRMUTINE
TTŽKIG-JL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

i,as Romaną Daukszą,
399 K. Market kampas Meade Str.

Wilkes-Barrė’je, Pa.

Dvkni Tik,,ft8 
L/yiKdl Elgen Dziegorelis

Atslipk szitą apgarsi
nimą su savo pilnu ad- 
resHU, o mes atsiųsimo 
tikrą ELGIN DZ1E- 
gorElį dykai ant 
peržiūrėjimo. Luks/.- 
tai 11 prabos aukso 
ir visas inaterljolas isz- 
rodo toks kaip .tikro 
ftilkso dziegorėlis už 
$10. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. J’oržiurėkk 
atydžląi ant express 
ohlee ir jeigu nilfllijl 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 iroxpret»Ro ka- 
Hžtue, o dziegorėlis bus 
tavo. 6 jeigu nori dal
ių lenciūgėli, atsii|sk 
50c. sykiu su orderiu, 
pacztavais ženkleliais

arba money order, tai mes prisiusimo tav isz gero 
inaterljolo auksu pleit|tą lenclugėl(, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9.25 su orderiu, lenvlugėl| gausi dy
kai. Antraszas szioks:

Masonic Temple, (JĮHfJAGO ILL.
Arielkų visokių, alaus gar

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

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

Kamę praktikavojo per ilgos metus, 
greitai iszgydo su kugeriausia pa
sekme visokias ligas; vyrų, moterių 
ir vaikų. Apie ką liudyja ir daugy
be prisiųstų padekavonOs laiszkų.

Gyvenimas ir oilisas: ,i n
28*Cherry Street, * JyiUOIltU, 1 a. 
Atsilankymo valandos:

nii 9 ryto iki 3 pv piet ir n ii 6 Iki 9 vakaro.

DflVANAI 11 prabos paaukndtaa 
uUVHllni laikrodėlis kiekvienam skaity

tojui ežio laikraHzczio. isz- 
kirpk HŽllą apgarsinimą ir 
atsiųsk mums su savo var- 
du ir pilnu adrcssu, <> mes 
ln' pAtoikstitą
Laikrodėli per esprese’ą 
ant peržiūrėjimo, o apžiu
rėjus, jeigu palyg|si su 
§25 oo laikrodėliu iratra- 
ti Jį tiek veriu,' tai užmo
jus $3 25 guli pasilikt, o 
mes pi'isiuncziatne savo 
užtikrinimą, jeigu nebūtų 
geras tai iki metų gali būti

gali tai paniuk jų B, tai tu gąu 
Raszyk kilgrelczlausiai nės

sugrųžįtas, o jeigu
si vieną floVItlilli.
tik per 60 dienų taip purdav iuėslino dėl parodos.

Antri Rziw

The National MTg& importing Co.,
331 Dearborn Str., CIHCAGO, Ill.




