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flymlli, Pa., 1 Sausio.
Dabar apszviesto svieto akis 

yra atkreiptos ne tiek ant ka
rinu j ancziųsi tarpu savęs ky- 
nų ir japonų, Azijos stabmel
dystės sūnų, kiek ant armėnų, 
skriaudžiamų per turkų vai- 
džią- 
r Pirm, negu sznekėsime apie 
armėnų iszpjovimą ir jo pa
sekmes, apsi pažinkime nors 
trumpai su paežiais armėnais.

Armėnai gyvena, kaip jau 
minėjome, Mažoje Azijoje, 
kajnūtoje szalyje, per kurią 
teka upės: Tigris, Epharatas, 
Kura, Arax ir kitos. O aug- 
szcziausi kalnai armėnų ap 
gyventame kampe yra: Ara
ratas, Taurus ir Anti tau rus.
Skaitlius armėnų, ant visos 
žemės gyvenanezių, yra į 300,- 
000. Jie gyvena daugiausiai 
susimaiszę su kitomis mažomis 
tautomis, ypacz kurdais. Jie 
yi;a indo-germaniszkos gimi
nės. Jų tauta yra labai sena ir 
jau žinoma buvo priesz Kris
taus užgimimą. Ji prisiskai- 
to prie seniausių civilizūtų 
tautų. Armėnai jau antrame 
szimtmetyje priėmė kriksz- 
czioniszką tikėjimą. Diev- 
maldystę laiko savo senobinė-
ją kalboje ir turi savo {patin
gas bažnytines apeigas. Isz- 
ėmus nedidelį skaitlių, jie lai
kos vienybės su katalikiszka 
bažnyczia.

Jie savo senobinę kalbą pa 
mirszo ir dabartės vartoja 
naują armėnįszką liežiuvį, ku
riame yra daug svetimtautisz- 
kų žodžių, ypacz turkiszkų. 
Kad jie butų kada turėję savo 
karalius bei' kunįgaikszczius, 
nėra tikrai žinoma. Daugiau
siai jie buvo padonais Asirijos 
ir Medijos vieszpatysczių. 
Nežiūrint ant to, jie jau prim 
keliolikos amžių augsztai sto
vėjo apszvietime ir kultūroje. 
Jų literatūra ypacz žydėjo nū 
4 iki 14 szimtmeczių, tai yra, 
pakol jie nepapūlė po valdžia 
mahometonų turkų. Bet szi- 
tame amžiuje, kaip ir kitos po
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turkų letena buvusios tautos, 
armėnai, pasipurtą isz tautisz- 
ko snaudulio, vėl smarkiai 
ėmė griebtis prie nū 14 szimt- 
meczio truputį apleistos ap- 
szvietimo dirvos ir sziądien 
jie stovi lygiai su apszviesto- 
mis Europos tautomis, ir ne
nori daugiau būti turkų pa
valdiniais, bet, kaip apszvies- 
tiems žmonėms pritinka, liū 
sais, patvaldžiais.

Pereitų metų pabaigoje Bit- 
liso gubernijos armėnai, įpyk- 
dinti tankiais užpūlimais ma
hometonų kurdų ir nežmonisz- 
ku lupimu per turkų urėdinį- 
kuš didelių padotkų, užmuszė 
kelis kurdus ir pasiprieszino 
priesz nežmoniszkumą turkisz
kų dūklerinkių. Mahometo- 
niszki urėdinįkai, būdami vi
sados neprietelingi armėnams 
kaipo krikszczioniams, davė 
žinią augszcziausiai turkų val
džiai, kad armėnai pakėlę 
maisztą; kodėl buvo atsiųsta 
kelios deszimtis tukstanezių 
turkiszkų kareivių, kad jie tą 
neva maisztą kokiu nors bud u 
nutildytų. Kareiviai, godus 
krikszczioniszko 5 kraujo, gavę 
valią, kelis tukstanezius nesi- 
prieszinanczių ir neapginklū 
tų armėnų, visokio amžiaus, 
lyties ir lūmos, jau baisiausiu 
budu iszžudė, jau kamavę su- 
kiszo į kalinius; o jaunus mo- 
teriszkūsius pavertė į paleistu
vystės įrankius. Turtai ir 
manta nelaimingųjų taipgi ta
po iszgąiszinti bei į turkų ran
kas pakliuvo. Turkai papil
dę tokią bjaurią niekadėjystę, 
bandė visokiais budais ją 
priesz svietą uždengti. Ir gal 
butų jiems tai nusisekę nors 
iszdalies, jeigu nebūtų iszbė- 
gęs gerokas skaitlius armėnų 
teriojamos per turkus apygar
dos į kitas vieszpatystes, ypacz 
Graikiją ir Maskoliją, kurie 
kaipo visą ką matę savo aki
mis, apsakinėjo gyvais žo
džiais visą turkų . nedorybę. 
Iszgirdę apie tai, armėnai, gy
venau tiejie kitose vieszpatys 
tėse, didei sukruto ir griebėsi

savo brolius po turkų valdžia 
esanezius gelbėti. Sukruto 
netik Amerikoje gy venantiejie, 
bet visoje pasaulėje, apart 
Turkijos, kurioje, žinoma, bu
vo, o ir dabar yra, užginta isz 
skerdynės priežasties ką nors 
ant turkų blogo viesziai pasa
kyti. Užrubežiniai armėnai 
taip smarkiai suriko, pajautę- 
didelį skaudulį, uždūtą per 
turkus jųjų tautiecziams, kad 
iszsyk visas svietas iszgirdo jų 
balsą, užinteresavojosi j ūmi, ir 
pradėjo jį kąsdien leisti per 
savo laikraszczius. Užrube
žiniai armėnai bėgdami į krū
veles, lyg žąsiukai lietaus už
klupti, iszreiszkė broliszką 
sąjausmą dėl savo tatieczių, o 
pasibjaurėjimą ir protestą 
priesz turkų žvėriszkumus. 
Bet, matydami, kad patys vie
ni, būdami neskaitlingi ir po 
visą pasaulę' iszbarstyti, ne
daug ką galės savo tautieczių, 
savo tėvynės padėjimą page
rinti, atsiszaukė vardan teisy
bės, liūsybės ir civilizacijos; 
vardan krikszczionybėsir ar- 
tymo meilės į vieszpaczius ir 
randy tojus karalysezių ir vals
tijų; į žmones garsius, moky
tus; į žmones liūsybe džiau- 
gianeziūsi ir jos kitiems gei- 
džianeziūsi. J uju szauksmas 
nepasiliko szauksmu ant tyro: 
iszgirdo jį popiežius, iszgirdo 
Anglija, iszgirdo Amerika, 
Maskolija, Prancūzija, žodžiu 
visos civilizūtos vieszpatystės. 
Pagalinus turėjo iszgirsti ir 
tos, kurios nenorėjo. Iszgir
do visos vieszpatystės armėnų 
szaukimą, o iszgirdę, turėjo 
dabar noroms nenoroms siųsti 
savo žmones į Armėniją dėl 
persiliudyjimo ar tas armėnų 
szauksmas yra teisingas. An
glija, Prancūzija ir Maskolija 
paskyrė savo delegatus prie 
komisijos dėl isztyrimo ant 
vietos armėnų skerdynės. 
Taipogi ir Suvienytos Valsti
jos paskyrė prie to vieną ypa
tingą pasiuntinį, kurį tacziaus 
turkai nenori daleisti prie isz
tyrimo skerdynės. Ypacz 

Suv. Valstijų ukėsai, be sky
riaus tikėjimo ir lūmų, giliai 
dedasi į szirdį armėnų perse
kiojimą: jie patys vieni su- 
szaukia didelius masmitingus, 
ant kurių daro protestus 
priesz armėnų persekiojimą, 
garsina jūs po laikraszczius, 
siunezia turkų ir kitų viesz-* 
paežių randams, ir verste ver- 
czia savo randą, kad jis užtar
tų už armėnus; kad turkiszki 
piktadėjai butų nubausti; kad 
turkai paskiasniai nebegalėtų 
žudyti armėnų; kad jų padė
jimas butų geresnis. Ant 
tokių masmitingų ima veik- 
mingą'4 daly vumą prakilniau
sios Suv. Valstijų žmogystos. 
Kaip antai 28 d. pereito mėn. 
buvo toks mitingas Philadelp- 
bijoję, ant kurio, tarp kitų 
prakilnų žmogystų, buvo su 
sznekoms arei vyskupas Ryan 
ir vyskupas Whitaker. Tur
kai, iszgirdę, kad visas ap- 
szviestas svietas jų szunybes 
žino ir priesz jas keliasi, didei 
nusigando ir žada Armėnijoje 
ant armėnų naudos dideles re
formas padaryti.

Pagalinus tūli laikraszcziai 
raszė, kad armėnai gausią sa
vo kunįgaiksztį.

Sulyginus-gi, kiek mums 
žinoma, armėnų padė
jimą po turkais su lie
tuvių po maskoliais, bus lie
tuvių daug bjauresnis, nės ar
mėnai turi savo mokslaines, 
turi spaudos liūsybę ir daug 
kitų tiesų, kurias maskoliai 
lietuviams atėmė.

Kas link gi armėnų skerdy
nės, ji ir nedaug buvo bjau
resnė už tą, kurią maskoliai 
papildė Kražiūse. Kražių 
skerdynė taipgi praskambėjo 
skersai ir iszilgai pasaulės; 
apie ją irgi raszė sykį kitą be
veik viso svieto laikraszcziai. 
Garsas apie ją sujudino užru- 
bežinių lietuvių szirdis, užde
gė jų kraują, ir jie bėgo į 
krūveles, szaukė ir rėkė ant 
bjaurybių ir neteisybių mas
kolių, bet tas szauksmas buvo 
toks dulsus, o vietomis ir ne-
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aiszkus, kad jį svetimtaucziai 
mažai iszgirdo bei iszgirdę ne
galėjo gerai suprasti. Už
rėkė maskolių ir jų prietelių 
prieszingas balsas amerikie 
ežių lietuvių balsą. Ameri 
kos lietuviai neturėjo tiek 
energijos, drąsos, idant kreip
tis, kaip kad armėnai padarė, 
prie civilizūtų krasztų žmonių, 
ypacz Amerikos, ir jų viesz- 
paežių, skųstis ant maskolių 
szunybių ir melsti jų užtari
mą. Jeigu už rubežiaus gy
venanti lietuviai butų taip 
padarę, kaip kad armėnai, be 
abejonės, kad Kražių skerdy- 
nė maskoliams butų labai at
sirūgus ir visai Lietuvai na- 
mažą palengvinimą atneszus, 
nės jeigu civilizfttas svietas 
nėra kureziu ir nebiliu ant 
Azijoje dasileidžiamų barba
ry sezių, tai kaip gi galėjo bū
ti tokiu ant Europoje padary
tų. Bet ir dabar, nors su 
Kražiais jau per vėlu, kad už- 
rubežiniai lietuviai atsiszauk 
tų į apszviestą svietą, iszrody- 
darni jam baisius kitus mas
kolių persekiojimus, o isztie- 
sa, kad maskoliai, jeigu ne isz 
baimės, tai nors isz gėdos liau
tus smaugę tulūse dalyk ūse 
lietuvius. Bet ką padaryti, 
kad lietuviai, tai ne armėnai: 
jie neturi tiek mokslo, neturi 
tiek tautiszko supratimo, o 
gal nėrrf pas jūs ir tokios tėvy
nės ir savo brolių' meilės. 
Lietuviai, stovėdami už armė
nus daug žemiau apszvietime, 
daug žemiau stovi už jūs užru- 
bežyje kaip medegiszkai, taip 
ir politiszkai. Tadgi grieb- 
kimės broliai prie apszvietos, 
nės be jos beveik nieko gero 
negalime padaryti nei dėl sa
vęs, nei dėl kito.

Meldžiame tėmyti: kurie už 
dviejų nedėlių po Naujų me
tų neatnaujinsite prenumera
tom už „ Vienybę“, bus sulai
kyta y tadgi teiksitės pasisku
binti ją prisiųsti.

Patemijimas del visu. .
Laikrasztis „Varpas“ dėl 

amerikieczių kasztūja ne vieną 
dolerį bei 4 markias, kaip yra 
garsinta, bet 5 markias bei 
1 dol. 25 c.

— Meldžiame savo skaity 
tojų atkreipti atydą ant že
miau apgarsintų knįgelių ir 
paveikslų, kuriūs pertraukė
me jau isz Prūsų, jau isz ki
tur, ir pardūdame kūpigiausiai. 
Visos žemiau minavojamos 
knįgelės yra gražiai paraszy- 
tos ir kiekvienas gali jas su 
akyvumu ir nauda perskaityti.

Ant Nakvynės 5 c. Apie Dangų 
5 c. Finai ir jų gyvenimas, ir pir
mutinė szalna 10 c. Kaimynų pasa
ka 5 c. Kaukazo belaisvis 5 c. Kur 
meilė, ten ir Dievas 5 c. Kasdie
ninės Maldos 5 c. Kas kaltas 5 c. 
Lietuvos gaspadinė 10 c. Negirdė
tas daigtas 5 c. Pavargėlė ir kaip 
gyvena kynai 10 c. Pasakojimas apie 
vaitą ir jo rasztinįką 5 c. Petro Ar
mino rasztai — dainos 10 c. Senis 
Makrickas 5 c. Vakaras Tilviko 
pirktelė 5 c. Veselijos Pagirėlių — 
teatraliszka 10 c. Žodynas kun. 
Miežinio 12,oo.

NOTOS DĖL PARTAPIJONO: 
Varpelis [valcas] 30 c. Dėdienė 
[polka] 30 c. Sudiev (mazurka) 40 c.

PAVEIKSLAI (ABROZAI) 
Kražių skerdynė 50 o. Paveikslas
Gedimino 30 c. Paveikslas Vitau- 
to 25 c. Paveikslas Litanijos Lo- 
retanskos 25 o.

Naujas elementorius (1895 m.) 
> apdarytas su puikiais paveikslais 15o. 

Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti 
naudingi skaitymai. [Ketvirta dalis 
„Sziaulėniszkio Senelio“] 15 c.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Pe

reitą sykį pranesziau, jog gir
dėjau kalbant, buk p. Akelį, 
už lietuvystę keneziantį isztrė- 
mimą, paleido aut liūsybės. 
Dabar pirm visko pasiskubinu 
su žinia, kad tai neteisybė: p. 
Akelis kaip vargo, taip ir 
vargsta. Gal paleis kada 
toliaus, tik ne dabar, grei- 
cziausiai kaip... atliks visą 
korą. Gudas ne gudu butų, 
kad skubįtųsi su dovavomis 
tokiems „prasikaltėliams“, 
kaip politikiszki. Žinom mes

jį ne nū sziądien! Apdova
nojo per manifestą, bet tik 
tikrūsius savo brolius,: isz 
Kalvarijos kalėjimo paleido 
ne vieną vagilį, bet tokius 
žmones, kurie tarp savo bro
lių bandė platyti apszvietimą, 
tokius ar galima, ar jie užsi
tarnavo. kad jiems dovanoti 
nubaudymą (maskoliams ne
girdint pasakykim: neužtar
nautą nubaudimą!)?

Gana apie tai. Velyk pa
žiūrėkim, kaip pasinaudojo 
gauta liūsybe caro favoritai —| apleido, 
vagys, 
ti? — vagys, žinoma, vagisz-1gudų kalbą, nėra ką nė dve- 
kai ir isz gautos liūsybės pa
sinaudojo: nepraėjo nė poros 
adynų nū paleidimo isz kalė
jimo, jau kiti vėl už vagystę 
į tą patį kalėjimą pateko. 
Lauks tenais, žinoma, pakol 
carui vainikūjantis (karūna
vo j antis) kitas manifestas
jų neiszliūsūs. |

Nepadyvai taip labai Vagi
mis: kitas gal nū seniai lau
kė, kaip vaikas Velykų, kad 
tik jį greieziaus isz kalėjimo 
paleistų, o jis vėl, „akademi- Į 
joje“ persimokinęs, gautų isz- 
naujo vogti, bet maskoliai....

Atleiskite, nejuneziomis vėl 
prie maskolių sugrįžau. Na, 
kad ir apie jūs kalbėsiu, 

( stengsiūsi nieko blogo ant jų 
, nepasakyti. Maskoliai liepė, 
i kad pereitoje nedėlioję (9 d. 

Grūdžio 1894 m.) visose baž- 
nycziose perskaitytų kunįgai 
žmonėmis manifestą su žinia 
apie caro szliubą. Kunįgai, 
žinoma, skaitė. Skaitė lietu- 
viszkai, o miestūse, kur yra 
lenkų, ir lenkiszkai. Ar 
skaitė sziūm sykiu kur gu
diszkai — sulyg szioliai nete
ko girdėti.

Už skaitomą pirmesniojo 
manifesto (apie susižiedavimą 
caro), visi kunįgai po biskį 
pakliuvo: vieni skaitė lietu- 
viszkai arba lenkiszkai, prie 
tų prisikabino gudai, klausda
mi „kodėl ne ruakai?“ Kiti, 
kaip savu laiku pranesziau, 
skaitė gudiszkai, tūs, kaip

girdėti, katalikų dvasiszka 
valdžia nupeikė už įleidimą į 
bažnyczią maskoliszkos kai* 
bos. „Ar eisi per dvarą — 
gausi muszti, ar neisi per dva
rą ’— gausi muszti!“

Kaip dabar pasirodo, tai tik 
žemesnėj! valdžia, labjausiai 
pavietų virszinįkai, kabinosi 
už tai, kad ne gudiszkai buvo 
skaitytas pirmasis manifestas. 
Augsztesnėji valdžia nenorėjo 
jiems pritarti, gal dėl to, kad 
daugelije bažnyczių gudiszką 

Kad tik isz vienos 
Ar reikia d*a pasako- I kurios bažnyczios butų iszvarę

vieno, ant pažiūros

Į Senapilę

jotis, kad butų už tai gausiai 
atlygįta.

Pradėjęs vesti paralėlę tarp 
lietuvių ir gudų, neturiu už- 
mirszti 
menko, daigto, kur lietuviai 
pergaji gudus, 
nū serių-senovės atvažiūja isz 
Maskolijos .kacapas'-dirbti per 
žiemą kailius. Labai jam 
puikiai sekėsi: turėjo prasi
manęs ir pirktelę, kurią, ant 
vasaros važiūdamas namon, 
palikdavo tuszczią. Begy
vendamas per žiemas tarp lie
tuvių, pramoko net lietuvisz- 

! kai gerokai, o pinįgų prisipil
davo galybes. Neturėdamas 

| isz niekur konkurencijos (kiti 
kacapai kitur buvo apsigyve
nę), plėszė isz žmonių už dar
bą, kiek jis pats norėdavo. 
Nelabai paisė, ką toliaus tūli 
lietuviai pradėjo dirbti kai
lius, nės anie priderineziai ne
mokėdami, tik darkė. Bet nū 
pernai meto atsirado du lietu
viai, kurie tikrai iszmokę savo 
darbą, stojosi pavojingais ka- 
capo konkurentais. Dirba už 
kacapą stropiaus, o prekes už 
darbą'ima tokias, kad kacapas 
negali taip pigiai dirbti, nės 
jam atvaževimas isz tolimos 
Maskolijos brangiai kasztūja. 
Kacapą visai į ožio ragą varo. 
Szįmet turėjo net savo locną 
grintelę mesti, o į kitur kraus
tytis. Keikia ant lietuvių — 
kailių, ketina užmuszti, bet 

|vis-gi neužilgo turės atsisvei-
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Lietuvininku
kįti su Lietuvos gardžia dūna, 
kurią toliai puto. Tūm tarpu 
darbą kailių-lietuvių pradeda 
pažįti ir visi prie jų smelktis. 
Lai gyvūja lietuvių 
nystė!

Senapilėje nū szio 
paliovė bažnyczioje 
lenkiszką evangeliją.

pramo-

rudenio 
skaitę

— Vilniaus rėdyba. Apie 
Trakus žmonės, dar baisioje 

- tamsybėje. Spinduliai ap- 
szvietimo dar taip menkai ežia 
lietuvius pasiekė, kad daugy
bė tiki į visokius burtinįkus, 
raganius, „szeptunus“. Jei 
pasitaiko kam apsirgti, tai ne- 
siezaukia pagelbos gydįtojo, 
tik skubinasi pas kokį raganių 
ar „szeptuną“, kad tas užkal 
bėtų ant druskos arba ant ko
kių žolių. Jei katras prie ra
ganiaus ir nesiszaukia, tai nė 
daktaro nereikalauja. „Jei 
Dievas“, sako: „skyrė mirti, 
tai nė daktaras nieko nepa
darys“. Kunįgai draudžia 
žmones nū raganių, bet žmo
nėse nū tėvų-tėvų įsikėrėju 
sias nūmones apie stebuklingą 
raganių galybę ne taip lengva 
antsyk iszrauti. Turbut Be
niaus lietuviams lenkiszkai 
sakyti pamokslai tokias geras 
pasekmes paliko...

Gyvenimas žmonių vargin
gas. Žydai ir degtinė — dvi 
priežastys, kurios nemažai prie 
žmonių suskurdimo prisideda. 
Žydai valkiojasi po sodžius ir 
slapczia pardavinėja degtinę 
ne tik už pinįgus, 
bet ir už visokius žem- 
darbystės produktus. Im
damas javais, ar kūm kitu, žy
das gauna trigubai tiek, kiek 
pinįgais už degtinę gautų. O 
kad gaspadinė slapczia nū vy
ro, vaikai nematant tėvams 
perka nū žydų degtinę, užmo
kėdami vis javais, kurių ir 
taip neperdaug turi, tai į pa
vasarį retai katras apsieina 
nedasipirkęs dūnos. Pinįgų 
vėl nū žydo reikia skolytis 
(kur gausi kitur?), o žydelis

— .......... r' I. :------------------------------------

moka paimti 50$ arba ir dau- 
giaus palukų. O sykį pasinė
rus į skolas, sunku isz jų isz- 
plaukti. Tokiu budu ta dai
li porelė — žydas ir degtinė — 
nevieną pražudo.

Laimingesni gyventojai pa
rapijos Nedzingės, kurie į- 
graudyti kunįgo Augimo ne
linksta prie degtinės. Ne
dzingėje yra tik viena karczia- 
ma, o ir tas szinkorius žydas, 
sako, graudinasi, ką iszsipirko 
patentą ant szinkavimo. 
Bzv^ntą dieną niekas neina į 
karcziamą, nės kunįgas kiek
vieną geriantį iszszaukia isz 
ambonos pravarde. Sziokią 
dieną karcziamą lanko tik.... 
sąnariai sūdo. Toki ten ir 
sudžios, kas jūs prilakdys, tas 
laimės bylą, nors kaltu būda
mas. Lietuviszkų knįgų Ne
dzingės parapijoje beveik nė
ra, jei neskaityti maldaknygių 
ir giesmių knįgų. Lenkisz- 
kų knįgų gali szėn ir ten už
tikti. Lietuviukas malda- 
knįges pradeda vartoti net 
lenkai, kurių yra pusė para
pijos. Kada-gi bažnyczioje 
gieda vieną nedėlią lenkiszkai, 
kitą lietuviškai, tai kad lietu- 
viszkai 
vėpsoti 
knįgas

tik 3 rublius, tai pacztorius 50 kap. 
ketvirtąjį patsai pasiėmė, pra- 
plėszęs aną su pinįgais laiszką. 
Dabar Krukoniutė ketina

—- Ilesiainiai. Czia gyve
na vienas J., kuris paeziūtas

pacztorių į sūdą padūti; ir ge- būdamas su viena Resiainių 
rai padarytų! žydelka į Radviliszkių mieste-

Sztai jums ant užbaigimo lį, Szaulių paviete, iszbėgo ir 
atsitikimėlis, gerai charakte- 
rizūjantis maskolių urėdnįkus.

V. Stagaras.

žydei ka į Radviliszkių mieste-

— Už Voložino miszko dalį 
grovui Mikolai Tiszkui pu
santro milijono rublių siūlo, vo. 
Neseniai czia didelė karunkų 
kontrabanda suimta • tapo. 
Radoszkovycziūse akvatnįkų 
ugnies sargyba organizavojasi. 
Vilniuje muzikos mokslainė 
yra, o dabar prie jos orkestrą, 
organizavojasi. Skripkorius 
P. kursus su konservatorijos! 
programa atidaro. Czia bus! 
tiktai 50 rublių ant metų įmo
kama. (Kurjer Codz.).

tenai paslaptą bufetą uždėjo. 
Pati ir duktė apie tai sužino
jusios isz Resiainių į tenai dėl 
jo sujieszkojimo ir ant gero 
kelio atvertimo nuvyko. Bet 
jam žydei kytės gaila bu-

Paskui, neva su paczia ir 
duktere susitaikinęs, anas vai- 
szinti pradėjo, nūdų dėl pa
ežius ir dukters uždūdamas, 
per ką tos pasimirė. Kaltinį- 
kai Radviliszkyje suimti tapo.

giedant dykiems ne- 
ir lenkai įsitaisę liet, 
drauge su lietuviais

Krukoniutės Petralios (Ne
dzingės parapijos) numirė A- 
merikoje vyras. Jo draugai 
atsiuntė naszlei vyro palaikus: 
314 rublių per vietinį klebo
ną. Bet kad ant antraszo bu
vo nekuri klaida, Varėnos žį 
gunės (paczto) urėdnįkas ne
norėjo tų pinįgų iszdūti. Ma
tydamas, kad jam pinįgų ne- 
iszdūda, kunįgas iszdavė nū 
savęs liudijimą Vincui Kasze- 
tai, kad tas pasirupįtų atimti 
tūs pinįgus. Bet Kaszetai nu- 
vėjus su Krukoniutė P. į Va 
rėną, ir gi pinįgų nenorėjo isz 
dūti. Tik kada Krukoniutė 
įsiūlė žįgunės urėdnįkui 4 
rublius, antraszas buvo pripa- 
žįtas geru ir pinįgai iszdūti. 
Krukoniutė turėjo

— Valdžios sferoje paju
dintas yra projektas naujo pa
gal Nemuno gelžkelio, kuris 
nū Vilniaus arba Szvintėnų 
eis ant Panevėžio. Tas gelž- 
kelis eitų per Aukmergės pa
vietą, kuris yra vienas isz vai
singiausių Kauno rėdyboje, 
o iki szioliai gelžkelio netu
rintis. To gelžkelio būdavo- 
j imas regis szįmet prasidės.

, — „Birževyja Vedomosti“ 
pranesza, kad valdžia, norėda
ma, kad ukinįkų gyvenimai 
smulkinami ketina

vyriausis sunūs po tėvui žemę 
gautų, o kiti isz szeimynos 
(broliai, seserys) pinįgais savo 
dalis atsiimtų. Tai yra, kad 
nori įtaisyti ukiszkus majora
tus.

— Vilniuje prekybos sub
jektai krikszczionys padarė 
draugystę, kurios mieriumi 
bus medegiszkas vienas kitą 
szelpimas, tai pajau darbo isz- 
jieszkojimas. 
pitalas susidės

Dienos ūkanotos,

— Panedėlyje, Zarasų pa
viete diktoka cholera pakilo, 
žydai baisiai mirszta, tūm lab- 
jau, kad nėra tvirtos žiemos, 
kurios cholera bijo. Taip - 
dar yra szilta, kad milinėje 
bevaikszcziojant turi žmogus 
suszilti.
apsiniaukusios, o nėra nei lie
taus, nei szalnos, lyg vasaros 
viduryje. Pertai purvynas 
neiszbrendamas, o oras nesvei
kas. Į Panedėlį niekas dabar 
isz choleros baimės ant tur
gaus neatvažiūja, o net pane- 
dėliszkiai gyventojai, norėda
mi ką pardūti, į kitus artės- 
nius miestelius turi važiūti. 
Arti nū ežia gyvenantis dak
taras Zaborskis daug turi dar
bo ir girdėtis, kad jam gydy
mas nusidūda.

— Isz Kauno į *„Krajų“ 
raszo, kad Kauno vyriszkoje * 
gimnazijoje 1894metų pradžio
je buvo <355 mokįtiniai (ant 20 
mažiau kaip pernai). Pagal 
tikėjimą: katalikų 121 (34 
procentai), pravoslavnų 150 
(42 procentai), liuteronų 20 
[5,6 pr.], žydų 50 [14 procen
tų], kitų — 14 [4,4 pr.]. U- 
kinįkų vaikų mokinosi 18, nū 
mokesezių iszvalnyti 42 mokį-

Draugystės ka- tiniai. Ant įraszų dėl mokį- 
isz trirublinių tinių katalikų grovas Tiszkus 

su savimiįraszų ir mėnesinės mokesties padėjo, kaip visados, 400 rub-
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lių, magistratas 400 rublių, 
draugystė dėl neszimo paszel- 
pos dėl gimnazistų — 442 rub. 
Ant paszelpos dėl biednų pra- 
yoelavnų mokintinių isz viesz- 
patystės iždo paskirta 1,000 
rublių, apart to isz Vilniaus 
^pskriczio mokslo iždo paskir
ta 450 rub., dar to nerokūjant, 
p. kuratorius daleido suvartoti 
322 rub. nū iszkalos apmokė
simo įėjusius: kartu iszdūta 
3,014 rublių. Isz procentų 
pū nejudinomų sumų iszdūta 
mokytiniams katalikams 1,166 
rubliai, apart to gavo stipen
dijos 7 mokintiniai katalikai 
923 rublius. Abelnai ant pa- 
szelpų ir gimnazijos stipendi
jų iszdūta 7, 032 rublių. Stu
dentų sveikata tame mete pui
ki labai nebuvo, labjausiai už 
degimai vieszpatavo. Gana 
yra pasakyti, kad isz nesvei
katos priežasties apleistos bu
vo 18,073 lekcijos arba ant 
kožno mokytinio 53 lekcijos. 
Isz 14 asztuntos kliasos moky
tinių visi patentus gavo, o pp. 
Jasienskis, B. Mapu ir L. 
Jocheles aukso medalius, apart 
to, 254 mokytiniai, arba 81 
procentas buvo į augsztesnias 
kliasas perkelti.
. Tie, kurie turėjo laimę būti 
Vilniuje ant kražiszkių pro- 
yos, visas žinias tikrai suraszė 
ir dabar ketina placziau pa- 
dūti tikras placzias ir aiszkias 
linias apie Kražių atsitikimą 
21 ir 22 Lapkriczio [1894 m.], 
kurios bus1 atspaustos.
%

. — Pakražantyje, Resi ainių 
pav., kur bažnyczia seniau bu
vo sudegusi, parapijonai da
bar labai dailią ir gražią muro 
bažnycžią pastatė. Sienos 
yra isz akmenų, langai plyto
mis apmūryti. Didžiosios du
rys turi anžūlinius uszokus isz 
p. Bardauskio miszko, kur 
vienas didelis anžūlas po „Ka
raliaus“ vardu stovėjo ir dėl 
bažnyczios paaukautas dar nū 
to pono tėvo buvo. Kiti davė 
plytas, kiti akmenis, kiti dar
bais prisidėjo, tkip kad gata

vais pinygais tiktai 8,000 rub
lių kasztavo. Czia pakra- 
žantyje, kitą kartą p. Bares- 
niavyczios dvare, dabar vienas 
Rauchas vokietis gyvena, ku
ris isz pieno labai puikius sū
rius iszdirba, anūs į Latvijos 
miesto gabendamas. Tame 
kraszte gūdžiasi žmonės, kad 
kirminai diktokai dabar per 
sziltą rudeny rugius apkirto ir 
kad visur isz szalczio stokos 
purvynas neiszbrendamas.

►
— Vilkijos, Kauno paviete, 

sudegusi bažnyczia,' regis, jau 
niekados nebus atstatyta, nės 
senas klebonas apie tai nieką 
nesirūpina, o ant savo vietos 
kitą jauną energiszką kleboną 
neužleidžia. Taip kaip kitą 
syk ir dabar szv. miszios pa- 
szetryje laikomos yra. Nū 
gaisro draugystės 5,000 rub
lių yra gauti ir tai yra visi pi- 
nįgai, o daugiau nieks apie 
pinygų rinkimą nesirūpina, 
nors grovas Tiszkus dėl szven- 
toriaus padidinimo szale seno 
szventoriaus didelį pliacių dū
da. Valdžia dabar yra persi
tikrinusi, kad žmonėms baž
nyczios nereikia, jeigu anie 
apie ją nei jokios storonės ne
daro. Gali būti, kad paskiau 
visai nedaleis statyti. Toki 
tai pas mumis parankai! — 
Szįmet Vilkijoje naujas aptie- 
korius p. Nemcziauskis atsira
do, bet visi sako, kad aptieka 
prastai eina, nės ten daktaro 
nėra, o kam reikia, tai garlai
viu vaistus isz Kauno pigiau 
atsigabena.

— Zarasai. Kauno rėd. 
Czia daugel kliksmo padarė 
turtingo gaspadoriaus Bliakio 
Adomo užmuszėjystė. Nors 
nū procentų ir žemės didelius 
įėjimus nabasznįkas turėjo, 
vienok labai szyksztai gyveno. 
Jojo pati porą kartu pas gi
mines bėgo, besiskusdama, kad 
vyro turtais kiti naudojasi 
(nės Bliakis ant procentų pi- 
nįgus davinėjo), o kad ant jos 
dalies tiktai vargai ir muszimai 

pasiliko. Szventomis dieno
mis anoji savo ląimįgas su
si ed k as sutikdama, su užvydu 
ant ant anų žiurėjo, vyrą savo 
duszioje bekeikdama. Gimi
nės jos gailėjosi, bet laikyti 
pas savą atsisakė, su turtingu 
ir įtekmingu girainaicziu 
provotisi nenorėdami.

• Jaunoji moteriszkė kokiu 
nors budu, bet liūsa norėjo 
būti. Vieną kartą vakare 
ana isz jomarko pagrįžo, kur 
sav aukso auskarius nusipir
ko. Dėl tų auskarių su vyru 
pesztynės pasidarė. Anas ją 
už plaukų traukė, ir ant jos 
ginczo nežiūrėdamas, tą naują 
pirkinį atėmė. -Kovos laike 
ana jam į ranką įkando. 
Naktį, kada vyras užmigo, ji 
jam galvą su akmeniu su- 
traiszkė, arklį užkinkė ir na- 
basznįką į vežimą įvertųsi, nu
vežė ir arti Czepių kaimo, Sa
laku gmino, į prūdą įmetė. 
Per nekurį laiką kūnas ant 
prūdo virszaus iszplaukė. Isz 
pradžios mislyjo, kad Bliakis 
dėl pinygų užmusztas buvo. 
Bet kaip pasirodė, kad anas 
su paczia labai nesutiko, Blia- 
kienės n am ūse revizija buvo 
padaryta. Tada rado briką 
kraujais sutepta. Jos patalai 
ir drabužiai buvo taipojau su
kruvinti, bet pamazgoti. 
Taigi toje užmuszėjystėje Te
resa Bliakienė nužvelgta, pa
gal „Novosti“ žodžįus, suimta 
tapo.

Pagal Maskvos ir Petropi- 
lės laikraszczius, vidurinių 
reikalų ministerija pakėlė 
klausymą apie gminų rasztinį- 
kų pamokiraą. Ir ketina pada
ryti iszkalas, kur priiminės 
žmones ne jaunesnius, kaip 23 
metų ir jau iszkaloje buvu
sius. Iszkalos tos bus po vi- 
ce-gubernatorių užžiurėjimu, 
o mokintiesi reikės tiktai me
tus. Tą iszkalą pabaigę, gaus 
kandidatų laipsnį ir pirmiau, 
negu kiti ant valszczių ir gmi
nų rasztinįkų bus paskyrti. 
[Pribav.].

— Kaune pripažino už 
naudingą naują priesz difteri- 
jos ligą vaistą isz arklių kraujo 
pritaisinėti, pertai jau daugel 
žmogysczių ant to pinįgus su
dėjo, o aptiekorius Bžozovskis 
prižadėjo tą vaistą isz Pary
žiaus ir Berlyno atgabenti. 
[Pribav.].

— Vilniuje isz manifesto 
priežasties isz policijos buvo 
paleista 12 vagių, isz Lukisz- 
kių kalinio 32 vagiu. [Vii. 
Vest.]. Tie manifestavi va
giliai dabar visokias szunybes 
visur dirba netiktai ant kelių, 
po klėtis, tvartus, bet po mies
tus iszplėszia kromų kasas, 
vagia bielizną, o net iszsuka 
kliamkas isz durių ir raktus 
isžtrauko.

— Novogrodko pavietas, 
Minsko rėd. Vienas isz vieti
nių gaspadorių ponas B. buvo 
pradėjęs mėginti verbliudus 
[kupranugarius] dėl laukų 
iszdirbimo ir važinėjimo var
toti, bet tas datyrimas nepasi
sekė.

— Kisziszkiuse, Lydos pav. 
Vilniaus rėd. pasidarė centras 
dėl kiaulių supirkinėjimo ir 
jų į Prusus gabenimo. Czia 
ant jomarko labai daug par- 
dūda vogtų arklių, kuriūs 
czia isz tolimų krasztų suveda. 
Czia anūs už mažus pinįgus 
superka ir į Prusus siuntinėja. 
[Vii. Vest.].

— Minske jau ant ulyczių 
elektros apszvietimas * yra į- 
vedamas, kaip „Minskyi Lis- 
tok“ pranesza.

— Skaisgirių miestelis, 
Szaulių paviete. Yra czia
muro bažnyczia, o jos klebo
nas yra pagarsėjęs kaipo ge
ras daržinykas, kuris didelį 
vysznių sodą uždėjęs, isz ]o di
delį pelną traukia, o pagal jį 
ir kiti žmonės. Czia auga 
žema, bet ankstyba raudonų 
vysznių veislė, kuri kaipo 
„Žagariu vysznios“ Lietuvoje 
yra pagarsėjusios. Tas vysz;
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mas dabar po daugel vietų 
pradėjo sodinti, pertai mede
lių prekė iki 10 kapeikų da 
ėjo. Nū Žagarės, Skaisgirės 
ir Joniszkių kampų veža vysz
nių ūgas vasaros laike į Rygą, 
Jelgavą tam tikrai ant risort 
įtaisytūse vežimūse. Kernio- 
sziai czia yra drauge su atlai
dais: per szv. Jurgį ir szv. 
Martyną. Apart to be ker- 
moszių yra atpuskai per Sek
mines ir Devintines. Turgų 
czia nėra. Miestelyje yra 
dvi karcziamos ir dvi 
„klėtkos“, tai yra kromai, 
pagal vietinių žmonių kalbą, 
isz kurių vienas priguli lietu
viui, o antras žydui. Gaepa- 
dorini gūdžiasi, kad rugiai ge
rai neįžėlė.

— Aukmergė. Pas auk- 
mergieczius, be atskirio jų tur
tingumo ir padėjimo, yra 
atskirus būdas visados ant ko 
nors gūstisi (skųStisi). Be 
pasigūdimo czia nei vienas rei
kalas neapsieina, nei vienas 
jaunimas. Aukmergiecziai 
visur gūdžiąsi. Rytą atsikėlę 
jie gūdžiasi; naktį besapnūda- 
mi vėl gūdžiasi. Ne tiktai 
gūdžiasi bėdoje, bet ir smagu
mo laike. Prekėjai gūdžiasi 
ant kapitalistų, kad tie nū jų 
didelius procentus lupa, o ka
pitalistai ant p rėk ėjų, kad tie 
tankiai bank rūtavoja. Kro- 
minįkai gūdžiasi, kad maž kas 
pas jūs perka, o blaiviejie ant 
girtoklių daugybės. Paczios 
gūdžiasi ant vyrų, kad tie per 
naktis bankietavoja, vyrai vėl 
gūdžiasi ant paežių, kad tos 
per puikiai rėdosi. Advoka
tai gūdžiasi, kad nėra klejen- 
tų, o klejentai ant to, kad nė
ra gerų advokatų. Publika 
gūdžiasi, kad pacztas toli nū 
miesto, o pacztas sako, kad ne’ 
nū jo tas priguli. Bernukai 
gūdžiasi, kad nėra patinkamų, 
mergaiezių, 6 mergaitės, kad 
gerų bernukų dar menkiau 
yra. Pirszliai gūdžiasi, kad 
dabar jaunikaieziai be jų ap
sieina. Tėvai gūdžiasi, ka4 

neturi dukterims pasogos. k
Publika gūdžiasi ant kores
pondento, kuris apie viską ra 
szo, o korespondentas gūdžia
si ant publikos, kad toji dėl 
tikros teisybės sužinojimo aną 
neprileidžia. (Pribavlenije).

— Vilniaus rėdybos bravo
rai. • Rugpjuczio mėnesyje 
1894 mete buvo iszpardūta 
arielkos po bravarus 103404,4 
viedrai,* ant Rugsėjo mėnesio 
pasiliko 297583,2 viedrai. Po 
podvalus — 268023 viedrai ir 
pasiliko 21358,5 viedrai.

Ir taip iszleista 130013,7 
viedrai, o pasiliko 318891,7 
viedrų. Prekė už viedrą*] 
arielkos ant 40$ bravorūse nū 
28 iki 70 kapeikų, pppadvalus 
nū 40—90 kap. [Vii. Vest.].

— Joniszkiai, Szaulių pa
viete. Czia po kaimus žmo
nės laukus jau seniai susiarė, 
o po dvarus dabar dar tebe- 
aria, nės nei szalnų, nei sniego 
nėra. Rugiai truputį prekė
je paszoko, nės jau moka po- 
l rub. 60 kap. ant pūro; 
Miežių pūras 1 rub. 10 kap., 
tai augszcziausia prekė. A-
vižų pūras 70 kapeikų. Isz
tos priežasties, kad javai pigus, 
pradėjo žmonės gyvulius ja
vais szerti, įpaeziai kiaulei ir 
žąsis penėti. Žąsis szįmet czia 
gražiai užaugo. Nekurie gas' 
padoriai * isz 7 veislinių žąsų 
let 90 žąsiukų užaugino. Isz 
pradžios papeni žąsis avižomis, 
davarydami iki 15 svarų 
kuntų l vogos, o paskui kem- 

sza joms į gerklę miežinieus 
deckus iki 19 svarų davary
dami. Taip kad žąsys yra 
mažne vienūse taukūse.. . Už 
tokias žąsis po didesnius Lat
vijos miestus moka arti dviejų 
•oblių. Sidabriniai rubliai, 
euriūs czia nū senovės žmonių 
daugybė užczėdyjo, po dides
nius miestus, kur anų kursą 
žino, smarkiai atpigo: už nau- 
asnius rublius dūda dar 85

*) Be ne kalba czia apie kvortas, 
nės viedrąs taip pigus negalėtų būti.

kapeikas, o už senus Kotrinos 
ciesorienės rublius tiktai 75 
kapeikas.

*
— Žemaicziai. Krupiuse 

yra dabar valscziaus rasztinįku 
Katavyczia jaunas vaikinas, 
kuris pirm metų, kataliku bū
damas, pravoslavną tikėjimą 
priėmė, su maskalka apsives- 
damas. Jo tėvas pa-Prusyje 
turi labai gražų, nū 20 va
lakų žemės, dvarą, o kaip gy
vas sunaus perkrikszto neap 
kenezia. Vienok anas kaipo 
tikras ir vienintėlis sūnūs aną 
dvarą po jo smerties apims, 
jeigu aną tėvas gyvas dar bū
damas nepardūs, pinįgus kam 
.kitam neiszdalindamas. Kau
no rėdyboje maskoliai ant to 
varosi, kad visi rasztinįkai 
prie valscziaus maskoliai ir 
pravoslavni butų, o czia nega
lima mislyti, idant dėl tokios 
menkos vietos taip turtingas 
įpėdinis norėtų tikėjimą mai
nyti. Musėt merga maskalka 
anam galvą apsuko! Szaki- 
nos parapijoje pas vieną gas- 
padorių paslaptinė lietuviszka 
mokslainė buvo, bet masko
liams ją atidengus, namų gas- 
padorius gavo 100 rublių 
sztriopos užmokėti, o tie, kurie 
ten vaikus leido po 25 rublius. 
Manisfestavi vagys ir czia po 
daugel vietų svirnus plėszia ir 
arklius vagia.

44.

Koks dabartinis padėjimas 
Rygos lietuvių, galima numa
nyti ir žemiaus patilpusio 
laiszko ir korespondencijos. 
Laiszkas yra raszytas priesz 
kelias nedėlias, o korespon
dencija prisiųsta pabaigoje 
pereito mėnesio.

— Ryga. Gūdotinas Re
daktoriau! Su didžiu sugrau- 
dinimu szirdies raszau Tams
tai szitą mano laiszką, pra- 
neszdamas, kad mus kaip di 
džiausius nusidėjėlius ,,anio- 
lai sargai“ neužmerkdami akis 
saugoja. Buvo prie daugelio 
musų brolių kratos, atrado ]

M———M——————Willi W

pas tu lūs rasztus, ir laikrasz- 
czius, dėlto pradėjo dabar taip 
stipriai visus daboti, kad net 
visos gromatos, isz kur jos ne
būtų, turi eiti prie naczelnįko 
žandarų dėl peržiūrėjimo. Tas 
viskas darosi sekretnan Sau
gok Dieve, jeigu kas pas mus 
paraszytų valdžiai nepatinka
mą laiszką, tai beabejonės rei
kėtų atsisėsti kalėjimai!: Jei
gu paklaustų kas, isz kur tie 
„aniolai sargai“ gavo žinoti, 
kad nekurie czionai gauna 
sziokius tokius rasztus. At
sakymas: musų patys žmonės, 
vienas kitą iszdūda.

Kitaip isz kurgi maskoliai 
gautų žinoti, jeigu musų ju- 
dosziai neiszdūtų savo brolių. 
Kratos buvo daug vietose, 
kaip tai: pas A. Szimoliuną, 
M. Giedraitį, J. Girijatą, V. 
Janczevskį, J. Janczevskį ir 
daug kitose vietose. Buvo 
paėmę į kalėjimą Jaunczaus- 
kį ir A. Szimoliuną, bet tas už
dėjo 500 rub. kaucijos, ir jį 
paleido, o V. Janczevskis kai
po neturintis kaucijos sėdi ka
lėjime. Pas j ūdų rado szį bei 
tą. . . . .

Matot broliai, kokis musų 
padėjimas.

Ji. isz. P.

— Ryga. Priežodis sako, 
kad jeigu svetimas szuva kan- J o
da, netaip sopa, [ skauda |, 
kaip kad savas arba naminis. 
Tas priežodis yra pilnas tei
sybės. Jis dabar ir tarp mu
sų iszsipildė.

Kaip jau yra praneszta 
,,Vienybės“ skaitytojams, kad 
Rygoje žandarai su policija 
daugelį lietuvių iszkratė. Po 
kratų du lietuviai atsidūrė 
kalėjime; viens isz jų [Szi- 
moliunas] tapo paskiau pa
leistas, bet antras [Janczevs
kis] dar tebetupi.

Nemislykit broliai, ne už 
nusidėjimus tūs žmones kan
kina, | ne už žmogžudystę, va
gystę], bet tiktai už lietuvisz- 
kus rasztus. — Bet kokiame 
kalėjime yra įmestas tas musų
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kankintinis? Baisu ir pamis- r 
lyti, prie jo neprileidžia nei 
vieno žmogaus, jis taip pas- 

: lėptingai yra laikomas, kad 
brolio ir sesers praszymai, da- 
leisti prie jo dėl pasikalbėji
mo, buvo atmesti. Jį taip 
sekretnai laiko, kaip kokį caro 
užmuszėją. Jau antras mėnū 
eina,'kaip tas kankintinis žūs
ta kokirtme ten urve ir Dievas 
žino ką su jfimi sziaurės sunai 
nori padaryti. Jau buvo pra- 
neszą, kad jį į Petro, Pawlows- 
kają krepastį iszgabeno, bet 
netiesa, dar ežia pat tebėra, 
nės gavome isztirti.

Tos visos kratos buvo dary
tos, kaip jau sakiau, po dane- 
szimu musų paežių brolių - 
iszgamių - szunų - kraujage-'

• rių-
Ak Dieve dievulėliau, at

siųsk Tu jiems dvasą szventą, 
;kad nors daugiaus jie to ne- 
■darytų. Rodos jie yra žmo
nės katalikai, eina bažnyczion,

* meldžia Dievą, net rankas 
augsztyn pakeldami, bet savo 
brolius iszdūti, tai nėra jiems 
grieko.

Matote broliai, kada pas Įenergiszkai; niekad negąsdį- 
Janczevskį buvo 
atrado beskaitantį 
kuris gerai buvo 
Janczevskiui, dėl 
bijojo jam dūti 
laikraszczių. 
atėjo žandarai, iszkratė visą I 
namą, visus rasztus ir raszte- 
liūs suėmė, ir patį Janczevskį 
paėmė,o M. tūjaus paleido.’ 
Beto — prie Szimoliuno tas 
pats M. buvo per prikazeziką 
restauracijoje; kame bebūda
mas ten nuskriaudė Szimoliu
no seserį, už ką turėjo gerokai 
pinįgų primokėti, todėl jis 
pasiėmė Szimoliunui atmony- 
ti. Taipo gi G., K., K. ir K. 
baisiai pyko ant Janczevskio, 
Szimoliuno ir kitų, kad jie 
daug periszkados darė prie 
rinkimo valdžios Lietuvių Pa- 
szelpos Draug. G. ir jo drau
gai baisiai norėjo būti perdė
ti niais draugystės, o kad tai 
neatsiekė, tai savo prieszus ap- ’rojaus... bet, bet

skundė policijai kaipo socija- 
listus.

Tai matote mieli broliai, 
kaip skauda, kad savasis szū 
kanda.

Baravykas isz Puszinės.

Mas džiaugsmas.
Pirmą dieną Velykų, dakta

ras Manieckas, kur kas anksz- 
cziads atlankąs ligonius, gry- 
žo namon. Grįžo jau pusėti
nai iszalkąs, n ės iszeidamas 
tikt stiklą arbatos iszgėrė. I

Daktaras Manieckas nors 
gyveno užkampyje, vienok vi
sam miestui ir aplinkiai gerai 
pažįstams, nės ant vienos vie
tos iszgyveno jau per ^40 metų, 

į Turėjo didelį gabumą ir ne
buvo tokio namo arba szeimy- 
uos, kur nebūtų jau ką nors 
gydąs. Kaip stropum ligonių 
gydymu, taip ir tautiszku su 
žmonėmis pasielgimu užsipel
nė nū visų meilą ir pagūdoną. 
Būdams klynikoje, neatszaldė 
savo szirdies: žinia suvis nesu
mažino jo tikėjimo tvirtybės. 
Kuracijas visados atlikdavo

krata, tada 
tūlą J. M., 
pažįstamas 
to jis nesi- 

pasiskaityti
Bet netrukus

buk sav ramus; ligapalaiką sužeistų kūno dalių, kaip ve: 
kaip nutversim užeziuprynos, kojos, rankos, pirsztoir 1.1...) 
tai su ja apseisim, kaip Napo
leonas su austrijokais po Vag 
rais (Wagram): viens, du - ir 
riaus už durių! Su lygum 
stropumu gydė turtingus ir 
pavargėlius: nū paskutinių 
visai netikt pinįgų neėmė, bet 
pats ir už vaistus (liekarstas) 
tankiai mokėdavo, o neku* 
rietus tai ir ant maisto skatiko 
nesigailėjo. Kada vieną kart 
bankierius to pat miestelio p. 
Alijoszius Kohn‘as jam užtė- 

Į mijo, jog neėkonomiszkai el
giasi, nusiszypsojąs daktaras, 
tarė: t

l — Meldžiamas, musų tikė
jimas mokina, jog mielaszir-
dystė deszimts-syk tiek užsi- I savo kaltės; tav turbut patin- 
moka; na ar tai negeras, ir 
pagal tavo nūmoną, „geszef- 
tas“ ?

— Lengvatikystė, tamsta- 
tarė jūkdamasis spekuliantas: 
jeigu tai but tiesa, tai ir asz 
jau bueziau seniai jūsų tikėji
mą priėmąs.

I Manieckas ant to staeziai 
atkirto.

i — Ką mus tikėjimas sako, 
tai yra szventa teisybė. Asz 
pats nekartą jau tikrai persi-

— Na, o dievmaldystė ? ta- 
rė daktarienė.

— Na, tai ir gana, tu man 
taip užmirszk, glumna galva! 
Pradėjo smarkiai vaiksztinėti 
po kambarį. — Vieni sav, 
vieni sav asztuntas jau metas! 
Garsiai ir sunkiai atsiduso. 
— Dieve tu mano! kitaip ti- 

i kėjausi pabaigti savo amžį...
— Kas tam kaltas, Jonai? 

tarė moteris, žiūrėdama jam į 
akis, balsu lyg iszmėtinėjan- 
ežiu.

— Kas kaltas? tikt jau su
simildama ne asz, atkirto liūd
nu balsu.

—i Nenori tikt prisipažįti

♦

ka ir jūs, ir savą kankįti.
— Gana jau, gana tarė už- 

pykąs — daugiaus sziuksztu 
anė žodžio apie tai, labai tavąs 
meldžiu. Prisiekiau, pasa
kiau..........

—> Užsidegąs piktume, pri
tarė pati. — Kad ir kąs žin 
kas butų, prisiegos nelaužysiu. 
Anė Dievui, anė žmonėms, 
anėpats sav niekad nemelavau.

—- Klaidingas tai stoiciz
mas ir užkietėjimas.

Daktaras atsisėdo ant fote- 
į liaus ir paskendo savo misly- . 
je. Asztuntas jau metas, kaip 
stumia tą sunką jungų kan- 
czių ir nerimasezių,. kuriūs 
stengias nors sžiek tie nūlatų 
darbu Jaumažįti.
• Turėjo vienturtį sūnų, kū- 
rį baisiai visados mylėjo, di
džiavosi isz jo ir daug nū jo 

, kaip aug- Į tikėjosi, vienok visos tos sva- 
daktaras tū jonės ir viltis isznyko vienam 

ploszczių nusimetė, ir rankas akies mirksnyje, įyg sapnas, 
patrynąs, tarė savo žmonai: Tadeuszas Manieckas, sūnūs, 

— Valgyt! valgyt! liežuvį netik pasielgimu, bet ir visa- 
pagaliaus prarysiu... me kame perėjo visas aplin-

— Sztai juk tai dėl tavąs kines jaunūmenes; tėvai į jo 
pjaustau atsakė ji,stovėdama szirdįųskiepijo tikrai kriksz- 
prie stalo ir dėdama į torielką czioniszkus jausmus; užaugino 
velykinius valgius. ant gero žmogaus, ir stropaus

— Bet kaip tu tingiai pjau- darbinįko. 'Mokslus visūti- 
no ligonio jau tik jūkias? Sei- Istai, jūkavo daktaras: asz į tą nyczioj* pabaigus, tėvas dalei- 
lą tikt ryja? Norėtų duszelė laik bueziau jau atlikąs kokią do jam važiūti į Szveicariją 

( bet meldžiu,!50 amputacijų (nupjovimas dėl tobulesnio iszsilavinimo

davo, tikt vis ramindavo. 
Sziaip buvo žmogelis neauga- 
lotas, biskį iszblyszkąs; kaktai tikrinau: kiek sykių iszgydau 
ir veidai buvo jau sziek tiek pavargėlį dykai, nepoilgam 
susiraukszlėją; akys isz po ateina koks Kroizas (Krezu- 
augsztos kaktos visados szir- sas), padėkim sav toks, kaip 
dingai ant artymo žiurėjo; žo* tamsta, ir užmoka mą netik 
džiu sakant, turėjo labai sim- už savą, bet ir už kelis pavar- 
patiszką iszvaizdą. Viens jo gėlius.
atlankymas darydavo ant Ii- Alijoszius nutilo, lyg žemė, 
Įgonio gerą įspaudą, nės ligo- ir nū to laiko jau daugiaus 
nis po jo atlankymui visados apie tai nė neužsimįdavo. 
tapdavo ramesnis ir kantres- Sugrįžąs namon 
nis. Tankiausiai su pacijen- jszeziaue matėme, 
tu sziaip pradėdavo sznekėti:
— Na, o kas tai matė sirgti, 
daktarams ir vaistinįkams 
(aptiekoriams) pinįgus į del- 
monus (dėkles) krauti? Re
ceptai ir lotyniszka kuknia 
yra suvis netikus. Ot sav ge 
ros kepsnies, koszės, kuku
lių. .. bet. .. o ką, akys ma-
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džia pamilėjo; ji taipgi pamy
lėjo jį nemažiaus. Sargi mo
tina tū viską užtėmijo ir neil
gai laukus isztyrė Tadeuszą; 
tas neslėpė savo szirdies jaus
mų ir viską senutei iszpasako- 
.jo. Ant to ji jam tarė: - My
limas Tadeuszai, negalėjau 
geresnio vyro Mariutei linkėti, 
pažinau tamstą ir esiu persi
tikrinus, jog už tavęs isztikė- 
jus mano dukrelė bus laimin
ga. Neabejoju, jog ir tavo 
tėvucziai nebus tam prieszin- 
gi, o kas link manęs, tai asz 
jums laiminu. Pradžiugęs 
Tadeuszas tūj‘ paraszė savo

► mierį, bet

------------------------— , 
kaipo bedievis. Bet priesz 
smertį pasiszaukė lenkiszkos 
parapijos prabaszczių k. Aus
tą ir atliko spaviednę kaip 
tikras katalikas. Jam mirus, 
jo pati nuėjo pas k. Austą ir 
praszė, kad nabasznįką kū- 
gražiausiai palaidotų, beje, 
kad už nabasznįko duszią bu
tų miszios su asista atlaikytos, 
o po tam lietuviszkoje kalbo
je pamokslas. K. Austas ant 
to sutiko ir užpraszė ant že
latinos iszkilmės k. J. Zloto- 
rzynską su lietuviszką pa 
mokslu. .Radžiavyczienė-gi 
papraszė, kad jis jai pavelytų 
užkviesti prie asistos ir Free- 
lando lietuviszką kleboną. 
K. Austas, nieko blogo ne- 
mislydamas, sutiko. Ant lai
dotuvių dienos ateina pas k.

vietoje Freelando liet.

tekniszkūse mokslūse. Tenai 
tai ir atsitiko ta netikėta at
maina padėjime sunaus: nors 
jis nieko pikto ten nepadarė, 
nenorėdamas ir netikėdamas 
užgavo ambiciją senio Maniec- 
ko. Mat, tėvas dakur kas 
priesz sunaus iszvažiavimą, su 
savo geru bendru ir draugu, 
gydytojom artymojo miestelio, 
kuris turėjo taipgi vienu vie
ną dukterį, sutarė, savo vai
kus suriszti amžinu moterys
tės rysziu. Abu prieteliu nie
ko daugiaus netroszko ir apie 
ką kitą nekalbėjo, kaip tiktai 
apie busianczią savo vaikų lai
mę. -—|Jau neužilgo - kalbė-I tėvams apie savo 
davo Manieckas - po metų su- dar pirm gavimo atsakymo 
grįžsz Tadeuszas, tąsyk tai... Mariutės motina mirė. Senu- 
O draugas pritardavo: — Die- tė mirdama troszko labai pa
ve dūk. Rodėsi seniams, kad matyt, aprūpintą jau savo 
jų plianai ir svajonės turės dukrelės būvį, todėl ir meldė I Austą, 
neatbūtinai iszsipildyt, nės ir Tadeuszą pasiskubįti su szliu-J prabaszcziaus k. Mąszoto, be- 
Tadeuszas gana simpatiszkai | bu. 
ir mandagiai Įvėžlybai) apsi
eidavo su ta neva savo iszrink- 
taja, nors iszrinko ją tikt tė
vas: sūnūs gi niekados nė jai, 
nė kam kitam neiszreiszkė sa-, 
vo szirdies jausmų; o ant galo 
juk ir negalėjo tai padaryti, 

. nės szirdis jam to nediktavo.
Tamegi laike, kada Tadeuszas 
buvo užrubežėje, likimas taip 
viską prieszingai gyvenime 
sunaus surėdė, jog tėvas tapo 
lyg perkūno trenktas. Mat, 
Tadeuszas, būdamas Zurie- 
ch‘e, pasipažino su duktere 
nekurios naszlės isz Liublino, 
kuri ežia atvažiavo dėlei pa 
gerinimo savo jau menkos 

’sveikatos. Mergina buvo vi
sai graži ir patogi, gerai isz

sykio Dembskiui tapo už
drausta pamokslai sakyti.

Mirsztantiems, žinoma, dievis Dembskis su Szliupu, ir 
Inieko negalima atsakyti: Ta- persistato savę kaipo Freelan- 
deuezas, tikrai tikėdamas, jog do liet, parapijos klebonas, 
tėvai ant to tiks, iszpildė jos 
norą. Bet koks tai buvo szir- 
dies skausmas, kada jaunave
džiai,apturėję laiszką, dasižino- 
jo, jog tėvai Tadeuszo grūmo
dami ir net užkeikdami drau
dė, nevelyjo. Tadeuszas, ti
kėdamas sziaip ar taip perga
lėti tėvo prieszinimąsi, siunti- 

! nėjo vieną po kitam praszymus, 
bet kožną syk gaudavo vieno
kį atsakymą: ,, Uždraudžia“.
Asztūni jau metai praslinko, | ėmė sznekėti apie bedievius, 
nū tos taip fataliszkos katas- 
tropos, ąsztūni metai labai il
gus ir pilni skausmų, kaip dėl 
jaunos, taip ir dėl senos Ma- 
nieckų porps. Tadeuszas se- 

mokįta ir protinga, žodžiu sa-Įniai jau liov^ siuntinėjęs laiez 

 

kant, gerai užaugįta. Tėvas kus pas tėvus\ir jokios sziaip 

 

jos buvo gimnazijos mokinto- žinios apie savt^ nedavė; tėvai, 
jum; apsėjimą turėjo pritin- įpacz tėvas, 
kantį, vienok nebuvo nieko Į paslapta raudojo^ 
pervirsz, nebuvo isz ko iszdyk- 
ti, todėl ir duktė isz mažens 
priprato prie czėdlyvumo ir 
darbo; dabar gi ji pasiliko 
vienintele parama ir priegloba 
savo ligotos motinos. Jau
nam teknikui labai patiko 
Mariutė, kurią visa savo szir-

užpraszytas Radžiavyczienės 
ant savo vyro laidotuvių. K. 
Austas, datyręs apmaudą, isz- 
varė Dembskį su Szliupu per 
duris. Tacziaus jūdu nuėjo 
į bažnyczią ir ėnarpsojo per 
visas miszias. Po miszių k. 
Zlotorzynskas, įlipęs sakyti 
lietuviszką pamokslą, pamatė, 
kad ir Dembskis su Szliupu 
nori pasiklausyti; k. Zloto
rzynskas, nieko nelaukdamas,

užtai ir pyko, ir

U8.)

bedieviszkus mokslus ir jų pa
sekmes, kodėl Dembskis su 
Szliupu, nelaukdami pabaigos 
pamokslo, iszdulino isz baž
nyczios.

Sveczias.
— Patėmij imas. Dembs

kiui Freelande visai blogai 
einasi, nės parapijonų neturi 
nei 20, o ir tie patys uepavcc 
lyja jam pamokslų sakyti. 
Užginimo priežastis buvoszi: 
Dembskis sykį per pamokslą 
ėmė taip asztriai varytis ant 
katalikiszko tikėjimo dalykų, 
kad pagaliaus lenkai atskala-

Isz litintti dim Mis
— Scranton, Pa. Apie 

pabaigą Grūdžio mėn.\ mirė 

 

turtingas lietuvis Radž\avy-1nai pasipiktino ir norėjo jam 

 

ežia. Jis buvo apszaulętas ten pat kailį iszperti. Nū to

—Griul. 1894. Lietu- 
viszkos Kalėdos Waterbury, 
Conn. Waterburio lietuviai 
pirmą dieną Kalėdų apvaiksz- 
cziojo jau savo tikrai lietu
viszkoje, naujoje bažnyczioje. 
Džiaugsmas lietuvių buvo ne
apsakomas! Kad jau naujai 
paszventytoje bažnyczioje bu
vo užgiedota kalėdiniu links
ima balsu prie altoriaus, Glo
ria in excelsis Deo, sudrebėjo 
lietuviszkos szirdys isz didelio 
džiaugsmo ir nevienas atsidu
simas iszsi veržė isz szirdies 
prie Augszcziausiojo, jogei su
silaukę naujos bažnyczios, ga
lės Dievą garbinti prigimtoje 
lietuviszkoje kalboje ir klau
syti Dievo žodžio. Ir nedyvai, 
jog taip linksminosi musų 
broliai: pirma to, vietoje baž
nyczios, Dievui1 tarnavimas 
buvo laikomas praseziausiūse 
nameliūse. Bažnyczios-gi staty
mas ėjo tarp didelių panieki
nimų, nū bedievių ir iszjūki
mų kad bereikalo esąs darbas 
ir kad katalikai neįveiksią 
pastatyti bažnyczios, kad ne
turėsią kaszto, kad kontrak- 
torius neįleisiąs į bažnyczią, 
pakol nebusią viskas užmokė
ta ir t. t. O szitai pasirodė, 
kad visos periszkados pasiliko 
įveiktos, ledai užszalimo su- 

I trupinti ir kontraktoriui be- 
mažo ko visi pinįgai užmokėti, 
ir bažnyczia isz geros valios 
žmonėms atvira!!. .

Pirm dviejų dienų lyg Ka
lėdų tiktai teturėjome gatavų 
pinįgų $500, o dar truko $900 
mažiausiai. Szaltadusziai bu
vo nusiminę ir pats iszrinktas 
komitetas subatos vakare 
priesz kuczias nieko nebemis-

tingą nusprędė laikyti seredos 
vakare, t. y., tūjaus po Kalė
dų, o Kalėdas szvensti ubą- 
giszkūse namejiūse, kur 30 
tegali ateiti ant miszių. Taip 
buvo subatos vakare. Per 
sumą priesz kuczių dieną bu-
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vo apie tai szneka bažnyczio ežioje saldame gyvuliszkame 
je su perstatymu, jog galima miege laikėsi. Atsiminė geri 
įeiti ant Kalėdų naujon baž lietuviai, kad užgimus musų 

Vieszpaežiui Betleheme Ju
dos, jautis ir asilas atėjo pa
garbinti savo Vieszpaties, o 
sugangrinavoti lietuviai sneti- 
kėjimo dvasia pasirodė savo 
Sutvertoj ui atkaklesniais už 
sunkų jautį ir neprotingą asilą. 

kun. J. Žebriš.

įeiti ant Kalėdų naujon baž 
nyczion. Iki 9 valandai va
karo nedėlios jau pasirodė, 
kad durys bažnyczios bus ada
tos ant rytojaus, jog reikalin
gi pinįgai $900 yra taiposgi 
kaipo gatavi. 11 valandojė 
priesz pietus padarius ekstrą 
mitingą pasirodė, jog geri 
parapijonai Jonas Vindrigels- 
kis, Riktoraitis parap. sekre
torius, Jūzapas Puleikis, Jonas 
Lekiszis, Jurgis Griszkauskas, 
neiszimant žemiaus pasirasziu-’ 
šio, gali paskolinti parapijai 
po $100. Aprokavus, rinkimą 
nū žmonių, kuris atneszė 
$260 su virszum dolerių. Kad 
tiek* jau turėjome, nebebuvo 
baimės ir ant kuczių vakaro 
buvo grynais pinįgais užmo
kėta kontraktoriui $1263, o 
kas beliko ($329) su dideliu 
džiaugsmu isz pusės kontrak- 
toriaus liko paskolinti iki 2 
nedėlių ir su tais pasirodė, jog 
nebus bėdos, n ės ant rytojaus 
tūjaus buvo vėl padarytas 100 
dolerių, potam bus pigiai gau
ti ir kiti trūkstant! pinįgai. 
Per visą kuczių dieną būriai 
lietuvnįkų ir lietuvnįkių rū- 
szėsi, kad pridūti naujai baž- 
nycziai pagražinimą, pritin
kantį taip didelei Kalėdų 
szventei. Ant 11 Kalėdų 
nakties buvo viskas parūszta 
ir nū 5 ir pusės ryto paliko 
paszventinta nauja lietuvisz- 
ka bažnyczia Waterbury je
Conn., vardan szv. Jūzapo, per 
žemiaus pasirasziusį prie tar
navimo kamžom apsirėdžiu
sių geradėjų - lietuvių, kurie 
taip dideliame veikale pama- 
czyjo musų bažnycziai. Da
vėsi tada sulyginti lietuvius 
tikinczius su netikėliais: tikiu- 
tiejie susirinko anksti ir labai 
didelį turėjo džiaugsmą, kurio 
plunksna nepigu apraszyti, o 
netikėliai rūpinosi priesz Ka
lėdas užpilti alum savo grau
žimą nusiminusios sąžinės ir 
per laiką pirmos iszkilmingos 
dĮevmaldystės naujoje bažny- • W • 

Atsiszaukimas
reikaluse Kražieczių. Į 

Sziūmi atsiszaukiame į gar
bingus kunįgus, į draugystes 
ir į komitetus įsteigtus rinkti Į 
pinįgus dėlei Kražieczių, jo- 
gei visi teiktumėtės surinktus 
pinįgus prisiųsti į centraliszką 
komitetą per delegatus seimo 
„Susiv. Lietuvių Amerije“ už
tvirtintą. Pinįgus siuncziant 
reikia siųsti ant vardo kn. Ži
linsko Mt-Carmel, Pa., arba 
kn. Szedvydžio, Wilkes-Barre, 
Pa. Pakvitavojimą isz aplai 
kytų pinįgų padėsime laik 
rasztyje „Vienybėje“.
Su gūdone centraliszkas ko
mitetas

kun. Jonas Žilinskas,
kun. M. Szedvydis,

kai meldžiami užmokėti už 
1894 metus tie, kurie dar nėra 
užmokėję, podraug pasitiki
me, jog nei vienas skaitytojas 
nenorės musų iszleistuvės 
skl iausti, prigulineziai neapsi
mokėdama.

Taip gi praneszame, jog nū 
pirmo num. „Valties“ dar bus 
visi numeriai gaunami iki 2 
ųedėldieniui po Velykų po 
1 dol., o po tam laikui kas 
dar liks bus gaunama tikt už 
lį dol. visų metų „Valtis“. 

IO tie skaitytojai, kurie dar 
nebus užsimokėję iki kteinan- 
ežių metų Kovo mėn., bus 
„Valtis“ sulaikyta: jeigu no
rės turėti visų metų, turės už
simokėti iki tų-gi metų 2 ned. 
po Velykų lį dol.

„ Valties“ iszleistu/vė. 

S vartei žinia.-
Kada iszleidome „Valtį* 

nemislyjome jokio „busines‘o 
daryti, bet tiktai, kad kožnaml 
lietuviui katalikui paaiszkinti 
musų szv. katalikiszko tikėji
mo dalykus, o podraug ir tau- 
tiszkus bei tikėjimo ir lietu
vystės prieszus iszrodyti. 
„Valtis“ sziūse metūse iszeis 
tiktai iki 2 nedėldieniui po 
Velykų, idant visų metų isz- 
guldymas szventų Evangelijų 
patilptų. Po to laiko „Val
tis“ paliaus iszėjusi iki Naujų 
metų. 1896; po ko vėl pradės 
iszeiti, jeigu Dievas mums pa
dės. Todėl-gi visi skaitytojai 
yra meldžiami, kad ant 1895 
m. nesiųstų už „Valtį“ 
po 1 dol., kurie jau yra užsi-
mokėję, o taipgi yra brolisz- 'nas ganperdėnas

u
.<*

Pajieszkau savo broliunu: 
Antano Pikuczio ir Adomo 
Mazurkevycziaus. Pikutis 
pereitą pavasarį buvo New 
Britain Conn. Jis paeina |isz 
Seinų pavieto, Krasnavo gm., 
Viesztartų kaimo, Laidzijų 
parapijos. Mazurkevycziagi 
du metu atgal buvo Shenan
doah Pa. Jis isz to paties

• Pereitųmehi 8ei- |kW , k? ir ^ikut[9-
man toks garsus buvo, kad «^ kito kaimo [Burbiškiu], 
apie jį net Maskolijoje iszei- 
nanti laikraszcziai raszė. 
Taip antai „Krajus“, Petropi- 
Įėję iszeinantis, 1894 m. N. 44, 
Spalinio mėn , raszo: „Pabai 
goję pereito mėnesio buvo' 
Scrantone seimas „Susiv.“ lie- 
tuviszkų draugysczių, kuris 
būdamas iki sziol po k. Bur
bos vadovyste, neprietelingai 
veizėjo ant lenkų. Ką nuta
rė, pasiliks paslaptyje, nės tei- 
ravimaisi, nežiūrint ant to, 
kad tai nesutinka su vietiniais 
papratimais, buvo daromi prie 
uždarytų durių ir visi svecziai 
ir korespondentai buvo iszpra- 
szyti laukan. Nežiūrint ant 
to, pasirodė, kad „Susiv.“ au
ga ir todėl padauginta tapo 
po smertinė, o taipgi, rodos, 
kad ir su lenkais bus geresni 
prietikiai, nės pastūmėjo nū 
prezidentystės k. Burbą, ir jo 
vietoje iszrinko prezidentu k. 
Žilinską^.

, ,TJlcixiixik.eLB”
Pirm ilsius 

ninkas“ ėjo 
vidale, kaip 
ežiai, vėliaus 
ti pavidale 
dabar iszei n a
dalūse: kas mėnesis iszeina 
laikrasztis, kaip po senovei, ir 
da „priedas“.

Dabar nū naujų metų pat
sai „Č7kininkas“ (laikrasztis) 
iszeis jau du sijkiu per 
mėnesį.

„ U kininkas“} su parsiunti
mu į Ameriką, kasztūja ant 
metų tiktai 1 amerikiszką do- 

pirkusio ant 37 lerį arba 4 prus, markias.
Siuncziant pinįgus arba

7 eilutėje laiszkus į „ Varpo“ bei „Ūki-

Atsitaisymas klaidų: kadą 
gi labai daug ima ir jieszko 
kun. Vienož. dainų, meldžiu 
kiekvieno 
puslapio, dainoje Koznas vie-

I

vietoje garsius galus ir t, 
ant įgarsi us for^nua-didžius 
pelnus ir t.(t. IszdtidojaSi

Paj i esz kojiniai.
Esmių sąnariu szv. Jūzapo 

draugystės Brooklyne N. Y. 
ir meldžiu draugystės prezi
dento bei sekretoriaus prisįųs- 
ti man savo adresus, idant ga- 
lėcziau mėnesinę nusiųsti.

Mano adr.: Paul Picket 
Box 341 

Homestead Pa.

Jei kas žinote kur gyvena Jurgis 
Garbsztas, paeinantis isz Kauno 
gub., isz Ponevėžio pavieto, Pusza- 
lato valsoziaus, Valdeikių sodžiaus, 
meldžiame dilti žinią „Vien.“ Re
dakcijai. Yra svarbus reikalas. Kas 
pranesz apie jį, gaus dovanėlę.

Jis jau keli metai, kaip Ameriko
je.

metus „Ūki- 
tokiame pa

ir kiti laikrasz- 
pradėjo iszei- 
knįguczių, o 

dviejūse pavi-



ninko“ redakciją, reikia szito
kia adresas padėti:

„Varpas”
Varpas“ padūda visoke

riopo turinio rasztus prakil
niausiųjų Lietuvos vyrų.

„ Varpas^ leidžiamas tikrai 
gražioje kalboje, o kartas nū 
karto talpina ir straipsnius su 
iszguldymaįs apie lietuviszką 
kalbą.

„ Varpas“ su prisiuntimu į 
Ameriką ir į kitas svetimas 
žemes, per metus kasztūja 1 
amer. dolerį arba 5 prus.)auk
sinus.

Herrn I)r. Bruažis 
Tilsit, Ostpreussen (^Germany) 
(, J

Žemiau paminėti vardai ir 
..adresai yra reikalingi dėl Rė- 
dystės. Meldžiame atsismauk
ti.

V. Vaicziulionis
South Royelston Mass.

Alex. Mąrczinauskis 
Webster Mass.
James Phillips 

Torrington Conn.
Jos Stravinski 

Collinsville Conn.
John Scholus 

Hunts Spur Mich.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
29 d. Grūdžio daėjo žinia, 

kad kaime Silver Lake, Ore. 
Lake Co., per Kalėdas baisi 
nelaimė atsitiko, kuri parei
kalavo 41 žmogiszkos gyveni 
mo aukos.

Minėtame kaime susirinko 
per Kalėdas į 100 daugiau 
žmonių, vyriszkų, moteriszkų 
ir vaikų, idant sykiu pasi
linksminti, pasisznekėti. Su
sirinkimo salėje i stovėjo didei 
puiki ir apkabinėta visokio
mis dovanėlėmis dėl vaikų 
Kalėdų eglė. Didi ir maži 
spaudėsi, iddnt prisistebėti 
Kalėdų medeliui. Vienas 
vaikas, negalėdamas matyti 
medžio, užlipo ant krasios, ir 
su galva stuktelėjo ; kabanezią

Lietuvininku
pilną gazaus (petrolėjaus) 
liampą, kuri sujudinta eks- 
pliodavojo, pripildydama akies 
mirksnyje pilną stubą liep
snos. Susirinkusiejie nusi
gandę ėmė verstis, mindžioda
mi ir traiszkydami tvirtesni 
silpnesnius, per siauras duris 
laukan. Bet ugnis nelaukė, 
kol visi iszeis: sienos popiera 
iszlipintos užsiėmė tūjaus isz- 
visų pusių, ir liepsnos apgau
bė dar viduje esanezius žmo
nes, degindamos jų ant kūno 
drabužius. Baisi regyklė pa
sidarė: gyvi deginami žmonės 
szaukė, rėkė, vaitojo ir stenė
jo balsu, kuris kiecziausią 
szirdį galėjo perverti ir drą
si ausį žmogų į nusiminimą 
pastumti. Pagelbą nelaimiu- 
giemsiems kaipo sodžiuje bu
vo negalima suteikti. Katas- 
tropos pasekmės buvo, kad, 
apart sužeistų, 41, ypacz vai
kai ir moterys, rado strosz- 
niausią smertį.

Ir Turki] oi e iau nie
ko negiliūia Suv. Vas- 
tiiu pasportai.

28 d. Grūdžio mėn. S. Ra- 
digian‘as raszo į Hartfordą, 
Conn., pas savo draugą, kad 
jis, būdamas Amerikos ukėsu 
ir turėdamas amerikoniszką 
pasportą, važevo pereitą rude
nį atsilankyti į savo tėvynę 
Armėniją. Nuvaževęs į Kon 
stantinopolį nuėjo jis su pas- 
portu pas Suv. Valstijų mi
nistrą Terrell ir praszė, kad jį 
kaipo savo ukesą globtų nū 
turkų persekiojimo. Bet mi
nistras atsakė, kad jis galįs 
globti tikt gimusius ameriko
nus, o ne naturalizūtus, ir lin
kėjo jam grįžti kūveikiausiai 
į Ameriką. Tacziaus S. Ra- 
digian‘as, norėdamas atlanky
ti savo artimus, nuvyko į 
Maskoliją ir tenai, gavęs mas- 
koliszką pasportą, galėjo va
ži ūti į Armėniją. Tokiu bu- 
du pasirodė, kad maskoliszkas 
pasportas daugiau giliūja, ne
gu amerikoyįszkas,

Buvo apie tai pr^neszta į 

 

Wahsingtoną; bet tenąi kaltę 
numetė ant S. Radigian4 , kad 

 

jis, sako, būdamas Amerikos 

 

ukėsu, imdamas maskoli^zką 

 

pasportą, prisiekė esąs masino - 
liszku. \

Bet mums rodos, kad Mas\ 
kolijoje galima gauti paspor- 
tus, ypacz už gerus pinįgus, ir 
be prisiegos.

— Caras Nikalojus II nors 
labai sumažino skaitlių tainos 
policijos sąnarių, bet paezios 
tainos policijos institucijos dar 
nepanaikino, kaip tūli lai
kraszcziai raszė.

Naują carą ir užtai galima 
pagirti, kad jis pavarė Gurką, 
Lenkijos kraugerį, o į jo vietą 
pastatė gr. P. Szuvalovą. 
Teisybė, jis padarė dabar 
Gurką feldmarszalu, bet tik 
tituliarnu, taip sav dėl politi
kos.

Lietuvos smaugėjas Orževs 
kis ir gi tokių nepriimnumų 
datyrė nū caro (ne už kitką, 
kaip už Kražių skerdynę), 
kad isz liūdnumo, nuvaževęs į 
Voliniją, savo dvare bandė

— Boma, 26 Grūdžio. Szv. 
tėvas popiežius priėmė Su v. 
Valstijų apicierius, kurie ant 
garlaivio ,,Detroit“ nuvežė į 
Romą relikvijas ir kitus daly
kus, kuriūs popiežius buvo 
prisiuntęs ant parodos į Chi- 
cagą. Popiežius, priėmęs A 
merikos apicierius, praszneko 
į jūs trumpais žodžiais, kuriū- 
se iszgyrė Suv. Valstijų ran 
dą, kad jis isz Vatikano pri
siųstiems ant parodos daly
kams davė atsakanezią vietą ir 
sugrąžino jūs czielybėje. 
Džiaugėsi szv. tėvas isz Ame 
rikos progreso (tolynžengys- 
tės), kurį ji diena į dieną to- 
yn varo, ir nežiūrint ant to, 
tad yra dar jauna, jau tūlas 
isz apszviestų vieszpatysczių 
nekuriūse civilizacijos daly- 
cūse pervirszino. Iszreiszkė 
popiežius savo linksmumą, 
cad Amerikoje sykiu su ap
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szvieta bujūja, žydi ir plati
nasi katalikiszkas tikėjimas. 
Didei, sakė popiežius, džiau- 
giūsi, priimdamas jus sziądien 
kaipo amerikonus. Už kelių 
nedėlių popiežius prižadėjo 
iszdūti dėl Amerikos dvasisz- 
kijos encykliką, kurioje kie

kvienas pamatys, kokią jis turi 
simpatiją dėl amerikonų. Po 

valandos audiencijos 
popiežius suteikė ameriko
ną s savo polai minimą.

30\Grūdžio priėmė popie

 

žius p^siutinį nū caro kunį- 

 

gaikszt'Į Lobauovą, kuris ran

 

davai pdpiežiui apreiszkė apie 

 

užžengim^ caro Nikalojaus II 
ant sosto. Potam’atlankė po- 
pietaus vi^szpatystės sekre- 

 

rorius kardinolas Rampolla 

 

cariszką pasiuntinį ir įdavė 

 

jam didelį br\liantūse Kris

 

taus ordeno kryčių.

japonais dar 
vis po biskį kauja\i, nežiūrint 

 

ant to, kad jau pradėjo suda
ranti.

— Apie karę prancūzų su 
Madagaska gyventojas 
ko nebegirdėti.

— Pereitą nedėlią ap 
gliją ir Irlandiją siautė 
vandens dideli 
rie m

nie-

ant 
szturmaiĄku- 

uskandino kelis garlai
vius ir laivus, prie ko į 200 
žmonių galą gado. \

— Plymouth, Pa. 7 Sausio. 
Buvo 1 i etų vi sz kas szv. Kazi
miero draugystės balius. Jau 
nū 3 popiet pradėjo rinktisi 
jaunūmenė, o po 6 vakare pri
ėjo pilna salė vyrų ir moterių,ir 
prie griežimo muzykės, trypė 
įvairius szokius iki rytmeczio.

Pittstone, Pa. 1 Sausio bu
vo didei iszkiĮmingąs paszven- 
tinimas lietu viszkos bažny- 
czios. Buvo daugybė lietu- 
viszkų ir svetimtautiszkų 
draugysezių isz visų aplinki
nių miestų ir miestelių. 
Szventind vysk. 0‘IIara prie 
asistencijos nemažo skaitliaus 
kunigų.

Sekancziame numeryje bus 
daugiau.
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Sziluma.
„Kas tai per daigtas ta szi 

luma“? paklausia ir pamislija 
neretrai neapszviestas žmoge 
lis, į patingai, kAmet jis, nu- 
szalęs, atsisėda ar prisiglau
džia prie savo sziltos krosnės 
arba žiemoje, nuėjęs gulti į 
szaltą triobą, susivynioja pa- 
szildytoje paklodėje, arba kA- 
met jam sziluma, vadinama 
ugnis, praryja triobas ir tur
tą arba įkanda, nudegina jį 
patį; „kas per daigtas szilu
ma?“ laužia galvas per tuk 
stanczius metų ir mokslo žmo
nės pakol ne apsistojo prie 
nAmonės: sziluma esąs ypa
tingas daigtas, susidedantis 
isz smulkiausių dalelių ^to

per kitus kietus ir minksztus 
daigtus. Tą mintį apie szi- 
lumą skaitė teisinga mokyti 
da praėjusio amžiaus. Kuris 
in nemokytų žmonelių ir szią 
dien ne iszplėsztų akių, iszgir- 
dęs, kad sziluma yra ne ypa
tingas daigtas, bet judėjimas, 

x darbas arba spėka. O vienok 
taip: sziluma yra judėjimas, ir, 
kaipo toksai, ne ypatingas 
daigtas, bet tikt vardas judė
jimo, veikmės, darbo, fizisz- 
koe spėkos apsireiszkimo, 
energijos. Dabar jau mažai 
rastum mokytų, kurie turėtų 
nilumą už ypatingą daigtą. Ir 
taip sziluma yra judėjimas. *)

Dėlto, kad sziluma yra ju
dėjimas, sziluma yra ten, kur 
yra judėjimas. Kas to neda- 
tyrė? Nuszalome rankas, 
mes jas gniaužome, triname; 
nuszalome kojas, mes trepi- 
nėjame, szokinėjame; mus ant 
ulyczios ima sziurpulis, mes 
žengiame taukiaus; atliekame 
fiziszką darbą, reikalaujenty 

. didelio judėjimo, ir mes labai 
sunylame; triname szaltą ge
ležį į szaltą akmeny ir abu už 
kaista; neretai žiemoje girnos 
sudegina žmogeliui miltus; 
musų seneliai žino nemažai at
sitikimų, kad kelionėje vaziA-

*) Pagal numonę daugumo mokį-

I 
mo, ten nėra ir szilumos, ten 
szaltis. Pridėję ranką prie 
daigto, sakome „szaltas“, kA- 
met judėjimas dalelių rankos 
didesnis už judėjimą dalelių 
daigto. K Am mažesnis judė
jimas, tAm didesnis szaltis. 
Suszaldyti daigta yra atimti 
judėjimą jo atomų. Be judė
jimo nėra permainos; dėlto 
žiemoje vienpusiszkumas gam
tos, dėlto szaltame skliape ga
lima ir vasaroje užlaikyti gė 
rymus ir valgymus be 
lio jų persimainymo.

(Dar ne viskas) 

jant ratų eszis užsidegė; ne
daug metų atgal nebuvo brie- i 
žiukų, ir truputį szil u mos,reap. < 
ugnies, žmonės iszgaudavo, 
muszdami plieno gabalėliu į L 
titnagą - skiltuvus galima ir L 
sziądien matyti —; da seniaus 
žmonės gaudavo pradžią szi- i 
Iurnos ir ugnies, trindami vie
ną į kitą du sausus medaga- 
lėlius (pusrelius); smarkiai 
muszant geležiniais musztuvais 
galima szaltą geležį užkaityti 
iki raudonumui; kiekvienas 
kirtis, smūgis d Ada atsakan- 
ežią sav SZilumą. Neveltui! 
lietuvis sako: „uždegink!“ vie
toje: uždroszk! užkirsk! nės ir 
skaudėjimas yra sziluma arba 
judėjimas dalelių kūno. KAm 
didesnis skaudulis, tAm smar 
kiaus yra sujudintos dalelės 
kūno kokia nors perszaline 
šyla. Pažeisdami savę peiliu 
ar kitu kokiu daigtu, mes šy
la sujudiname arba ir perski- 
riame daleles kūno, ir dėlto 
jaueziame didelį, asztrų degi
nimą-skausmą.

Žmogus (ir gyvuliai) turi 
nemažą szilumą ir nesijudin
damas matomai, nės judinasi 
dalelės jo kūno, judinasi krau
jas, judinasi priimtas penas, 
judinasi įkvėpintas oras^ atidA 
damas savo ruksztagymdį 
irau j ui ir iszneszdamas lau- 
can jo angledarį. Kadągi 
žmogus pradeda ir pats judin-1 
tisi, kaip tai: eiti, bėgti, lank- 
stytisi, szokti ir t. t., tai ir szi- 
luma jo pasididina, nės tAmet, 
apart szito savavalinio judėji
mo, visi užminti virszum ju
dėjimai pasididina: tankiaus 
kvėpAjasi, smarkiaus sukasi 
kraujas ir malasi priimtas pe
nas. Dėl tos tai priežasties 
tas, kuris daugiaus juda, dau- 
giaus reikalauja peno (maszi- 
na, maltuvė jo kūno eina 
smarkiaus) už tą, kuris daug 
laiko perleidžia sėdėdamas ar
ba gulėdan^as. Dėlto ilgas 
sėdėjimas ir gulėjimas gadina 
sveikatą.

Kur tik yra judėjimas, ten Itektura. Treczias: 
yra sziluma; kur nėra judėji* |vernement moscovite a Vilna

dide

BMMia.
Compte-rendu des travaux 

du neuvieme congres russe 
d‘archeologie 1893, precede 
d‘une etude historique sur la 
Lithuanie et Vilna, par le ba
ron de Baye. Paris 1894.

Compte-rendu deg travaux... 
ir t. t. p. de Baye padAda ro- 
kundą apie IX Vilniaus ar- 
cbeoliogiszką susivaževimą. 
Tas veikalas turi XVII atski
riu. Pirmas atskiris „La Li
thuanie“ (Lietuva): politisz- 
kas ir etnographiszkas Lietu 
vos apraszymas, kaipo tai: 
vis-didesnis geographiszkų ru- 
bežių pasiplatinimas ir lietu- 
viszkos vieszpatystės padėji
mas tenykszcziame Rytų Euro 
ropos padėjime. Apie sen- 
lietuviszką iki krikszcžionys- 
tės priėmimui, tikėjimą taipo- 
jau apie tikėjimiszką ir poli- 
tiszką Lietuvos gyvenimą iki 
paskutiniam Lietuvos ir Len
kijos suskirstimui. Antras 
perskyrimas — Vilna (Vil
nius). Sako, kad isz pavir 
szio Vilnius iszrodo ant žy 
diszko miesto, bet areziau ga 
Įima patėmyti, kad ežia yra 
daugel krikszczioniszkų baž 
nyszczių, isz kurių kAdaugiau- 
šiai užima szv. Onos ir Ber
nardinų bažnyczia savo arch i -

Le gou-

an XVII*) - e siecle“ (Mae* 
kolių randas Vilniuje XVII 
szimtmetyje. Ketvirtas: „Le 
congres de Vilna“ (Vilniaus 
kongresas) ir t t. Labai dy- 
vinas daigtas, kad svetimtau
tis prancūzas baronas de Baye 
taip tikrai ir su žinia viską su- 
raszė, ką pernai ant archeolio- 
giszko Vilniaus susivažiavimo 
matė. i !

Varlį.

Szis tas.
Szauksžfcai Europoje pirmą 

pasirodė X szimtmetyje. Vieną 
rytų karaliaus sesA, už Veneci
jos vieszpaczio sunaus isztekė- 
jus, atvežė su savim tą įrankį, 
kuris abedną papiktinimą pada
rė. Ano laiko krohikoriai su 
dideliu piktumu aną faktą už-_ 
raszinėjo, tardami, kad todėl 
ir kunįgaiksztienę sunkiai ne- 
iszgydoma liga Dievas pako- 
•ojo, kad anoji szauksztą ežia 
atvežė.’ Pamažu vienok 
szauksztai isz Venecijos į ki
tus Europos miestus iszkelia- 
vo. Vienas Italijos vyskupas, 
savo traktate apie civilizaciją 
1544 m. iszdAtame, o 1668 m. 
ant prancuziszkos kalbos isz 
verstame, raszo: „Kožnas pa
kol sės prie stalo, turi prie vi
sų* rankas iszmazgoti, idant 
patikėtų, kad anos yra czystos 
tada, kada aną į abelną bliudą 
su valgiu kisza“. Viduram
žyje ir atsigimimo laikAse di
delės mazgotuvės (basen) bu
vo paskirtos ant to budo var
tojimo geroje draugystėje. 
(Kur. Codz.).

Patarles.
Nelaimėje neverk, bet vei

zėk, kaip iszsisukti.
Ne mano kiaulės, ne mano 

pupos, kas man darbo.
Nąuja szlAta; geriausszlAja.
Nebūk ilgai nulindęs, su

sirgsi.

*) Maskoliai Vilniuje nevieszpa- 
tavo XVII amžyje,
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Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Perguldė isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Pustelnįkas.
Kaltybės? — ir praszau, kokios mano kaltybės? 
Argi nekaltoji meilė verta amžinos kanczios? 
Dievas sutvėrė meilę ir gražumą mylimos;
Jisai abidvi duszias netėžiumi gražybės 
Ąnt amžių suriszo meile galinga, 
Pirm iszėmimo anų isz szaltinio szviesybės, 
Kol dengė kuniszka želava liudninga, 
Pirm nekaip suriszo antis ranka galinga! 
Dabar, kad žmonės perskirti mus trokszta, 
'.pasai retėžius tensias, bet nešusprogsta. 
Jausmai musų prilinko skiriancziai periszkadai; 
Norįs negal prie savęs arti pasineszti, 
Vienok keliauja vienumi apskricziu tikrai, 
Vienos ugnavietėg retėžiumi užbrėžti.
K u n j g a s . Ką Dievas suvienij, žmonės skyrti neįveiks, 
Gal tie rūpesniai jūsų laimingai pasibaigs. 
Pustelnįkas.
Būtinai ten?.. kad iszkilsim augszcziaus kūno lėto, 
Kur vėl vienybė, duszia su duszia sutikėta, 
Nės czionai dėl musų visa viltis isznyksta, 
Amžinai su mylima persiskyriau ant szio svieto! 
Paskui pertraukos:
Lyg sziol mislyje pavidalas persiskyrimo. 
Atmenu viduryj4 rudens, vakare szaltame, 
Ryt ketinau važiūt, klaidžioju sodne tankiame, 
Durnose, maldose jieszkojau apginklinimo, 
Kuriūmi silpną prigimimą nupamatocziąu, 
Ir jos viziaus paskutinį kirtį isztrivocziau! 
Kur akys manę vedė, klaidžiojau atžalose, 
Kaip sziądien dar atmenu, graži naktis buvojo: 
Pirmiaus keliato adynų, lietužis liuojo; 
Visa žemė gausiai blizgėjo rasos laszūse, 
Kaip marės sniego, ūkai pakalnėse talpinos, 
Isz tos pusės jūd debesys varė tamsumą, '3
O isz anos pusės mėnū siuntė szviesumą; 
Žvaigždės nakties bėgiuje mėlinūse skandinos. 
Iszvydau szvietanczią rytmetinę žvaigždelę, 
Pažįstu ją, sveikinu kožną dienelę! 
Veiziu prie triobelės... prisistebėk tai vietai, 
Pamacziau ją nesitikėtai!
Apdaromi baltūja tarp medžių tamsiųjų, 
Kapinių stulpui paveidi, ant vietos stovėjo, 
Paskui bėgo, kaip pūtis vėjelių lakiųjų, 
Akys žemyn nuleistos, į manę neveizėjo! 
O skrostai jos iszblyszkę labai, 
Lenkiūsi, į szalį pažiurėjau, 
Ir aszarą akyje regėjau!
Ryto, isztariau, važiūju tikrai!
Likis sveikas! led iszgirdau - sakė tylomis, 
Užmirszk!... Asz užmirsziu? A, liepti yra pigiausi 
Mylima! liepk tavo szaszeliams nykti tūjaus,

Tegul užmirszta bėgioti tavo pėdomis!...
Liepti pigiaus!
Užmirszk!
Giest:
Nustok verkti ir liudnastį’ garsįti,
Eikime kožnas kelionę savoją:
Asz stengsies amžinai tavę. ..
Pertraukia giesmę:

Atmįti!
Linkczioja galvą, giest:
Bet niekad negaliu būti tavoja!
Atmįti?. .. ryto važiūt užsikėsėjau!
Griebiau rankeles ir prie szirdies dėjau.
Gražiausioji kaip aniolėlis rojaus, 
Tu dailiausioji isz visų mergelių;
Dangiszkas vizius, kaipo saulė Mojaus
Atszautoji nū skrostų vandenėlių!
Jos pabucziavimas gėralas dieviszkasis!
Kaip liepsna prie liepsnos griebias, į vieną sueina,
Kaip dviejų kanklių skambėjimas sutartasis, 
Su baisumi sudorotas, taikiai iszeina.
Szirdis su szirdžia susjspaudž kaipo isz vaszko;
Skrostai, lupos vienijas - dreba, deg liepsnomis;
Duszia į^Huszia kvėpo - dangus, žemė taszko 
Isztirpįtomis aplinkui musų vilnimis!
Kunįge! tu nejunti, taip karsztąi nemylėjai!
Saldžiųjų lupų mylimos nedalitėjai!
Tegul klyst žmonės svieto, jauni dukstinėja, 
Szirdis tavo balsui gintos suakmenėjo.
A, mylimoji! danguje pražuvau, 
Kad pirmą sykį tavę pabucziavau!
Giest:
Jos pabucziavimas gėralas dieviszkasis!
Kaip liepsna prie liepsnos griebiasi, į vieną sueina, 
Kaip dviejų kanklių skambėjimas sutartasis, 
Sudorotas su baisumi, taikiai iszeina.
Griebia kūdikį pabuezifiti, kūdikis isztruksta: ,
K u n į g a s . Vaikeli, sav lygio žmogaus, ko bijal* 
Pustelnįkas. Nū nelaimingo, kožnas bėga skubiai, 
Kaip pamatęs pragaro baisulį, 
Ak, taip! ir ana pabėgo szalį!
— Buk sveikas! — ir tarp medžių tamsiųjų, 
Nyksta, kaip ugnis žaibų szviesiujų.
?rie vaikų:
Ir dėl ko ji nū manęs pabėgo?
Ar žvilkterėjimu mano ją nugandinau?
Ar žodžiais, arba pamojimu užrustinau?
Turiu atsimįti....
Atsimena:
Taip apsvaigo mano galvelė!. . .
Ne! asz viską kaip ant delno matau, 
Neužmirszau nei vieno žodelio:
Tik du žodžius prie jos pasakiau.

(Toliaus bus.)
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Na, vyrai ir moterys!
Didžiausias ir puikiausias 

Kabalas, kuris atidengia (sic!) 
žmonėms, ypacz jauniems, vi 
so ateinanezio gyvenimo pas
laptis, yra gaunamas pas Jūzą 
Pauksztį už 10 centų ir dar 
su prisiuntimu! Tadgi nau
dokitės, kurie žingeidus esate 
žinoti savo ateitę.

Ute it Salinas isziiyiiymas!
Kas serga ant plauczių bei 

turi dusulį arba džiova, t. y. 
kas serga tokiomis ligomis, 
kurių daktarai negali iszgy- 
dyti, tegul atsiszaukia pas že
miau pasirasziusią: ana minė
tas ligas iszgydo; ji ir dabar 
iszgydė Antaną Sznipkusą, 
kurio daktarai negalėjo iszgy- 
dyti.
Adr.: Anna Szedlak Box 328 

Plymouth Co. Pa.
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krlkszto Lietuvos

»»
5c.

40c
20c.
30c.
10c.

4.00c.

15c.

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

10c. 
10c. 
40c.

Žiponas bei žiponė
Žirgu ir valkas
Vytautas didis Lietuvos kanįgalksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

„Austrą" keturių metų pulkl&se apd»r&ee 
po $1.25kninga, visas perkant

Knygos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, paikus poematas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 1.25c.
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradu Valenrodas — 
Tėvynlszkos giesmės — 
I&kaunos dainos „ 
Naujos dainos „
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės „
Pirmutinis d igtlnės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczlo,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tat nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajud|kime vyrai žemų, pnlkl apysaka 

paraszyta pstrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tat ne melas

Pasaka ape Szaltabiizlus (jAktnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų kningelė „ „

Afoksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszką Gramatika paraszyta 
kunigo Mikolo Miežio

15c.

‘30c.

15C.

15c.
5.

30c.
15C.
15C.

50c.
30c.
25c.

Abėcėla ,, ,.
Kninga (161 Is/.slmoklnimo rokundų 
Knlnga dėl Iszslmoklnlrao vls&svletinės kalbos 15c 
Apje buwlmą Diewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą ,, _ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
Prieszauszris ,, ,
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 
Genlųdė'lė, graži pasakaitė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl perknpczlų po 10c. 
į Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir aut 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl 
tižiosios nedėlios, 
Tiesos Zodžei,

5c. ir

5c. 
15c.
5c. 

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

joget geriausias ir pa- 
kąjingiauaiai vartoja
mas Automatic, biat
rial aaaunanantls, pats atsliosze, | vi- 
durĮ muezantls Revolveris sldabr&tas, gumo ran
kena, patronai gali būti reikalaujami 22, 32 ir 38 
Calibro, visur parsideda už $15 oo. lazkirpk szi 
tą apgarsinimą ir atsiųsk drauge 75 c. o mes tav 
prisiusime frevolver| per expresą, kur damokėsi 
dar $2.oo po peržiūrėjimui, arba atsiųsk $2 75 ir Į Flliotea arba kelias Į maldingą gyvenimą 
20 c. markom, tai mes prisiusime tav per pacztą. Į Pokilis Szventųjų ,, ,, „

KIBTLABD BBOS. & CO., I lazguldimas metiniu azwencziu 
r, i -kt.r* I labai naudinga kningelė

62 Fulton Str., NEW YORK City. Mokslas Rymo kataliku
_ __  Kas yra griekas 1 ,, „

Nekaltybė „ „
"RT" 1 V'l | Vartai dangaus „ „

Pekla, arbi amžinas pragaras 
Arielka yra n Adai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajaybes Diewo sudo 
Raktas | dangų ,, ,,

Aukso Altorius, arba SzalUnis danglszkn ekar- Į Didžioji nedėlia ,, „
bn 2.00 iki 3 OO.
Garbe DIewnj ant auksztybės ,, ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos „ 
150 Psalrau Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo * „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Msnuo Szwenczianalos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Kvangelljos snpntkeis apdarais 
Qy wenlmaj Hzwentaju, ant visų metų kožnos 
dienos, plrrųa, antra, trųczia ir ketvirta 
dąUs už kožną dąl| po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Hzvencz. Sakramente 
Istoriškos kaįgos svistlszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, „ „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

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

nedėkingi, graži knjgntė kurioje apraazyta

pargabentos isz užmarės:

75c.

75c.

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

1.00c.

05c.
10c.
40c.

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

25C.

10c.

50 Ct.

40 ct. 
$1,00

15 ct.
65 ct.
25 ct.
50 ct.

Paveikslas!

Pas Lietuviszką GRABORIŲ

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Isabels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secu red or not, free of ch arge. Our fee not due

Lyylxdl Elgon Dziegorclia
Atsiųsk ezitą apgarsi

nimų su eavo pilnu ad
resai), o mes atsiųelino 
tikrą ELGIN DZ1K- 
GonELt dykai ant 
peržiūrėjimo. .Lukfiz- 
tai 14 pi nbOH Aukso 
ir vlsiiB inaterijolaa laz- 
rodo oks kaip tikro 
liukso dziogbrėlis už 
$40. Viduriui tikrai 
Elgin, užtikrinami ant ; 
JO metų. Peržlurėkk 
atydžial ant exprene 
Oftlce ir jeigu inisliji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui §9.25 ir expresso ka-į 
aztus, o (Iziegorėlis hue: 
tavo. O jeigu nori dai
lų lonciugėl(, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu,, 
paeztayaie žonklelia|a 

arba money order, tai mes prisiusime tav isz gero 
inaterijolo auksu ploitĮtą lenciūgėlį, ver|ą $3.tį0, 
arba atsiųsk 89.25 su orderiu, lenciugėlt gausi <|y- 
kai. Antraszas szioks;

JLtlas Wflutoh Co.

Masonic Temple, CHICAGO ILL.

Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 
žydo Ir piktą augynlmą wajkų $1,00.

Kglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovlmąs Kauno 
pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraszytt Aleksandro Gužuczlo, 

Htstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
. ,, „ ,, atsitikimai

lllstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neanollo ir apie Petrą karetv| 40c.

nistorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant Uetuviszko perdėjo V. Stag. /10c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlioslawskis — — 80c.
Juozapas Konltiszuwskls, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, htstorije isz lajko 

80 ct.„ ponawojlmo Nerono 
Pujkus apraszymaj tikru ateytlklmu isz 

„ „ c z esu wajnos 1863 metu
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ $l,oo. 
Rlnalda Rlnaldinas „ ,, „ $1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Pilypo Karejwio I
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe Isz Snwalkn gubernijos 
Szwiesa Diewo „ „ ,, „ i
Tltkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsystanawlk ant to geraj ,, „ I
W i tas i r Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 ct.

PIRMUTINE
TJŽiEIG-JL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa

sziezia 
liausi,

gausi

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

Kame praktikavojo per ilgus metus, 
greitai iszgydo su kugeriausia pa
sekme visokias ligas; vyrų, moterių 
ir vaikų. Apie ką liudyja ir daugy
bė prisiųstų padėkavonės laiszkų.

Gyvenimas ir ofllaas: ™ p*
28 Cherry Street, 1 tyniOUth, Lft. 
Atsilankymo valandos:

nu 9 ryto iki 8 po plot ir nft 6 iki 9 vakaro,

PATENTS

Nori gražų tnutiszką paveikslą., 
nusipirk paveikslą „JCHAŽIŲ 
SKEJRD YNU". Kiekvienas 4»
lietuvis turintis nors kibirksztėlą 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuso paminklą, to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.
A rM“ A. Ossowski,

296 W. Division str., Chicago Ill.

10c.
40c.
15C.
20c.
15c.
75c.
30c.
25c. ’
15c.
5c.

15C.
40c.
40c.

5c.
10c.

Kaip Sumenlją nnapakaj|ti
Vadovas Į dangų „
Prlslgatavojlmas ant smerczlo
Draugija dėl duszlų ,,
Lletuviszkos miszloa ,,

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centua.

£00X08 SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nA seniausių gadynių iki 

Gediminui I) L. K., paraazyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kuropos Istorija su žlamlapials ,,
Lietavlszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė knn. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės

Į Apteka Diewo ,, „ ,,
I Aukso Verszis, laba! pulki drama 
’ Boleslawas arba antra dalie Genowefos

1,00.
50 ct 
200c.

H

25 ct.
20 Ct.

1,00 ct. 
$1,00. 
20 ct. 
30 ct.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

alaus gar-

Temykite!
Kas nori, dar gali gauti gra

žią ir didei naudingą knįgelę: 
kankinimas katalikų Lietuvo
je abelnai, 
žiūse.

Adresas

Geriausi ir pigiausi O
V __

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

Wilkes-Burre’je, Pa.

o į pati ngai Kr a- 
Prekė 30 c.

Box 615
Plymouth, Pa




