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bus nubausti, Upt ar sugrąžino 
kražiecziams bažnyczią, ar jos 
sulaužytus altorius, sutremp
tus ir sunaikintus kitus daly
kus įtaisė? Ar verkenczioms 
su vaikais užmusztų per kazo
kus vyrų paczioms nuszlūstė 
aszaras, ar nuramino szirdies 
skausmus palikusių vyrų nu
žudyti paežių? Ar sugražino 
kražiecziams iszplėsztą tur
tą, ar gali, atidūti atimtą per 

Į maskolius merginoms nekal
tybę? Ar užmokėjo kra
žiecziams už vargus panesz- 
tus per visą metą įvairiūse ka- 
l'iniūse? Ar sugražino kasz- 
tus, ar atlygino blėdį, kurią 
pertą laiką nukentėjo? At
sakymas: ne ir ne. Taigi pa- 
liūsavime kražieczių per carą

HnnBnIft, Pa., 8 Sausio.
Jaunas caras dovanojo kra

žiecziams nubaudimą. Palei
do jūs isz dvokanezių kalinių, 
sugrąžino į tėvynę, gal, jau va
romus prie sunkaus katargos 
darbo į Siberijos tyrus. Ca
ras paleido Kražių kankinti- 
nius netiek, gal, isz savo locno 
noro ir malonės, kiek, idant 
užganėdinti popiežiaus praszy- 
mą. Caras Nikalojus II tame 
nekaltas buvo, nės ne jis pa- j 
velyjo nekaltus musų brolius 
žudyti, ne isz jo daleidimo bu
vo jie į kaliniui sukimszti ir 
į tolymą Siberiją apsūdyti. 
Jis tada dar nebuvo caru, bet 
jo tėvas. Vienok reikia žiūrė
ti, koki caro Mikalojaus II ma
lonė buvo dėl musų tautieczių: nerandame mes dar netik my- 
ar jis jiems dovanojo bausmę 
tik isz milaszirdystės, pripa 
žindamas jūs užsitarnavusius | negalima kaltinti 
ant tos bausmės, kaip kad rai, darė taip, kaip iszmanė, 
žmogžudžius ir kitokius plė- 
szikus, arba paliūsavo jūs 
todėl, jog pripažino nekaltais. 
Jeigu dovanojo jiems koronę 
tik isz malonės, pagal mani
festą kaipo paprastiems nusi
dėjėliams, tai kas isz tokių 
dovanų: juk jas lygiai 
rėjo žmogžudžiai ir visokios 
veislės vagys. Tokiu _ budu, 
dovanodamas jiems nubaudi- 
rtją, pripažino jūs sykiu už 
nusidėjėlius, už kaltinįkus, 
maisztinįkus, Jeigu gi jūs 
caras.paliūsavo pripažindamas 
nekaltais, tai ir ežia nėra jo
kios malonės, milaszirdystės, 
bet tikt sausa ir nepilna teisy
bė, nės jeigu caras Nikalojus 
II kražieczius pripažino ne
kaltais, tai sykiu turėjo pripa
žinti visus tūs, kurie jūs žudė, 

' kaltais ir pagal teisybę jūs 
nubausti bei lygiai su kitais 
piktadėjais isz malonės jų kal
tybę sumažinti arba visai do
vanoti. Bet jeigu ir taip ca
ras butų padaręs, dar negali
ma butų sąkyti, kad jau viską 
atliko pagal teisybę, 
bus paliūsūti kražiecziai kai
po nekalti, tegul jų skerdikai

lietos, bet ir tikros teisybės.
Žinoma, ežia caro asabiszkai 

, nės jis, tik-

pagal tai, kaip jam apie tai 
artimesniejie jo tarnai prane- 
szė.

Caras savo manifestu iszlei- 
do isz kalinių daugybę vagių 
ir plėszikų ir tūmi mislyjo ge- 
radėjystę padaręs bei savo pa-

aptu- donams-malonę parodęs. Bet 
pažiūrėkime, kokia ta yra ge- 
radėjystė bei malonė. Pikta-

Tegul'

tapo paimti ir į kalinius su- 
kiszti, nuskriaudė įvairiai 
tukstanezius žmonių. Caras 
gi paleisdamas vagius, gerai 
jiems padarė, bet teisingiems 
žmonėms? Juk isz deszim- 
ties vagių, kalinyje buvusių, 
nežinia ar vienas pasitaisys. 
Tadgi, caras, rodydamas ma
lonę tik dėl vieno plėsziko, 
paleisdamas jį isz kalėjimo, 
užtraukė nelaimę ir pavojų 
ant deszimties gyventojų, nės 
nevięnas paleistas vagis api- 
plėsz ir nuskriaus deszimtį 
gyventojų, o gal 
gyvastį atims.

Tai pasekmės 
malonės.

Nežiūrint ant 
viltis, kad caras

nevienam ir

naujo caro

to viso, yra
Nikalojus II

bus geresnis, ir ims žiūrėti ir 
i ant mus tėvynės malonesne

akia. ______
Tėmykite broliai: kurie pa

siskubinsite prisiųsti pinįgus 
už metus bei nors už pusę me
tų „Vienybės“ prenumeratą, 
gausite tokią dovanėlę, kokios 
dar nei vienas lietuvis kaip 
gyvas nėra matęs.

Beje, turime keletą tautie- 
ežių, kuriems, ant jųjų praszy- 
mo, siuntėme „Vien.“ per visą 
pereitą metą be užmokėjimo 
už prenumeratą iszvirszaus, 
nės pasitikėjome, kad jie užsi
dirbę atsilygins; tacziaus iki 
sziol nieko negirdėti. Tai 
yra negražu ir aiszkus artimo 
skriaudimas, už kurį jau ant 
szio svieto netik svietiszka 
valdžia baudžia, bet tankiai ir 
dieviszką. Kiekvienas galite 1 
suprasti, kad iszd avimas to
kio laikraszczio, kaip „Vieny- 1 
Dė“, didelius pinįgus (tukstan- 
ežiai dolerių) kasmet kasztūja.

proezių“ butų, kurie norėtų 
dykai laikrasztį skaityti, kaip 
gi galėtų tas laikrasztis užsi
laikyti, kas apmokėtų jojo 
darbinįkus, rasztinįkus ir t. t.? 
Tie, kurie neužsimoka už lai- 
kraszczius, (ežia kalbame tik 
apie lietuviszkus) netik kru
vinai skriaudžia iszdavėjus, 
bet ir visą lietuviszką tautą, 
visus lietuvius, visą jųjų lite
ratūrą, apszvietimą, nės, tas 
ar kitas lietuviszkas laikrąsž 
tis, neturėdamas pakaktinai 
medegiszkų pajiegų, ne'gal 
kaip reikiant pasikelti ir dva- 
siszkai bei literatiszkai. Juk 
sziądien netik geri lietuviszki 
rasztinįkai, bet ir korespon
dentai nelabai nori uždyką į 
mus laikraszczius raszinėti, bet 
reikalauja sziokios tokios už- 
mokesties. Tadgi, jeigu isz- 
davėjas neturės pinįgų apmo
kėti rasztinįkams, jie nesądar- 
binįkaus, o per tai ir laikrasz
tis negalės isztesėti savo už- 
dūtei, ^negalės kaip reikiant 
užganėdinti reikalavimams sa
vo skaitytojų, savo tautos.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Lai- 

kraszcziai garsina, kad mus 
jenaral-gubernatorius Gurka 
apleidžia savo urėdą per prie
žastį senatvės. Jo vietą už- 
imsęs Szuvalovas, sziądien 
Maskolijos pasiuntinys Berly
ne. Nepasidžiaugėm mes 
valdymu Gurkos, ypacz pa
garsėjo jo patulė „Marija“, 
kuri buk tovienio prikalbinė
jus savo vyrą, ir tas po jos 
įtekme spaudė mus krasztą. 
Nežinia nė dabar, ar džiaug
tis gaunant naują jeneral-gu- 
bernatorių, ar jis atnesz mums 
kokį palengvinimą; ar vis 
vien mus nugarai, kas ją

Per Sena pilės gimnazijos , 
stogą iszlindo kas-ži n-koksai 
kauparėlis su dideliu paauk- 
sūtu maskoliszku (staeziati- 
kių) kryžium. Tas kryžius 
pastatytas ant tos vietos stogo, 
kuri pridengia gimnazijos 
cerkvę. Tarytum persergėji
mas katalikams, kad apsižiū
rėtų, žvilga tas asztūngalis 
kryžius tarp gimnazijos kami
nų, pridedamas gimnazijos 
m tirui neiszpasakytiną po viz- 
dį; žiuri ir negali suprasti 
ežia gimnazija, ar 
Nežinai kam tikėti, 
szui: 
zija“,

, ar 
cerkvė.

ar para- 
„Klassiczeskaja gimna- 
ar augsztai iszkeltam

staeziatikių kryžiui. Ant ga
lo pamisliji, kad ežia turi but 
pas cerkvę ir drauge pas gim
naziją.

Tūjaus matyti, kad masko- • 
liūs — tai ne gudragalvis vo
kietys. Tegul Vokietijoje 
butų norėję taip naudotis 
mokslainėm, kad lietuvius į 
vokieczius perdirbti, kaip da
bar maskolius nori mus assi- 
miliavoti, tikrai vokietys ne
statytų kryžiaus ant mokslai- 
nės namo, o da, ypacz jei no
rėtų, kaip dabar maskolius 
daro, iszsirinkti įrankiu vo
kietinimo tikėjimą. Vokietys 
isztyrinėtų pirm i aus būdą ir 
palinkimus lietuvių. Bet gu-



18 Vienybe
apie orą. 
prasidėjo pas mus žiema, 
dieną buvo į vakarą net 8 gr. 
szalczio, o 14 gr. saulei tekant 
Upaitės ir upeliai užszalo. 'Po
liaus szaltis susimažino sulyg 
4 gr. laipsnių ir da mažiaus, o 
apsiniaukęs dangus apdrapstė 
žemę sniegais, taip kad žmo 
nės važinėja rogėmis. Žmo
nės žiema nesibodi: rudū su 
savo drėgnumu ir yvairiomis 
krutinės ligomis buvo pabo*. 
dęs. Mažas szaltis ir geras 
kelias visiems patinka.

das, sakau, toli ne yokietys. 
Pasistatys sav kokį mierį, pav. 
maskoliui mą lietuvių per 
mokslaines su pagelba staczia- 
tikystės, tai po visų akių ir 
czėpoja tiesiok, nė biskį ne
sislėpdamas su savo paslaptį 
niais mieriais — da ir didelį 
savotiszką kryžių, kad visi 
matytų, augsztai pakyli. 
Kad lietuviai (o beveik vieni 
lietuviai lanko Senapilės gim
naziją) yra katalikai, kad sa 
vo vaikus tik dėlto leidžia į 
gimnaziją, kad tikisi beveik 
kožnas, jog sūnelis jo bus 

kunįgėlis“, kad stacziatikys- 
įtės nekenczia, kaip kokio pa- 
smirdusio daigto — apie tai

* gudai nemoka ar nenori' per-’ 
sitikrįti. Visur eina tarytum 

; savo pasiimti, tik po kelioli
kos metų pasigenda, kad klai
dingą kelią apsirinko; tik ta
da vercziasi į kitą pusę, o 
kaip kada gėdįdamiesi daug 
kelio padarę grįžti ir toliaus 
klaidžioja. Bepigė jiems, 
kad yra skaitlingi, nės kitaip 
su savo politika gali žūti.

Nežinau dėlko, kaip tik pa- 
misliju kada apie maskolių 
vidurinę politiką, ateina man 
ant atminties žodžiai szios dah

| nuszkos:
Bepig1 tai kiaulei: 
Nė burna praustis,

I • Nė kojos autis.. .*) 
Bepig.... ne, suklydau:

vargas tam Suvalkų guberna I G.
toriui, kad jo kunįgai nevisame nėję patėmijo mokįtinių sąsiu-1 daugiau gudrumo ir manda- 
klauso. Dabar neseniai užsi- 
rangius ant sosto naujam ca
rui pareina visoki manifes 
tai, kuriūs liepiama perskaity
ti bažnyczioje; gubernatorius 
sako: rusiszkai, kunįgai skai
to vietinėje kalboje, t. y. lie
tuviszkai ir lenkiszkai, nės nū 
dvasiszkos valdžios yra už
drausta maskoliszkai skaityti.
Dėlto gubernatorius su pavie
tų virszinįkais dūksta. Vir-

*) Patėmytina konstrukcija: „ne 
tbuxna praustis, nė kojos autis“, kur 
burna ir kojos yra nominatival. Jei 
pasakyti: „nė burną praustis, nė 
kojas autis“, prasmė gauna kitą ko
loritą.
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szinįkas telegraphavoja guber
natoriui, kad kunįgai gudisz- 
kai neapsijima skaityti: 
„Ksendzi uporstvujut“. To 
liaus ant užklausimo guber
natoriaus, virszinįkas atsako: 
„Ksiendzi prodolzajut uporst- 
vovat“‘. Taip dėjosi vienoje 
vietoje, o kunįgai vis gi gu- 

Idiszkai neskaitė. Ir visur 
(geriaus sakant: beveik vi
sur) gudų liepimo skaityti 
gudiszkai neklauso. Ant pe
reitos nedėlios (16 Grūdžio) 
įsakyta buvo skaityti amnes
tiją („Manifestą mylistų“). 
Gubernatorius iszsiuntinėjo 
kunįgams paliepimus, kur po 
kelissyk buvo raezyta ir da isz 
apaczios pabraukta, kad bū
tinai „valstijos kalboje“, t. y. 
maskoliszkai skaitytų. Var
giai kurtoje kalboje skaitė, 
nės nū dvasiszkos valdžios yra 
tai, kaip augszcziaus minėjau, 
uždrausta: katras kunįgas pa- 
sidrąsįtų gudiszkai perskaity 
ti, butų nū bažnyczios pabaus
tas. Dėlto mus virszinįkai 
taip ir dūksta. Mena, kad 
jie ne nū savęs prasimanė, 
tik jiems Gurka įsakė, kad 
gudiszką kalbą kaip nors į 
bažnyczią įspraustų.

Dar nū pirmiaus atsiminiau 
Į vieną charakteriszką atsitiki
mą. Virszinįkas direkcijos 
važinėdamas per mokslaines 
Suvalkų rėdybos, užvažiavo į

Tenais vietinėje mokslai- kiau

geriausiasMfl 13 Grūdžio pulkas, turintis
Tą strielbas. Pertai dabar ten 

nieks viens nevažiūja. Poli
cija ant jų buvo supykusi ir, 
aplinkinius žmones Nurinkus, 
iszgaudyti norėjo. Apsiautė 
tada vieną mažą eglynaitį, bet 
užmuszėjai apsikasę*) lyg pi- 
Įėję ir isz gerų savo strielbų į 
žmones szaudyti pradėjo. 
Lietuviai nenorėdami taip ne- 
kingai nū kulkų pražūti, atsi
traukė, o paskui jūs ir polici-

— Szauliuse dabar suėmė 
vieną plėsziką,kuris buvo dide
lis ir diktas. Tas ant pavienių 
einanczių žmonių užpuldamas, 
sziokiu budu jūs nužudydavo: 
nū galvos visą skūrą su plau
kais lyg meszkinas nSiplėszda- 
vo ir ant veido užversdavo, ir 
apiplėszęs palikdavo. (Bene 
pasaka ?R.). Tas užmuszėjas 
Pranis vadinasi. Arti Szau* 
lių yra čigonų kaimas Szimsza, 
vadinomas. Neseniai pro tą 
kaimą pas ligonį Szaulių

— Jiasiainių pavietas. Szio 
kraszto gas padoriai rugoja,
kad iszei vystės į Ameriką 
jiems didelę iszkadą daro. 
Sztai vienas gaspadorius isz 
Resiainių parapijos pasakoja, 
kad viens bernas, kuris kitą 
kart pas jį tarnavo, o paskiau 
į Ameriką buvo iszėjęs, ir dėl 
darbo stokos pagrįžo, o 
kurį tas gaspadorius samdyti 
už 40 rub. ant metų norėjo, 
anam atsakė: kam jis turįs už I klebonas važiavo, o jau šute- 
40 rublių czielus metus vargti, mus pro Szimszos kaimą grįžti 

i kad ans Amerikoje per trum- | 
pesnį laiką galėjęs szitūs 40 
rublių uždirbti, eidamas prie 
darbo 8 adynoje iszryto, o 
grįždamas 6 adynoje vakare. 
Isz tos priežasties Amerikoje 
darbo negaudami, o Lietuvoje 

Į už menkesnius pinįgus sun- 
dirbti nenorėdami, o

reikėjo. Kaip matai, kunįgas 
bevažiūdamas pajuto, kad jam 
kasžinkas iszužpakalio nū nu
garos kailinius plėszia. Nak
tis szviesi, mėnesiena buvo, o 
pertai kunįgas atsigrenžęs pa
žino čigoną kataliką ir sziais 
žodžiais ant jo szaukti pradėjo:

— Gedikės Antanai! Argi
!tu tokiais daigtais užsiimi? '
į Tada čigonas ant kelio pul
damas ir rankas lyg prie mal
dų sudėdamas pratarė:

— Iszboczik, Kristaus ne- 
sziotojau! Suklydau, kad 
bucziau tavę pažinęs, tai nie
kados bucziau nepadrįsęs tav 
kailinių plėszti.

I Gerai, kad pakeleivis Kris- 
I taus nesziotoju buvo ir pertai

Bet

vas, lietuviszkai - iszraszytas. gurno įgyję, nori dykaudami 
„Kas ežia?“ — klausia mokį- gražiai neszioti ir gardžiai val- 
tojaus: — „juk lietuviszkai gyti, o kaip nėra už ką, eina 
raszyti, nė skaityti nedaleis- vogdami, žmones ant kelių 
ta!“ — „Czionais žmonės“-- draskydami, o isz savo drau- 
teisinosi mokįtojas: dar taip gų iaz Amerikos sutaiso szai 
tamsus, kad gudiszko nemėgs- kas, kurios net vidurdienyje 
ta, tai asz su lietuviszku jūs | ant kelių užpūla, po labjau 
bandau sziaip, taip vilioti“.
„Darykit, kaip galit“, — atsa- Įsias vietas.
kė virszinįka^, tikrai mislyda- sitnkimų aname kraszte girdė- Į be kailiniu nepasiliko, 
mas, kad ten žmonės taip tam- tiesi: 
sus, o lietuviszka kalba pas 
mokįtoją, tai tik vilionė. Isz 
tiesų naiviszki nekartą mas- 
kolėliai...

O dabar da kelis žodžius

— nūszalias ir giriomis apaugu- 
Daugel tokių at-

Arti Vilkijos (jau ką ant szalczio be kailinių, 
Kauno pav.) net pėkszczius 
pradėjo užpuldinėti, nū jųl 
drabužius nuplėszdami. Sza-i 
le Tauragės ant Prūsų rybos apie lietuviszkas anuotas apie Kal- 
yra įsitaisęs diktas plėszikų variją. Rėd. ,

*) Bene bus ežia panaszus, isz. vė-
1 jo pasemtas, pasakojimas musų ko-
* į respondento, kaip kad pereitą metą
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mes paprasti griesznįkai, būtu
mėme darę?

— Ženiaicziuse ant arklių 
ir gyvulių ligos atsirado, nū 
kurių anie punta, o po skūra 
vandū atsiranda. Siurmantū- 
se, Girkalnio par., Resiainių 
pav., daugel isz tirolskos bau
dos isz tos ligos iszdvėsė.

įdeda, sakydami, kad dabar gera, kaip lietuviszka. 
tokia mada.

fvo parapijoje, nė'* vaikų ne-' 
turi.

Kad 
atsi- 

tūjaus pyksta ir

Bet lietuviai pa-Dubisiais
— Ant arklių veislės patai- I ir pagelžkeliais labai yra į len- 

symo labai adboti pradėjo, kus iszvirtę. Galima patėmy- 
Ir isz tos priežasties turi gerus ti, kad ten daugumas vien tik- 
arklius (Resiainių paviete), tai lenkiszkai kalba,
kuriūs į gerus pakinkius ir kas prie jų lietuviszkai 
brikeles įkinko. Girinai- liepia, tai
ežiai*), kurie pirmiau kūtam- lenkiszkai atsako:
šiaušiu kampu buvo, dabar
Zemaicziūse darosi kūpirmiau- ale polaczki! (Mes ne muži- 
siais lauki nįkystės, tautystės kai esame, bet lenkai!) 
ir kultūros dalyke ir t. t. Jų lenkiszka kalba taip yra 
Prie szvelnių mokslų turi jie biauri, kad daugel žodžių vi- 
daug patraukimo, jau dabar sai negalima suprasti, 
riei dainūti, giedoti, nei grajiti 
falszyvai nemėgsta.
muzikos dalyke tai Prusūse, Ito,

— My cliami nie jestemi,

— Zemaicziuse arklių pre
kė kyla: Už gerai užlaikytus 
gaspadoriszkus arklius moka 
po 65—80 rublių. Tūs ark
lius gaben į Prusus, už kuriūs 
ant rybos reikia augsztą mui
tą mokėti. Pertai kontra- 
bandnįkai anūs slapta per ru- tai kariumenėje, tai kitur. įgali važiūti. 
bežių perjoja, nės jie savo gy- 

į vasties rizikavot! nesibijo.
Žmonės, • kurie isz Amerikos 
grįžta, labai brangiai ant ru- 
bežiaus turi dabar mokėti. 
Jeigu eina pulkas žmonių, isz 
10 susidedantis, tai turi užmo
kėti 70 rublių ir branges
nius drabužius atima ant ry- 
bos. Lietuviszkos knįgos 
aname kraszte labai platinasi 
ir galima pasakyti, kad į pa
protį įėjo, taip kad be jų gy
venti negali. Apszvietimas 
pertai' net į žemiausias grin- 
ežias įeina. Triobose su kož- 
nais metais vis matome augsz- 
tesnę kultūrą. Atsirado sa- 
ma vorai, visi prie stalo įtaisai, 
cukernyczios, sviestinyczios. 
Po naujas triobas pradėjo da
bar dirbti didelius langus ir 
stiklus, teplioti romus ir lan
gą vėrės (langinyczias). Ant* 
pietų dėl sveczių dūda tris 
valgius: 
guminą.
kinės paklodės ant lovų, o pa
galvės iszsiuvinėtos su mono- 
gramais isz spalvūtų siūlų, su 
vainikais ir girliandomis isz- 
faszinėtos. Mergaitės iszmo- 
ko jau su vansziukais karun- 
kas dirbti ir iszsiuvinėti. La
bai auksintų ir iszmargintų 
szventų abrozų nelabai jau 
pirkinėją. Perka labjau to
kius, kurie yra jūdai paiszyti, 
kuriūs į vysznių spalvos romus

♦ Nū 13 Grūdžio szalti pra- 
Lavijasi įdėjo ir sniego nors tiek nukri- 

kad pievoms su szlajais 
Keliais vienok 

Sudeda naujas dainas ir prie Isu szlajais važiūti negalima, 
nės kelias yra grubus, o snie
go permenkai. Mažne kožną 
dieną vis po truputį sniego 
nukrinta.

Dabar labai daugel miszkų 
Minsko rėdyboje pardūta, o

srubą, kepenį ir le- 
Atsirado adamasz-

jų gaidas pritaiko. Žodžius 
ir gaidas perkelia ant popieros 
ir sziokiu budu toliau platina. 
Dainų Budėtojais yra la b j au
siai vaikai, kurie valscziaus 
iszkalas pabaigę. Jie keli 
susitaisę eina ar tai ant kokios I tų tarpe ir Aszmenos paviete, 
veselės, ar tai ant jauni
mo. Turi prie savęs popieros 
ir ten vardais ir pravardėmis 
visų ydas ir dorybes aura 
szo: 
nas, 
kas kokias ydas ir dorybes 
turi. Paskui pritaiko gražią 
meliodiją, idant isz jos prie
žasties toji daina placziau
eitų. Bet kaip tie paszkviliai I isz tos priežastie, kad jų daug 
įdacziau į svietą iszeina, tai 
autoriai užsigina, kad jie 
apie tai nieko nežino. Tos 
dainos kartais į Prusus ir A- 
meriką atsiduria. Sztai ne
seniai apie Kalnujų (Resiai
nių pav.) vagius ir girtūklius 
dainas sudėjo ir, anūs vardais 
iszjūkdami, į svietą paleido, 
pertai dideli piktumai pasida
rė. Girinaicziūse yra keli toki, 
kurie tokias dainas sudeda- 
Dainų Budėtojai, kaipo geri 
patri jotai ir savo kalbos žino
vai, sako, kad nors jie ir len- 
kiszką ir maskoliszką kalbą 
pažįsta, bet nei viena kalba 
prie dainų sudėjimo nėra taip pastatytas tapo.

*) Pietinė pa-NemSniais Žemai- Įir mokina du nebyliu, yra tai- 
ožių dalis.

— Pasvalyje, Panevėžio 
pav. baisi cholera isztiko, nės 
kitos žydų triobos visai iszmi- 
rė. Abelnai visoje Lietuvoje 
dabar karsztinės, rauplės, ir 
kitokios ligos vieszpatauja^ 
pertai dabar valdžia labai ant 
czistumo ir szvarumo žiuri, 
apdėdama pinįgų szriopomis 
arba kalinės koronėmis tūs, 
kurie ar nevietoje ką neezysto 
palietų, ar jų gyvenimo trio- 
bas neszvarias atrastų. Vi
soje karalystėje valdžia ant to 
labai žiuri.

— Prie Mažeikių gelžkelio 
stacijos Telszių paviete mas
koliai dabar naują cerkvę 
pastatė.

Paskui isz to daro dai- 
vardais paaiszkindami

Vilniaus rėdyboje, kaip 
„Kurjer Codz.“ pranesza, tai- 
pojau daugel miszkų pareidūs, 
kaipo tai grovo Mikolo Tisz- 

I kaus Voložino giria. Misz- 
kai tie guli ant irklingos Islo- 
ežio upės, kuri į Bereziną įei
na, yra verti 1,450,000 rublių. 
Nors taip daug miSzkų par- 
dūdama, vienok prekė jų kyla

Isz pinį- 
prigulėjo

reikalauna.

— Žeimiai, Panevėžio pa
viete, miestelis, kur yra muro 
katalikiį bažnyczia ir liutero- 
niszka latviszka, nės tai yra 
visai pa-Kurszyje. Latvisz- 
kos bažnyczios klebonu yra 
pastorius Szulcas, o jo pati la
bai protinga ir gudri mote- 
riezkė, prigul net užrubežyje 
prie Frauenfereino (moterisz- 
kos draugystės), kur dėl tos 
draugystės laikraszczio ko
respondencijas raszinėja. Per 
jos storonę dėl biednujų liute
ronų jų parapijoje ligonbutis

Ana maitina

pojau visų biednų motina sa-

— Beisogala, Szaulių pa
viete. Tame valscziuje užde- 
rėjimas buvo vidutinis. Ja
vų ir szieno, kuris truputi nū 
lietaus ir kaitrų nukentėjo, 
užtektinai surinkta. Pūrą ru
gių (24 goreziai) pardavė už 
1 rub. 45 kap., miežių 1 rub., 
20 kap., avižų 95 kap. ir bul- 1 
vių 50—60 kapeikų.

Skolos valscziuje (gmine) 
maž ten pasiliko*), 
gų szįmet, kurių 
15,236 rubliai, 3‘
strakavų-ugniapinįgių) įmo
kėta 14,639 rub., 77 kap. Isz 
mirskų pinįgų 3,195 rub.,-b 
dėl atėmimo nū gaspadorių 
liko tiktai 555 rub., 45 kap. 
Isz pankoly tų szįmet isz ma
gazinų 718į ezetverezių javų, 
pasiliko dėl atėmimo 32 į ezet
verezių. Choleros ežia nebuvo. 
Daugel žmonių isz ežia ant 
uždarbių iszeina, dėl kurių 
reikėjo dūti 257 paszpartus 
ant sumos 289 rublių, 10 ka
peikų. Didelių atsitikimų 
ežia nebuvo, jeigu nepriskai- 
kyti dviejų nedidelių gaisrų ir 
kelių arklevagysczių. Bet 
mažos szunybės ir ežia atsitin
ka. Taip pereito meto pabai-

*) Pertai gaila, nės po manifestų 
visos skolos butu dovanotos.
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kanceliorius, kun. Ilohenlohe, 
yra vyru kunįgaikszczio 
Wittgenstein© sukcesorkos, 
savinįkės, kitų tarpe, ir Verkų 
dvaro arti Vilniaus. Būdavo 
anas kartais ir po kėlės nedė- 
lias Verkūse, o per tą laiką su 
savo szeimyna į Vilnių į ope- 
retką vasarinio teatro atvažiū- 
davo. (Vilenskyi Vest.).

44.
>

— Panedėl/is, Zarasų pavie
te. Kaipjau žinote cholera 
Panedėlyje buvo pakilusi, o 
dabar apie ją platesnes žinias 
gavome. Vasaros pradžioje 
[1894 m.) žydams pradėjus 
sirgti, paszauktas artymiausis 
daktaras dvarponis Zaborskis 
pripažino, kad jie cholera ser
ga ir davė apie tą žinią į Za
rasų, (Novo-Aleksandrovsk) 
pavietavą miestą Kauno rėdy- 
bos. Ant tų pėdų atlėkė isz 
Zarasų policija ir pavieto dak
taras Tamaszauskis dėl isztyri- 
mo ant vietos. Žydai matyda
mi, kad choleros pagarsinimas 
dėl jų „geszeftų“ ir prekybos 
pavojingas, policiją ir daktarą 
T. pinįgais užpylė, idant jie 
augsztesnei valdžiai iszrodinė- 
tų, kad choleros visai nėra, 
bet visai. kita liga. Pertai 
dr. Zaborskis tapo užgėdintas 
kaipo melagis ir savo amato 
nežinants. Bet dr. Tama- 
szauskio nutarimas, kad cho
leros nėra, nebuvo tai Dievo 
nutarimu, todėl žydai toliaus 
pradėjo isz choleros mirti. 
Kaip sako, iszmirė jų apie 
szimtą. Isz lietuvių tiktai 
du sirgo ir tie patys iszgyjo. 
Žydai patys garsino, kad jų 
tarpe choleros nėra, o savo 
numirėlius naktimis ant kapi| 
vežė. Kaip tiktai lietuviai, 
kurių daugel Panedėlyje gy
vena, datyrė, kad žydai isz 
choleros baisiai mirszta, nei 
jokiems žydų melams, nei pri- 
siegavojimams netikėjo. Neėjo 
pas žydus nei isz kromų pirk 
ti, nei jų karcziamose gėrė. 
Ant turgų nieks neatvažiūdavo, 
į bažnyczią nieks neidavo, vis

goję vienas žydas už miestelio 
gaspadorių, bevažiūjant į turgų 
nu dviem linų pūdais, sutikęs, 
|>erka anūs nū jo, brangiai 
fookėdamas. Gaspadorius su 
tais pinįgais su džiaugsmu į 
v.alsczių nuėjo, idant savo sko
lą užmokėti. Bet jo džiaugs
mas ant raudojimo persimainė, 
kada anas datyrė, kad bumaž- 
^a jau sena, isz kurso iszėjusi 
bu vo. Žydas tūs 5 rublius 
davęs ir linus paėmęs lyg ug- 
Įije sudegė ir ano daugiau ne
matė. (Pribavlenije).
,y ---------
• — Pasvalis, Panevėžio pav. 
,;Vilen. Vest.“ korespondentas 
rugoja, kad Pasvalyje bažny- 
ežia yra puiki, o cerkvė me
dinė ir menka, prie to dar 
prastoje vietoje. Czia turiu 
pridėti, kad tenai yra lie
tuviai su bizunu per lenkmetį 
prie to tikėjimo priversti, nės 
-kaip maskoliai tada iszvadžio- 
jo, nū seniau į czia atsiunstų 
^burliokų paėjo. Miestelis 
fdabar yra visas iszbrukavotas. 
Gailu, kad czia iki szioliai nė- 
Ta dar gaisro kamandos įtai
sytos, o prekyba vien tiktai 
žydiszkose rankose. Produk
tų prekė gana augszta: mė
sos svaras‘ 10-12 kap., svies
to svaras 28 —35 kap., kiau- 
szinių desetkas 18—25 kapei
kų, pieno kvorta 4 — 6 kapei- 
fįų ir t. t.
I Varlė.

— Isz priežasties vilkų at
siradimo „Deenas Lapa“ savo 
straipsnyje padūda czielą isto
riją apie vilkų plėszimus Bal
tijos rėdybose. Tarpe kitų 
ąako, kad 1873 mete Europos 
Maskolijoje, tai yra drauge 
Lietuvoje ir Latvijoje, buvo 
suplėszyti isz stambesnių gy
vulių (arklių ir bandos) 179,- 
000 sztukų, o smulkesniu, 
(kiaulių, avių, kumelukų, ver- 
szių ir ožkų) ^62,000 sztukių, 
q tas viskas yra vertas 7į mi
lijonus, nekalbant jau apie 
žmonių suplėszymą.

— Dabartinis Vokietijos 

isz choleros baimės. Pertai 
žydams, isz prekybos ir amatų 
mintantiems, tikra's badas pa
sidarė. Anie pradėjo dėl vi
sokių „geszeftų“ padarymo į 
kaimus eiti, bet priesz anūs, 
kaipo cholera užpavietrintus, 
durys buvo uždarytos. Lie
tuviai panedėliszkiai Panedė- 
lyje nieko nū žydų nepirkda
vo, bet į tolesnius miestelius 
dėl pirkimo važiūdavo. Kad 
jau dabar cholera ten pasibai
gė, kunįgai ir valdžia žmonių 
tarpe pradėjo garsinti, kad 
jau jie gal į bažnyczią ateiti 
ir ant turgaus važiūti. Tai
gi jau dabar pamaži Panedėlis 
judėti pradėjo. Dar neseniai 
viens panedėliszkis p. T. pas 
savo gymines už poros mylių 
važevo, bet aną pamacziusi 
isztekėjusi sesū isz baimės pa
balo ir.su kitais isz triobos į 
laukus bėgti pradėjo. Kada 
isztolo aną szaukti pradėjo, 
kad jau Panedėlyje choleros 
nėra ir kad anos brolis yra 
sveikas, tada tiktai susiprato.

Toji cholera ir iki valdžios 
savo laike buvodaėjusi. Vie 
tinis uriadnįkas pradėjęs d r. 
Zaborskį melsti, kad anas žy
dus gelbėtų. Bet daktaras Z. 
atsakė: kad jus patys ir jūsų 
daktaras sakote, kad choleros 
nėra ir manę melagiu padarė 
te, tai kam asz turiu sveikus 
gydyti! Augsztesnei valdžiai 
apie tą sužinojus, didelis su- 
bruzdėjimas pasidarė ir tada 
netiktai Zarasų daktaras Ta
maszauskis, bet ir vietinė po 
licija per nosį gavo. 

• •

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Į visas beveik Europos 

vieszpatystes yra užginta vežti 
isz Amerikos dėl mėsos gyvu
lius, kodėl ta szaka arųerikie- 
ežių prekystės daug nukentės, 
nės iki sziol kasmet ant kelių 
milijonų dolerių gyvulių isz- 
varydavo į Europą.

Pereita nedėlią Duboiso ir Romos,

Reynaldsvilles mainų darbinį- 
kai austraikavo isz priežasties 
pavarimo nū darbo daug dar* 
binįkų. Straikieriai ketina 
straikūti visą žiemą.

Pereitą nedėlią Pittsburg© 
Pa., popas Nikita Popov, 
maskolių Amerikos misijonie- 
rius, pasigėręs užpūlė ant uly- 
ežios, su palaisto vystės misli- 
mis, vieną murinaitę (negrai- 
tę), kurį negalėdama atsigin
ti, paszaukė ant pagelbos po- 
licmoną. Policmonas pasodi
no paleistuvingą popą į cypę, 
kame persitikrinta, kad popas 
ant savęs*, turėjo tik platų su- 
toną ir kamzelką, o kelines 
buvo pragėręs.

— Popiežiaus encyklika į 
Suvienytų Valstijų arci-vys- 
kupus ir vyskupus už kelių 
dienų pasirodys.

Encyklikoje bus sznekama 
ypacz apie du dalyku, beje: 
apie jurisdikciją Satollis‘o ir 
apie tai, kad bažnyczia pripa
žįsta visas žmonių institucijas, 
jeigu jos nėra prieszingos baž
ny ežios principams.

Satollis‘0 jurisdikcija bus 
taip padidinta, kad jis turės} 
kas link vidurinių Suv. Val
stijų bažnyczios dalykų, neap- 
rubežiūtą valdžią.

Bulgarijoje dabar yra dide
lis neramumas isz priežasties 
suaresztavojimo buvusio pir
mojo ministro, Stambulovo. 
Stambulovas yra aptartas už- 
muszėjystėje 1$91 m. Bulgari
jos finansų ministro Beltsehe- 
vo.

5. d. Sausio ant Pirenėjų 
kalnų dalis apygardos Oriu 
(Prancūzijoje) tapo lavinų 
užversta. Keletas gyvenimo 
stubų ir sziaipjau triobėsių 
tapo suardyta. Ikisziol isz- 
kasta isz griuvėsių penkioli
ka lavonų.

— 2d. Sausio pranesza isz 
kad tenai vienas pra-

ir.su
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pesorius atidengė didelę va
gystę vatikaniszkoje popie
žiaus bibliotekoje, beje, tapo 
iszvogtos brangios minijatu- 
ros, paeinanczios nū 1100 me
tų, pergamino apdarūse. Jos, 
sako, tapo užrubežyje pardūtos. 
Vagystėje yra aptarti vienas 
prapesorįus ir vienas antikvo- 
rius. Jie yra suaresztavoti.

— Petro pilė j e 31 d, Grū- 
džio buvo karaiiszkos rodos, 
po pirmsėdyste didžio kunį- 
gaikszczio Sergejaus, susirin
kimas žydį klausymo dalyke. 
Turbuti, kad ir dėl žydų bus 
prie naujo caro geresnis padė
jimas.

Kad caras Nikalojus II yra 
liberaliszkų bažvalgų, aiszkiai 
radosi. Taip antai 3 d. Sau
sio jis peržiurėjo padėtas jam 
sęraszas apicierių, kuriūs pri
vali jo pakelti rangoje. Są- 
raszose buvo patalpinta visas 
apicierių pasielgimas bei jųjų 
darbai, dėl kurių užsitarnavo 
ant paaugsztinimo. Tarp 
kitko buvo paminėta ir kas 
link jųjų tikėjimiszkos pusės. 
Caras, pamatęs punktus apie 
tikėjimą, iszbraukė jūs, saky
damas, kad tikėjimas (religi
ja) yra toks klausymas, kuris 
jo visai neapeina.

Pradžioje szio mėn. geleži n- 
kelįų ministras Krivoszeinas 
tapo atstatytas nū tarnystos 
už tai, kad jis, skriausdamas 
vieszpatystės iždą, storai nau
dojasi isz geležinkelių. Ca
ras dabartės sudarė komisiją 
dėl isztyrimo to dalyko. Kad 
kaip, Krivoszeinųi gali krei
vai iszeiti.

Caras siųsdamas ant Gurkos 
vietos už Lenkijos general
gubernatorių gr. P. Szuvalo- 
vą, paraszė jam didei šimpa- 
tiszkiĮ laiszką. Lenkai džiau
giasi, kad dėl jų bus dabar 
geresnis padėjimas, kas jau 
isztikro pradeda rodytis: bu
vusio general-gubernatoriaus 
Gurkos prokliamacija, kuria 
buvo užgynęs publikacijas da 
ryti lenkiszkame liežiuvyje, 

tapo panaikinta ir kalinyje sė 
dinti dalipįkai pereitame mete 
laikytos Kilinskio pąkylimo 
atminties, tapo paliūsūti.

3 d. Sausio tapo apsūdyti 
27 pacztų urėdinįkai ir prekė- 
jai, kurie ant Prūsų rubežiaus 
kontrabanda užsiėminėjo. Isz 
jų dalis buvo į kalinius apsū
dyta, dalis ant isztrėmimo.

— Pereitą nedėlią turkų 
valdžia atsis^ukė į Prancūzi
ją, Vokietiją, Italiją ir Aus
triją, kaipo į signatūros viesz- 
paty&tes berlyniszkų sądarų, 
kad jos, parodydamos malonę 
dėl Turkijos, įveiktų ant Mas
koliuos ir Anglijos reikalavi
mų bei jūs suminkeztintų kas 
link armėnų dalykų.

Taipgi pereitą nedėlią buvo 
praneszta, kad turkiszkas Bit- 
liso gubernatorius, Sasuno ar
mėnų skerdikas, (kaip kad 
Kliugenbergas kražieczių) ta
po nužudytas per tūlą armėną, 
kuris, nenorėdamas baisesnio 
galo gauti isz turkų rankos, ir 
sav gyvastį atėmė.

5 d. szio mėn. turkiszkas 
randas apgarsino, kad isz viso 
armėnų jojo priklausenczių 
esą tik 900,000, isz kurių 
200,000 gyveną Konstantino
polyje. j

Jau praneszėme, kad Or- 
ževskis, Vilniaus general-gu- 
bernatorius, datyręs Petropilė 
je caro nemalonės už kražie- 
ežius, nuvaževęs į Voliniją, 
savo dvare buvo jau pasiko
ręs, bet dar sulaiku paspėta jį 
iszgelbėti.

Antra gi Orževskio nelaimė 
buvo szi: 24 d. Lapkriczio 
grįžo jis isz Petropilės į Vil
nių pavakaryje per Auszros 
Bromos vartus, kame, patėji- 
męs daug žvakių (ba buvo ta
da miszparai priesz szventę 
Dievo Motinos Globėjos), liepė 
jas už gesinti. Parvaževus 
jam į namus, muszė jį apo
pleksija ir griuvo kaip stiebas 
ant žemės. Bet už trumpos 
valandos vėl atsigavo.

Taip pasakoja Vilniaus gy
ventojai, taip baudžia Augsz- 
cziausį^ daf ant szio svieto 
musų brolių kraujagerius.

— Pereitą nedėlią raszė sve- 
timtautiszki laikraszcziai, kad 
caras Nikalojus II prisakė, 
idant tarnus ir urėdinįkus, 
esanezius prie telegrapų ne- 
perkeldinėtų dėl jųjų tikėjimo 
bei tautos.

Iki sziol buvo, kad Lietu
voje ir kitūse katalikiszkūse, 
po Maskolija esaneziūse, kam- 
pūse katalikus prie telegrapų 
tarnuą ir urėdnįkus kraustyda
vo į tolimas Maskolijos szalis, 
o naujų visai nenorėdavo pri
imti.

— 3d. Sausio ant Sicilijos 
salos vėl buvo smarkus žemės 
pasipurtimai, ypacz Reggio‘jos 
ir Messinos pravincijoje. Da
lis miesto Milazzo tapo su
griauta. Gyventojai yra di 
deliaine nusiminime ir bėga į 
plynus laukus.

— Turkai, spaudžiami kitų 
vieszpatysczių, pradeda geres
niais dėl armėnų darytis, beje: 
3 .'szio mėn. pavelyjo armė
nams Konstantinopolyje pada
ryti balių ant paszelpimo 
(apie ką ikisziol nenorėjo 
klausyti) armėniszkų iszkalų.

3 d. szio mėn. po Austriją 
ir Vokietiją buvo taip dideliai 
sniego szturmai, kad dange- 
liose vietose trukiai ant valan
dos turėjo apsistoti.

— 2d. szio mėn. daeina ži
nia isz apygardos Brauno (Ga
licijos), kad buk tenai pasiro 
džiusi Motina Szvencziausia, 
kurią daugelis žmonių matęs. 
Gandas apie tai tūjaus paskli 
do po visą apygardą ir žmonės 
ėmė į apsireiszkimo vietą 
tukstaneziais rinktis. Vieti 
niai perdėtiniai bijodami 
(sic), kad nepakiltų neramu
mai, atsiuntė žandarus, kurie 
liepė minioms iszsiskirstyti. 
Kadangi žmonės nenorėjo 

klausyti, žandarai pūlė ant jų 
ir ėmė muszti. Tacziaus žmo
nės vis dar nenorėjo klausyti 
iki nepribuvo dąr daugiau 
žandarų. Dievobaimingi 
žmonės tapo iszvaikyti ir ke: 
lėtas sužeista.

— Salos Madagaskaro gy-’ 
ventojai, hovasai, pabaigoje 
pereitų metų, turėjo didelę 
metinę tautiszką szventę, per 
kurią nutarė jokiu budu nį- 
pasidūti prancūzams, jeigu 
szie ant jų vėl užpultų. Pre
kystė ant salos, isz priežasties 
neramumų, visai nupūlė.

— Karė tarp kynų ir japo
nų nežinia kada pasibaigs, nės 
japonai nenori isztikrujų su 
kynais sądarauti, iki neužims 
Pekino.

— Popiežius jau iszdavė en
cikliką į Amerikos dvasiszki-

Nekaltas ffiaaas.
(Pabaiga.) t

— Na, kada gi tu sykį dūsi 
mą užkąsti, paklausė daktaras, 
kaip ir isz miego pabudęs, taip 
mat buvo gilei paskendęs mis- 
lyse.

— Na, na tūjaus bus, tū
jaus, atsakė daktarienė.

Toje paezioje valandojo su
skambėjo priemenioje varpe
lis, daktaras pakilęs nuėjo at- 
kiszti duris.

— Na tai ta v ir po viskam, 
- tarė sugryžęs - apetitą turiu 
vėl ant kito sykio atidėti. Mat, 
jį vėl pavadino kokia ten 
blurskienė, idant nesztų pa- 
gelbą jos tarnaitei, kuri be
lipdama trepais paslydo ir 
virsdama nusilaužė ranką.. t 
Savo paszaukimo pridermes 
daktaras Manieckas pildė la
bai stropiai: niekados nesaky- 
dav^ palauk, bet viską metęs 
skubįdavo kūgreieziausiai pas 
ligonį; todėl ir jo moteris, ži
nodama tą jo pedanteriją (už
gaidumas, kietumas budo) nė
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moteriszkė lyg susigėdo ir už
kaito. Daktaras griebėsi už 
valgio, nės buvo jau gerokai 
iazalkęs; valgydamas gi mis- 
lyjo^ matyt, kad puiki gaspa
dinė, viskas taip gardžiai sutai
syta ....

— Beje, o kur tamstos vy
ras! užklausė po valandėlei 
daktaras.

— Turėjo su reikalu iszeiti 
į miestą - atsakė lyg nusigan
dus gaspadinė.

I — Bausti jį už tai reikia: 
neperseniai tam kaip tai jis galėjo drįsti tams-

Daktarui ant tų žodžių isz- 
pAlė isz rankos szakutė (vi* 
delcius).

— O kur tavo tėvuke! pa-' 
klausė drebancziu balsu.

— Tegul pasakys mano se 
sinkė, Barborėlė......

— Barborėlė... tai tavo 
sesiukės vardas Barborėlė?

— Kaip moeziutės... - isz 
tarė mergaitė. Manieckas pa
szoko nū foteliaus, susiėmė 
abiem ramkom -*galvą ir pra
dėjo drebėti, kaip drugio kre- 

I cziamas.
I — Kas su manim darosi? 
Kas tai yr! Regėjimas... 
Karsztligė... Tos burnųtės,

nebandė drausti, nės žinojo, 
kad isz to nieko .nebus: praszė! 
tikt, idant ilgai nebūtų ir at

likęs kAgreicziausiai sugrįžtų. 
Užtiesą, tarnaitė labai nelai
mingai pūlė; Manieckis vie- 

J nok tvirtino, jog jokio nėra 
fpaojaus: greit iszgysenti.
♦ Apžiūrėjęs tėjau paraszė re- 
’ceptą ir kAgreicziausiai pa
siuntė į (vaistinyczią) aptie
kę; namo negrįžo, bet laukė 

^(parneszant vaistų, nės pats no
rėjo savo rankomis padaryti. 
Nurskienė i 
miestelyje buvo apsigyvenus; Į tą palikti vieną, kaip kokią 
buvo dar jauna moteriszkė; pūką, tokiam balamutui, kaip 
isz rod ė gana simpatiszkai, isz- 
syk patiko daktarui. Nelai
mė tarnaitės labai ją pergąs- du vaikucziai, 
dino, nės tankiai jos veidas giaus kaip szeszių metų su mas ir nenuleisdamas akių nė 
mainėsi, greitai kvėpavo ir garbiniAtais plaukais, o mer- vaikuczių. Po valandėlės ne j 
rankos drebėjo. — Na, tai ir gaitė gal metais vyresnė; abu savo balsu tarė Nurskienei: 
gana: ko taip, tamsta nusigan- szvariai aprėdyti. Linktelėję — Tu ne Nurskienė, bet 

‘dai! - tarė daktaras, užtėmijęs svecziui galvukėms, abu pri- Tadeuszo moteris'..........
,tą jos iszgąstį: nieko jei blogo ėję prie motinos, atsistojo paežį i jo į užpakąlį, lygapal-
nebus; už nedėlios bus sveika, viens po vienai, kits po kitai pęs, ir virste parvirto ant fo-

? — Ką tąr gali daryti; kaip jos pusei. teliaus.
— A, tai senatvės parama! -Taip yra, užtiesa, esu mote- 

tarė daktaras. - Ar nenorėtu- ris Tadeuszo, o tie vaikucziai, 
mėtė szį tą pas manę užkąst... tai tavo anūkai,mielas tėveli! - 

Staigu ranka, kurioje laikė tarė puldama su vaikucziais 
stiklelį su vynu, sudrebėjo; put kelių: dovanok, nors dėl 
daktaras nutilo ir pradėjo pri- szitų nekaltų ėsybių.

. sispeitęs tai į vieną, tai į kitą | 
žiūrėti.
galvą ir lyg niekadėja sav vai- [landą laukė užsislėpęs kitam

asz!
Tūm tarpu į kambarį įėjo Į tie vardai - įstabus tai daiga - 

vaikas nedau- kalbėjo, kvapo nesugaudyda-

>
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kada žmogus nusigąsti nė pats 
nežinai ko; įpacz gi moterisz- 
kas - teisinosi drebancziu bal-

asz koks Hęrodas, ar tai asz 
szirdies neturiu... Seniai 
jau jus . pageidauju, tiktai 
kad... nežinojau, kur jus esat, 
kur dingot!

Neapsakoma buvo linksmy
bė namėse jaunųjų Manieckų. 
Mat, Tadeuszai, atvažiavę į 
miestą, spėjo jau patrauk t į 
savo pusę motiną ir kunįgą 
prabaszczių ir rengėsi, kad ir 
su vylium, tėvą permaldailt. 
Netikėta nelaimė tarnaitės la
bai jiems buvo paranki dėl to 
proga.

Mat kaip ant svieto Dievas 
viską surėdė; nėra tokio blogo, 

I isz kurio negalėtų iszeiti ge
ras; žinoma tikt ne pagal žmo
gaus norą.

Daktaras sziek tiek atsikvo- 
szėjęs neva grūmojo, gąsdino, 
vienok negalėjo atsigėrėti 
marezia, sunumi ir anūkais. 
Vakare vėlai tikt persiskyrė, 

Įir iszeidami Jonuką iszsivedė,
Daktaras ir 
dar liovėsi 
apie viską; 
ant nakvy-

su. j
i — Mes žmonės juk tikt 
dėlto ir gyvenam ant svieto, 
idant mus visokios nelaimės 
lankytų. Iszsigerk, tamsta, 
tikt biskį vyno, tai pamatysi, 
visa iszgąstis tėjau prapuls; 
o už ligonį imu ant savęs at
sakymą.
$ Gaspadinė skubiai paszoko 
isz vietos. — Kokia isz manęs 
nemandagi: ką gydytojas pa-

— Dovanok tėveli! -suszu-
Nurskienė nulenkė I ko Tadeuszas, kuris jau va-

— Įstabus tai daigtas, įsta
bus, pasznabždomis tarė Ma* 
nieckas, ir ranka pertraukė 
per savo kaktą.

— Ar daktaras man ką sa- 
mislys, suszuko — juk tai Ve- Ikė! užklausė Nurskienė. — 
lykos, praszau ant velykaiezių Nieko meldžiamoji nesakiau, 

Kercziojept... turiu bjaurų papratimą;
tinkasi kaip kada, kad nė vie
ną, nė du pasakau, žinoma, 
ant senatvės turbut jau ir szu- 

rodė, o nū kepįto kurkino vi- lai galvoje pradeda klaipįtis 
sam kambarije kvapsnis vaik-|ir kaip kada randasi ne savo 

vietoje. Atsidusęs, paklausė

kaipo grebežių. 
namie negreitai 
klausinėjęs anūko 
ant galo nusiuntė 
nės pas mocziutę.

— Dievui, dėkui - tarė dak
taras pasilikęs vienas: nors 
dabar jau nusikracziau rūpės- 
ežius ir graužimą galvos. Ir 
kodėl taip ilgai asz jūs kan
kinau ir tai visai bereikalo?

I Atsargiai, ant galų pirsztų, ~ 
priėjo prie durių kambarėlio, 
kur ką tikt Jonuke pabaigė 
kalbėjęs poterėlį. Pamatęs

ir „szvencziono“.
ant aržūlinio stalo buvo tikrai 
puikus „szvenczionas“. Ypacz 
deszrelės labai skaniomis isz-

sam kambarije kvapsnis vaik- 
izcziojo. Daktaras, nesidi- 
džiavo, nės labai nemėgo ce-llyg abejodamas vaiko, 
remonijų. Pasidalino tė su
gaspadinė margueziais; prime- vardas! - Jonuke. - žiūrėkis, 
tęs jai puikų kom piemen tą toks kaip ir mano. .. 
(mandagus žodžiai) pakszt,
pabueziavo jai į ranką; jauna Inuks, pridėjo vaikas.

— Na, vyruk, kaip tavo

— Mano Tėvuko taipgi Jo-

I kambaryje su motina ir vieti
niu prabaszczium, geru ir szir- 
dingu daktaro bendru ir tū 
pūlė tėvui į kojas.

— Tadeuszai, Tadeuszai! -Įtai,apsiliejo aszaromis, sugrįžo 
aszarodams tarė daktaras - o tū j aus atgalios ir pats atsi- 
kad bucziau žinojęs... !

— Jonai, dėkis persipra- < 
szyt - tarė daktarienė.

. — Gydytojau, sziądien Ve
lykos, szventė meilės, visAti- 
nės linksmybės ir santaikos; 
pridūrė kanaunįkas.

— Tėvuk - suszuko verk
dami Vaikucziai - tėvuk, mes 
tavą labai gėdoj am ir my
lim. ...

— Jėzus! Marija! dėkit mą 
ateik voszėti - meldė daktaras, 
apsikabinęs sūnų į glėbį ir be 
paliovos bucziėdamas: ar tai

klaupė; ilgai ir karsztai mel
dėsi, o ko nū Augszcziausiojo 
meldė, lengvai atmįti.

------------------------- i--------

Is liuMstoi iim Ma
— Paszventinimas Pittsto- 

no szv. Kazimieriaus lietu* 
viszkos bažnyczios 1 d. Sau
sio (per Naujus Metus).

Iszkilmingi esti paszventi- 
mai lietuviszkų bažnyczių 
Lietuvoje, bet vis ne toki, kaip 
Amerikoje, svetimszalyję. 
Czia mus tautiecziai, isztrem-



Lietuvininku
neapmatomą eilę. Pittstono 
ir atvykę isz kitų miestų žmo
nės, apspito ulyczias, per ku
rias parada slinko, ir negalėjo 
atsižiūrėti gražiam draugys- 
ežių ėjimui, ir atsiklausyti 
garmoniszkam muzykių skam
bėjimui. Atėję draugystės 
prie bažnyczios, negalėdamos 
visos į ją sutilpti, turėjo dalis 
jųjų per szventinimą ir diev* 
maldystę oro pusėje stovėti. 
Paszventinimas prasidėjo ant 
10: 30. Szventino vyskupas 

lOHara prie patarnavimo ke
lių svetimtautiszkų kunįgų ir 
kun. M. Szedvydžio. Po pa
szventinimo buvo didei iszkil- 
mingos miszios, laikytas per 
kun. Klonovskį, kuriam tar
navo už dijakoną kun. Kelley, 
o už subdijakoną kun. M. 
Szedvydis. Laike dievmal- 
dystės vyskupas ir keliolika 
kunįgų sėdėjo priesz altorių; 
dvi kareiviškos draugystės 
stovėjo pryszakije altoriaus 
gražioje linijoje supakeltaispli- 

Žmonių bažny- 
Ant 

Iviszkų giedojo vietinis koras 
prakilniai ir santaikiai įvairias 
bažnytinės giesmes; korui pri
tarė orkestrą ir dideli nauji 
vargonai. Bažnyczia buvo 
puikiai iszrėdyta, altoriai vi
sokiomis kvietkomis papūsz- 
ti. Priesz Credo kun. A. 
Burba pasakė puikų pamoks
lą. Po miszių buvo lenkisz- 
kas pamokslas. Po visam 

Į padėkavota vietiniam prabasz- 
ežiui, kun. J. Zlotorzynskui, 
už jo stropumą apie bažnyczią.

Reikia patėmyti, kad per 
visą dievmaldystę, oro pusėje, 
kame stovėjo nepatikusios 
kelios draugystės ir minios 
paszalinių žmonių, muzykės 
bandos be pertrūkio grajijo.

Po visam kam, visos drau
gystės taip gi gerame parėdke 
trukszmingai perėjo svarbes
nes miesto ulyczias. Į pava
karę prasidėjo bažnytinėje sa
lėje fair as, ant kurio ėmė da- 
lyvumą, apart prastų žmonių, 
ir kunįgai. Pittstono lietu-

tiejie tėvynės sūnūs, iszbarsty- 
ti tarp svetimtauezių, kaip 
žirniai tarp avižų, kelia savo 
galvas augsztyn, kabinėjasi 
tarp savęs broliszka meile, 
veizia į dangų, o matydami tą 
paezią saulę, mėnulį, ir 
žvaigždės, ir jausdami tūs pa
ežius vėjalius putanezius, ką 
ir tėvynėje, neužmirszta jos 
sunais esą; neužmuszta, kad tą 
viską matė, jautė ir gėrėjosi 
tėvynėje, ir rūpinasi czia, už 
tukstanezių mylių, už placzių 
vandenių, atskyrti nil tėvynės, 
kur nei tėvyniszkas paukszte- 
lis neatskrenda, pasilikti netikt 
lietuviais, bet ir gerais katali
kais. Jie rūpinasi pirmiau
siai turėti savo bažnyczias ir 
savo kunįgus.

Jau pirm kelių nedėlių bu
vo apgarsinta, kad 1 d. Sau
sio bus Pittstone Pa. paszven- 
tinimas liet, bažnyczios. Vie
tiniai lietuviai su savo pra- 
baszczium rūpinosi isz visų 
gfclių. kad ta diena butų vie
na isz iszkilmingiausių dėl vi- kais kardais, 
sp Pittstono gyventojų ir pra- ežioje buvo prikimszta. 
garsėtų placziai po Ameriką, 
keldama augsztyn lietuviszką 
vardą. Todėl užpraszė ant 
jos visų aplinkinių miestų ir 
miesteliu (Wilkes-Barres, Ed- 
vardsvilles, Carbondales, Ply- 
moutho, Nanticoke‘s, Scrantų, 
Forest City‘s ir kitų) netik 
lietuviszkas, bet lenkiszkas, 
slavėniszkas, o pagaliaus ir 
airiszkas draugystes, kurių 
atVyko ant bažnyczios pa
szventinimo dienos į 20. Ku- 

taip-gi nemažiau buvo, 
kurių tik keturi, su vie- 

lietuviszki prabasz- 
beje: k. A. Burba,

tiniu, 
ežiai
k. J. Kraucziunas (isz Chica- 
gos) irk. M. Szedvydis. Pirm 
paszventinimo visosdraugystės, 
kareiviszkos ir civiliszkos, lie- 
tuviszkos ir svetimtautiszkos, 
perėjo per miestą gražiame 
davade, prie griaudimo penkių 
garsių muzykės bandų. Pa 
radoje galėjo but vienų drau- 
gysczių sąnarių į 1500, kurie, 
eidami po porą, darė labai ilgą 

viai bravo — jie turi dabar 
puikią ruimingą bažnyczią, 
dvi dideles sales, kurios gali 
susirinkę atlikti savo tautisz- 
kus ir tikėjimiszkus dalykus.

— Worcester, Mass., 1 d. 
Szausio. Meldžiame apgar
sinti per „Vienybę“, kad mes, 
Worcester‘o lietuviai, turime 
sutvėrę grynai lietuviszką pa
rapiją isz 42 lietuviszkų pa- 
milijų ir isz 15 lenkiszkų. 
Isz viso yra 300 suvirszum 
duszių. Godotinas kun. Jū- 
zas Jaksztys pribuvo pas mus 
11 d. Spalinio, 1894 m., isz- 
budino lietuvius isz sunkaus 
miego, ir todėl jie jau mato 
sziądien, kad lietuviai ir jų 
tauta nėra paskutiniai ant 
svieto. 21 d. Spalinio (94 m.) 
buvo parapijos mitingas, ant 
kurio tapo iszrinktas parapijos 
komitetas: Jokūbas Bobinas, 
Franas Gladas, Mikas Ziurins- 
kas ir Tarnas Migauckas. 
Tapo nutarta, kad kiekvienas 
kamiteto sąnaris padėtų $600 
kaucijos, kas tfljau buvo pa
daryta. Nutarta buvo taip
gi, kad komitetas rinktų ant 
lietuviszkos parapijos pinįgus. 
Komitetas tiljau surinko $800, 
o mus prabaszczius $89. Tai
pogi Hardwickas, Mass., 
Northamptonas, Mass., ir At- 
holis, Mass., kame musų pra
baszczius atsilankė, su noru 
prižada būti mums pagelbon. 
Todėl broliai, tik bukime ge
ros szirdies ir žengkime drą
siai tolyn, o Dievas pribus 
mums ir-gi su pagelba, ir už
tekės saulelė ir dėl Massachu- 
sės lietuvių.

Vardan komiteto
T. Migauckas 

2 Hathaway C t., 
Worcester Mass.

— Forest City, Pa. 31d. 
Grūdžjo. Memldžiu gūdoti- 
nos Redakcijos pataipįti szią 
mano trumpą daneszimą.

Didei puikus balius buvo 
laikytas 26 d. Grūdžio 1894 m. 
ant hales P. Valinsko, ant 

naudos parapijos szv. Antano. 
Griežė szauni muzykė viso
kius gražius lietuviszkus szo- 
kius, atsilankė kelios ypatos 
isz aplinkinių miestelių, tai
posgi buvo keli svetimtau- 
cziai. Galima sakyti, kad tai 
pirmas balius taip gražiai nu
sidavė perleisti ant pabaigos 
1894 metų, nės ne tik, kad 
visi gražiai ir mandagiai bo- 
vijosi, bet nebuvo jokių pesz- 
tynių, nei barnių. Baliniu- 
kai buvo vaiszinti skaniais gė- 
rymaie ir gardžiais valgiais, o 
ir uždirbo tokiame szlektame 
laike nemenkai: atmetant vi
sokius kasztus, atliko czystų 
pinįgų į 130 dol. Na, o ką, 
ar negera pamaezis dėl para
pijos. Geras priežodis:

kiti medžiai, kiti kirtėjai, 
naujas komitetas, geresnis 
darbia ir parėdkas.

S. J. Markauckas.

UŽ-

d. 
at-

— Plymouth Pa. 11 
Sausio. Ant Naujų metų 
vyko gfld. kun. J. Kraucziu
nas isz Chicagoa į Pittstoną, 
kame perleidęs iszkilmę liet, 
bažnyczios paszventinimo, at
vyko į Plymouthą pas gfld. k. 
A. Burbą, su kuriūmi pereitą 
ir szią nedėlią lankosi pas lie
tuviszkus prabaszczius Penn- 
sylvanijoje. K. J. Krauczu-

savo vietoje, senelį kun. Balce-, 
vyczią, buvusį Springvallės 
liet, parapijos prabaszczių), 
į szį kampą, ant dviejų nedė
lių, idant susipažinti su lietu- 
viszkais kunįgais, o taipgi ir 
su stoviu ir padėjimu Penn- 
sylvanijos lietuvių.

Pereitą nedėldinį kun. J. 
Kriauczunas laikė Plym. liet, 
bažny ežioj e sumą ir pasakė 
trumpą gražų pamokslą. Kn. 
Kriauczunas ketina apie ket-

Plymoutho į Chicagą.
Taiposgi viesziasiPlymouthe 

per Kalėdų szventes kl. A. 
Kaupas isz Detroito.
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I Edwardsville Pa., 5 d. Sau- 
Isio. Perpiovė nemaloningas 
■myris gyvenimo siūlą dar ne* 
■pradėjusio žydėti, it asztrus 
■dalgis ankstame pavasaryje 
■iszdygusį kvietkelį, vyriausiojoj 
Isunaus Silvestro Paukszczioj 
Ijūzo, trylikos metų amžiaus! 
■vaikino. Liga buvo smarki,! 
■nės beveik per 24 valandas, 
■kaklą užėmus, privertė Jūzo 
■duszią apleisti kūną ir skrysti 
■ten pas Augszcziausįjį, pas 
Igeriausįjį Sutvertoją, Tėvą sa
lvo, idant Jojo akyveizdojej 
■linksmintis ir džiaugtis 
Inai.
■ Didei gaila, iszkada 
■gimdytojams Jūzuko, 
Kūjų buvo nWik didžiausia! 
■patieka ir džiaugsmu, bet de l 
lizine ranka daugeliūse gyve Į 
■nimo dalykūse.
1- Iszplėszė be szirdies myris 
Kszmintingą, pramokintą lietu* 
■vaitį, kuris, tarnaudamas kas 
■nedėlią prie altoriaus lietu 
■viszkoje bažnyczioje, prisidėjo 
■prie dievmaldingos iszkilmės,' 
■kuri pakėlė jausmus mel- 
■džianeziųsi* brolių ir seserų 
■prie Sutvertojo. Didei puikiai E 
■tapo palaidotas ant lietuviszkųgrelis. 
■kapinių 7 d. szio mėn.

laidotuvių, apart vietinio pra Ispaviednės. Greitai buvo at- 
baszcziaus, buvo gūd. kk. J.Elikti bažnytiniai reikalai. 
Kraucziunas isz Chicagos irgPusdevintos 66 Market uly- 
M. Szedvydis. Kun. J. Kriau Eczios pas lietuvį Sziaulį buvo 
ęziunas pasakė labai graudųgmassmitingas Brigbtono lietu- 

amokslą.
Sudiev Jūzai, palikai savoji'

tėvus ir draugus, pas kuriūs tu^em'aU8 pasirasziusio apie 
jau negrįszi, bet jie pas tavę^^ghtonieczių reikalus. Vai- 

Lsium sznekų buvo, jog susi
stvėrė nauja lietuviszka drau
gystė broliszkos pagelbos var- 
įdan szv. Jūzapato, vyskupo,

te HnMi Bosimo 
IWm1 tala.

Isz visų atbūtų kelionių že
minus pasiraszęs skaito 1894 
metų aplankymą laike Adven
to lietuvių gyvenanezių arei-
vyskupystėje Bostono f už 
svarbiausią. Paczinme Bostone 
lietuviai tautiszkūse ir dva- 
siszkūse dalykūse aiszkiai yra 
pabudę isz ilgo miego. Bū
davo kitais kartais ant mitin* 
jgų ateina deszimtimis lietu- 
jviai, o szįmet szimtais. Pir- 
Imiaus viena draugystė szv. 
jKazimiero neskaitlinga buvo 
Jsąnariais, o pabaigoje 1894 m. 
Ibuvo jau net dvi su padvigu- 
■būsiu sąnarių skaitlium. Pir- 
Ima būdavo lietuviai sumįsz- 
Ita su lenkais, ir niekas neži- 
Inodavo lietuviszko vardo, o 
■jau sziądien daugumas gerai 
■žino lietuvius ir isz gerosios 
■pusės. Patys Bostono lietu- 
Iviai džiaugiasi, kad ant mi
ltingų dabar jau esant daug 
■geresnė tvarka ir rodą, kaip 
■būdavę pirma. Taip dalykai 
Esto v i Bostone; bet reikia žino- 
■ti, kad didelė daugybė musų 
įbrolių yra szalyse Bostono. 
BTodėl meldžiu tėmyti apie ap* 
■linkės Bostono lietuvių dar- 
gbus. Arcziausia nū Bostono 
"yra Brightonas, kur nemažas 
randasi lietuvių ir latvių bu- 

1894 mete teko man 
Antžbuti pas jūs dėl szv. adventinės

amži*

buvo 
kuris

luvyks. ,..
Vnt tavo kapo užžels žolelės, 
Jausi ryto rasa nu jų byrės: 
'aviesiems vis dar skaudės szirdelės

gvių. Kalbos buvo 
^dviejų lietuvių isz 

pasirasziusio 
^brightonieczių reikalus.

r aszaros gailios nesyk rydes... fikurs, gyvendamas ilgus metus
IVilniuje, už katalikiszką tikė 
?jimą buvo nukankintas Viteb
ske. Ant rytojaus, t. yra 19

Grūdžio, buvau jau Brocktone i greitai galės sudėti, nės pasi- 
Mass., į pietus nū Bostono, rodė, jog gan yradūslus, ir jie 
Pasirodė, jog tenai lietuvių sako, jei mes davėme po 10 
yra labai daug, daugiaus, kaip dolerių ant Bostono lenkisz- 
kokiame kitame mieste apie kos bažnyczios, tai mes galė- 
Bostoną. Bažnyczion musų eime dūti po $20 ant savo ir 
neįleido dėlto, kad esąs Bosto- patys sav turėsime gražią lie- 
ne lenkiszkas kunįgas ir t. t. 
Asz iszaiszkinau, kad lenkisz- 
kas kunįgas gali būti Bostone 
ir gali visados atvažiūti kada 
nori Brockton an, o asz esmu 

į su pavelyjimu /dvasiškos 
valdžios, kurį parodžiau ant 
popieros, ir atvaževęs dėl labo 
lietuvių, . su lenkais vi- 
siszkai nieko neturiu; bet ma
no darodymas nebuvo priim
tas už isztenkantį, todėl lietu* Į tarp lietuvių, 
viai sudideliu skausmu turėjo pradžios prie draugystės pri- 
pasilikti be szventos spavied- i 
nės; o reikia pasakyti, kad ne- 
kurie dar isz Lietuvos nebuvo 
spaviednės vien dėlto, kad ki
taip nemoka, kaip lietuviszkai. 
Mes neturėjome ko nusiminti. 
Buvo suszauktas namūsna vie
no lietuvio didelis massmitin* 
gas, taip kad dideliu naujau 

i ruman vargu galėjo patilpti 
i atėjusi dalis lietuvių. Tada 

I atsivėrė visa rona blogosios 
pusės lietuvių padėjimo ir tas 
paniekinimas musų brolių pa
sirodė, jog yra musų paežių 
brolių kaltybė, nės nei vienas! 
savę nevadina lietuviu, bet 
visi savę szaukia polenderiais 
ir atsiliepia tūm vardu pa* 
szaukti. Visi gryni lietuviai 
daugiausia Kauno ir Vilniaus 
rėdybų; sulenkėjimas jų yra 
tikrai nedovanotinas; su kū
dikiais paprastai kalba len- 
kiszkai, labjausia, kurie yra 

i Kauno ir Vilniaus rėdybų.
laikytos Bet taip sav naminiame gyve- 

Bostono ir | nime yra tikrais lietuviais, ir, 
jei Dievas laimins, greitame 
laike tenai lietuviai turės ma
žą lietuviszką bažnytėlę, nės 
skaitlius yra atsakantis; dar 
bus lietuviai turi gerokus, ir 
prie to atstui gyvendami nū 
Brocktono, pigiai gauti keti
na žemę ant statymo lietuvisz- 
kos bažnyczios, o jei reiks pi- 
nįgų, tai ir tūs brocktopiszkiai

tuviszką bažnytėlę, taip kad, 
busiantis lietuviszkaa kunįgas 
visados galėsiąs pas jūs atva- 
žiūti su pirmoms ar paskuti- 
nioms miezioms isz Bostono. 
Galutinai buvo uždėta pirma 
Brocktone lietuviszka drau
gystė broliszkos pagelbos var
dan szv. Andriejaus, kurs, pa
gal padavimą, yra apsakinėjęs 

I Jėzų Kristų nukryžavotą net 
Sąnarių isz*

siraszė 83. Visas komitetas 
buvo iszrinktas uždengtu bal
savimu, t. y. buvo 
kortelės ir raszyti. 
rinktų. Daugumu 
prezidento buvo iszrinktas 
tvirtas lietuvis Budretskis, o 
sekretorium buvęs Vilniaus 
seminarijos klierikas Qksas, 
jaunas žmogus. Per mass- 
mitingą buvo prezidentu že
minus pasiraszęs, kad taip 
draugystė jau turėjo visą ko
mitetą, buvęs prezidentas pa- 
praszė jaunos szv. Andriejaus 
lietuviszkos draugystės, idant 
komiteto sąnariai užimtų sav 
pritinkanezias vietas ir taip 
nauja draugystė jau regiama 
buvo beatliekanti savo darbą. • 
Buvo tada iszrinkta nū sąna- < 

Irių do 10 c. ant reikalingų 
draugystei knįgų. Tai re- 
giant kiekvienam lietuviui bu- . 
vo linksmu ir ramu ant szir- 
dies. Taipos gi sudėjo Brock
tono lietuviai 23 dolerius ant 
Waterburio lietuviszkos baž- .

i nyezios.
kun. J. tebris.

I (Pabaiga bus.)

padarytos 
vardai isz- 
balsų ant

Susivien. reikaluose.
Broliai! Tūj po seimui, li

kus iszrinktais ant „Susivie- 
nyjimo“ virszinįkų, mes no
rėjome apgarsinti organe „Su-
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zapo t* ”
19. Elizabeth, N. Y. Dr. szv.
Kazimiero „ »» J
20. Forest City, Dr- 8ZV-
r 40.Jurgio „ ”
21. Carbondale, Pa., Dr. szv.
Stanislovo „
22. Hazleton, Pa., Dr. arba
kūpa „Susiv.“ D. K. L. Vi 
tauto „ h 13
23. Edwardsville, Pa. Dr. szv
Izidoriaus „ >»
24. Edwardsville, Pa. Dr. szv

I Antano „ »» 2^
25. Wilkes-Barre, Pa. Dr. Lie 
tuvds Sūnų ,, n 2?
26. Szenandoah, Pa., Dr. Va
lancziausko „ »> 13
27. Pittston, Pa., Dr. szv. An
. 24tano „ »»
28. Plymouth, Pa., Dr. szv.
Jūzapo „ >» 3.
29. Mahanoy City, Pa., „Su
siv.“ kūpa „ h 46.
30. Chicago Ill. „Susiv.“ kū-
pos „ h

31. Broad Brook, Conn. „Su-
Isiv.“ kūpos ,, »> 3o.
32. Scranton, Pa., Dr. Keistu
czio D. L. K. „ h 18. 

j33. Scranton, Pa., Dr. szv. 
Jūzapo „ „ 3.
34. Shamokin, Pa., Dr. szv.
Jurgio „ ,,
35. Leviston, Minn. „Susiv.
kūpa „ »> l2«i
36. Athol, Mass., „Susiv.“ kū-1
pa „ h .28.
37. Ricmond, Va. „Susiv.“
kūpa „ n 3.
38. Okdale Station „Susiv.“ |
kūpa „ „ 3.
39. St. Louis, Ill. „Susiv.“ kū
pa „ „ 14
40. Detroit, Mich. „Susiv.“
kūpa „ „ 27.
41. Wilkes Barre, Pa.,Dr.szv.
Traicės „ „ 15.
42. Amsterdam, N. Y. „Su

lai v.“ kūpa „ „ 31.
43. Tuckahoę N. Y. .„Susiv.“

|kūpa „ „ 18.
44. Ansonia, Conn. „Susiv.“
kūpa „ „ 8.
45. Newark, N. Y. Dr. szv.
Jurgio „ „ 23.
46. Fairfield, Conn., „Susiv.“
kūpa „ „ 13.

eiv.“, kaip ir iszdūdami ro- 
kundą, kiek prie „Susiv.“ pri
guli draugysczių, kię^ kūpu 
ir po kiek sąnarių yra kiek
vienoje kūpoje ir taipgi isz- 
skaityti visus pavienius, kad 
tokiu budu mus draugai turė
tų tikrą ir aiszkią žinią apie 
didumą „Susivienyjimb“ ir jo 
stovį.

Bet nors mes apie tai rūpi
nomės! ir rūszėmėsi, bet knįgos 
visos buvo tokioj netvarkoj, 
jog sekretorius, darbūdamasis 
sunkiai, tik dabartės sziaip 
taip galėjo jas sudavadinti.

Ir tik dabartės, padarą szio- 
kią tokią tvarką, padūdame 
tai viską dėl brolių žinios.

Rokunda ta yra padaryta 
nū pradžios „Susiv.“ iki 15 d 
Grūdžio 1894 m.
1. Plymouth, Pa. Dr. szv. Ka 
zimiero skaitlius sąnarių 57
2. Baltimore, Md. Dr. szv. Ka

*'A zimiero „ „ 30
8. Philadelphia, Pa. Dr. szv 
Antano „ ,> 25.
4. Pittsburgh, Pa., Dr. Vitau- 
to, D. L, K. „ n 30.
5. Pittsburgh, Pa., „Susiv.“
kūpos „ h 20-

6. Plymouth, Pa., Dr. Valan-
cziąusko „ », 20.
7. Forest City, Pa., Dr. szv.
Antano „ „ 32.
8. Cleveland, Ohio. Dr. szv.
Jurgio h » 38.
9. Pittston, Pa., Dr. szv. Jur
gio,. M H 9.
10. Pittsburgh, Pa., Dr. Ne
kalto prasidėjimo S. P. M. 
moterių „ „ 3.
11. Northampton, Mass. „Su
siv.0 kūpa h n 22
12. Glen-Lyon, Pa., Dr. D.
L. K. Keistuczio „ ,, 14.
13. .Waterbury, Conn., Dr.
szv. Kazimiero „ „ 13.
14. Pittston, Pa., Dr. szv. Ka
zimiero », m 46.
15. Scranton, Pa,, Dr. szv.|
Stanislovo „ » 2^-
16. Boston, Mass. Dr.Vitau- 
to D. L. K. „ n 30.
17. Vanamie, Pa., Dr. Gedi
mino „ >»
18. Pittston, Pa., Dr. szv. Jū-

j 47. Union City, Pa., „Susiv.“ 
kūpa „ „ 8.
48. Spring Valley, Ill., „Su
siv.“ kūpa „ „ 21.
49. Plymouth, Pa., Dr. Vitau-
to D. L. K. ,, „ 3.
50. Morea, „Susiv.“ kūpa „ 33.
51. Scranton, Pa., „Susiv.“
kūpa „ „ 6.
52. McKees-Roaks, „Susiv.“
kūpa „ „ 5.
Pavieniai isz Europos, Pru
ssia, „ „ 4.
Pavieniai isz Amerikos 123. 
Shenandoah: Pavienių vardai:
1. Jonas Mieldažis,
2. Marė Mildažienė,.
3. Endrius Draugelis,
4. Onna Draugelienė,
5. Sabina Donek,
6. Jurgis Juraitis,
7. Morta Kuncienė,
8. Selvestras Moskaitis,
9. Jūzas Sabalevyczius,
10. Simas Maciejunas,
11. Franas Janaszonis,
12. Pranas Žagarickas
13. Antanas Krasauskas,
14. Marė Žagarickienė,
15. Vincas Grina, 

Plymouth, Pa.:
116. Liudvina Burbiutė,
17. Onna Semsienė,
18. Marė Pauksžtienė,
19. Rožė Pauksžtienė, 1)
20. Katarina Liszkauckienė,

Edwardville, Pa.:
21. Magdė Pauksžtienė,
22. Onna Czėsnienė,
23. Paulina Atkucziunienė,
24. Magdė Pauksžtienė 2)
25. Vincas Navickas,
26. Onna Navickienė,

Nfi R. 1) Tokios nėra Plymouth©. 
2) Tik viena Magdė Pauksžtienė 

Į yra Edwardsvillėje.
Pittston, Pa.,

27. Konstancija Pauksžtienė,
28. Katrė Klimienė, 

Į 29. Urszulė Lapacziutė,
30. Magdė Žarackiutė,

Sugar Notch, Pa.:
31. Jonas Slavickas
32. Agota Deltuvienė,

Forest City, Pa.:
33. Viktė Draguniutė,
34. Onna Petrauckienė,
35. Magdė Deltuvienė,

36. Onna Valinckienė,
37. Mikalina Petruszeviczienė,
38. Magdė Ruteliolienė,
39. Marė Pajaujienė,
40 Magdė Steponaitienė,
41. Magdė Sabonienė,
42. Rožė Gaileviczienė, 

Shenandoah, Pa.:
43. Aleksandra Sėmenis,
44. Jūzas Sabai e vi ežia,

Pittston, Pa.:
45. Jonas Skinkis,

Forest City, Pa.:
46. Paulina Sucinszkienė,
47. Katrė Krencziukiutė, 

Pittston, Pa.:
48. A. V. Tepliuszis,
49. Rozalija Gailevyczienė,
50. Stasis Tamulevyczia,
51. Antanas Steponavyczia,
52. Endrius Brazauskas,
53. Antanas Balandis,
54. Jurgis (vegekas, 

Pittston, Pa.:
55. Dominįkas Bajorūnas,
56. Katrė Mockienė,
57. Selvestras Idikas, 

Aldon Luz.:
58. Stasis Gaška,
59. Pranė Gaškienė,

Carbondale, Pa.:
60. Karolius Prūsas,
61. Jonas Maloszka,
62. Jūzas Deloskis,

New York:
63. Petras Skripkevycia,
64. Agnieszka Skripkevyczienė

Mahanoy Plain.:
65. Tamoszius Vilkaitis,
66. Marė Macienė, Elizabeth,
67. Martinas Sabaiiauckas,
68. Stasis Kazlauckas,
69. Onna Kazlauckienė Sta
sio pati,
70. Paulina Lasickienė,
71. Onna Kazlauckienė,
72. Magdė Janulevycziutė,

Hazleton, Pa.:
73. Marė Vilkauckienė,
74. Aleksa Kaminckas,
75. Jūzas Zmuidina,
76. Motiejus Juknevyczia,
77. Antanas Sztrimaitis,
78. Jonas Janulevyczia,

Kansas City Pa.:
79. Jonas Kavaliūnas,
80. Onna Kavaliunienė,
81. Jūzas Gogzas, Hospeka
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82. Aleks. Akroraavyczia,Du- 
Bois, Pa.

Pittston, Pa.:
83. Vincas Jasaitis,
84. Endrius Valiukas,
85. Onna Szaronienė Forest

86. kun. M. Szedvydis, Wilkes 
Barre Pa.,
87. kun. Baltr. Žindžius, Det
roit, Mich.,
88. Antanas Jocis,Chicago Ill., 

Plymouth, Pa.:
89. Dr. J. Stupnickas,

i 90.i•A
i 91.

1

4

■f

,3

1
i

i

Mikolina Stupnickienė, 
Cleveland Ohio.: 

Marė Kązlauckienė, 
Petras Rapulskis,

Viktė Martiszauckienė, 
Masziotas Free-

95.
96.

93.
94. kun. J. 
land, Pa.,

Waterbury Conn., 
Rožė Jankauckienė, 
Marė Donisevyczienė, 
Edwardsville, Pa.:

97. Petras Novika,
98. Jieva Novikienė,
99. Barbora Szulcienė, Forest 
City Pa.,
100. Antanas Abromaitis,Bal- 
timore Md.,
101. Marė Dragunienė, Wil
kes Barre, Pa.,
102. Jūzas Kranackas,
103. Vincas Semsis, Plymouth 
Pa-:
104. kun. J. Zlotorzinskas, 
Pittston, Pa.,
105. kun. J. Lietuvnįkas, Bal
timore, Md.,
106. Garbės sąnar. „Susiv.“ 
kun. J. Žebris, Waterbury,
107. Konst. T. Pauksztienė,
Brodvicko, Pa.,

Plymouth, Pa.:
108. Antanas Jarulionis,
109. Regina Jarulionienė,
110. Mikas Totorius,
111. Martinas Sabaliauckas,
Forest City Pa.,
112. Stasis Kazlauckas,
113. Onna Kazlauckienė,
114. Onna Stasienė Kazlauc 
kienė,
115. Paulina Lasickienė,
116. Antanas Pajaujis, Ply
mouth, Pa.,

Ply-

Mt

Phi-

Po-

117. Magdė Szilgauckienė, 
Wilkes Barre, Pa.,
118. Ignas Plitnįkas, 
mouth, Pa., *
119. kun. J. Žilinskas,, 
Carmel, Pa.,
120. kun. J. Kaulakis, 
ladephia, Pa.,
121. Pranas Vitauckas, 
rest City, Pa.,
122. Petras Kažuczionis, Ho
mestead, Pa.,
123. kun. J. Kuras, Forest 
City, Pa.

Pasargos. 1. Sziame skait- 
liuje da nėra visų moterių Cle- 
velando moteriszkosios kūpos, 
prie kurios dar priguli 15 są; 
narių.

2. Draugystė Gedimino isz 
Vanamies, Pn. ir Dr. D. L. K. 
Keistuczio isz Glen Lyon susi
liejo į vien^ kūpą.

3. Scrantone visos draugys
tės prigulinezios prie „Susiv.“ 
susijungė į krūvą ir sutvėrė 
vieną „Susivienyjimo“ kūpą, 
kas yra labai pagirtina.

Naujai prie „Susiv.“ Scran
tone prisiraszė:
1. Zyvatkauckas Pranas,.
2. Juszkevyczienė Pranciszka,
3. Paszkevyczienė Onna,
4. Bakunienė Juliona, 
Vyriausybė ^Susivienyjimo .̂

Sziluma.
(Pabaiga).

Priežastis szilumos arba ju
dėjimo taip pasiaiszkina: Visa 
berubežinė rumė yra pilna 
daigto, vadinomo efiru. Efe 
ras yra taip plonas, isz taip 
smulkių dalelių susidedantis 
daigtas, jog jis lengvai gali 
iszlysti per kiecziausius ir tan 
kiaušius daigtus, kaip tai: 
stiklą, metalą ir t. t. ir pri 
pildo mažiausius tarpelius tar
pe jų dalelių. Didžiausiu 
szaltiniu szilumos dėl žemes 
yra saulė. Saulės dalelės yra 
labai dideliame judėjime, ir 
jos judina aplinkinį efirą, o 
szis visus kitus daigtus. Kaip 
nū žąsies, maudaneziosi vidu
ryje ramios sąželkos, į visas

puses eina vilniai sujudinto 
vandens, taip nū plastenimosi 
šaulės į visas puses, su greitu
mu 280,000 viorst\j)er sekun
dą, eina vilniai, spinduliai, 
efiro, ir atsimuszdami į efirą ir 
daleles daigtų, sujudina arba 
užkaitina, užszildo jūs.

Judėjimo dalelių priežastis 
ta, kad visi daigtai, szildomi, 
skecziasi, didinasi. Kaip szo- 
kėjai užima daugiaus vietos 
už ramiai stovinczius ir sėdin- 
czius, taip ir sujudintos dale 
lės daigto reikalauja didesnės 
tumės, daro visą daigtą dides
niu.

Isz pasididinimo daigtų nū 
szilumos žmogus iszmoko įvai
rią naudą isztraukti: sujudin
tos dalelės vandens veža jį 
gelžkeliu ir per jūres, užvadū- 
ja jį įvairiose dirbtuvėse; kal
vis deda karsztą sziną ant ra
to, karsztą lanką ant stebulės, 
indo, idant geležis, auszdama, 
stipriai aptrauktų . apkausto- 
mus daigtus, ir t. t.

Ne visų daigtų dalelės vie 
nokiai greitai susijudina arba 
užkaista visos; taip metalai, 
įpatingai sidabras, greicziaus 
užkaista užmedį, o medis - už 
vandenį. Dėlto medis geres
nis dėl pasistatymo sziltų trio- 
bų, ir tai kūm minksztesnis, 
kaip aglė, puszis, tūm vėl 
geresnis, nės suszildytos dalelės 
triobos oro ir efiro negali grei
tai sujudinti dalelių medžio ir 
tokiu budu iszleisti, taip sa
kant, laukan, atszalti. — Lie
tuviai dirba avilius isz mink- 
sztų medžių: aglės, puszės, 
apuszės, glūsnio ir kitų, nės 
žino, kad toki aviliai sziltesni. 
— Truputį papūvąs medis vėl 
sziltesnis. Oras, uždarytas 
aklai taipgi negreitai susiju
dina. Dėlto žiemoje, idant 
Užtūrėti szilumą trioboje, pas
tatome į langus antrus pel- 
ežius su nekuriu tarpu vienų 
nū kitų. Tokiu budu isz visų 
pusių uždarytas oras padeda 
stiklui suturėti triobos szilu
mą.

Žmogus iszmoko pasinando-

ti netik isz szilumos, gaunamos 
tiesiai nū saulės, bet ir isz į- 
vairių Skaitinių jos szilumos 
ant žiemos, isz kurių didžiausi 
medis ir akmens angliai. Szi
lumą, judėjimą arba šylą tų 
ir kitų szaltiniu saulės szilu
mos žmogus prispaudžia įvai
riausius darbus dėl savęs at
likti. Vienok, kaip kiekvie
nas geriausis daigtas gali būti 
apverstas ant blogo, taip ir 
saulės sylas neretai žmogus 
sav ant blėdies arba ir prapul
ties sujudina. Kiek szeimy- 
nų kasmetą vienoje Lietuvoje 
nustoja savo pastogės ir tur
to tikt dėlto, kad neatsargiai 
apsiėjo su kibirksztele saulės 
spėkos, pipkėje arba brėžiukė 
užslėptos.

Szilumą mierūja įvairiais ./ 
termometrais (szilumos mie-^ 
romis). Paprastasis termo
metras yra termometras isz 
gyvojo sidabro pataisytas Re- 
omuro, Celzio arba Farengei- 
to. — S veikiausia oras triobos 
dėl sveiko žmogaus 14$ Reo- ; 
muro arba 17$ Cel. arba31į$ 
Farg., geriausis dėl ligonio 
nū 15$ iki 16$ R. (18$-29$ 
C.). Sveikas žmogus turi szi
lumos 30$ R.
67 į F.).

Ant galo, kas 
sujudino daleles 
pastūmė isz vietos
daugybę neapsakomo didumo 
dangaus kamūlių, tegul apie 
tą svarsto tie, kurie imasi isz- 
mierūti begalinius, suskaityti 
pereinanezius visokį skaitlių 
daigtus; kas moka isz „pusto- 
go perelivat v porožnoje“, (isz 
tuszczio perpilti į dyką); 
žmogus tikiantis, lopszelyje 
būdamas, jau žino, jog pirma 
priežastis viso ko yra Visagalis 
Dievas.

Kudlotas apdaras, nors ir 
plonas ir retas, sziltesnis už- 
storą, kietą ir tankų, bet ply
ną; paukszcziai, plona kartele 
plunksnų apsirėdę, iszturi di
džiausius szalczius: dėlto, kad 
oras, užėmusia tarpus tarpe 
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beskaitlinę

•<s- h
r ' ‘

4,
V.

Ji-

V!®

•»r^



Lietuvininku

Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Miokevyczios,
Perguldė mz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Sugailescziu:
Kunįge, tik dvejatą žodžių liūdnųjų — 
Pasilikk sveika! ryto asz važiūju.
Buk sveikas! - padūd szakelę patiektą,
Tai viskas, tarė - kas ežia (rodau žemą) mums atliek ta! 
Buk sveikas! - ir tarp medžių tamsiųjų, 
pyksta, kaip ugnis žaibų szviesiujų.
K u n į g a s . Jaunikaiti, juntu tavo skausmo sunkybes! 
Bet klausyk, vargesnių už tavą daugel maeziau.
Asz patsai ne ant vienųjų szermenų verkiau:

1 Už duszias tėvo, motinos maldas kalbėjau, 
Du vaiku į dangų aniolėliais nusiuneziau, 
Ak, ir manoji, drauge vargų ir linksmybės, 
Pati mano brangi, kurią tikrai mylėjau! 
Ką daryti rėdą Dievo kantriai nukentėjau. 
Tedėjasi pagal Jo szventą gerybę.
Pustelnįkas.
Tviętaj:
Pati?
K u n į g a s . Ak, tūm atminimu, perplėsziau szirdį savo. 
Pustelnįkas.

v Kaip tail - kur tik žengiu, visi verkia paezios! 
Bet asz nekaltas, nemaeziau tavo paezios.
Pasitėmijąs:
Imk linksminimą, liūdnas vyre verkiamos: 
Dar priesz smertį mirusia buvo pati tavo.
K u n į g a s . Kaip tai I 
Pustelnįkas.

• Tvirtai:
t;., 1

Kada mergaitė paezia pastojo,
Tada ją gyvai palaidojo!
Iszsižad prietelių, brolių ir mielų tėvų, 
Galiaus... žodžių sakant, iszsižad visų žmonių, 
Kaip tik ant svetimo slenksczio gavo atsistoti!
K u n į g a s . Norįs reiszkimą tavo dengia naktis tamsioji, 
Bet tu, kurios verki, paveidai yra gyvoji.
Pustelnįkas. . < 7 * ' ‘
Su iszjfikiinu: . .
Gyvai... Dėlto yra už ką Dievui dėkavoti! 
Gyvai kaip tav rodosiI nedori tikėti?
Pirsztus sudėjęs, galiu prisiegą pildyti:
Ji pasimirė ir negal jau atgyti!
Paskui pertraukos, iszlengvo:
Smerties įvairius paveikslus galim regėti.
Viena smertis yra paprastoji: 
Ta smerezia senutis ir senoji, 
Kūdikis ir vyras, tukstaneziūse 
Mirszta žmonės kožną valandėlę, 
Ir tokia smerezia mirė Marelė, 
Kurią maeziau pievų ereziose.
Giest:
Ten prie Nemuno atszakos, 
Ten prie žaliūjanezios plotos,

Koks tenai riokso kalnelis?
Dabintas, kaip vainikėlis, 
Aviecziomis, erszkėcziais gražasis 
Nustoja giedoti:
Ak, tas poveikslas yra smarkaais, 
Kada gražybė kvietkų žydanti, 
Gyvybė ant svieto led tekanti, 
Tur su myliniu svietu atsisveikįti!. . . 
Veizėk, blyszki gul ant patalėlių, 
Kaip debesiūse rytas ukanasis;
Su verksmu stovi buris žmonelių 
Ir liūdnas kunįgas prie lovos drauge, 
Ir liudnesnioji stovi szeimyna 
Ir už aną liūdnesni pamergė, 
Ir dar liudnesnioji stov motina, 
Ir už vis liudniausis mylimasis, 
Žiūrėk, jau nū, skrostų rožės nyksta, 
Akelės jau įdubo ir giesta, 
Bet dar szvieczia, dar szvieczia gyvybė, 
Lupos, žydanezios rožės gražybė 
Vysta, žūva raudonumas spalvos 
Ir kaipo isz žiedo panavijos, 
Siauroji iszkarpa lapelių, 
Toks mėlinumas jos lupelių.
Nū lovos kelia augsztyn galvelę, 
Akimis į mumis paveizėjo 
Ir nuvirto į savo lovelę;
Kaip aplotkas nubalo skrostai, 
Rankos szalsta, o anos szirdelė 
Musza tylomis, musza retai, 
Sustojo. . . nėra jos, szalį nuėjo! 
Akys buvo saulės paveidume, 
Kunįge, ar matai žiedų gražybę? 
Atliko paminklas liūdnasis! 
Kaip auksinio žiedo szviesume, 
Žėrūja deimantas tikrasis, 
Taip akyse žibėjo szviesybė, 
Bet kibirkszczia duszios jau nepraszvis, 
Žyb kaip supuvusio vidurkio szviesumėliai, 
Lyg ant medžių szakelių vandens žemeziugėliai, 
Kada aną vėjas sukrisztolis;
Nū lovos kelia augsztyn galvelę, 
Akimis į mumis paveizėjo 
Ir nuvirto į savo lovelę;
Kaip aplotkas nubalo skrostai, 
Rankos szalsta, o anos szirdelė, 
Musza tylomis, musza retai, 
Sustojo... nėra jos, szalį nuėjo! 
Kūdikis. Numirė! ak, kokia iszkada didžioj 
Dabar tavęs klausydams, verkiau tikrai, 
Ar tai pažįstama, ar sesū jaunoji?
Bet neverk, tegul jai szvieczia aniolėliai, 
Kasdien už ją melsimės maldingai.

(Toliaus 'bus.)
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kudlių apdaro ir plunksnų,ne
gali lengvai pasijudinti, ir 
dėlto užszilti ir iszleisti lau
kan kūno szilumą. I

Szilumą, kaipo judėjimą, 
kaipo šylą arba darbą, mes ma
tome ir jaueziame, galima sa
kyti, visur ir visad. Juda 
žmogu% jei ir ne norėtų judė
ti, juda gyvybės sausumos,! 
vandens ir oro, juda organisz- 
ki ir neorganiszki daigtai 
Kas kur gymsta, iszdygsta, 
pasidaro, atsiranda, auga, di
dinasi, pranyksta, ten judėji
mas - ten szilumą.

Ką besakyti apie svarbumą 
szilumos? Žmogus ir visos 
gyvybės yra tik dėkui szilu- 
mai; visi medžiai, kvietkos, žo
lės tik per szilumą; visos per
mainos gamtoje, 
mai, visos sylos, 
tik per ją. Be 
buti| ant žemės jokio 
mo, jokio gyvumo;
szaltis, tik suszalę elementai. I 
Koks begalinis skyrius tarpe 
szaltų galinii| jūstų žemės ir 
jos szilto vidurio! Ten apart 
vandens, ledo ir sniego ne
daug ką pamatysi, o sziltame 
kraszte milijonai milijonų į- 
vairybių. j

Nors žemė turi ir savo locną 
szilumą viduryje savęs, vienok 
jos szilumą ne atnesza pavir- 
sziui beveik jokios naudos. 
Pavirszis žemės naudojasi tik 
saulės szilumą. Tokiu budu 
saulė, dftdama žemei szilumą, 
d Ada jei patį gyvumą; ji, taip 
sakyta, judina viską: ji voga 
to laikrodžio - gamtos - ku 
rio meisteriu žmogus vadina 
Dievu. Vienas.

visi judėji- 
visoki balsai 
szilumos ne

judėji- 
butų tik

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįktme vyrai žemą, pulki apysaka 

paraižyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėv „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka apė Hzaltabuztus (j&ktnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis
Vaikų knlngelė „ ,,
Ant Nakvynėn 
Kaimynų pasaka 

Į Kaukazo belaisvis 
I Kur meilė, ten ir Dievas 
I Kas kaltas

Negirdėtai dalgtaa
Į Pasakojimas apie vaitą ir jo rasr.tin|ką 
I Senis M ak rick as 
Į Vakaras Tilviko plrktelė
I Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dalis
I „Szlaulėniszklo Senelio"]
I Mokslizzki rankvedžidi ir 
! kitokios knfgos
I Kninga dėl Iszsimoklnlmo rokundų
I Kningadėl iszsimokinimo visaavietinėe kalbos 15c 
I Apie buwimą Diewo ,, „
Į Grlesznlnkas priverstas raetavotla 
I Pamokslai apie trusą 
Talmudas Ir musų žydai 

J Szkala su kalba ,, 
, I Prleszauszris ,,

Į Kaip (gyti plnįgus ir turtą 
I Girtybė
| Genių dėdė, graži pasakntė kur Įsirodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas knn. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c., dėl perknpczlų po
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1894 m. po

įvairios dvasiszkos knįgos^
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir dl 
džloslos nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Eiliotea arba keltas | maldingą gyvenimą 
Pokllls Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 
i Mokslas Rymo kataliku „ ,,

Kas yra grlekast ,, ,,
Nekaltybė „ „
Vartai dangaus „ ,,
Pekla, arba amžinas pragaras

I Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
I Raktas į dangų „ * ,,
I Didžioji nedėlia „ „
I Kaip Sumenlją nuspakajįtl ,, 
| Vadovas į dangų ,, „
I Prisigatavojlmas ant smerczlo ,, 
I Draugija dėl duszlų 
Į Lletuvlszkos mlszlos 
I Kasdieninės Maldos
į Notos dėl p ar ta pijo no.
I Varpelis [valcas] 50c. Dėdienė [polka] 10c.
I Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [afirozai],
I Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino <30c. 
I Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėiial su maldelėmis po Scentus.

15C.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.
5c.
5c.

5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5C.

15c.

25c.

H

H

»»
5c. Ir

M

Pajieszkojimai.
Jei kas žinote kur gyvena Jurgis 

Garbsztas, paeinantis isz Kauno 
gub , isz Ponevėžio pavieto, Pusza- 
lato valsoziaus, Valdeikią sodžiaus, 
meldžiame duti žinią „Vien.“ Re
dakcijai. Yra svarbus reikalas. Kas 
pranesz apie jį, gaus dovanėlę.

Jis jau keli metai, kaip Ameriko
je.

25c.

IOC.

Eglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrlovimae Kauno 
pilies 1381 m , du pulkus d ra matai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

H Istorija gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitiktinai

Hiatorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neaiolto Ir apie Petrą kareivį 40c.

Hiatorije isz laiko Francuzkos
„ „ vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajtmas, dvi puikios
I apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. į4Oc. 
Istorija Septynių Mokintojų

į ,, „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskls — — 80c.
Juozapas Konitisztwskis, arba kankinimas

; Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujantį atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis pustelnįko — — 75c.

| Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstortje isz lajko 
80 ct.

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

Kame Draktikavojo per ilgus metus, 
greitai iszgydo bu kugeriausia pa
sekme visokias ligas; vyrą, moterių 
ir vaiką. Apie ką liudyja ir daugy
bė prisiųstą padėkavonės laiszką.

Gyvenimas ir offisas: t>i .
28 Cherry Street, 1 lyHlOUtll, 1 a.
Atsilankymo valandos:

9 ryto iki 3 po plot ir nu 0 iki 9 vakaro.

,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu įsa 

„ „ czesu wajnos 1853 meta
Prawadnlkas an ge lakos kalbos neabdar.

5c.
15C.
5c.

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

15c.

10c.
10c.

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

IOC. 
40c. 
15c. 
20c. 
15C. 
75c. 
30c. 
35c. 
15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.
5c. 

10c. 
5c.

ŽOCNOS SPAUSTUVUS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminai D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žlamlupiais ,,
Lletuvlszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės 
Apteka Diewo „ ,, ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama
Bolestawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynlmą wajku $1,00.

1,00.
50 Ct 
200c.

M

25 ct.
20 ct.

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

40 ct.
$1,00

„ • „ „ abdarytas $1,25.
Pnjkus apraszymas apis Lietuvą ,, $l,oo. 
Rlnalda Rinaldinas „ „ „ $1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwio 50 ct.
Sutnyszymas arba bajmo tūry dydeles akia 
Tykra tejsybe Isz Buwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo ,, ,, ,,
Tltkus Persą Karalius, 
Utsystanawik ant to geraj

____ r. ____opyrlghts 
nnd Lnbols roglatered. Twenty-five yearn ex-
Promptly secured.
verlenco. We rcisirt whether pntent ean be 
aecnrcd or not, free o f ch urge. Our fee notdus 
until patent Is allowed. 34 page Book Free. ^p!V. WihSSU VSiifewh

15 ct.
85 ct.
25 ct.

- - - . J »» i» 50 ct.
Wltasir Korynna historlje isz lajko persekiojimo

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 ct.

PIRMUTINĖ

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Paveikslas!
Nori grąžą tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslu „JCliAŽIŲ 
SKERDYNE". Kiekvienas O
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namftse paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centą.

Adr”“ A. Ossowski,
337 Noble str., Chicago Ill.

Pas Ljetuviszką GRABORIŲ

Jeigu sziezia atke
liausi, i

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Temykite!
Kas nori, dar gali gauti gra

žią ir didei naudingą knįgelę: 
kankinimas katalikų Lietuvo
je abelnai, o į patingai Kra- 
žiuse. Prekė 30 c.

Adresas Dr. J. Stupnickis 
Box 615

Plymouth, Pa.

Geriausi ir pigiausi

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

Wilkes-Barrė’je, Pa.

Dvka i Tlkr<‘l‘ 
L/ylX-dl Flgen Dzieįforells

Atsiųsk saitą apgarsi
nimą su savo pilnu ad- 
ressu, o mes atsiųsime 
tikrą ELGIN DZ1JK- 
GORĖLĮ dyka! ant 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materijolaslsz- 
rodo oks kaip tikro 
aukso dziegorėlis už 
$40. Viduriai, tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 motų. PeržiurAkk 
ątydžiai ant express 
office Ir jeigu misliji 

' kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 Ir oxprosao ka- 
eztue, o dziegorėlls bus 

c? tavo. O jeigu norldąV 
lų louciugėlj, atsiųsk 

5 50c. sykiu su orderiu, 
pacztąvais ženkleliai" 

arba money order, tai mes prisiusimo tav isz gero 
materljolo auksu plelt(tą lenoiugėl|, vertą $8.50, 
arba atsiųsk $9.25 su orderiu, lonciugėl| gausi dy
kai. Antrasz.a9 szioks:

^Vtlas W»4tcli Co.
Mwvale Tempi., CHICAGO ILL.

tp




