
Num. 3. Lietuvininku
po negalinti isz jo pasinaudoti. 
Kur rastųsi keliolika tokių 
sąnarių, draugystė galėtų 
partraukti dėl jų elemento
rius, iszrinkti kelis vyrus, ku
rie apsiimtų isz broliszkos 
meilės arba nors už tūlą mo
kestį jūs mokinti skaityti. 
Jeigu gi tokių neiszmanėlių ir 
tinginių atsirastų, kurie neno
rėtų nuplėszti nū savo akių 
aklybės plėksznės, ir rėktų isz- 
sižioję, kad jiems nei knįgų, 
nei laikraszczių nereikia, tiems 
draugystė galėtų užkiszti 
gerkles, pasakius, kad tai dau
gumas nori.

Kokia tai nauda butų isz to 
dėl paczios draugystės sąnarių 
ir visos jųjų tautos!

Daugumas musų brolių tikt 
dėl to neskaito knįgų bei laik
raszczių, kad gaila iszdūti ant 
jų keletą dolerių, arba neisz- 
mano apie jų naudą i f** reika
lingumą, pripratę nū mažų 
dienų tik unt maldaknįgių 
paskaityti. Yra ir tokių, ku 
rie nieko neiszmano, kas tai 
yra laikrasztis bei svietiszkos 
įtalpos knįga, pertai, nors jie 
jūs ir už deszimtį centų gautų, 
nepirks; jeigu kartais ir nu
siperka, tai nepripratę prie 
skaitymo, nieko negali suras
ti dėl savęs patinkanczio, ir 
todėl meta jūs kur į kertę ir 
daugiau netik, kad pats ne
perka ir neskaito, bet ir savo 
draugus atkalbinėja, trauk
dami kur pasivalkioti bei į 
saliuną nueiti. Yra taipgi, 
galima sakyti, kiekvienoje 
draugystėje ir tokių sąnarių, 
kurie liubija daug skaityti ir 
norėtų turėti netik visus lie
tu viszkus laikraszczius, bet ir 
knįgas, ale jų kiszenius ant to 
negali isztesėti, ir todėl turi 
pąsikakinti vienu dviem laik- 
raszcziais ir keletu knįgelių. 
Tadgi, jeigu draugystės turė
tų savo knįgynėlį be 
abejonės tie, kurie mėgsta 
pasiskaityti, bet gaila kelių 
dolerių, isz jo naudotųsi; 
tinginiai ir neiszmanėliai, ku
rie ir vieno cento gailisi už
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Jau nesyk į sznekėjome apie 

tai, kad lietuviszkos draugys
tės, rupindaraosi apie savo są
narių kuniszką paszelpimą, 
neužmirsztų ir apie jų dvasisz- 
ką pusę bei apsiszvietimą. 
Vienok ikisziol negirdėti, kad 
kokia , pagelbinė draugystė 
butų padarius drąsų žingsnį 
link to dalyko.

Galima sakyti, kad jau dau
giau kaip szimtą turime Ame
rikoje broliszkos pagelbos 
draugysczių ir vis dar szen ir 
ten naujos dygsta. Jeigu pa
ilsime tų draugysczių konsti
tucijas, rasime jose gražiausius 
mierius kas link broliszko gel
bėjimo bėdoje esanczio sąna
rio. Tenai taipgi neužmirszta 
ir apie tikėjimiszką pusę, bet 
apie apsiszvietimą nieko nėra 
minėta. Rūpinasi draugystės 
apie gražius ženklus, vėliavas 
ir kitus dalykus, už kuriūs 
užmoka po kelintą szimtų do
lerių. Bet apie tai, kad jų 
sąnariai mokėtų skaityti ir ra- 
szyti; kad . apszvietime ir tau- 
tiszkame iszsigudinime pakil
tų, nėra nei žodžio.

Rodosi, nesunku butų ir 
mažiausiai draugystei paskirti 
kas metas po deszimtį arba ir 
kelioliką dolerių ant iszraszy- 
mo geresnių lietuviszkų laik
raszczių ir knygų, kuriūs 
draugystės sąnariai bile .kada 
galėtų dykai skaityti. Nerei 
kėtų draugystėms dėl padėji
mo knįgų bei laikraszczių nu
samdyti kambarį, bet galėtų 
iszrjnkti knįgių, kuris, turėda
mas pas sayę draugystės apsi- 
szvietimo įrankius, jūs reika
laujantiems sąnariams iszda 
dinėtų ir nū jų atiminėtų. 
Draugystės, iszraszinėdamos 
laikraszczius ir knįgas, turėtų 
už kelintą metų savo locną 
•biblijoteką. Gal kas pasakys, 
kad tai yra sunku įvykdinti, 
:nės kitose draugystėse nemažas 
.skaitlius yra sąnarių, kurie ne
moka skaityti, todėl jie tam "už
manymui butų prieszingi, kai

rasztus atidūti, prisistebėda
mi kitiems ir atmindami, ar 
jie skaitys, ar ne, vis turės sa
vo centą ant to dėti, nors gai
lėdama to cento, kada nekada 
pasiims laikrasztį bei knįgelę, 
pavartys ją sykį kitą, pasitai
kins jiems tokia laiminga va
landa, kad atras joje dėl savęs 
patinkamą straipsnelį, paskai
tys jį ir tokiu budu mažu pa
mažu pripras prie skaitymo ir. 
savo tamsų protą apszvies 
mokslo spinduliais. Tiemsgi, 
kurie ir be to myli skaityti ir 
nesigaili kelių dolerių kas met 
atidūti ant knįgų it laikrasz
czių, pasiliks tie doleriai del- 
mone. Kiek gi pertai dole
rių, abelnai sakant, pasiliktų 
kiszeniuje ir daugumui sąna
rių, kuriūs, turėdami Ii ūsą nū 
darbo laiką, iszbarsto po sa- 
liunus ir po kitas vietas. Kiek 
įsigėrę prisipesza, į cypęs su
lenda, provojasi, ne po kelis, 
bėt po kelioliką ir po kėlės 
deszimtis dolerių į svetimas 
masznas sukiszdami; tankiai 
to viso pasekmės yra, kad į- 
gauna ankszcziau ar vėliau į- 
vaires ligas arba, nuėję nū gė
ry mo įsvaigę ir be nūvokos 
prie darbo, tampa sužeisti, o 
draugystės turi jiems neretai isz 
savo iždo ne kelioliką dolerių, 
bet kėlės deszimtis ir daugiau 
iszmokėti. O ir sziaipjau 
žmogus maždaug apsiszvietęs 
geriau numano apie užlaiky
mą savo sveikatos, apie gūdo- 
jimą abelno labo ir t. t. Vie
nas apszviestas lietuvis gali už 
szimtą neapszviestų visūse da
ly k ūse daugiau padaryti dėl 
savęs, dėl savo artymo ir dėl 
visos savo tautos.

Kokia tat nauda butų dėl 
lietuviszkų, pagelbinių drau
gysczių, kaip jos stiprios ir 
turtingos taptų ir kokiu 
džiaugsmu ir iszganymu butų 
dėl visos Lietuvos, jeigu pra
dėtų rupintisi ir apie apsi
szvietimą savo sąnarių. Tad
gi gražių lietuviszkų draugys
czių perdėtiniai ir prakilnesni 
sąnariai rupinkitėsi tai pada-
\

ryti.
Pagalinus ir neprigulintiejie 

prie draugysczių galėtų pasi
naudoti isz tokių biblijotekų, 
užmokėdami po keletą centų.

Szią nedėlią Dr. J. M. Stup
nickis apleidžia Plymouthą ir 
važiūja į Shenandoah, Pa., ka
me, apart daktarystės dalykų, 
paims į savo rankas ,,Garso“ 
rėdymą. Todėl galima pasi
tikėti, kad ,.Garsas“, būdamas 
po kėravone mokyto vyro, į 
trumpą laiką taps vienas isz 
prakilniausių lietuviszkų laik
raszczių ir su pasekme vaikys 
nū musų tautos debesius tam
sybės, neapsz vietinio.

Linkiame naujam ,,Garso“ 
redaktoriui kūgeriausio pasi
vedimo !

Reikia • patėmyti, kad, 
nors Dr. J. M. Stupnickis, 
būdamas Plymouthe, niekam 
neužmynė ant kojos, tacziaus 
buvo isz musų tautieczių vie
na kita žmogysta, pagalinus 
isz biznierių, kurios netik krei
va akia ant jo žiurėjo, bet ir 
prieszingą jam agitaciją darė.

Iszkada Plymoutho ir jD 
apygardų prakilnesniems tau- 
tiecziams Dr. J. M. Stupnic- 
kio, kuris buvo netik vienas 
isz geriausių aplinkinių dak
tarų, bet ir draugiszkas žmo
gus, tvirtas tautietis, rūpinan
tis apie labą savo brolių.

— Szitame numeryje vėl 
pradėjome talpinti p. Avulio 
„Politiszką Sziupinį“. Jį bu
vome pertraukę todėl, kad 
buvome pritrukę. Sulaukę-gi 
szįmet pabaigą, varysime dar 
per kelis numerius.

— Shenandoryje pradėjo 
iszeiti sykį per dvi nedėli vi
sai mažukas lietuviszkas lai- 
krasztėlis ,,Perkūnas“, kuris, 
rodos, eis keliu mirusios prū
sinės ,,Tetutės“.

10 d. Sausio gūd. kn. M. *) 
Kraucziunas iszvaževo su kL 
A. Kaupu isz Plymoutho ir 
vyko į Chicagą. Skulkino

Ne J., kaip pereitame numery
je buvo.
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paviete neatsilankė, nės per 
mažai laiko turėjo, reikėjo 
skubintis į savo parapijų^

Galima pasitikėti, kad atsi
lankymas k. M. K. į Pennsyl- 
vanijų atneSz gerus vaisius 
tautiszkūse dalykūse, ypacz 
kas link didesnio broliszko - 
tautiszko susiriszimo Chicagos 
lietuvių su Pennsylvanijos, ir 
kitų valstijų lietuviais.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Neži

nia, ar mus naujasis caras N i- 
kalojus II po tokia laiminga 
žvaigždė užžengė ant sosto, ar 
jis isztikrujų bus neblogas 
valdonas, kiek tai galima prie 
szios dienos maskoliszko abso
liutizmo. Gana, kad nemen
kai žmonių ir tai visokių lū- 
mų, pradeda beveik girti jo 
gerumų, kiti-gi pranaszauja, 
kad „bus“ geresnis už savo 
tėvų. Da velioniui Aleksan 
drui sergant, kada pasklido 
gandas, kad jo liga yra neisz- 
gydoma, nevienas ėmė ramyti 
kitus, pasiremdamas ant to 
aplinkybių susibėgimo, kad 
Maskolijos carai, pradėjus nū 
Aleksandro I, paeilium mai
nėsi liberalai paskui despotus; 
ir taip: Aleksandas I buvęs 
liberalas, Mikalojus I — des
potas. 'Taigi Nikalojui II 
pereitų vėl būti liberalu.

Jau isz to galima suprasti, 
kaip įsigriso carizmas, kad tū
li net į fatalizmų gatavi buvo 
įtikėti, kad tik nors biskytėlį 
susiramyti, jog „bus geresnis 
caras“. Dabar jau ne ant 
fatalizmo pasiremdami, tik 
ant pradžios vieszpatavimo 
pradeda tvirtinti, kad naujasis 
caras esųs tikrai žmogiszkas.
Kų asz nū savęs galiu pasaky
ti apie tai? Nieko, nės da'mus labai brangiai apmokami, 
nepajutau ant savo kailio nė O virszum to viso, kaip kok- 
jo bjaurumo, nė jo gerumo, sai jūdas debesys, iszsitiesus 
Nemacziau nė kad katras isz didžiausia priežastis: žmonės, 
mano pažįstamų butų tai jutęs. į turėdami kokį-nors daleistų

Ir Petrapilės universiteto lietuviszkų laikrasztpalaikį, 
studentai, parvaževę ant Ka- nenorės su baime prilaikyti 
lėdų szvenezių į Lietuvų, giria. uždraustus užrubežinius rasz-

naujųjų carų. Kūm jis yra 
geras — negali nė jie pasaky
ki. Sako, kad vienas, be jo 
kių vartų, po Petrapilę vaiksz- 
tinėja ir tame nematau jo
kio asz jo gerumo. Pama
tysim netrukus, ar iszsipildys 
tie pranaszavimai, . ar bus 
stambus apsirikimas.

Tikisi lietuviai, kad szis ca
ras bematant atidūs mums liū- 
sybę spaudos, tos stūmėjos 
žmonių apszvietimo. Kiti net 
praszymų taikstėsi padūti, ne
sulaukdami pakol patsai caras 
susipras atidūti mums loty- 
niszkas raides (literas).

Vienok nūmonės lietuvių, 
pradėjus kalbėti apie atidavi
mų spaudos, skirstosi: vieni 
jos trokszta, kiti-gi laiko net 
už blėdingų daigtų. Szie ant- 
riejie sako, kad negana to, 
kad maskoliui pagrųžinus 
mums spaudų, mes neturėsim 
kūm Europai pasiskųsti ir 
taip aiszkiai negalėsim mas 
kolių barbariszkumų parodyti, 
da szi daleistoji spauda už- 
musz užrubežinę lietuviszkų 
spaudų, kuri tik viena gali 
rodyti lietuviams kelių. Cen
zūra isz lietuviszkos spaudos 
Maskolijoje iszgvildętų viskų, 
kas jai nepatiktų, t. y. reika
lingiausius lietuviams straip
snius. Negana to, atsirastų, 
sako, visoki spekuliantai, 
ypacz žydai, kurie iszdavinėtų 
lietuviszkus laikraszczius dėl 
pelno. Kų butų verti toki 
lakiraszcziai, lengva numany
ti. Da priegtam turime ne- 
užmirszti, kad Prūsų lietuviai 
visoms keturioms laikosi įsi
segę į gotiszkasias (vokiszkas) 
raides, tai-gi kėlimo lietuvisz
kos literatūros užrubežėje ne 
padidįs, o Amerikoje iszleisti 
rasztai nežinia dėl ko yra pas

tus. „Ar mums reik.... bru 
do!“ — sakys.

Taip kalba tie, kuria negei
dauja, kad maskolius btidūtų 
mums lotyniszkas raides. *

Kada vienam gudiszkam 
laikrasztyje („Syn Oteczest- 
va“) perskaicziau straipsnį, 
giriantį szios dienos maskolių 
sudus, kurie buk esu „spartus 
ir teisingi“, pamenu, net nu
sikvatojau. Kaip maskolių 
sūdai yra „spartus“, parodo 
szimtai atsitikimų, kur sudy- 
jamiejie sėdi po metus ir ii- 
giaus kalėjime iki provai, ant 
kurios esti pripažįti už nekal
tus. Kaip jie yra „teisingi“, 
tegul nors silpnai parodys szis 
atsitikimas.

Ukinįkas Bendaravyczius 
isz Gulbiniszkių (Liudvinavo 
valszcz., Kalvarijos pav.) yra 
savo kaime „poborca“, t. y. 
pas jį sunesza visas kaimas 
mokesczius, o jis nunesza jūs 
į kasų. Pas jį atsivilko, jam 
nėsant namieje, zemskis, kur
sai žinojo, kad B. turi szau- 
dyklę (karabinų). Zemskis, 
kaip vagis įsėlino per užpaka
lines duris į priemenę, radęs 
prieseklyczios duris užrakytas, 
sulaužė spynų* ir tokiu budu 
įėjo į prieseklytį. Radęs se- 
klyczios duris užrakytas ir jos 
spynų sulaužęs dasigavo į se- 
klyczių. Radęs tenais kara
binų, pasiėmęs kaip savojszsi- 
neszė. Bendaravyczius sako, 
kad drauge su szaudykle ir 
100 rublių isz seklyczios din
go, vienok zemskis jokių pi- 
nįgų neprisiima, tik vienų 
szaudyklę Kalvarijos pavieto 
virszinįkui nuneszė. Virszi- 
nįkas pasiszaukęs Bendaravy- 
ežių, liepė gerokų sztriūpų už 
prilaikymų szaudyklės užmo
kėti. Bendaravyczius tūjaus 
ir užmokėjo, kiek nū jo parei
kalavo, bet pavymui padavė 
viszinįkui (tam paežiam) 
skundų ant zemskio už laužy
mų spynų ir iszneszimų szau
dyklės su pinįgais. Už kelių 
dienų atvažiavo pats virszinį- 
kas su tyrinėtojum („sliedo 

dovatelium“) ant vietos apžiū
rėti sulaužytųjų spynų. Jr kų 
atrado? Kad spynos buvo 
permenkos, jei zemskis galėjo 
jos sulaužyti, pertai zemskis 
nieko nekaltas. Reikėjo, sa- 
kė, įsitaisyti tokias spynas, 
kad zemskis nevaliotų sulau
žyti. Taip tyrinėtojas isztei- 
šiuo zemskį ir nepadavė pro- 
vos į apielinkės sudų. Tada 
Bendaravyczius skundėsi pro* 
kurorui ant virazinįko ir tyri
nėtojo, kad jie neteisingai 
zemskį užstojo. Kaip tik vir- 
szinįkas dagi rd o apie tų ap- 
skundimų, tūjaus liepė Ben* 
daravyczių aresztavot ir į ka
linį įmesti. Bendaravyczius 
toliai cypėje sėdėjo, pakoLne- 
nusiuntė virszinįkui per žydų 
20 rublių. Už kiek laiko pa
rėjo „pavestkos“, szaukian- 
czios Bendaravycžių, virszinį- 
kų ir tyrinėtojų ant pro vos, 
bet kad tai buvo laike liosų, 
tai virszinįkas atsakė, kad ne
turįs laiko stoti. Antru syk 
da nebuvo szaukti. Dideliai 
butų žingeidu, kaip apsudys 
szių provų ruskas „spartūs ir 
teisingas“ sūdąs ir ar laimės 
kų Bendaravyczius, nors ir ad
vokatų pasisamdė. Jo kaimy
nai kumszczioja jam į p as zo
nes, kad liautųsi. „Priesz vė
jų“— sako: — „nepapūsi!“ 
Labai butų gaila, kad Benda
ravyczius jų paklausęs, mestų 
su tais szungalviais provojęsis.

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyba. Mer
kinėje (Trakų pav.) rinko 
szįmet naujų starszinų, nors 
pagal teisybę rinkimai da 
ateinaneziūs metūs pripūla. 
Nežinia dėlkoj gal posrednį- 
kui prireikėjo pinigų,' tik 
nasis starszina Bakanauckas 
tapo nū savo urėdo numestas, 
neva už tai, kad per senas. 
Jo kandidatas, Aidukevy- 
ežius, įsmeigė 800 rublių pos- 
rednįkui ir buvo iszrinktas 
starszina. Vienok neilgai, tik’ 
porų mėnesių starszinavo, nės 
pasirodė, kad Aidukevyežius
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buvo po sudu buvęs. Nu 
trenkus A. nū starszinystos, 
starszina yra iszrinktas Dva
reckas, žmogus iszmintingas ir 
geras. Sukcziai nespėjo įsi
pirkti, nės rinkimai pavymui 
buvo ir jie nesuspėjo pinįgų 
pasigamyti.

Tyku pabar apie Merkinę, 
jei tik karcziamoRe pakyla 
trukszmas. Nepaisant ant 
sunkių metų, szįmet žmonės 
geria ne menkiaus, kaip kitais 
sykiais, ar da tik nedaugiaus. 
Visos devynios Merkinės kar» 
eziamos gali pasigirti, kad pil
nai turi syeczių. Sodžiai, 
koriūse gyvena žydai, kaip 
antai Veismuniai, visai pra
sigėrę, kito nė ausys nekyszo 
isz Berkuczio 
Neminint kitų 
nių atsitikimų 
tinę, t 
Czaplikas pradžioje Grūdžio 
mėnesio toliai gėrė, pakol ne
gavo ligos, kurią jo kaimynai 
„priepūliu“ vadina (turbut 
bus tai delerium tremens).

Jei kas persegsti geresnius, 
tai jie naiviszkai 
„Reikia ir žydu gyvend“, 
kad kapinės neaptvertos ir 
knisamos, nė nenuvokia, kad 
jas reikia aptverti.

V. Stagaras.

tų tam tikrų dėl gyvenimo na
mų. Yra ant vietos daktaras, 
ir aptieka; ligoniai vasarą 
maudosi po kubilus, kurie yra

riausi mėsa yra konfiskaveja
ma (atimama) ir į dūbes su- 
vereziama arba garu aplieja- 
ma, idant jos vartoti negalėtų.
O kas veterinoriams gerai už Itūse szaltiniūse įstatyti.
simoka, tai nors mėsa padvė- kad viskas yra primitiviszkai. 
susio gyvulio butų, už gerą Nū czia pacztas ir telegrafas 
pripažįsta. yra Elernoje per 15 viostų.

------ — Yra tai labai gražus, ypacz
— Oknista, Zarasų pavie- dvare, kai nū tas krasztas nū 

te. Oknista dabartinė Lie- sziaurės nū latvių, o nū pietų 
tuvos dalis, kitą kart prie nū lietuvių užgyventas. Lat- 
Žemgalių (Latvijos dalis) pri- vių vienok yra czia daug dau-
tuvos dalis, kitą kart prie nū lietuvių užgyventas.

kiszeniaus. 
smulkes 

per d eg 
Zigmus (Zigmontas)

atsako:
o

Uokiszkis, Zarasų paviete. 
Pirm kelių dienų sziezion po
licija lietu viszkas knįgas pėrė 
mė. Grūdžio (1894 m.) pa- 
szventė czia cerkvę, kurią Ro
kiszkio savinįkas grovas 
Przezdzieckis fundavoti pri
spirtas buvo. Netoli nū czia 
gr. Przezdzeckio Tizenhauzo 
dvare nauja puiki pilis, go- 
tiszko stiliaus, tapo pastatyta. 
Javams labai pigiems esant, 
pradėta czia mėsa jautiena 
prekiauti, už kurios pūdą (40 
svarų) moka po 3 rublius. 
Tą mėsą į Petropilį pristato. 
Keli mėsos perkupeziai įkliū
va, nės nežinojo, kad sostą pi
lės veterinoriams reikia pinį- 
gais apsimokėti, tai yra anūs 
papirkti, be ko, žinoma, ir ge-

prie 
Nū

Oknistoje yra dvi 
kareziamos, viena krikszczio- 
niszka, kita žydiszka, kurios 
gėry mus dalykus isz Kutinės 
bravaro gauna. Czia yra tik
tai vienas kriksczioniszkas 
kromas. Oknistos upėje yra 
daug vėžių, kuriūs ant žvėjo 
jimo parsamdo, į Petropilę 
gabendami. Dvaras po savo 
krasztus žvėjoti nedaleidžia. 
Czia vėžių kapą galima už 15 
kapeikų gauti. Yra czia la-

bet valdžia sulaikė darbą, tar
dama, kad pirmiau reikia vis
ką iždui užmokėti, o paskui 
apie bažnyczią rūpintis. Isz 

Taip tos priežasties net biauru yra 
žiūrėti, nės aptvėrimui nebū
nant kiaulės ant szventoriaus 
įlenda ir apie bažnyczios sie
nas trinasi. Resiainiūse pa
nos Valentinavycziutės turėjo 
kromą ant Namakszczių uly- 
ežios, bet prastai joms einant,’ 
į praszcziausią vietą ir ulyczią 
savo kromą perkėlė. Dabar 
policija Resiainiūse smarkiau 
ant to žiuri, idant žmonės isz 
bažnyczios iszėję krūvomis su
siėję nekalbėtų [musėt bijo 
kokio bunto?]. Kaip tiktai 
tokias krūvas pamato, skirsto 
jas į visas puses, tardami, kad 
norite kalbėti, tai eikite ant 
rinkos!

gulėjo ir turi savo istoriją, giau, kaip lietuvių. Prie 
Lietuvos kunįgaiksztis ir Len- dvaro yra filijos bažnyczia, 
kų karalius Zigmuntas Au- prie Rokiszkio parapijos pri- 
gustas, su Kurszo kunįgaiksz- gulinti, 
ožiu kortoms bemuszant, pra- 
loszė ir pertai toji, kitą kart 
Kuszo (Latvijos) dalis, 
Lietuvos priskirta tapo.
Lietuvos didžių kunįgaikszczių 
Oknista pirm 300 metų knia- 
zui Kroszinskiui dovanota bu
vo. Kroszinskiui mirus, jo 
naszlė už grovo Tizenhauzo 
isztekėjo, o paskutiniam Ti- 
zenhauzui mirus, ant jo sesers, 
grovienės Przezdzieckienės pe
rėjo ir pertai dabar yra tos gi-1 bai gerai įtaisyta plytnyczia, 
minės rankose' nū 1880 metų, kurią p. Heibovyczia, to dva- 
Oknista guli per 4 mylias nū ro užrandytojas, įtaisė. Ge-
Rokiszkio stacijos. Yra tai lumbės ir korto dirbtuvė prie 
labai graži kalnūta vieta, prie gr. Przezdzieckio priguli, 
kurios yra du dideli miszkai, Czia vokietis Kregeris fabri- 
Soseja ir Oknista. Czia atsi- kantas labai dailės skepetas 
randa taipojau durpės, geleži- dirba. Dirbtuvė pati sav vii- 
nė ruda ir kalkių (vopnos) n as karszia, verpia, audžia ir 
Ūla. Czia yra įtaisytas dide- velia. Prie jos dar yra ir 
lis peczius dėl kalkių degini malūnas įtaisytas.
mo, ant karto po 600 purų — Neseniai gavau dažinoti 
vopnos padarant. Tokių pe- apie Florijoną Savickį, nū Ro- 
czių 2—3 per vasarą iszdegi- kiszkio apygardos paeinantį, 

Baczka (tai yra 2 puru) | kuris, 1863 m. į Tobolską isz- 
lietu viszkas

Jis mirė dar 
Jo giminės

na.
vopnos kasztūja nū 60—70|siunstas, 
kapeikų. Yra tai po jau šeri
niai geležiniai gydomi szalti- 
niai*), nū kurių bevaikės mo
terį veislingomis pasidaro, 
;aipojau nū paralyžio. Jau 
yra davesta, kad per tūs van
denis į 20 žmogysczių iszsigy- 
dė. Dėl ligonių yra ežia la
bai geras oras, nės aglynių ir 
ouszynių miszkų daugybė. 
Nėra tiktai dėl ligonių įtaisy•

*) Kūgeriausias gydomas szalti- 
nis Szaltupka vadinasi.

dailias 
eiles raszinėjo. 
priesz 1870 m. 
Savickiai arti Abelių- stacijos
Liepojaus - Romuos gelžkelio 
gyvena.

Varlė.

isz-

— „Novoje Vremia“ raszo, 
kad czieloje Maskolijoje yra 
iszstatytų per bajoriszką banką 
ant licitacijos 1,450 dvarų. 
Kūdaugiau dvarų yra pardū- 
damų paezioje Maskolijoje, o 
kūmažiau Lietuvoje ir Latvi
joje. Czia „Novoje Vremia“ 
klista tvirtindama, kad isz tos 
priežasties Maskolijoje dau
giau dvarų pardūda, kad ten 
daugiau javų sėja, bet pertai, 
kad „Bajoriszkas Bankas“ 
(Dvorianskyi Bau k) Lietuvo
je ir Latvijoje tiktai masko
liams pinįgus skolija, o jų czia 
mažai yra.

nūdėmių Dzūkijoje, *) įsi- 
szaknėjusi yra vagystė. Ne
vienas musų kampo žmogus 
ar važiūdamas, ar eidamas ke
liu, tur ką nors prisisavįti nū

*) Ta mažos vagystės yda netik 
Dzūkijoje, bet ir Žeinaicziuse, ir 
daugeli&se Augsztosios Lietuvos 
kampūse yra į-ikėrėjus. Tamsus 
žemaitis bei lietuvis, pagalinus die
vobaimingiausią, nelabai skaito už 
grieką svetimą sodą iszdraskvti, isz 
daržų agurkus iszvokti, svetimą pie-

— lies i ainių bažnyczia 
vidaus iszbaltinta tapo, 
nū lauko bažnyczios apt 
mas nuverstas senoviszkai sto-j Tai ž ")klas neapsi^vietiin(S tamsv. 
vi. Parapijonai buvo jau bos musų tautieczių, kuris su laikų 
pradėję tą aptvėrimą taisyti, turės isznykti. Red.
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dirvos, ar szieno, dobilų glėbį, das, norėdama atmonyti, pa- isz rankų revolverį. Tuckie- — Attumib d, Ja., 13 Sau- 
ar javų pėdą, arba nors bul- kvietė paminėtu anūdu va- vyczia tapo suaresztavotas. šio. Du liaVvūtu plėszikū su-
vių krūvą iszrauti; nors tai 
yra mažmožiai, bet jie rodo 
mus kampo žmonių pobūdį, 
jog neturi iszsigudinusios nū-

gyliu, Martiną Pilaucką ir 
Antaną Kamaraucką, kad Ga- 
vialį pamokytų, kaip reikia 
ant svieto gyvęti. Visą gra-

Isz laiszkų pas Tuckievy- 
czią atrastų pasirodė, kad jis 
turėjo mierį ir notarijusą nu 
szauti, o paskui ir sav galą

laikė pasažieriszką treiną ir 
apgalėję jo tarnus, iszplėszė 
daugiau, kaip* $5000.

monės apie svetimą savastį, žią dieną, Nekalto Prasidėji- 
ir jos nemoka gūdoti. Ne- mo Marijos 8 Grūdžio, gėrė

padaryti.
Tai tokios pasekmės drau-

kartą musų žmogus, anot anos .pas žydą, vydunaktyje ėjo ap- gavimosi su svetimtaucziais 
pasakos, ražanczių kalba, ir i žiūrėti arklių Gavialio ar ge- biznio dalyke.
vienkart po svetimą pievą bei rai įszerti. Szunias sulojo, -------- -
gėrybą gyvulius gano, ir su- ukinįkąs iszgirdęs balsą savo — Boston, Mass., S Sausio. 
vis nelaiko už nūdėmę. Ką sargų, staiga kėlėsi, iszeina 'Purkai, bijodami, kad armė- 
tacziaus kalbėti apie dvaro- ant kiemo, žiuri durys adaros nai, per įsikiszimą kitų vieaz, 
kus, kurie ant kiekvieno žing- tvarto, paėmęs lazdą skubina- patysczių, neiszsilrūsūtų nū 
snio savo tėvūno (dziedzi- si paveizėti, kas ten yra tvar- jųjų jungo, apgarsino, kad jų 
cziaus) gerą gnyba ir savina? te? Niekadėjai pūlėsi su pei- skaitlius, po turkų’ valdžia 
Užtad didelis nūszimtis musų liais ant ukinįko, apdraskė esantis, isznesza tikt 900,000. 
kraszto žmonių, prasikaltėlių veidus, peiliu pažeidė rauką; Todėl sekretorius „Suvienytų 
vagystoms, Kalvarijos kaliny- tad regėdamas sąvinįkas, kad Armėnų Draugų“ padavė ar- 
je sėdi; žinoma, arkliavedžiai, jau ežia nejūkai, smogė Pi- mėnų skaitlių pagal statystiką 
klėczių plėszikai ir kiti pa- lauckui su lazda per galvą, Berlyno kongresso, 1876 me- 
žymesni kaltinįkai, ten tupi, pataikė į smilkinį, tas griuvo; tų: Didžioje Armėnijoje 1,- 
Dabar nemažas skaitlius jųjų da pusgyvį atneszė į grįczią. 330,000, Mažoje Armėnijoje 
paleistas tapo isz Kalvarijos; Kamaraucką, subėgę ant rik- 7,000, Mažojoje Azijoje 600,- 
mat naujas caras Nikalojus smo, kaimynai sugavo. Pri- 000, Konstantinopilėje ir ant 
II jų pasigailėjo; viso labo musztasis grįczioje, draskyda- Balkano pussalio 400,000. 
96 vagys ant medžioklės isz- m as ant savęs rubus, nusiga- Vilajete Diarbekiro, kur bu- 
leisti. Gan ilgoką ' laiką pa- labijo, gyvąjį vėl atgal į Kai vo skerdyn^ė dasileista, 180,- 
tupėję uždaryti, iszsiilgo avie- variją nuvežė. Gavialis tūj‘ 000 armėnų, 130,000 turkų ir 
tio oro, o norėdami veikiai at- davė žinią policijai, kad du 40,000 kurdų.
sigaivinti, ir naktimis nemie- vagiu sugavo pas arklius, vie- Pereitą nedėlią daėjo žinia, 
ga, medžioja vargszai po klė- ną gyvą, kitą negyvą. Man- kad turkai isz 43 armėnų, kū
lis, tvartus, vieni nori grudų ding, Gavialis nebus užtai rie buvo apskusti vieno inaho- 
ir laszinių, kiti gėni pajodinė- kaltintu, nės gynėsi, kitaip jį metono užmuszėjystėje, 24, be 
ti ant bėrių, sarczių> ir t. t. butų užmuszę. Kas iszmano, aiszkių darodymų, tapo ant 
Tad du vagiu, gavusiu nese- tegul skaito, posmūja, mąsto, smerties apsūdyti, 5 ant viso 
niai laisvę, Martinas Pilauc- ir pasekmes iszveda. amžiaus prie katargos darbo,
kas isz kaimo Kameikių, vals- A audorius. o likusiejie nū trijų iki szeszių
cziaus Balkunų, ir Antanas —r------ r “ 1 w -------------- • metų į kalėjimą.
Kamarauckas isz kaimo Buk- \ Įgg Kitur.
tinįkų, valscziaus Simno, su- —Ant szių metų Suvienytų
sitarė pamedžioti, bei pajodi- — Suvienytos Valstijos. Valstijų randas paskyrė dėl
nėti ant svetimų žirgų. Ar Rodoi .lietuvis, Teopilas randavų ligonbuczių: dė
jūdu, kur kitur, mėgino savo Tuckevyczia (Tiszkevyczia?) Wilkes-Barres $60,000; dėl 
amatą varyti, ar ne, nežinau, New Yorke, būdamas parten- Scrantono $111,000 ir dė 
bet kaime Butrimiszkių, vals. dieriu su tulu Balenzieferu Pittstono $20,000. Viso labo 
Ūdrijos, pas ukinįką Gavialį, bekėrystėje, tapo ant kelių ant 1895 metų dėl stėto pas- 
baisiai nenusidavė medžioklė, szimtų dolerių nuskriaustas; kyrta $3,452,482.02.
o da nelaimę rado, — į kilpas todėl pasiryžo jam atmonyti. -
įpūlė. Sztai kaip buvo: žy- 8 d. szio mėnesio T. Tuckie- — Columbus, O., 13 Sausio,
das Daugirdelių turėjo neapy- vyczia sutiko Balenzieferą vie- Tokia ežia bedarbė vieszpa- 
kantą ant Gavialio, už tai, kad no notarijaus biure, kame, tauja, kad daug mainierių su 
Gavialis žydą szį rudenį skun- sznekėdamas su jūmi be jokio savo paęziomis ir vaikais ne- 
dė į sūdą, jog priima vogtus piktumo, iszsitraukė revolve- turi ką valgyti, ypacz tie, ku- 
daigtus nū kareivių laike ma- rį ir dviem szuviais paklojo rie, būnant geresniems lai- 
nevrų (revijų), glemžia jūs, vokietį Balenzieferą ant grin- kams, neczėdyjo centą, bars 
paskui pardūda Alytuje. 2y-ldų. Natarijus iszplėszė jam|tydami jį ant girtūklystės.

* — Paint Pleasant^ IV. Va. 
13 Sausio. Miesto ukėsų su* 
si rinkimas nutarė, kad vertel
gos po baušmė nepar- 
dūtų cigarų, papirosų, abel n ai 
sakant tabako, vaikinams, ku
rie dar lietuvi 16 metų.

Tai padarė isz atžvilgio ant 
sveikatos.

’• . . . ,i<i į ! ' < •

— Pottsvillėje Pa. 10 d. 
Sausio tapo iszkastas isz mai
nų Charles Ditzelis gyvas, 
8 d. szib mėri. Ditželį su'* vie
nu draugh užghlvO angliai. 
Beveik dvi dieni buvo darbo 
iki jūdu iszkasė. Abur‘atrado 
prie vieūskito gulinczlus. 
Ditzelio draugas buV6r nusle
gi ritas'dnglių, bet jis toks lai
mingas buvo; kad dėl jo nors 
tiek vietos buvo palikta, kaip 
grate — nei kojų, nei galvos 
negalėjo pakelti, ’bet angliai 
neslogino. ‘ Tokiame padėji
me jis iszgulėjo* 54 adynas.

* ■ *■ ■- ■ • ».

— 10 d. SAusio apie Levis- 
burgą W. Fowling, matyda
mas, kad jb pati su kitu 
draugaujasi, nuszovė ją ir vie
ną vaiką, o paskui nuėjęs pats 
pasikorė.

— 14 d. Sausio sūstraika- 
kavo Brooklyne iv po kitus 
miestus geležinkelių tarnai, 
reikalaudami nū jųjų savinįkų 
padidinimo mokėsties arba su
trumpinimo darbo laiko. 
Daugumas reikalatija pridėti 
prie dieninės mokestlefe po 25c.

— Viatica, {Maskolijoje) 
11 d; Saulio. 11 ypatij isz 
„votiakų“ sektos, buvo statyti 
į sūdą. Jie buvo apkaltinti, 
kad savo’ piktamjam dįevui 
„Kurbanui“, dėl jojo peVmal- 
davimo, žmogų paaukavo. 
Apskilstiejie paėjo isz apygar
dos Staraja-Multaria ir buvo 
prie prakilnesnių apygardos



Lietuvininku
žmonių priskaitomi, vienas isz 
jų 70 metų amžiaus. Tirinė 
jant jūs pasirodė, kacĮ jie, pe
reitą Kovo mėnesį, įbijodami, 
kad nesugrįžtų badio metai, 
įvadinę ubagą, vardu L 
rievą, į stubą nupjovė jam 
galvą.

Paskui pakabinę-. Dimitrie- 
vą, padarė penkias žaizdas; 
bėgantis kraujas isz nelaimin
go tapo surinktas į indus, szir- 
dį ir plauczius iszėmė, ir tai

mai reikalauja daug aukos 
ant mantos ir gyvasties.

12 ir 13 d. Sausio baisus 
sniego szturmas siautė beveik 
po visą Angliją. Po tulus 

Dimit-1 kampus prisnigo sniego į 13
pėdų. Pacztų, telegrapų ir 
geležinkelių susineszimai yra 
daugeliose vietose visai sulai
kyti. Daugybė žmonių susza-

Dar didesnės baisybės darė
si ant vandens: du angliszki

vis pasikavojo dėl atlikimo garlaiviai netoli nū Anglijos 
ir daug laivų paskendo su vi- 
sūm kūm. Taipogi 13 d. 

I Sausio prancuziszką garlaivį 
per tris mylias nū kranto [ka
po Caveaii] viesulą sudaužė, 
prie ko 13 žmogystų prigėrė.

Taipgi tą paezią dieną dau 
geliūse Italijos kampūse toki 
daugybė sniego nukrito, ""kad

13 d. Sausio buvo Maskoli* I Palermos provincijoje, Sicili
joje, pagal maskoliszką kalen- joje, isz sniego sunkumo, nu- 
dorių, Nauji metai, isz prie- griuvo nū kalno tokia krūva mainos 
žasties ko caras apdovanojo Į skalų, kad bemažko czielajtaip urnai užtvino, 
daugybę savo urėdinįkų or-

, deriais ir pakėlė į augsztesnes 
rangas. Bet katalikų nevido
nams - 
Orževskiams ir kitiems, rodos, 
szpigą parodė.

Daug Maskolijoje yra szne- 
karna apie politiszką susiriszi 
mą Maskolijos, Prancūzijos 
ir Anglijos tarpe.

stabmeldiszkų sektos apeigų. 
Po viskam lavoną įmetė į dil
bą. Trys isz apskųstųjų bu
vo už nekaltus pripažinti, o 
likusiejie tapo apsūdyti vie
ni ant viso amžiaus prie ka
targos darbo, o kiti ant isztrė-i 
mimo į Si beriją. I

— Japonai vis dar ' nepa- kokia nauda butų dėl bažny- 
liauja kynus kamavę. Tūlos ežios ir vieszpatystės, jeigu jos 
kynų provincijos yra visai isz- butų sutikime. ... Tai gali 
teriotas ir jųjų likusiejie gy-, įvykti, kada popiežiaus sostui 
ventojai jau isz bado, jąų isz ; bus pripažintos visos tiesos, 
szalczio mirszta; krūvos kūnų, kada jis liūnai ir neprigulmin- 
nepalaidotų ant tyrų laukų gai galės atlikti savo reikalus, 
riokso. savo pareigas.... Vieszpa-

Japonai diena po dienos vis ežių ir karalių atyda, kurią 
lenda gilyn į kynų žemę ir atkreipia ant musų, sakė Leo- 
skerdžia jūs, sutikdami ant nas XIII, liudyja, kad visi pri
kelto, it parszus. Taip perei pažįsta neatbūtiną reikalingu- 
tą nedėlią susimuszė prie Gai- mą autonomijos dėl popie- 
Ping, kame kynai turėjo 3,000 žiaus.
kareivių su 12 kanūlių. Mu- --------
szoje kynų krito 200, sužeista — Turkų randas 13 d. Sau- 
tapo tris syk tiek ir 150 į ne- šio apgarsino, kad iki pavasa- 
valią papūlė. Kiek toje mu- rio komisija paskyrta dėl 
szoje japonai savųjų prikiszo, skerdynės isztyrimo negalės 
nėra žinios. savo pareigos atlikti, nės te-

Pasekmingam kariavimui nai. kur buvo pjovynė, esąs 
yra dabar ant periszkados už- dabar labai bjaurus oras ir 
stojęs Kynūse szaitis. cholera pradėjus labai smar-

— 14 d. Sausio Diglake‘s Ir ežia pasirodo turkų bjau- 
Hanlyje [Anglijoje] rybė.

, kada isz | --------- -------------------------
apygarda^ gulinti lūmoje, ne- Į 240 darbinįkų, kurie tada dar- 
tapo užversta. Keliose vieto- bavosi, 100 prigėrė. _ Van 
se namai, nedalaikydami anie dens priėjo isz vienos dalies

— Pobiedonoscevams, |go sunkybės, sugriuvo ir žmo- mainų, kuri buy^uždaryta per 
nes užmuszė. tūlą laiką.

— Vokietijos ciesorius su 
savo nauju kanceliorium, ne
galėdami dūti rodos su soči j a 
lietais ir
atsilankė pereitą nedėlią pas 
„geležinį senį
praszė jo pagelbos. Ką, žino
ma, Bismarkas prižadėjo; to
dėl, rodos, bus dabar geresnė 
Vokietijoje tvarka. Iki sziol 
joje toki szturmai siautė, kad 
nedaug reikėjo iki revoliucijos.

Isz to pasirodė, kad Bis 
markas, nors atstatytas nū 
urėdo, tokią dar tarp vokie 
ežių įtekmę turi, priesz kurį 
pats kaizeris turėjo galvą nu 
lenkti.

kitomis partijomis,

“ Bismarką ir

- Pereitą nedėlią tapo po , - Kaip girdėti, maskoliai 
visas Lenkijos žemes revoliu- aiszkiai nori pradėti kisztis į 
cijoniszki pamphletai iszbars- kynU 8U japonais kaię. 13 d. 

Įtyti, kurie szaukia visus len- Gausio daeina žinia, kad j a po- 
kus prie prikėlimo savo „oj-|nU armija, 30,000 
czyznos“. Todėl Maskolijoje, 
Vok it‘tijoje ir Prusūse tapo 
daugybė lenkų, pas kurtūs at
rado tūs pampletus, 
vota. ' j :

kareivių, 
Kynūse, 

kenezia didelį szaltį, neganda- 
Ima malkų netikt dėl susiszil- 

suaresžta- dymo> bet ir dėl valgymo isz- 
sivirimo. Daug kareivių su- 
szalo jau iki smerties.

Madagas- 
hovasais

Szventas tėvas popiežius 
norėtų su savo randu 
kinti (> us ig adyti J.

Priesz keletą dienų 
žius, sznekėdamas su

susitai-

popie- 
prakil

— Dideli sniego sztur-

— Prancūzai su 
karo gyventojais 
vėl pradėjo- kariauti ir su pa
sisekimu. Taip pereitą nedė
lią du kareiviszku praneuzisz-
ku garlaiviu ardė liovasų por-jniais Italijos ukėsais, iszsitarė

Nors hovasai ir szaudė j jiems: Nieko dėl musų nebū
tų patogesnio, kaip matyti su
sitaikinimą tarp popiežiszko 
sosto ir Italijos rando, ir mes 
tvirtai tikime, kad žmonės, 
turinti savo rankose karalys
tės vadžias, kada nors supras,

tus.
į prancūzus, bet jųjų kulkos 
nedaėjo iki neprietelių garlai
vių. Tokiu budu prancūzai, 
nieko savo neprikiszę, padarė 
hovasams nemažai blėdies ir 
nemažai jųjų užmuszė.

te iMtti dim Amerikoje
— Plymouth, Pa. Mes 

žemiaus pasirasziusiejie, isz- 
rinkti ant parapijos mitingo, 
dėl peržiūrėjimo parapijos 
knįgų bei surinkimo ir iszda- 
vimo pinįofų p<-r visus pereitus 
metus 1894, radome taip: j- 
plaukta------83.535. 84 c.
iszleista------ 83, 387. 86 c.,
pasilieka kasoje 8147, 98 c., 
skolos ant kapinių pasilieka 

8813.
Taigi isz viso turime skolų 

8665,02c.
Tą visą dalyką bei stovį 

musų lietuviszkos parapijos 
padūdame nevien dėl žinios 
musų parapijonų, bet ir dėl 
visos visūmenės. Teisybė dar 
turėsime kiek skolų užtraukti, 
nėsa ateinantį pavasarį keti
name sziokią tokią lietuvisz- 
ką mokslainę su Dievo pagel-

tanas Jankauckas, Martinas 
Zaleskas ir Paulius Staskevy. 
ežius.



Vienybe
— Cincinnati] Ohio, 9 d. 

Sausio. Praneszu dėl ti| vi- 
sų.brolių, kurie musų apygar- 
dėje gyvena ir nepriguli nei 
į kokią draugystę, tegul jie 
nei

koks valkata neprigautų, rink 
damas pinįgus.

F. S imanavyczia.

— Pittston, Pa., 6 d. Sau- 
azimiero I šio. 6 d. Sausio visų lietuvių 
alykūse< draugysezių sąnariai, priguliu- 

nės ji turi ikivaliai Sfįvo locnų ti prie „Susiv.“, laikė bažny- 
reikalų. |tynėje salėje susirinkimą ir

Krolis szv. K. Dr.
tynėje salėje
sutvėrė vieną kūpą. Kūpos 
vyriausybė szi: prezidentas

— Wilmington, Del. 30 d J M. Klimas, sekretorius A. Szi- 
Grūdžio. Praszau patalpinti lingis, kasierius M. Linkevy- 
'szitūs žodžius dėl visų naudos. Į ežius. 
Priesz Kalėdas atvažįevo į mu
sų miestelį valkatą lenkiszkas 
kunįgas (?) Jonas Rukoszevs- 
kis ir apsistojo pas vieną len
ką, su kuriūm, susisznekėjęs, 
vaikszcziojo per tris dienas po 
musų ir kitus aplinkinius | ėmė.
miestelius pas lenkus ir lietu- Dabar kas turės kokį reika- 
vius, kolektavodamas pinįgus. lą pas Pittstono lietuvius kas 
Perėjęs visus miestelius, su- link „Susiv.“, te kreipiasi prie 
grįžo į musų miestelį ir ėmė kūpos prezidento: M. Klimas 
vėl kolektavoti. Bet antrą 
sykį nabagui nenusidavė: atė
jo pas lenką, kuris jam pir
miau buvo $200 davęs. Len
kas, supratęs, kad tai nėra ge
ras kunįgas, paszaukė manę. 
Asz atėjęs ir pamaeziau, kad 
tai nėra kunįgas, bet apgavi
kas, girtūklis, ir nubėgau poli
cijai žinią dūti, kad jį suimtų. , 
Tūm tarpu lenkas ėmė muszti 
tą neva kunįgą ir jo pravady- 
rį, ir jie iszbėgo. Bet mes 
papasakojame policijai, koks 
jis yra ir jijė jį sugriebė, ir 
įkiszo į cypę. Antrą dieną 
Kalėdų paszaukė manę ir mu
sų miestelio lenkiszka kunįgą 
į kortą, ir klausinėjo, kas per 
vienas tas Rukoszevskis.
Lenkiszkas kunįgas pasakė, 
kad jis netik ne esąs kunįgu, 
bet ir kataliku, ir kad buvęs 
į Siberiją apsūdytas. Ruko- 
azevskio nepaleido. Jis szią- 
dien sėdi kalinyje New Castle. 
Sudas bus Kovo mėnesyje. 
Kas norėtų jį paliūsūti iki 
sūdo, turi $200 kaucijos uždė
ti. Apie sūdą paskiau prane- 
szi u.

Bukite atsargus ir kitų 
miestų lietuviai, kad ir jūsų

Prie kūpos keturi nauji są
nariai prisiraszė. Taipogi 
daugelis senų sąnarių užsimo
kėjo metinę ir posmertinę. 
Pinįgų viso labo sudėjo $11.- 
60; jūs kūpos kasierius pri

189 N. Main st., 
Pittston, Pa. 

Su gūdone kūpos sekr.
— A. SziUngis.

pasodindamas mergą ant sze- 
szių mėnesių į kalėjimą už 
falezivą prisiegą. Viskas jau 
buvo tyku iki ežiam laikui. 
Bet sziose dienose toji merga 
pribuvo į Hazletoną ir, nega
lėdama prisiplakti prie lietu
vių, susineszė su žydu, apskun
dė vaikiną už virszui minėtą 
dalyką; ir beveik niekam ne-

pradėjo szalįtis nū jo kaip 
nū pragaro ugnies (ar teisy
bė ?R.), ką matydamas, isz- 
sidangino szalin, nieko nenau
dojęs. Jam būnant Hazleto- 
ne, ir man teko porą žodžių su 
jūm pakalbėti. Nebucziau 
užkabinęs, ale kad jau kan
trybės buvau netekęs: kad ims 
pliovoti ant visų szventujų, 
ant popiežiaus, ant kunįgų, o | žinant pagavo jį ir nuvedė pas 
Dembskį kelia į padanges. , 
Ant galo sako visus ru......  I
kunįgus iszpjauti isz pundą- i 
mento. Tamsta, tariau jam, 

į esi neteisingas, nės pjaudamas 
kunįgus Dembskį paliktum - 

lak ir Dembskis buvo kada 
kunigu, o tūli ir dabar jį lai
ko už kunįgą, pagal tamstos 
žodžius reiktų pjauti isz pun- 
damento. Asz Dembskį pa- 
likcziau, atsakė • jis man, ba 
Dembsjcis yra protingas, ne
liki į visus niekus, į kokį ten 
rojų. Kaip *mes busim visi 
vieno supratimo, tai ant žemės 
padarysime rojų.

I Na kągi turėjau da daugiau | 
kalbėti su žmogum tokio pro
to? Kągi tu mielas skaityto 
jau misliji - prie ko tokį sut
vėrimą lyginti, ar į. 

|gaus, ar prie gyvulio?
Paulius Paszalinis.

— Hazleton, Pa., 5 Sausio. 
Vyrai atsargiai su dvarokėm. 
Kur nieko nepadaro velnias ir

„sk vairą“, prisiekdama, kad 
tik devyni mėnesiai kaip jis 
nū jos pabėgo isz Pittsburgh©. 
„Skvairas,“ nieko nežinodama, 
pastatė vaikiną po $500 bilos, 
ir pakol giminės dasižinojo, 
turėjo kalinyje sėdėti. Gimi
nės užstatė bilą, ir iszliūsavo 
vaikiną, ir gal jam visai nieko 
nebus, bet trubelio turės ikiva- 
liai, ir isztrauks kelis dolerius 
pinįgų. Tas vaikinas da vi
sai jaunas, kokių 23 metų, o 
merga kokių 40. Tai butų 
graži pora. <7.

— HazletonąPa. Per Ka
lėdas į musų miestą buvo at
sibastęs tūlas Szliupo pasiun- 
tinis net isz Baltimores Md., 
dėl skelbimo gamtiszko moks
lo. Pravardė, jo rodos, Dut- 
kus. Ir be tikros pravardės 
jį galima pamyti aut ilgo lai
ko, nės snukį tokį turi kaip | boba, ten siunczia žydą. Da 
Licinavo dvaro klūno durys.
Jam be Zaunijant pas tūlą lie-1 nui,važiūjant isz Lietuvos, pri- 
tuvį, mano draugas sako, kas- 
žin, ką jis turi tūse baksūse.
Žiurau, du baksai stovi; na, Iževo su jūmi į Ameriką. Ka- 
misliju sav, tai ežia jo didysis da jūdu pribuvo į New Yorką 
protas, bet kaip paskui dasi- ar į Elizabeth, vaikinas, pali- 
žinojau, tai ten nebuvo protas, kęs ją, nuvaževo į Pittsburg- 
ale monai. Ot monai, kaip hą pas savo gimines. Merga 
isz gyvo negyvą padaryti, nelaukus nieko nusekė paskui 
kaip kiauszinį suvalgyti, pi- ir apskundė jį už ieznevožiji- 
nįgų paežiam prisidaryti ir t. mą jos, prižadėjimą ženytis, 
t. Mat, nabagėliui, bedirbant [ir iszviliojimą nū jos $4,000. 
pinįgus, ir paežiam pritruko, 
todėl norėjo musų mieste pa
daryti sziokį bei tokį biznį, 
ale buvo per sunkus dalykas, 
nės protingi lietuviai pamatę 
tokį nepraustasnukį bedievį,

priesz tris metus tūlam vaiki-

siplakė merga, kokia ten 
panska dvarokė, ir kartu va-

Netoli du metai minėtas 
vaikinas pribuvo į Hazletoną 
ir czion apsigyveno. Jis pa
sakodavo apie tą bylą, kad 
jis buvęs pastatytas po $1000 
bilos, bet ir tą byla iszgrajijęs,

UMt ta 
listoml Ha.

Tolesnė tąsa apie Kosto- 
prie žmo- \no arcivyskupystės lietuvius.

Daugumui lietuvių nusibos
ta net skaityti apie lietuvius, 
kuriūs atrandame ant visų 
Amerikos lietu viszkų dirvų; 
bet, kurie nepavargsta keliavę 
dėl labo brolių,tokiems ir pats 
apraszymas kelionių tarp bro- 
ilių nenusibosta. 20 Grūdžio 
vakare jau buvau kitoje pu
sėje nū Bostono, tiesiai prie- 
szingame szone priesz Brokto- 
ną. Kelionė nū Bostono lig 
Lawrencehi yra tarp turtingų, 
iszdirbingų priemieszczių Bos
tono. Visuij regėtis dyvai 
žmogaus rankefe darbo. Mies
tai, kurie czionai nūpernai, 
taip sakyti, iszdįygo, neturėda
mi didelio garsd tarp senesnių 
Amerikos miestų, jau dūda 
tukstaneziams darbinįkų už
darbį savo fabrikūse, ir tūmi 
virszyja Europos 
miestus, kur nėra nėjokių pel
nų^ ?R.) o Lietuvos ir Rosijos

didelius
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pavietaviejie ir gubernijų mies
tai daug žemiaus stovi. Kur ne- 
apsigrįži Amerikoje, visur re
gi pilna gyveninio, pilna už
darbių, isz kurių labjausiai 
vartoja ankszcziaus atvykę 
sziton žemėn ir mokanti ang 
liszkai. Tarp tokio skruzdė
lyno fabrikų ir žmonių, visur 
randasi po keletu lietuvių, 
kaip iszblaszkytų pauksztelių, 
kuriūs katinas norėjo vienui 
kartu užgulti, > bptupinczius 
sziltame lizde. Lawrence už 
60 centų kelionės nū Bostono 
yra nekaipo užbaigimu turtin
gų ir iszdirbingų priemiesczių skaitlius lietuviszkų szeimynų 
Bostono. Czionai fabrikų pasidvigubūs. Už deszimtį 
kaip tyczioms daugiau, kaip centų perkūno vežimu važiū- 
kitūse tarpiniūse miesteliūse. jasi lig Haverhill, pagal pla- 
Visur czionai rodosi parteki- ežių upę. 
mas ir turtas.
užima daugiaus kaip 20-akrų Į Lawrence ir czionai 21 Grū- 
žemės,* darantis ramiausių džio (1894 m.) jau vėlai, apie 
paunksnį gyventojams vasaros 
karszcziūse. Szalis gatvių(uly- 
czių) iszklotos taszytu akmenų, 
namai daugiausiai muro, rau
donų plytų. Bažnyczių ka- 
talikiszkų labai gražių kele
tas. Szvento Augustino I tas tapo pilnai iszrinktas 
kliosztorius gali pritikti Berly- be abejonės stipriai laikysis, 
ne bei Paryžiuje su savo balto 

.akmens labai brangia ir gra
žia bažnyczia. Kiek asz pa- 
tėmijau, musų lietuviai visa
dos gyvena praseziausiūse na- 
mūse, ant praszcziausių uly- 
ežių — tokios Canal st. ir t. t. 
yra lietuvių gyvenimo vieta. 
Lawrence tokių vietų iszkarto 
nei neregėti; bet lietuviai isz- 
tikro kaip visur,taip ir czionai 
gyvena praseziausiūse name- 
liūse, žinoma keliatų turtin
gesnių iszskyrus. Lawren
ce lietuvių skaitosi duszių lig si sutverti mažas parapijėles I ir nusprendimų ii* dėl to tapo 
200. Lig sziolaik tenai nebu- vienoje vietoje vardan szv. sudėti reikalingi pinįgai. Po
vo nė jokios lietuviszkos drau- Laurino, kitoje szv. Stepono, tam tapo užmokėta posmerti- 
gystės. Todėl tų-gi vakarų, | o vienas lietuviszkas kunįgas | nė už du praėjusių metų nu- 
kad nuvaževau, buvo po szVen
tai spaviednei, atliktai tėvų 
augustijonų bažnyczioje, pa
darytas massmitingas namūse 
vieno lietuvio, ir tapo uždėta 
pirma lietuviszka draugystė 
Lawrence broliszkos pagelbos, 
vardan szv. Laurino,

turi vardų visas miestas. Sų
narių iszkarto prisiraszė czver- 
tis kapos ir komitetas visas 
tapo iszrinktas tokiu pat budu, 
kaip Broktone, per uždengtų 
balsavimų. Prezidentu nau
jos lietuviszkos draugystės ta
po aprinktas lietuvis Bureikis. 
Pagal paėjimų Lawrence dau
giausia lietuvių Kauno guber
nijos ir įpatingai Vabalnįkų 
parapijos. Familijų sziųdien 
lietuviszkų yra į dvideszimtį; 
nemažai yra atvaževusių 
isz Vabalnįkų parapijos mer- 
gaiczių, todėl greitame laike

Haverhille lietuvių
Sodnas miesto lyra regi amai daugiaus, kaip

11 valandų nakties, po szv. spa- 
viednei, buvo laikytas mitin
gas ir susitvėrė broliszkos pa
gelbės draugystė, vardan szv. 
Stepono. - Sųnarių iszkarto 
prisiraszė 16. Visas komite- 

ir

tuvių randasi po 10 ir daugiaus. nyjimų ir visų vedantį komi 
Du lietuviszki kunįgai ir ke- tetų, draug melsdama, idąnt 
turios lietuviszkos bažnyczios su lietuviais noringais prigu- 
arei vyskupystėj e Bostono ne- lėti prie „Susivienyjimo“ ir 
atbutinai reikalingos, pakol nesidedaneziais prie vietinės 
susistiprins daugiaus lietuvisz- kupos elgtųsi atsargiai
kų kolionijų. Metai, kiti ir gi tiktai nesuprantanti 
bus tenai lietuviszkos bažny- vienyjimo“ 
ežios: Bostone, 
Lawrence ir Haverhille, tiktai (ir galima, 
broliai stiprybės žeikia, blai
vumo ir drųsos. Jei užkliu
džiau kų be važinėdamas ir (apsiima, 
po kojų pasipainiojau, dova 
nokite.

,,Susi- 
ir savo 

Brocktone, | naudos, pasisekta be tvarkos 
kad konstitucijos 

„Susivienyjimo“ nepildys, o 
už tūs musų kūpa atsakyti ne- 

Kūpa susideda isz 
• (lietuvių ir lietuvnįkių labjau- 

šia troksztanczių lietuviszkos 
Amerikoje ir visoje pašau Įėję 
vienybės. Taiposgi musų kū
pa trokszta, kad padalyjimas 
Amerikos skyrimo aprubių, 
pagal buvusį apgarsinimų 
„Vienybėje“, butų patvirtytas 

ig sziolaik |ir tikrai užlaikomas, nės tai O j 1
ėjo pas mus labai prisideda prie iszdirbi- 

Dr. szv. mo ir atgaivinimo vietinių lie- 
spėkų. Taipogi 

kurios daugu-1 Waterburio kūpa meldžia, 
„Susivieny- 

pagal konstitucijų gar- 
,,Susi vienyjimo“, 

t. y. kiek yra sųnarių kiekvie
noje draugystėje, kūpoje ir 

kaip stovi turtas 
„Susi vienyjimo“, kaip yra 
mokama posmertinė. Kūpos 
vyresnybė ir skaitlius sųnarių 
bus apgarsinta „Vienybėje“ 
pagal kostitucijų.

— Žodis į lietuviszkas 
draugystes broliszkos payelbos, 
kurios dar tveriami, arba rū
pinasi sustatyti sav atsakan- 
czią konstituciją. Dovanos, 
malonus skaitytojai, kad dėl 
taip trumpo straipsnio liko 
padėtas taip ilgas užvardyji- 
mas. Asz pats buvau liudy
toju, kaip szeszios naujos 
draugystės szviežiai budavo- 
josi, o tos draugystės 1 abjau
sią ,rūpinosi apie savo 
ir klausia rodos, kuri 
gal but naudinga 
naujoms draugystėms 
apie mierius draugysezių nors 
szitų perstatai!: 1). Iszsi>ky-
rus atsakantį vardų, kiekviena 
draugystė tegul tojaus iszke- 
lia savo karūnų (vėliavų), ta

— 31 Grūdžio 1894 m. Wa
terbury Conn. Vilijoje Nau
jų metų namūse lietuvio Jan
kausko buvo laikytas mitin
gas „kūpos Susivienyjimo“ 
Waterbury j e. 
darbas „Susiv.“ 
labai atauszusiai.
Kazimiero rokavosi prigulinti |tuviszkų 
prie „Susiv.
mas sųnarių nemėgdavo paties idant vyriausybė 
vardo „Susiv.“, o pavieniai bu- jimo“ 
vo nekaipo iszbaidvti pauksz- sintų stovį 
teliai be jokios rodos ir susiži
nojimo. Minėtoje dienoje 
buvo užsakyta bažnyczioje ir pavienių, 
geros valios žmonės darbavosi, 
idant musų ,miesto lietuviai 
kas link „Susivienyjimo 
sirėdytų. Mitingas atsižymė
jo didžiausiu parėdku ir tyku
mu. Buvo atėję mylėtojai 
„Susivienyjimo“, vyrai ir ne- 
kurios moterys. Tapo isz
rinktas tikras komitetas, kaip

Kas link vardo draugystės, tas 
'buvo įnesztas žeminus pasira- 
sziusio: lietuvių Lawrence ir 
Haverhille be maž vienodas 
skaitlius. Lawrence‘o lietu
viai turi savo draugystę vardan 
szv Laurino,Haverhilliui, kaip 
einantiam lenktynių su Law- 
rence‘o lietuviais,labjausia pri
tiko iszsirinkti sav už patronų (esti daroma kitų draugysczių: 
kitų,szv. Diakono, Jeruzolimo, 
kad lawrenciecziai sav turi 
Rymo. Buvo sznekėta vienoje 
ir kitoje vietoje, kad rūpintų-1 užvesti dvejas knįgas: 

• . • - • • - 1 I • ' 1

“ su-

prezidentas, sekretorius, vice
prezidentas ir kasierius užėmė 
savo vietas; buvo nuspręsta 

pinįgų

Todėl tų-gi vakarų, o vienas lietuviszkas kunįgas nė už du praėjusių 
labai patogiai galėtų jūs apru- mirusių lietuvių ir 
pinti ir užlaikymų isztenkantį traukta mokestis nū senų ir 
galėtų turėti. ‘Reikia atsirain- szviežių sųnarių knįgosna, o 
ti, kad nū Lawrence‘o ir Ha- trumpame laike bus nusiųsti 
verhilbio yra netoli Lewell-is pinįgai kasieriui „Susivienyji- 
ir Hashvill-is kuriūsedar po 50 mo“. Waterburio „Susi vienyji- 

Ir ant mo“ kūpa nutarė pasveikinti 
kurio ’farmų ir po kitus miestelius lie- gūdotinų prezidentų „Susivie-

yra lietuviszkų asabų.

gerovę 
kartais 

ir kitoms
Todėl
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karūna yra mieris, siekis drau
gystės. Tveriant kokią drau
gystę, visados turėti ant atmin
ties prakilnius mierius. Daug 
kartų konstitucijos gieda: 
„Mieris musų draugystės yra 
Dievo meilė ir artymo tarp 
sąnarių draugystės“. Ir tas 
labai yra iszmintingai ir gerai. 
2). Kad taip augsztai vėliava 
mierio stojosi iszkelta, reikia 
kad tas mieris butų atsiektas 
pagal konstitucijos tiesas, tam 
tikrais takais, parodytais kons
titucijoje. Labai gerai, kad 
konstitucija reikalauja nū sa
vo sąnarių paklusnumo szv. 
bažnycziai ir kaipo įrankius 
dėl pasiekimo augsztų mierių 
reikalauja žinomų dvasiszką 
darbų: Spaviednės paskirtū- 
se laikūse. Pildymą kitų pri
sakymų Dievo ir szv. bažny- 
ežios visados galima priminti 
sąnariams draugystės per 
konstituciją. Vienas žmogus 
nelabai kaip gali iszsitobulin- 
ti dėl savo silpnybės, o drau
gystė turi boti musų dvasisz 
kam iszsidirbimui ant pagel- 
bos. Netikėliai pasakys: „tai 
jungas, tai nepakeliama nasz 
ta“; jus jiems atsakykite visa
dos: jei tai jungas arba naszta 
dėl jūsų, jus neneszkite tos 
nasztos, o kad mums yra ant 
iszsitobulinimo, neperiszkady- 
kite, nės czionai valna žemė, 
ko mes noriame dėl savo nau
dos, tai darome; tūm žodžiu 
bus nagai svetimų numuszti. 
3). Prie augsztesnių mierių 
gerai labai, kad draugystė pa
siima apszvietimą savo sąnarių, 
ir taiposgi kuniszkus reikalus 
teisingai ir su pasiszventimu 
atlieka, o tūm yra lankymas 
ligonių, numirėlių palaidoji
mas ir suszelpimas likusiųjų 
giminių mirusio sąnario. Dėl 
pasiekimo visų tų mierių turi 
būti atsakanezios užraszytos 
eilelės ir priimtos dėl pildy
mo. Kad draugystė turės 
prakilnius mierius, stengsis 
anūs pasiekti lygiai prakil
niais darbais, tai ir draugystei 
eis gerai. Kun, J. tebris.

Susivien. reikaluose.
Praneszimas.

Prasidėjo 1895 metai, ir 
mes vyriausybė, su tais nau
jais metais brolius sveikinda 
mi, praneszame kartu, jog 
„Susivienyjimas“ mus vis la- 
bjaus stiprinasi ir sąnariai to
lydžio vis daugyn ir daugyn 
auga.

Skaitlių prigulinezių prie 
„Susiv.“ Draugysczių, kūpa 
ir pavienių sąnarių padavėme 
pereitame „Vienybės“ nume- 
riję.

Czion pridursim tik tiek, 
jog nū paskutinio seimo isz- 
davėme jau tris cherterius: 
vieną dėl Drės D. L. K. Vy
tauto į Pittsburgą, kitą dėl 
Drės szv. Mykolo į Wilkes 
Barre, treczią dėl Drės szv. 
Jūzapo į Philadelphiją; o ket
virtą da tikimės szį mėnesį 
iszdūti dėl naujai užsidedan- 
ežios kareiviszkos Drės „Lie
tuvos Vyrų“ Shamokin, Pa.

Džiaugsmas mus ima, kad 
naujai tvereneziosi draugys
tės susipranta ir nenesza jau 
po kelias deszimtis dolerių vi
sokiems „lojeriams“, ir „skva- 
jeriams“ už cherterius, bet 
cherterį nū Amerikos Lietu
vių „Susiv.“ uždyką paima.

Džiaugsmas mus ima, kad 
lietuviai rimtai į vieną ryszį 
riszasi, į vieną kruvą telkiasi.

Broliai, jū didesneme skait
liui prie „Susivienyjimo“ pri
gulėsime, jū* lengviaus bus jo 
pereigas atlikti, jū gražinus 
bus priesz svetimtauezius pa
sirodyti, jū lengviaus bus 
prieszus paveikti!

Kaip tai butų gražu ir nau
dinga, kad visos mus draugys
tės prigulėtų prie „Susivieny
jimo“.

Draugysczių sąnariai tan
kiai, girdėti, skundžiasi, jog 
per sunku yra mokėti po 
smert kiekvieno isz sąnarių po 
$loo posraertinės ir taipgi ant 
palaidojimo.

Prigulėkit, mieli Broliai, 
prie „Susivienyjimo“, tada ne

reiks jums mokėt dolerį, tada 
užmokės jam posmertinę „Su
sivienyjimas“, mes visi užmo
kėsiu! sudėję po porą centų.

Skundžiasi tankiai lietuv- 
nįkai, jog negerai esą, kad pri
gulėdamas vienam mieste prie 
draugystės, pervaževus į kitą, 
reikia isznaujo mokėti įžengi 
mą, o anoje senoje draugystė
je viskas prapūla.

Prigulėkit vyrueziai prie 
draugysczių, kurios prisiraszę 
yra prie „Susivienyjimo“, tai 
to nebus; tada tik jų vardas 
isz vienos draugystės į kitą 
persinesz ir viskas.

Suprantate dabartės„Susiv.“ 
naudai

Taigi, kada dabartės, pra
sideda nauji metai, raszykitės 
prie „Susivienyjimo“, nės pri- 
siraszant prie galo metų rei
kia paskui po naujų metų vėl 
mokėt metinį. Geriaus ra- 
szykitės dabar!
Kun. J. Žilinskas „Susiv.“ 
prezidentas.

Poumertihė. Czion taipgi 
da primysim, jog pereitą metą 
mirė du sąnariai,] vienas isz 
Forest City Antanas Dacke- 
vyczia, o kitas isz |Plymoutho, 
už kuriūs da visai t menkai są 
narių užsimokėjo posmertinę, 
kviecziame todėl * konogrei- 
cziausiai tą pareigą atlikti. 
Pagal paskutinio seimo nuta
rimą už kiekvieną sąnarį pri- 
pūla mokėti po 15 c., taigi už 
abudu bus 30 c.

Kun. J. Žilinskas.
Prie „Susiv.“ naujai pri- 

siraszė: Draugystė szv. Jūza
po isz Philadelphi jos, suside
danti isz 20 sąnarių, isz kurių 
penki - kn. J. Kaulakis, Mali 
nauckas, Kaz. Sungaila Jūz., 
Paszautis Jūz. ir Szkėma 
Ant. jau ir pirmiaus prigulė
jo prie „Susiv.“

Nauji tos draugystės sąna
riai:
Žolynas Motiejus, 
Szirvaitis Jūzapas, 
Levanavyczia Adomas, 
Skukauckas Karolius, 

JKaulinskas Antanas,

.... .i •
Didžiulis Motiejus, 
Dzindolėta Aleksandra, 
Rąžulis Liudvikas, 
Medževepris Jonas, 
Rimeika Pranas, 
Vidzenas Kazys, 
Marcinkevyczia Kazys, 
Lunas Baltrus, 
Urbas Stepas, 
Liulikis Antanas, ? v

Metinę mokestį ant ateinan- 
ežių 1895 metų visi užsimokė
jo-

Prie Chicagos „Susiv. ku
pos naujai prisiraszė: 
Augenius Petras, 
Buginae Jonas, 
Dichavyczia Julius, 
Ivinskas Julius, 
Je vai tas Petras, 
Juraszka Jonas, 
Jurginas Aleksandra, 
Kalkis Dominykas, 
Kerulis Mykolą, ‘ 
Kaminskas Nikodemas, 
Kupkevyczia Vincas, 
Marcinkevyczia Stasys, 
Miknis Pranas, 
Marozas Kazys, y 
Miloszevyczia Julius, 
Polianskis Jūzapas, 
Pozingis Vincas, 
Raudonius Martynas, 
Riekaszius Antanas, 
Salaszka Kazys, 
Vaitkus Jonas, 
Zacharevyczienė Ona.

Szie sąnariai ir kn. Mot. 
Kraucziunas užsimokėjo me
tinę ant metų 1895.

Prie tos pat kūpos prisira- 
szė, bet metinės dar neužsimo
kėjo: 
Szlekys Petras, 
Skaliszius Ignotas,

Posmertinę už pirmą mirusį 
sąnarį užsimokėjo A. Jocis, 
kn. M. Kriaucziunas, A. Že
maitis, A. Oliszevskis.

„Susiv.“ Vyriausybė.

powmsaiim 
„Tenolii bos kova vardan Vleszpata1' 

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

Padalinimas turtų tai yra 
vienas isz tų klausymų, kurie
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prasto maisto ir negyvena taip 
blogai, kaip szitie parijai mu
sų draugijos“. Mažai ką ge
resnis ir padėjimas „pirktel- 
nįkų“ ir daržinįkų, kurie gy
vena savo pirktaitėse, kartais 
turėdami prie jos ir mažą 
sklypelį lauko; gyvenimas 
musų kraszte mažai ką piges
nis, nei kitūse krasztūse Eu 
ropos, o tūmi tarpu darbinį
kų uždarbiai pas mus toki 
menki, kad menkesnių mes 
beveik niekur nerasime netik 
vakarinėje Europoje, bet ir 
visoje Maskolijoje. Užtai gi 
nei ne dyvai, kad nežiūrint 
ant sunkiausių darbų badas ir 
szaltie niekados neina isz pirk- 
taiezių musų pirktelnįkų ir 
kad, apsikrovę su szeimyno- 
mis, szitie vargdieniai per vi
są savo amžį džiovina sav gal
vas klausymu baisesniu ir už 
Hamleto „būti ar nebūti“, 
klausymu: ką valgysi rytoj? 
Truputį geresnis padėjimas 
bernų, tai yra nevedusių dar
binįkų, kurie nū metų samdo
si tarnauti pas ukinįkus. Prie 
musų patrijarchaliszko būvio 
kasdieninis ,gyvenimas berno 
mažai kūmi skiriasi mū gyve
nimo sąnario ukinįko szeimy- 
nos, bet užtai ant senatvės szi
tie bernai taipogi būtinai pa
virsta į proletarijus ir apsi
krovę krepsziais gąsdina ūki- 
nįkų szunis, iki kur nesuszala 
arba nenumirszta badu. Bet 
ar gi gali prie szitų musų 
vargdienių pritaikyti tas pa- 
czias socijaliszkas teorijas, 
vardan kurių juda darbinįkai 
Europos ir Artferikos? Var
giai! Mes negalime reikalauti 
sutrumpinimo dienos darbo, 
kadangi szitas sutrumpinimas 
suvisai neatsakytų reikalams 
ukinįkystės; negalime taipogi 
perdaug varyti ir ant to, kad 
padidinti darbinįkų algą, kuri 
ir be to, pati per savę turi ei
ti didyn drauge su pasididini- 
m u iszei vystės į Ameriką, ka
dangi perdidelės algos galėtų 1 
perdaug užgauti musų ukinį
kus, ir dar labjaus sunaikyti 

jau nū seniai judina netik vi
są Europą, bet ir kitas dalis 
svieto, ir be abejonės ir mes 
lietuviai szitame dalyke nega
lime atsilikti nū kitų tautų. 
Vienok, kaip kiekviename da
lyke, taip ir sziame, butų labai 
geistina, kad musų inteligen
tai iszsižadėtų persausų grynai 
teoretiszkų isz vadžioj imu ir, 
kiek galėdami,stengtųsi laiky
tis grynai praktiszkos dirvos. 
Iszvadžiojimai vakarinių so- 
cijalistų mažai tinka prie musų 
gyvenimo, kadangi iszlygos 
būvio musų žmonių mažai pa- 
nėszios ant gyveni motų tautų, 
kur išdygo ir sudužo vakarinis 
socijalizmas. Musų kraszte 
nėra fabrikų darbinįkų, apie 
kuriūs labjausia rūpinasi szios 
dienos socijalizmas. Ir tie 
patys miestai, kurie kitose 
szalyse dūda daug medegos 
socijaliszkam klausymui, mu
sų kraszte esti visai kitokiame 
padėjime, nei vakarų Europo
je. Nesakau, kad musų mies
tai butų turtingesni už mies
tus kitų žemių; atverniai, pas 
mus nemažinus, kaip kitur, 
miesto proletarijato, kuris gy
vena rasi dar menkinus už 
proletarijatą kitų miestų, bet 
užtai bemaž visas szitas pro- 
letarijatas - nelietuviai, o per
tai ir rupįtis apie jo reikalus 
mes neprivalome. Negali vie
nok pasakyti, kad ir terpu pa
ežių lietuvių butų mažai pro
letarijato arba kad padėjimas 
musų proletarijato * butų ge
resnis už padėjimą proletjari- 
jato kitų žemių. Atverniai, 
kaip teisingai raszo „Apszvie- 
ta“, pas mus „biedniokų eilios 
yra nesuskaitomos“ ir padėji
mas szitų „biedniokų“ tikrai 
apverktinas. Blogiausias be 
abejonės padėjimas taip vadi
namųjų kumeczių arba „dva- 
riokų“, tai yra dvarų darbinį
kų, kurie už taip vadinamąją 
„ardinariją“ drauge su savo 
paeziomis per isztisus metus 
bernauja dvarūse. Teisybę 
raszo ,, Apszvieta“, x kad „sve
tur ir kiaulės negaupa taip

ir taip jau nublogusią ukinį- 
kystę. Svarbiausia uždūtė 
musų intelligentų, kuri man 
rodosi, tikrai gali pagerinti 
būvį netik musų darbinįkų,bet 
ir paežių ūkinįkų, tai yra isz- 
naikinimas dvarų. Felicissi- 
raa ista (regio), ūbi nulius no- 
bilista, pasakė garbingas musų 
poetas (Dūnelaitis) ir szitie 
jo žodžiai turėtų tapti parole 
kiekvieno apszviesto lietuvio, 
kuris rūpinasi apie gerovę 
tamsesniųjų savo brolių. Su
prantamas dalykas, kad asz 
czionai anaiptol nekalbu apie 
priverstiną sulyginimą turtų, 
apie atėmimą dvarų nū ponų 
ir padalinimą jų žmonėms. 
Nacijonalizacija laukų, kom- 
monizmas ir t. t. Tai yra vis 
toki klausymai, kurie musų 
dienose gali turėti negu tiktai 
teoretiszką vertę ir nū kurių 
tūmi tarpu negali būti nei 
szilta,nei szalta musų vargdie
niams. Taigi palikkime pra
ktines teorijas professoriams, 
o užsiimkime nors ir menkais, 
bet praktiszkai iszpildomais 
dalykais. Juk ir be teorijų 
nacijonalizacijos bei kommu- 
nizmo, daugelis
Lietuvos, kaip parodo pats 
praktiszkas prityrimas, turi, 
iszsprusti ir sprųsta isz rankų 
dvarponių bajorų. Per iszti- 
sas tris deszimtis metų musų 
dvarponiai dar vis neatprato 
nū tų senovinių aristokratisz- 
kų paproezių ir „unarų“, ku
riūs jie iszauklėjo prie bau
džiavų, kada darbinįkas nieko 
nekasztavo, ir szitie tai unarai 
kas met ne vieną deszimtį 
dvarų iszvaro ant licitacijos.

(Dar ne viskas) 1

S. Bagdanavyczia Plymouth 
dvarų musų|M civillski shenandoah

S. Ivanauckas Mahanoy Plain
Iz. Czerakavyczia „ „
K. Saluczka Chicago
A. Paulekas Shenandoah
J. Kvietkus Nortport
A. Senkus Hope
A. Sakalauckas Plymouth
J. Morist Berea
M. Szlakis Me Kees Rocks
T. Vizgirda Chicago
A. Sytevyczia Mahanoy City 
M. Slominski Leviston

GOLD 

Filled 
WATCH

DžmoHio už laiM.
“vienybe lietuvniku”.

1 Kun. J. Lietuvnikas Baltimore fc2,oo 
J. Rėkus Wilkes-Barre „2,oo
V. Crest Hartford „2,oo
J. Veleikis Brockton ,,L°o
J. Lyrin Passaic ,,2,oo
S. Pranis Newark »»Loo
J. Matonis Springfield „Loo
A. Vinzgaila Ansonia »,L°o
P. Mikalauckas S. Boston „L°o
A. Baltuszka Sugar Notch ,,2,oo 
A. Adtfgauckas Ashley ,»L°o
J. Galmenas Philadelphia ,,l,oo
J. Mitko Brooklyn ,,2,oo
J. Vidugiris K. Chicago „Loo
J. Remeika Philipstown ,,0,50
J. Senkus Pittston „1,<X>
S. A. Markautskas Forest City ,,3,oo
K. Gdkas Hearne ,,2,oo
J. Petraitis Wilkes-Barre »>Loo
V. Stepanauckas Chicago ,,L<>0
P. Naujokaitis Pittsburgh „3,oo
A. Macziulaitis Pottsville „L°o
J. Rodis Traverse City *,2,oo
B. Tamulaitis Buffalo „2,oo
J. Stankevyczia Pittsburgh „2,oo
P. Rėkus Edwardsdalle „2,00
S. A. Ramonat Shenandoah ,,2,oo
P. Pranis Southold „l,oo
S. Mitchell Sunderland „2,oo
Ch. Czailitko Brockton „L°°
J. Zubas Jessup „L00
J. Morgan Burden h Loo
V. Giliavyczia Whareho. Point ,,l,oo 

,2,00 
,2,oo 
.2,oo 
,l,oo 
,4,oo 
,l,oo 
,2,oo 
2,oo 
1,00 
.1,00 
2,00 
2,oo 
1,00 
1,00

J. Martinkaitis Pittston ,,L°O
M. Žitkus Morris ,,L°o
P. Kasziuba Pittston ,,2,oo
S. Aimanavyczia „ ,, ,,L°°

Dėl padarymo reikalo. PARDAVJNĖS1MK per (J() dienų tvirtus paaukau
tus ADYNINJKUS, vertumo $25 no ir 100 10c. cigarų - už ^5 95,

• 1SZKIRPK ez.itą apgarsinimą ir prieių«k mums, pridedamas savo adre- 
■eą, o mes tujaus prieiųeime tav per expresaą 100 „Perfecto" 10c. cigarų, ay- 
kin eu paaukautu adyninjku, vyriszku arba inoturiszku, au galvoke niauka
mas., gerai eina, drūtai ir gražiai padarytas, ypacz gvarai.tavotas ant 20 metų. 
Apžiūrėk exp.-esB’o office adyniujką ir cigarus, ir jeigu tav pasidabos, pasi

imk jus sav, užmokėdamas |5 1)5 ir kasztus prisiuntimo Mes nepardėdame vienai ypatai daugiau, 
kaip rJadyninjkun ir 3 baksus eiguvų, idant visur pragareinti savo cigarus. Paraszyk tujau mums ir 
prleiųak |5.95, o gaust nu musų apart adyninįko ir cigarų, dovanai paaukautą lenciugė^.

WESTERN UNION M’F’G CO 281 Wabash Ave. CHICAGO, 111.
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Ir carą sugausme.

/Tada sugrįžę namop kryžius pastatysme 
Ir iszganimo metus ant jų paraszysme.

— Resiainių paviete yra kita panaszi daina: 
Jau ateina tikri Lenkai po valdže Gelguda, 
Neiszleisme isz Žemaiczių anie vieną Gudą ir t. t.

Isz tos dainos galima suprasti, kad žodžiai „tikri Lenkai0 
yra todėl ežia vartojami, kad po žodžiais Lietuviai, Žemaieziai 
reikia taipojau lenkus suprasti, bet netikrus, tai yra tėa, kurie * 
lenkiszkos dvasios.

Lietuvoje ir Latvijoje dabar valdžia džiovin balas ir 
upes suvienyja. Sztai dabar Vydbodės rėdybojė ketina pra
vesti kanalą ant 60 viorstų ilgą, kuris Dniepro priplauką 
Orszicą su Dauguvos priplauks Luczėsa suvienytų. Pagiry
je arba Pagirintėje [PolesieJ tarpe upių, Dniepro, Užos, 8ti- ą 
iros apdžiovinta jau 85,000 desetinų žemės, įvakarus vėl 
1 Pinsko paviete, Minsko rėdybojė, taipojau Kobrinio, Bresto, 
Pružanos pavietėse, Gardino rėdybojė, tarpe upių Muchavco, 
Bugo, Lesnos ir Zižguliankos 15,000 desetinų apdžiovinta, 
Perkasta naujų kanalų ant 224 viorstų ilgumo, pastatyta 81 
tiltų ir 2 užprudymu. Apart to, Vydbodės rėdybojė, Dianos 
upės lomoje, taipojau Kauno rėdybojė, ant karalisskos žemės 
dėl pelkių iszdžiovinimo 19 viorstų kanalą iszkasta.

— Telszių pavietas. Lenkai norėdami vėl lietuvių tar
pe lenkiszką patrijotizmą sužadinti, platina po Žemaiczius 
savo revoliucijoniszkas giesmes nū 1831 m. po užraszu: , • 

Giesmė Žemaiczių Telszių pavieto, Vaina 1831 metų.
Ji taip skamba: 

Dabar*] Lenkai neprapūle, 
Kol žemaieziai gyvi! ,
Kad visi prie ginklo pule 
Tai ir bus szczeslivi!

Lenkai, Lietuvei, Žemaitei xlraugybioj‘
Kaip visad buvom, taip busim vinibioj‘1] 

Ar maž prasilijo aszarų; 
Kad kožnam rudeni]* 
Rekrutams ukazai caro2] 
Liep jemt paskutinį. ..

Vaiką motinai, o seserei brolį, 
Nebeimsi mums prakeiktas maskoli! 

Kaktos musu nebeskustos, 
Nei žvangės gelžinei3], 

/i O Sibiras visad pustas 
Neb varis nuoinai4].

Visi virai eikim nevali numesti, 
Neprietelį musu pakarop davesti. 

Gana veros papeikimo, 
Gana jau kentėti! 
O del puszkųū] atliejimo 
Varpus nujemketiO]

Jūg yra Dievas danguje — to Dievo teisybe, 
Dės Lenkams, Lietuvėms, Žemaiczems vienybe!

Trisdeszimt septinti metai, 
Kaip carai cze valdo, 
Kami yr spakaini vieta? 
Kami Dievui malda.

Gins virus ir padvadas, nubiaurios tau butą, 
Ir mergaitėms ir moterims siulodami knutą.

Jūg žemaitis, kožnas turi 
Titnagą strelbe!ę7],

i O ing vaiską jims isz būrio 
Tinkantį žirgelį.

Vonike8] tau sako — tankart gausi muni9], 
Kad iszginsi isz Žemaiczių neprietelį szunį!

Eikiem visi imt Palangą, •• <
O laivais nuplaukėme 
StaliczioplO] su vale dangaus

*) Tą dainą padedame taip, kaip mip korespondentas paraszė, I 
be jokios permainos. R.

J) Bet jeigu toji „.vienybė“ butų įvykusi, kas isz jos butų pasi
naudojęs? Ar ponai butų žmones isz po baudžiavos paleidę f — Vargu!

2] Kitą kart bajorai prie maskolių į karumenę neeidavo, o dė
davo isz savo žmonių rekrutus, kur buvo prastesni žmonė). Tie bėgdavo, 
pertai ant jų būdavo czielas ablavas, o pertai ir musztynės, nės giminės už
tardavo. Rekrutai turėdavo 25 metus karumenėje tarnauti.

8] Rekrutus tada, idant nepabėgtų apkalė į lenciūgus, o, idant 
pabėgus galėtų pažinti, ant galvų plaukus nuskusdavo.

4] Nuninai — dabar.
5] Puszka — armota.
6j 1831 metą dėl armotų atėjimo bažnyczių varpus suvartodavo. 

Buvo ir medinės annotos, su gelžies lankais apvarytos.
7) Seniau vietoje pistonų prie strielbos gaidžių titnagas buvo 

vartojamas, kuris ugnį skėlė. 8) Onykė. 9] manę 10) Tai yra į Petropilę.

Diedai.
(Strijai, sen&liai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
PergultU isz lenkiszko Aleksandras Guiutis.

(Tąsa)
Pustelnįkas. Toki yra viena smertis, mano vaikeliai, 
Bet dar baisesnė yra antroji, 
Nės nenumarin iszsykio greitai, 
Gaisztanti, skaudulinga, ilgoji, 
Toji smertis dvi žmogystes isztiko, 
Bet užmuszė, tik gyvi mano vilties, 
Antroji be jokios iszkados liko. 
Ji vaiksezioja, nės gyva pasiliko;
Keliata smulkių aszarų iszlies, ' s
O paskui jojo jausmas užrudis
Ir liks akmeniui paveidi tikrai. ✓
Ak, dvi žmogystės užgauna smarkiai!
Bet užmusza, tik gyvi mano vilties, 
O ji mažiausios iszkados neturės, 
žyd gyvyba, žyd sveikata dailiai! 
Taip mirė - Kasi netarsiu atvirai! 
Ar netiesa gi? Kad baisesni dauginus, 
Kaip atviros akys lavono bjauraus.
Vaikai bėga szalyn:
Vienok mirė! - kada verkiu, rankas graižau, 
Žmonės susibėgo, aplinkui sustojo, 
Isztiesinėjo ilgėsiąs kaktas savo, 
Vienas tarė, kad asz melagystę sakau, 
Antrasis kumsztelėjęs balsiai bilojo: 
Veizėk, gyva yra milemoji tavo!
Prie kunįgo:
Netikėk, norįs szidytojų būrys 

ITukstanczius kartų garsiai kalbėtų;
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Klausyk kunįge, ką kalb toji szirdis: 
Nėra, jau nėr Marelės ant svieto!
Paskui pertraukos:
Dar treczioji smertis yra tikrai:
Amžina smertis, kaip rasztas garsini 
Vargas, vargas, tą žmogų nugramzdin, 
Kuris paragaus tos smerties baisios! 
Gal asz ta smerczia numirsiu veikiai... 
Nės sunkios yra mano peržangos!
K u n į g a s . Prieszais svieto, prieszais savo buvimo, 
Sunkesni, kaip priesz Dievą, naszta tavo kalczių, 
Žmogus sutvertas ne dėl aszarų, ir j ūkų, 
Bet dėl artymų savo žmonių gero, naudos, 
Kokį norįs Didvas siunczia datyrimą, 
Mirszk apie savo dulką, tėmyk svieto didumą, 
Ta didi mislis, mažas uždegąs atlesziūs.
Dievo tarnas darbūja iki amžiaus vėlumo;
Tinginys priesz czėsą jieszko grabe uždarymo, 
Koliai Vieszpats prikels aną, baisumi triubos. 
Pustelnįkas .
Su stebėjimu:
Kunįge! ~ nesuprantami tai yra monai!
Szalyjo:
Tur būti jis burtinįkas, moka kerėti, 
Ar mumis nugirdo ir viską atmen gerai. 
Prie kunįgo:
Ir nū jos tūs paežius mokslus gavau girdėti... 
Žodį į žodį, kaip isz lupų imti tikrai, 
Vakare, kada reikėjo atsisveikįti..: 
Su apjflka:
Locnai, buvo tai laikas pamokslą garsįti! 
Girdėjau nū jos gražiųjų žodžių daugybą: 
Tėvynė, mokslas, szlovė, prietelių tikrybė! 
Bet dabar tie žirniai atszoka nū sienos grinai, 
Asz sav* tyliai snaudžiu, mano amžiaus dienomis. 
Kitkart dvasia mano degė dainų eiliomis, 
Pirm szlovė Milcijado žadino manę jautriai.
Gieet:
Jaunystė! tu augszcziaus žemybės 
Iszlėk! ir akia saulės szviesios 
Žmogijos visokias didybes 
Pareik nū galo liki pradžios!
Jos kvėpavimu iszgaivįti paveikslai didiejie... 
Paliko tik monai iszblyszkę, szaszeliai mažiejie, 
Krislai į smulkiausias daleles sutrupįti, 
Kurias bile kokia mažoji plasztakė gal praryti. 
Katrūs ji gal įtraukti kvėpavimais lengvais: 
O ant tos dulkės nor anų rumus tvirtįti!
Dariusi manę vadumi į Atliasą nor permainyti, 
Kuris parėmė dangų akmeniniais pecziais! 
Veltai! — viena tik yra kibirksztis žmoguje, 
Vieną kartą užsideg jaunystės amžiuje. 
Laikais kvėpavimas Minervos įkur szviesumą: 
Tūmi laikumi augszcziaus tamsiosios giminės 
Kilst iszmintingas, žvaigždei Platono patekęs, 
Ir per ilgus amžių amžius žyba aiszkumu. 
Tą kibirksztį, kad puikybė žiburiumi įžiorūs, 
Tada garsinas didvyris ir ženg prie didybės, 
Per didelias dorybes ir per didumą peržangos,

Ir isz kurelio piemens daro lazda galybės, 
Arba žvelgymu akies senus sostus griauna.
Paskui pertraukos, pamažu:
Laikais tą kibirksztį akis dangynės įgauna: 
Tada saviejie nyks, tiktai sav szviesą darys, 
Kaip grabūse Rimioniųszvietantis žiburys. ..
K u n į g a s . A! jaunas padūkėli, vargstąs nelaimingai, 
Gailescziūse, kuriais žeista krūtinė vaitoja, 
Kad piktadėjumi neesi, matau veidingai, 
Ir kad gražybė, paskui kurią protas klaidžioja, 
Ne vienumi dailumu kūno inasin galingai, 
Kaip su uždega mylėjai, taip ir sek patogiai, 
Dūmojimais ir jausmais tos dangiszkos esybės, 
Kuri ir piktadėją granžintų prie dorybės.
O tu, neva padbras, linksti prie blogo spėriai, 
Kokia norįs periszkada skiria jumis ežia smarkiai.
Ein žvaigždė prie žvaigždės, nors ūkai anos užtamsin, 
Niks ūkai, žvaigžde su žvaigžde vienįsis amžinai.
Drauge su žemia isztyks retėžiai, kurie raiszin, 
O ten antžemyj saviejie pasipažinti kr i n 
Ir pageidimą Dievas dovanos maloniai.
Pustelnįkas.
Kas tai yra? - Kaip tai? apie viską tu žinai?
Nudėdamas balsą kunįgo:
Jos szirdis lygei szventoji, kaip gražus skrostai! 
Augszcziaus žemės busim isz ryszių iszliūsūti!.. 
Tu nugirdai mumis, spėjai viską žinoti, 
Nei vienam nežinomą paslaptį iszgavai, 
Kurią dugne szirdies norėjome slapcziūti, 
Apie tą paslaptį prieteliai netur žinios, 
Nės viena ranka cipriso dasilytėjom, 
O antra ranka padėjome ant krutinės,

* Ir niekam nežinant prisiekėme ir tylėjome.
Bet kaip, asz atmenu - kada vieną kartą stengiaus, 
Su pagelba keretinos pramonės maliavos 
Talpįti pavidale dailį mergytės gražios, 
Ir rodžiau prieteliams prajovą paveikslo dailaus; 
Bet kas manę iszkel, jų galiaus nepajudin, 
Dėl jų jautrumas žaizdų, o mums reikalumi: 
Netur akies duszios, nežvelg į duszios vidurį! 
Szaltumi cirkeliu nor mierūti grožną svieto; 
Kaip vilkas ar astronomas žvalgosi dangumi, 
Kitas yra žvilgis piemens, mylinezio, poėto. 
Pavidale, asz ją dievinu taip isz tiesos, 
Kad nedrįstu bueziūti jos beszarvių lupelių, 
Ir kad labanaktį sakau prie mėnesio szviesos, 
Arba jeigu trioboje blizga szviesa žiburių, 
Nedrinstu atraiszioti nū kaklo skepetėlių, 
Koliai cipriso lapumi nedengsiu jos akelių!
O mano prieteliau! — Gailiūs pasiskubinimo... 
Viens akise mano dievinimą skaitydams, 
Led nū prikąstų lupų neleidž nusijūkymo, 
At sav moteriszkė, jisai tarė žiovaudamas! 
Antras pridėjo: elgias kudikiszkai!
Ak tai tas senis su prakeiktu protumi savo, 
Tikrai iszdavė mumis viltviliszkai!

(Toliaus bus.)
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40 Vienybe
Pardiidu namą ir kromą vklgoiniį 

daiktu mieste Wilkes Barre dėlei 
priežasties sveikatos vieta yra gera 
atsiszaukite po sziūm antraszu (gera 
vieta’dėl lietuvnįko]. Frank Banovicz 

567 Northampton st. 
Wilkes-Barre Pa.

»»
>» H

10c. 
10c.

5c. 
5c.

10c. 
10c. 
40c.
10c. 
10c.

PIRMUTINE
1,00.

50 et 
200c

Pajieszkojimai.
Jei kas žinote kur gyvena Jurgis 

Garbfcztas, paeinantis isz Kauno 
gub., isz Ponevėžio pavieto, Pusza- 
lato valscziaus, Valdeikių sodžiaus, 
meldžiame d&ti žinią „Vien.“
dakcijai. Yra svarbus reikalas. Kas 
pranesz apie jį, gaus dovanėlę.

Jis jau keli metai,kaip Amerikoje.

Re-

Naujas dalykas.
dent**

Bile.

sic c

D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvynlszkoa giesmės — 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Blrutėe dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro Armino raaztai — eilės 
Pagirėnų gobtuvėa — teatrallazka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
I Kas teiaybė tai nemelas puikloa apysakėlės 

, isz lietuvių gyvenimo
Pajud|ktme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljottszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

I Pasaka apė Szaltabuztus (j&klnga) 
i Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 

Mužikėlis „
I Vaikų kningelė 

Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Knr meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztlnįkų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko plrktelė
Gyvenimas Stepo Randuosi© ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Bzlaulėniszkio Senelio"]

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Kninga dėl iszsimokinimo rokundų
Kningadėl iszsimokinimo visasvletinės kalbos 15c 
Aplebuwlmu DIewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotis 

i Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
Prieszauszris „ ,
Kaip [gyti pinĮgus ir turtų 
Girtybė 
Genių dėdė, graži p as akutė knr iszrodyta, ■.

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų * 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.

Į Naujas elementorius (1895 m.) apdarytas 
i su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

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

15c.

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c.
15C.
5C.
50.
5c.
5c.
5c.
5c.
50.
5C. 
5c.

15C.

25c.

Sugrųž|kk szttų ap
garsinimų su apstele 
vlmu o mes tav pri
siusime per express, 
paanks&tais inksz- 
tais dziegorėl| 
stiliaus, be raWuko Į 
užsukamas ir užsta
tomas, katrų galėsi 
pard&tl už $25 oo, o 
tu gausi už $6 50 už
mokėdamas ant ėx- 
press’o, jeigu nenori

neimk nėa jis tav niekų nekasztftja, mes tik pra- 
szome tavus kad nueitumei ant express'© ir pažiū
rėtumei ar jis nėra vertas nd $12 oo iki $25 oo, 
mes gvarantavojame ant 20 metų. Paddk savo 
vardų, expreso ir pacztb adresų ir paraszykk kok| I 
nori vyriszkų ar moteriszkų, jeign nori kad tav 
prisiusi per pacztų tai prlsiųsk $6 50 drauge su 
apsteievimn, o mes tav dovanai prisiusime lenciū
gėli anksdtų ant 60 dienų. Kų raszo mus pirkikal: 

Grdd 2, 1893 — Kirtland Bros. A Co.: Prlsiųsk 
dar man vienų dzlegorėlj už 6 50, jau iszpardaviau 
9-nis ir visi yra isz jų užganėdinti.

W. DvTCHKit, Saranac Mich.

Kirtland Bros. & Co., f™™™™,';,.

75c.

75c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczioa, ,,
Europos Istorija su žiainlaplals „
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka DIewo „ ,, „ ,, ■
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 
Bolesiawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajkti $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrtovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Historlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ ,, atsitikimai

Hiatorlje apie gražų Magolonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareivį 40c.

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

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmae, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Btag. ,40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis — — 80c.
Juoztpas Koniuszewskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pusteinįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

80 ct.

5c. ir

5C. 
15C.
5c.

• 10c. 
20c. 
20c. 
20c.

~10c.

15C.

10c.
10c.

25 et.
20 ct.

1,00 et.
.. $1,00.

20 et.
i 30 et.

25c.

10c.

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PĄUKSZTĮ

Ędwardsville, Pa.
-J

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

1.00c.

65c.
10c.
40c.

į Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvoncių ir di
džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Fillo tea arba kelias | maldingų gyvenimų 50c.
Pokilis Szventųjų ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczln

» 15c.

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, $» 40c.
Kas yra griekasl ,, 150.
Nekaltybė ,, lt 20c,
Vartai dangaus „ $> 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75C.
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes DIewo sudo 25c.
Raktas | dangų „ >» 15c.

Į Didžioji nedėlia „ M 5c.
1 Kaip Sumenljų nuspakaj(tl $» 15c.

Vadovas |dangų „ 40c.
Prisigatavojlmas ant smerczlo n 40c.
Draugija dėl duszių ,, >$ 5c.
Lletūvlszkos mlezios ,, $$ 10c.
Kasdieninės Maldos 5c.

pargabentos isz užmarės:
Maldi^ knįgos,

Aukso Altoriui, arba Szaltints dangtszkn skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Gurbe Diewuj aut auksztybės „ „ „ $1.50. 
Balsas Balandėlės ’ 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Ęulnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
ISO Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos 
Sopule] Motynos DIewo ,, „
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos kaįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravycz.laus [ Vilniaus 

džiakonystės knnlngus 1870 m. „ 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba , 

nedėkingi, graži knjgdtė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaianA pat 

krikszto Lietuvos
Žtponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas „ ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztis 
4pie senovės Lietuvos pilie ,,

Knįgos poetiszkos.
Senkaus J n r gis ,, ,,
Vitoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuviu gyvenimo, 2 kn|gos

5c.
40c.
20c.
30c.
10c.

15c.

1.25c.

1

sziezia atke 
liausi,

Tai pas Pąuksztį vi 
ską gausi

„ ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu iaz 

,, „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadntkas angelakoe kalbos neabdar.

40 ct.
$1,00

„ „ ' „ abdarytas $1,25'.
Pujktis apraszymas apie Lietuvų ,, $l,oo. 
Rlnalda itinaldlnas ,, ,, ,, $1,50 ct.
Senowee apraszymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akla 
Tykra tejaybe iaz Suwaiku gubernijos 
Szwiesa DIewo ,, „ ,, ,,
Titkus Persų Karaliua, ,, „
Užayatanavvik ant to geraj ,, ,,
Witaair Korynna hiatorlje iaz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

15 et.
65 et,
25 ct.
50 et.

Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė'[polka] 30ct 
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai \abrozai\.
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

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

gaunama ui 1,50c*

PATENTS
Promptly aocured.Trade-Mark*. Co | > y t i« h t • 
nnd labels repittered. Twenty-five years ei- 
perionce. Wo report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee notdue 
until patent is allowed. 3‘Jpuue Hook Free. 
B. B, WILLSON Ą CO.. Attorn. at Law, 

pp. U.S. Pakomce. WASHINGTON, D.O.

Paveikslas!

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Nori gražų tautiszką paveiksią, 
nusipirk paveiksiu „KRAŽIŲ 
SKJH'RDYNR". Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuse paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų. 
Adresas: QSSOWSkl

337 Noble str.

ofcTENT.r
MTcavE ATS JR ADE MARKsSr

COPYRIGHTS.^
CAN I OBTAIN A PATENTf For* 

prompt answer and an nonest opinion, write to 
M UNN dk CO., who have had nearly fifty years' 
experience In the intent business. Communica
tions strictly confidential. A linndnook of In
formation concerning Patents and how to Ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice In the Hcientlflc American, and 
thus are brought widely before the public with
out coat to the inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
World. 8.3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, Ž2.60a year. Blngle 
copies, *3.5 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN & CO., NKW YOBK, 301 BHOADWAf.

Pas Lietuviszką GRABORIŲ

RykaiL/yrxdl Eigen i)zicfforel|g
Atsiųsk szitą apgafBl- 

nimų su savo pilnu ad- 
ressu, o mes atsiųsime 
tikrų ELGIN DZIK- 
gorRlį dykai ant 
poržlurėjimo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materijolas Isz- 
rodo toks kaip tikro 
aukso dzicgorėlfH už 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžial ant express 
ofilco ir jeigu misllji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $0.25 if express© ka- 
sztus, o dzlegorėlis bus

0 tavo. O jeigu nori dal- 
y lų lonciugėH, atsiųsk 

50c. sykiu su orderiu, 
pacztųvais ženkleliais 

arba money order, tai mes prisliieipie tav isz gpro 
materijol© auksu pleit[tų lenciugėl|, vertų $3.50, 
arbų atsiųsk $9 25 su orderiu, lonciugė.lį gauei dy
kai. Antrasz.ae ezloke:

tV LIilh AV'oiįohi Co.
Wilke»'Barrė’je, Pa. |Masonic Temple, CHICAGO ILL.

Goriausi ir pigiausi Grabai! 
p»8 Romaną Daukszą, 
399 E. Market kampas Meade Str,

Antrasz.ae



