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HyaM®, Pa., 22 Sausio.
Mislyjame, kad nebus pro- 

szalį pasznekėti szitame nume
ryje szį bei tą apie Amerikos 
ir Lietuvos lietuviszkus kunį- 
gus kas link vartojimo lietu- 
viszkos kalbos.

Visi Amerikos lietuviszki 
kunįgai yra isz Lietuvos atva- 
ževę, daugumas jau kunįgais 
būdami. Jie yra isz įvairių 
Lietuvos kampų. WĮ vairaus 
amžiaus, o taipgi ir nevienodų 
pažvalgų ant lietuvystės daly
kų. Žodžiu sakant, Amerikos 
lietuviszki kunįgai yra toki 
pat, ką ir Lietuvos, iszėmus 
vieną dalyką, kuris toli skiria 
amerikiszkus lietuviszkus 
dvasiszkus vadovus nū euro- 
piszkų, beje vieszpatavimas 
lietuviszkos kalbos po klebo
nijas, ant susirinkimų, atlai
dų, žodžiu, visur — tarp sa
vęs, su savo žmonėmis. Ame
rikos lietuviszki kunįgai net 
gėdijasi prasznekėti lenkisz- 
kai netik tarp savęs, bet. i r 
tarp svietiszkų savo tautieczių. 
Jie tankiai pagaliaus neužpra- 
szo lenkiszkų kunįgų ant at
laidų bei kokių kitokių pri- 
vatiszkų susivaževinių todėl, 
kad, įsimaiszius vienam kitam 
lenkui, nereikėtų dėl manda
gumo visiems leukiszkai szne- 
kėti. Malonu klausyti, kada 
tarpe deszimts ir daugiau lie- 
tuviszkų vadovų skamba gry
na lietuviszka kalba apie įvai
rius draugiszkus, kunigystės, 
lietuvystės, o pagaliaus ir 
mokslo dalykus. Jiems ne
trūksta žoditį dėl iszreiszkimo 
savo mielių. Szis pamylėji
mas Amerikos kunįgų savo 
motiniszkos kalbos nemažą į- 
tekmę daro ant visų parapijo
nų: Amerikos lietuviai, ne
žiūrint ant to, kad yra daug 
vėsesni tikėjimo dalykūse ir 
neturi dėl savo dvasiszkų pie< 
menų tokios pagūdonės, kaip 
kad Lietuvoje yra, vis žiuri, 
ąbelųai sakant, į jūs kaip į 
paveizdas dvasiszko ir tautisz- 
ko gyvenimo. Jie, matydami,

kad jų vadovai lietuviszką 
kalbą myli ir visur, kur ga
lima, ją vartoja, taipogi ne
sigėdi jos, ne kimba prie len- 
kiszkos, bet szneka tarp savų
jų ir su savaisiais vien lietu
viszkai, ir rūpinasi savo vaikus 
jos įszmokinti. Pertai, kame 
lietuviszkos parapijos ir ku
nįgai yra, tenai lietuviszką 
kalba, o sykiu ir lietuviszką 
dvasia, nenyksta, bet kilsta ir 
platinasi, tenai musų tautie- 
ežiai neatsigrįždami kratosi nū 
svetimtautiszkų dulkių.

Jeigu pažvelgti ant to daly
ko Lietuvoje tarp lietuviszkų 
kunįgų, jis pasirodis beveik 
prieszingas. Tenai, teisybė, 
visi kunįgai yra lietuviai, tarp 
lietuvių gyvena, lietuviszką 
dūną valgo, ir -nevienas, iki 
į seminariją nepastojo, nemo
kėjo nei žodžio lenkiszkos 
kalbos; bet pasiklausyk, ka 
da jie, palikę kunįgais, šuva 
žiūja ant atlaidų bei sziaipjau 
susirinkimų, kokia kalba tar
pe jų vieszpatauja - lenkisz- 
ka ir lenkiszka, o jeigu kada 
iszgirsi lietuviszkai, tai ne
daugiau, kaip kad per pa
mokslo tekstų raszto szvento. 
Pažiūrėk į tūs kunįgus, o nei 
vieno nerasi netik lenko, bet 
ir lietuviszko bajoro — visi 
grynų lietuviszkų ukinįkų 
vaikai. Netik ant susirinki
mų Lietuvos lietuviszki kunį
gai vartoja lenkiszką kalbą, 
bet pagaliaus savo klebonijo
se — klebonas su kamendo- 
rium, o net su savo tarnais. 
Toks Lietuvos lietuviszkų ku- 
kunįgų pasielgimas, aiszkus 
dalykas, nemažai trugdo at
sigaivinimą lietuviszkos kai- 
bos, lietuviszkos dvasios. Ir 
jūs tame dalyke nieks negali 
iszteisinti, pagaliaus masko- 
liszkas barbariszkas persekio
jimas, kuri Aini dengdamiesi, 
daugumas jų visai atsisako nū 
tautiszkų darbų. Juk mas
koliai netik negina ir negintų 
kunįgams lietuviszkai sznekė- 
ti, bet dar, galima sakyti, 
jeigu jie vietoje lenkiszkos,

savo prigimtą kalbą pradėtų 
vartoti, ant jų maskoliai su 
lagadnesne ak i a žiūrėtų. Ne 
galima sakyti, kad visur ir 
visad taip tarp lietuviszkų 
kunįgų Lietuvoje dedasi, nės 
jau yra tarp jų gerokas pro
centas, ypacz isz jaunesnių, 
kurie savo motiniszką kalbą 
myli labjau už svetimą len
kiszką ir ją drąsiai visur, kur 
galima, vartoja. Ne sykį ga
lima patėmyti ant atlaidų, kur 
susirenka keliolika kunįgų, 
kad jaunesniejie, palikę vieni 
bei kur prasiszalįnę nū senes
niųjų, tūjaus, metę Rmkiszką, 
pradeda lietuviszkai^ sznekėti; 
o kartais pasidrąsina ir senes 
niems užtėmyti, kad reikėtų 
lietuviszkai sznekėti, bet isz- 
girsta atsakymą: co ty z tvym 
litevskim. . .

Mums amerikiecziams, pa
gyvenus tik metą kitą liūsy• 
bės žemę ir svietą pamaezius, 
jau sunku tą dalyką iszaisz- 
kinti ir suprasti: musų kunį
gai, būdami nū viens kito po 
platybę visų Suvienytų Vals
tijų su savo avelėmis iszbars- 
tyti, daugybe svetimtautiszkų 
kunįgų ir sziaip jau įtekmin
gų žmonių apsiausti, myli sa
vo kalbą, tobulinasi joje, ir 
stropiai rūpinasi, kad Dievo 
žodis butų skelbiamas gryno
je tėvyniszkoje kalboje, be 
primaiszos barbarizmų; tūm 
tarpu daugumas Lietuvos ku
nįgų, gyvendami tarp savųjų, 
savo tėvynėje, žemina savo tė
vų, savo tautos gražią kalbą, 
o tūmi žemina ir paežius savo 
tėvus, savo žmones, savo tėvy
nę, kurios kiekviena pėda ap
lieta krauju lietuvio, kuris, ei 
damas priesz neprietelius, ne- 
sznekėjo leukiszkai, bet lietu- 
viszkąi. Toks Lietuvos ku
nįgų pasielgimas, kas link lie
tuviszkos kalbos, yra prieszin
gas netik visai lietuviszkai 
tautai, bet pagaliaus paežiam 
tikėjimui — nės isz vienos pu
sės jis kvepia puikybe, o isz- 
antros nemeile artymo. Tur
būt jau nerastume, apart Lie- 

tuvoje, visoje pasaulėje tautos, 
kurios kunįgai vartotų kas
dieniniame gyvenime svetimą 
kalbą ir ją labjau mylėtų už 
prigimtąją.

Tacziaus ankszcziau ar vė
liau ateis laikas, kada tarp 
Lietuvos kunįgų gražiai skam
bės vien lietuviszką kalba, ir 
neretai, susiėję su Lenkijos 
kunįgais, turės lotyniszkai 
sznekėti, kaip kad dabar dau
gelis Amerikos lietuviszkų 
kunįgų susiėję su airiszių ku
nįgais.

Didei džiaugsminga butų, 
kad tą amerikiszkų kunįgų 
paveizdą tėvyniszkos kalbos 
dalyke veik pasektų visi Lie
tuvos kunįgai, ypacz tenai, 
kur žmonės lietuviai ir vien 
lietuviszkai szneka.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Kas 

tik sziokius-tokius ragelius 
turi, tai ir duria; net toki, ku
riems tik rodosi, kad jie turi 

'ragus ir tie bando durti. O 
vis vargdieniai, darbo žmonės 

■ir svieto maitįtojai turi nukęs
ti, nės turtingesni moka ,,at- 
sisziepti“. Jie savo kiszėniuje 
jauezia pinįgus — spėką, 
priesz kurią niekas^negali 
prieszytis. Durianti akiXęį- 
sybė, ir ta alpsta priesz galy
bę pinįgų. Bet už tai jei isz 
vien‘ stos teisybė ir pinįgas, 
tada jau pasidaro nauja pajie- 
ga, nieku nepergalima.

Taip iszsyk užgiedojęs apie 
pajiegas pinįgo, privesiu atsi
tikimą, kursai tas inąstis man 
atvarė į galvą.

Eidamas sykį per miestą 
Senapilės teisdarys (miesto) 
dideliai užpyko, kad ant tro
tuaro, kur jam reikia praeiti, 

j stovi keli ukinįkai ir kalbasi 
tarp savęs. Supykime masko
liškai riktelė: „Isz kelio!“ 
Ukinįkai prasitraukė vieni į 

i vieną krasztą trotuaro, kiti į 
j kitą, padarydami per vidurį 
įtaką sudžiai. Bet ,;ponui“ 
turbut nepatiko, kad nū jo
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priima jų deputacijas, iszvijo 
/eneral-gubernatorių Gurką 
sz Varszavos, o ant jo vietos 
pastatė grovą Szuvalovą; Vi
si nemaskoliai, o ypacziai len
kai, didelę viltį naujame care 
turėdami, dirba ant jo varda
dienio puikias iluminacijas, 
ypacz Varszavoje, iszperka jo 
paveikslus ir po savo laikrasz- 
ežius didelę simpatijų dėl 
maskolių rodyti pradėjo. 
Maskoliszki laikraszcziai tai- 
pojau labai maloniai apie len
kus atsiliepti pradėjo. Žodžiu 
sakant, slavų (lenkų, masko
lių) tarpe vis didesnė vienybė 
ir sandara darosi su kitų gaiva
lų nuskriaudimu. Sztai „Mas- 
kovskija Vedomosti“, raszyda- 
mos, kad maskolius didesnius 
už vokieczius Prūsūse dėl len
kų palengvinimus kalbos da
lyke ir moksle daro, pridūrė, 
kad Poznaniuje vokiecziai vos 
tiktai vieną lenkiszką vysku
pą pripažįsta, o Lenkijoje yra 
jie net devyni, neiszimant Lie* 
tuvos, kur taipojau vyskupai 
lenkai esą; kur lietuviai if gu
dai gyveną. Musėt ir Žemai- 
czių vyskupas Paliulionis ir 
Vilniaus Audžionis taipojau

• lenkai yra? Nors Lietuva ne 
i tiktai dėl vienos Lietuvos, bet 

ir dėl 12 vieszpatystės vysk u- 
pysezių kunįgus dūda, apie tai 
nieko nesakoma. Lenkijos 
vardas ne tiktai užrubežyje, 
bet ir Maskolijoje Lietuvos 
vardą užgesino. (?R.)

Slavų vienybė savo tarpe 
nurodo, kad ir lietuviai su sav 
artymais latviais turi iszvieno . 
laikytis. Latviai tautystės J 
dalyke yra jau gana augsztai| 
pakilę. Ir įgauniai (estai) 
latvių vienybės geidžia. Per
tai mes pajūriais su sūmisz- 
komis (finiszkomis) tautomis 
galėtume padaryti labai sti
prią grupą nū kelioliko mili
jonų žmonii| priesz vokieczius 
ir slavus. Idant su jais susi
artinti, reikia mums į didesnę 
pažintį jų literatūros ir tau* 
tiszko judėjimo įeiti.

Į „Kraju“ raszo korespott-

baliaus tamožnę), ant dviejų 
milijonų rublių. Tas kon- 
trabandnįkas gabeno isz Prūsų 
visokius brangius tavoru*, už 
kuriūs ir muitas brangus, bet

daugiaus prie „mužiko“, neso
dina nė į kalėjimą, nė kauci
jos nereikalauja, 
jį „nekaltu“, 
butą nekvailo.

i tas, tai, sako, gal kitą „kaltą“ Į K. E. susižinojęs su mažės- 
galima atrasti?
ėmė persipraszinėti, teisįdama* 
sis, buk jis „nežinojęs,...“ 
Kojis nežinojo? ak ne ko,

Pripažįsta 
Bet ukinįko 
Jei jis nekal

ežius prilaikantį. I
Na ar neteisybę pasakiau, 

ar sumelavau, sakydamas, kad 
pinįgai — baisi pajiega, kad 
jais gali/ha teisybę pasijiesz- 
koti, o neteisybę užpilti? Da
bar da dadursiu, kad pinįgai 
tai talizmanas, tai monų laz 
dukė, kad nekartą užtenka tik 
jūs parodyti, o prieszai 
kniūpsti pūla.

Gaila, ką ne esu dainium, o 
| paraszycziau odą ant garbės 
j pinįgų! Ant galo tokios odos 
nė nereikia.... raszytos, juk 
jų gyvų pakaktinai yra. Ma

kas link 
Žody-
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Da kiti pasokoja, 
tas ponas nuvyko 

„persi- 
asz sakau: atidūti 

Lai gyvūja

riksmo ukinįkai visai neiszsi- 
sklaistė, ir jis įnėjęs į tarpą 
ukinįkų kirto jiems į krutinės 
viena ranka į vieną szoną, ki
ta į antrą, nelyginant kaip 
mus jauniejie kur veselijoje 
„eidami sziaucziuku“ rodo, 
kad sziauczius (kurpius) siū
damas drotvą traukia. Ne
gana to, da paskui su lazda
szoko ant vieno ukinįko, kur-I kaip tik to, jog užsikabina ne 
sai jam parankiausiai stovėjo, nuskurėlį, tik žmogų, tukstan- 
Bet pataikyta ant drąsaus: 
ukinįkas nepabūgęs szoko 
prieszais, isztraukė lazdą isz 
„pono“ nagų, ir, nepamelūsiu, 
ar užkirto atgal ponui su jo 
locna lazda, ar ne. Pakilo 
sumiszimas. Ant pono szau- 
kimo atbėgo zemskiai ir veda 
tą ukinįką į policiją. Tenais 
jis dagirsta, kad jį aresztavoja 
ir ketina į advaką įmesti, už 
ką? — na, turbut už tai, kad 
ponui musztis nesidavė. Ir 
tikrai butų nabagą patupdę, 
kad tik jis nebūtų mokėjęs 
monų. Matydamas, ką tie
policijos ponai su jūra ketina I tėt, kaip „ponas“, ar girdit: 
daryti, tas ukinįkas nenusimy-\ponas atidavė garbę pinįgams, 
damas spakainiai kisza ranką ėsantiems rankose praszczioko 
į antį ir isztraukęs isz tenais „mužiko“, 
monų knįgntę, padeda ją ant kad paskui
stalo. Policijos „ponai“ ir pas mužiką į namus 
„ponas audžia“, pamatę tą mo- praszyti“, o 
nų knįgutę tik dirst, dirst! garbę pinįgams. 
vienas į kitą ir nuleido savo 
rankas, nės pamatė, kad ne
įveiks to „mužiko“. Norite 
žinoti, kas ten per monaknygė 
buvo? Brangi tenais monak
nygė buvo, nors ne pas p. 
Mockų pirkta — buvo tenais 
storas bumaszkų plūksztas. 
Dėlto ir „ponai“ taip nusimi
nė.

„Mužikas“ tūm tarpu spa- 
kaiviai atsiliepė:

— „Turiu sziądien būtinai 
stoti Kalvarijoje ant Imitaci
jos, dėlto aresztavotis nesidū- 
siu. Jei norit, palieku tūks
tantį, du arba ir daugiaus 
kaucijos, bet pats turiu į Kal
variją skubįtis.

Iszgirdę tai „ponai“, o 
ypacz sudžia da labjaus nusi
minė. Jau jie nesikabina

Kad ne tas no-

o kad nebūtų 
tai szimts nege-

pinįgai!...
Užtai nė nedyvai, kad žmo

nės taip skverbiasi prie pinį- 
gų. Ko jau, antgalo, nepra 
simano, kad tik „užkalti“ ko
kią rublinę, 
ras uždarbio, 
kontrabandos, 
kontrabandos,
lių žino, kaip mes, Maskolijos 
lietuviai, dagautume isz užru- 
bežio lietuviszkus laikrasz- 
ežius ir knįgas.

Isz svetimų laikraszczių 
gaunam žinią, kad Petropilėje 
dabar eina prova KoloPo 
Etelsohn‘o, kursai per asztū- 
nis metus užsiiminėjo kontra
banda ir, kaip dabar yra apro 
kūta, apsuko valdžią, nedamo- 
kėdamas muito už pervežimą 
pirkinių per rubežių (per Vir-

Tada audžia niais urėdnįkais geležinkelio 
brangius ta vorus isz pakų iš
imdavo, o į jų vietą 'prikimsz- 
davo pigių, už kuriūs ir muitą 
pigų mokėjo. Tyrinėjo apie 
tą dalyką penkis metus ir be
tyrinėdami suraszė, kaip sako 
laikraszcziai, daųgiaus per 
10,000 arkuszų, kurie sveria 
237 pudus. Jei dar skaityti, 

i kad pora arklių galima neper- 
sunkiai vežti 30—70 pūdų, tai 
tas popieras beveik keturiomis 
padvadomis reiktų atvežti į 
sūdą. jei ten jų prireiktų. 
Daili provukė, o vis daugiau
siai žydai pakliuvę, žydai, tie 
pinįgų dėdės.

Vyksta regima 
maskolių politikoje 
lietuviszkos spaudos,
ną kun. Miežinio galima jau 
nusipirkti knįginycziose Pe- 
tropilės, Vilniaus ir t._ t., nės 
maskolių cenzūra jį leidžia, 
nors jis spaustas užgintomis 
lotyniszkomis raidėmis. Da
bar w sziomis dienomis buvo 

|siųstas per žįgunę (pacztą) 
„Elementorius“ Aiszbės vie
nam lietuviui į Kalvariją, ir 
Vilniaus cenzūra perleido. 
Gal būti ir tą Elementorių 
cenzūra leis į Maskoliją, na ir 
nebus tada priežasties, dėl ko 
kitų nekaltų lietuviszkų knį- 
gų neleisti. Kaip man rodos, 
jei maskoliai nedūdami Mas
kolijoje spaudįti lietuviszkų 
knįgų, isz užrubežės leistų ne-, 
užkabinanezias jų valdžią, tai 
tūm padarytų mums daug ge
naus, nė kaip atidūdami Mas
kolijoje spaudą, apžiotų ją 
cenzūra...

J. Vėžys.

— Naujam carui užžengus 
ant trono, maskolių ir lenkų 
tarpe vis didesnis sutarimas 
darosi. Naujas caras dėl len 
kų labai prieinamas pasidarė:
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dentas, kad Kijave apie tai kurapką ?!R), arba vėl yra 

kad isz czia sziaudus isztempti dratai dūdanti si- 
į Angliją gabenti, kur isz jų gnalus. (sic R.).
popierą dirba. Argi ir Lie- Sztai buvo viens toks atsiti- 
tuvoje neatsirastų toks žmo- kimas, kad temstant vėlame 
gus, kapitalista, kuris norėtų [jau laike piemū isz namų bu
tą sziaudų prekyba su didele vo išsiųstas dėl arklių atva- 
nauda dėl savęs užsiimti, tūm ryra°> bet paskui arklius besi- 
labjau, kad mes areziau juros vydamasl per rubežių bėgda- 
gyvename ir į Angliją dėl musų ra»s už virvutės dėl kontra- 
yra lengviau tavorą siuntinėti, bandnįkų gaudymo užkliuvo 
negu isz Kijavo.

rūsziasi,

popierą dirba. Argi ir Lie- Sztai buvo viens toks atsiti-

(o arkliai ?R.). Maskolių 
tarpe pakilo tūjaus lermas,

— Vilnius. Į „Kraju“ ra- j pradėjo dūti signalus. Vai 
szo: kunįgas kanau.nįkas Ste kas vos tiktai isztrukti suspė- 
ponas Zdanavyczia, szv. teolio- jo. 
gijos magisteris, nū 1887 m. 
Vilniaus seminarijos rektorius, 
14 Grūdžio 25 metinį jubilėjų 
kunįgystės apėjo. Ant jubi- 
lėjaus iszkilmės gražia byla 
vyskupas Zdanavyczia pasakė, 
o klierikų koras užgiedojo. 
Jubilėjatas dabar 53 metus 
sav rokūja. Vyskupas Ati
džioms jau nū poros mėnesių

— Nū 13 Grūdžio Lietu vo- 
je žiema užstojo, nės nū tos 
dienos netiktai szalti, bet snig
ti pradėjo. Vilniaus rėdyboje 
ir rytinėje dalyje Kauno rėdy- 
bos, sniego yra daug daugiau, 
negu vakarinėje, taippat yra 
ir Latvijoje; kur pa-Baltma- 
riais sniegą mažne visai nėra, 

savo menkame gyvenime antį o apie Panevėžį laukai margi 
piles ulyczios gyvena. Jo ek- ii* szlajų kelias prastas. Bet 
selencija pasakoja, kad labai apie Dinaburgą ir Vilniaus 
negerai jaueziasi, kad szirdies rėdyboje szlajų kelias yra pui- 
liga jam pakajaus nedūda. ktis, o j pajūrį link žmonės 

---------  ant ratų baldosi.
— Kesiainiai. Ant javų 

labai žemos prekės. Už ge

įkasė, nū Lepi.szkių kaimo-per 
vieną viorstą tolumo. Atra
do jo kapą, atkasė ir Mingalio 
lavoną iszvilko. Per isztyri- 
nėjimą pasirodė, kad Minga- 
lius su pavoktais dalykais isz

Stambunavyczia ant jos už- 
pūlė, sugėdinti norėdamas. 
Bartoszevycziukė, kuri netik
tai isz gražumo, bet ir isz sy- 
los savo apygardoje pagarsė
jusi buvo, už parisztos jam po 
kaklu skepetos nutvėrė ir aną j Lepiszkių grįždamas, per Kla
tt u smaugė.
žūsi, ji tūjausapie tą vietiniam po jau 
uriadnįkui praneszė.
tūjaus suėmė, 
padfita tapo, 
vos kaimo, 
valscziuje, tėvo 
;ė atsitiko. 
.Jutvinskio sūnūs Benediktas|atsitiko (Vii. Vest.).

Konstanciją Aleksandravy- 
cziutę miesezionę įsimylėjo ir su 
ana apsivesti norėjo.

Į Pabiržį pagrį- naiezius ir Bajoraiczius, o tai- 
kitus buvo sulaikytas.

Tas ją I Per kėlės minutas užmuszėjas 
Byla dėl sūdo puvo jau negyvas. Czia pat 

Neseniai Aria- jį palaidojo. Mingailio ui- 
Raudondvario inuszėjai suimti ir į Szaulių 
- užmuszėjys- kalinį nuvaryti. Užmušei- 

Arendoriaus lUA8 ta8 ^8Z kerszto priežasties
%

— Sziauliai. Po manifes- 
ana apsivesti norėjo. Bet tai Ibuvo czia paleisti 46 vagys, 
moterystei tėvas priesztaravo, j kurie isz to džiaugsmo pir- 
nės girdėjo, kad Aleksandra- 
vycziutė niekai buvo. Vie
ną kartą vakare pas Praną 
Liutvinskį jo sesū į sveczius 
atėjo, aną ties stalu kraujo 
klonyje begulintį atrasdama. 
Aną jį pakėlė ir ant krėslo 
pasodino, bet paskui datyrė, 
kad jo kūnas jau szaltas bu
vo. Sūnūs Benediktas pra- 
gaiszo. Ant antros ir ant 
treczios dienos anas vis nesi
rodė. Taip daugiau, kaip czie- 
la nedėlia parėjo. Ant galo 
pristovas atsiminė, kad B. tu
ri mylimą, kuri pas Mateuszą 
Stankevyczių ant kampo yra, 
;aigi tenai nuvyko. Stankia- 
vyczia ir Aleksandravycziutė 
aiszkino, kad jau seniai nū po
ros mėnesiu jauną Liutvinsko 
neregėjo. Palicijantai jau 
iszeiti norėjo, bet dėl jų į akis 
įpūlė didele su daigtais skry
nia. Ant tos skrynios dugno 
susirietusį Benediktą Liutvins
kį atrado. Visi trys jie yra 
suimti ir dabar Kauno kalinė
je atsiranda. Benediktas 
yra kaltinamas tėvo užmuszė- 
jistėje, o 
ir Stanį 
paslėpime. (Novosti).

[miausiai į karczemas nuvėjo 
dėl arielkos atsigėrimo, o pas
kiau nuėjo prie gelžkelio ban- 
hofo vieną ta vorų vagoną su
laužė, plėszti pradėdami, bet 
isz tų paežių tūjaus 20 buvo 
suimta, o kiti nubėgiojo.

— Upina, Szaulių paviete, 
kur ukinįkai ant dvarponio 
Konstanto Žukauskio ir savo 
rybos ant pat ažios aukso pi- 
nįgus iszkasė. Pagal vietinį 
zokoną: iždas žemės savinįkui 
priguli, pertai tie žmonės su 
p. Žukauskiu procesą turi, 
prie kurio ir policija prisika
bino, szį tą nuplėszti norėda
ma.

— ųKijevlanin“ pranesza 
riaušių rugių pūdą moka 401 apie didelį pasisekimą lietu- 

avi- viszkų sūrių isz Kauno rėdy
tos Kijave. Kožną metą 
keli szimtai pūdų lietuviszkų 
sūrių į Kijavą atvežama. O 
paskutiniame laike net lietu- 
viszkas sviestas czia rodytis 
pradėjo. Sviestas tai buvo 
daug geresnis už vietinį ir per
tai greitai iszpirktas buvo. 
Regis, netrukus ant Kriszcza- 
tniko ulyczios Kijave dėl lie
tuviszkų sūrių ir sviesto bus 
tam tikras kromas įsteigtas.

kapeikų, miežių 30 kap., avi 
žų 45 kap., žirniai turi lygią 
prekę su rugiais. Vis tai yra 
pirmalakai, o apie pasturlakus 
bėra ko nei kalbėti, nės yra 
baigtinai pigus.
J Dabar vėl ant Prūsų rūbe- 

-Jfciaus 2 ar 3 kontrabandnįkus 
suėmė, o tai vis per įtaisytus 
per maskolių ant rubežiaus 
spengtus. Maskoliai ant kon 
trabąndnįkų takų pradėjo kas 
ti ilgas ir gilias dūb.es, ant jų 
szakas ir samanas uždėdami 
(ar tai gali būti teisybė IR.), 
o taipojau lapų priberdami. 
Pąkol isz ten kontrabandnįkas 
įštkrapszto, aną tūjaus suima. 
Kitas vėl būdas kontrabantnį- 
kų gaudimo yra toks, kad ant 
takų Užtempi virvutę, ir kaip 
tiktai ten kontrabandnįkas Už
kliūva, tūjaus jį sugauna (kaip

— Kauno pavietas. Nese
niai tame paviete atsitiko už- 
muszėjystė isz priežasties gar
bės apgynimo. Arendoriaus 
Bartoszevyczios duktė Helena 
ėjo į Pabiržių kaimą pas gi
mines į sveczius. Vieną 
viorstą atstu nū kaimo, jai į 
miszką įėjus, bajoras Jonas

— Oknista. Zarasų vavie- 
te. Andai apie tą vietą buvo 
daug sakyta, bet dar ne viskas. 
Yra czia didelė bala, kuris 
latviszkai: Lela-Pura (di
delė pelkė) vadinasi. Anoji 
100 valakų žemės užima, 
mažomis puszelėmis yra apau
gusi. Samanų yra czia ant 
dviejų sieksnių gilumo, o po 
tomis yra molis be jokiiĮ ak- 

Aleksandravycziutė Jmenukų ir žvyro; taip geras, 
jvyczia užmuszėjo i kad dėl artiskų tinka. Toks 

j molis ant iszmėginimo buvo 
siuneziamas pas iszraižytoją 

Per Dikaczį į Varszavą ir anas 
kad pripažino, kad geresnį už tą 

ukinįką Kazimierą Mingalių, molį anas dar nėra matęs.

— Szaulių pavietas. 
tas dienas atėjo žinia,

> ■■
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Vienybe
tinga varsna geležinės rudos. 
Dėl tos varsnos platumo isz- 
mėginimo buvo p. Kubeckis 
inžinierius, savo datyrimus da
rydamas, po daugel vietų į že
mę gelžinį grąžtą įleiscUftnas, 
bet grąžtą giliai įleidus ir nu
laužus, darbą apstabdyti rei
kėjo.
’ Czia tai pojau per 6 viorstus 
tolumo Leoniszkių folvarke 
atrasta dažų raudona žemė, ku
ri prekystėje Icochla vadinasi. 
Žodžiu sakant, yra tai turtin
gas nū prigimimo krasztas.

Žaltys.

— Korespondencija isz Pel 
rapilės. 25 Grūdžio caras už
tvirtino vidaus ministerio nu
sprendimą Kelčių dalykūse. 

į Pagal tą nusprendimą visi ap 
* kaltinti kunįgai tapo padalin 
i ti į 3 kategorijas: vienus vesz 

į Rytinę Siberiją, kitus į Va 
karinę, treczius gi į vidutines 
Rusijos gubernijas. Nus
prendimo to dar ne tikt neisz- 
pildė, bet dar dar nė neapgar
sino: pertai nežinia, kiek ku- 
nįgų ir kurie isz jų priguli 

ę prie vienos arba kitos katego
rijos; žinoma yra vienok, kad 
tų apkaltintų kunįgų yra isz

■ viso 24; szneka taip gi, kad 
prie pirmos kategorijos prigu
li 4. Isz lietuvių taps iszvežti 
szie: kun. P., p. D. A., isz Sei
nų vyskupystės (prigulės prie 
treczios kategorijos ir taps isz- 
vežtas turbut į Tambovą); 
isz Kauno vyskupystės: kun. 
B. p. K. s., kun. G., k. M. g., 
kun., k. M. p. Isz Plocko 
vyskupystės — iszvesz kun. 
P. Daugiaus lietuvių nėra, 
bent asz daugiaus nežinau. 
Dar nežinia, kaip ilgai jūs ten 

^ezvežę laikys.
Buvo pradėję kalbėti, kad 

per caro manifestą, 26 Lap- 
kriczio (t. y. dienoje caro 
szliubo) iszdildytos tapo visos 
politiszkos bylos (provos), 
kurių dar nesudijo. Ir szitos 
bylos nesudijo: tūs kunįgus 
veža „administrativnim pu- 
tiom“, t. y. veža dėlto, kad

du iszteisinti tokį vaikiszką 
apsiėjimą: Kelčių seminarijo
je daro reviziją (kratą), o tų 
paraszi| nieką nesudegino ir 
laukė, iki žandarai atėjo antrą 
kartą ir tūs paraszus rado.... 
Prietam rado laiszkus, kuriū- 
se, teisybė, nebuvo jokio isz- 
mintingo užmanymo atsiginti 
nū valdžios prispaudimų, bet 
užtai daug bjaurių apie mas
kolius atsiszaukimų, daug žo
džių, darodanczių neapsako
mas neapykantas maskolių ir 
jų valdžios.

Kalba, kad nekuriūs isz tų 
laiszkų Rusijos rezidentas 
Izvolskis parodė popiežiui, ir 
popiežius, jūs peržiūrėjęs, at
sisakė užtarti už tūs kunįgus. 
Labai tai gali būti: ir ką gi 
popiežius galėtų už jūs užtar
ti? Lenkų ir Bažnyczios sie
kiai Rusijoje yra suvis kas 
kitas ir popiežius negalėjo jūs 
laikyti per tūs paežius.

Abelnai czia yra persitikri
nę, kad tų kunįgų pasielgimas 
kur kas daugiaus blėdies 
Bažnycziai padarė, kaip nau
dos. Visi matė, kad jaunasis 
ciesorius NykalojusII gerai bu
vo persitikrinęs, apie katalikus 
ir lenkus: jis liepė Gurkai ne- 
sikiszti į kunįgijos dalykus; 
jis tą patį Gurką atstatė; jis 
daleido atvažiūti į Petrapilę 
ir priėmė lenkų deputaciją; 
jis liepė paleisti visus kražie- 
ežius ir nedaleido nukoroti jų 
„administracijos keliu“, sa
kydamas, kad ir taip jau vi
sas ten valdžios apsiėjimas yra 
„merzost“, ir t. t. Tū tarpu 
ministeris Durnovo jį lyg szal- 
tu vandeniu apliejo: sztai, sa
ko, koks apsiėjimas lenkų ir 
kunįgų, su kuriais tu nori 
teisingai, net simpatiszkai, ap. 
sieiti!

Lenkai - kunįgai nors gali 
pasakyti, kad, jei ne už Baž- 
nyczią, tai bent už lenkystę 
kenezia: bet ko ten buvo gal
vą kiszti lietuviams? Už ką 
jie-turi dabar kęsti? Ir dar 
'sykį sėbrysta su lenkais mums 
ant gero neiszėjo, .

valdžia paliepė jūs iszvežti, 
o ne dėlto, kad sūdąs iszrodė 
jų kaltumą.

Vienok pati kunįgija pripa
žįsta, kad dar brudžiaus butų 
buvę, jei butų viską padavę į 
sūdą: visi sako, kad jei nevie
nas isz dabartinių kunįgų tre
czios kategorijos butų iszsitei
sinęs suvis, tai nekuriems ki
tiems butų suvis riestai. 
Maskoliai isz suimtų laiszkų 
lengvai gali darodyti, kad tie 
24 kunįgai padarė sąkalbą ko
voti priesz valdžią.

Kaip žiūrėti ant tų prasikal
tusių kunįgų apsiėjimo? Ar 
jie tikrai už katalikystę ken- 
czia? Ant nelaimės, apie jū 
to negalima pasakyti. Iszei- 
darni 1) isz dvasiszkos akade
mijos pasiraszė 2) visi tie ap
kaltinti, kad eis visados prie- 
szais valdžios užmanymus; 3) 
o jei katram isz jų reiktų už
tai nukentėti, tai kiekvienas 
isz likusiųjų kunįgų sudės 
jam po 40 rub. Savo prog
ram© placziaus neiszdirbo: su
sitarė susivažiūti visi Varsza- 
voje ir ten viską nuspręsti. 
Ir isztikro, paskirtame laike 
susivažiavo, bet pasilinksminę 
ir palėbavę iszsiskirstė; tiems, 
kurie nū valdžios nukentėjo, 
neviens isz likusiųjų nenu- 
siuntė nė skatiko; žodžiu 
nieko isz to nė Bažnyczia, nė 
jie patys nepelnė. Kam gi 
reikėjo laikyti pas savę tūs 
paraszus, tūs prižadėjimus, 
kuriūs nieks nenorėjo pildyti? 
Tikrai sunku kokiu nors bu-

1] Rodosi, nevisi apkaltinti pa
baigė akademijos mokslus. R.

2] Taip, turbut, sąprotauja mas- 
koliszka administracija isz. sugriebtų 
pas apkaltintus kunįgus rasz.tų. R.

3] Czia turėjo korespondentas at
skirti ir paraszyti vietoje, kad eis 
visados prieszais valdžios užmany
mams: eis visados prieszais pražu- 
tingiems katalikiszkam tikėjimui 
bei lenkų tautai valdžios užmany
mams. Tadgi, jeigu isztikrujų taip 
buvo, mieris, susiriszimo tų kunįgų 
buvo prakilnus. Apie suaresztavo- 
jimą tų 24 kunįgų buvo tą paczią 
dieną duta žinia ir į limeriką, isz ko 
ir mes pasinaudojome. R.

— • ......... • >>"»«," • .
Petrapilė, 3 Sausio, 1895 m.

. A. A.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Butte, Mont., 16 Sausio.

15 d. Sausio užsidegė didelis 
namas „Butte Hardvare Com
pany“, kuriame nemažai bu
vo parako ir kitokio ekslio- 
davojanezio daigto. Laike to,, 
gaisro į 100 žmonių ant vietos 
atrado baisiausią mirį, o įvai
riai sužeistų ir į ligonbuęzius 
nugabentų yra suvirszum 
150, isz kurių 28 be abejonės 
turės mirti. .

Užsidegus namui, nors bu
vo perspėti ugnegesiaų ir ap
link susirinkusi publika, kad 
jame yra daug ekspliodato- 
janezio daigto, tacziaus, ant 
to neatbodami, drąsesni ug
nies gesintojai pūlė į namo 
vidų. Jiems sulindus, tūjaus 
pasidarė ekspliozija, kuri de
gantį namą iszdalies sugriovė 
ir jo griuvėsiais kėletą Ugne- 
gesintojų užvertė. Tai patė- 
miję nelaimingųjų draugai, 
niekindami myrį, griebėsi jūs 
gelbėti; bet vos pradėjo dar*- 
bą, kaip pakilo lyg baisios 
perkūnijos griausmas, kuris, 
mesdamas į visas puses lieps-* 
ną ir deganezius nedėgulius, 
pajudino isz pamato visą mies
tą, ir daugybę žmonių, ugnies 
gesintojų ir sziaip jau aplink' 
stovinezius, ugnia apipylė bei 
toli numetė. Pakilo baisus, 
szirdį verentis szauksmas, ei- 
py m as sužeistų ir mirsztanczių 
žarūjaneziūse anglyse, prislėg
ti visokiais deganezio namo 
laužais. . Matydami ir girdė
dami tą strosznybę nesužeis- 
tiejie, vieni bėgo tolyn, kiti 
gi, užmirszę mirio paojų, szo- 
ko į liepsną, idant gelbėti, 
žustanczįus. Pasidarė dar 
treczia ekspliozija, kuri ta* 
cziaus nedąug aukų pareika
lavo.

Apmalszinus ugnį, nema
žiau szirdį verianti regyklė 
buvo: 300 pėdų nū gaisravie-
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tėa buvo pilna primėtyta lavo- straikieriai, isz nusiminimo, 
nų ir nuplėsztų nelaimingųjų drįso pagalinus stipriai kariu- 
kūnų dalių. Isz vienos kru-1 menei 20 d. Sausio pasiprie
vos nelaimingųjų kūnų dalių szinti, prie ko keletas straikie- 
sudėta 28 lavonai. Kitoje rių tapo sužeista.
vietoje rasta, ant viens kito Kaip matyti straikieriai ne- 
sumesti, asztūni lavonai bai- atlaikys pliaciaus priesz kapi- 
siausiti sužeisti. talistus, už kurių randavi dur-

Ekspliozijos keletą kūnų tuvai ir kulkos stovi.
bei jų dalis numetė nū gaiš- ---------
ravietės už 800-400 jardų. — 19 d. Sausio tarp Cinci- 

Gaisras visai sunaikino ke- nnati ir Memphis ant upės 
lėtą namų. Mississippi garlaivis sužino-

Po tos nelaimės tftjaus susi nėmis eidamas taip smarkiai 
rinko miesto gyventojai, idant susidavė į Ūlą, kad už penkių 
szelpti sužeistus ir prider’m- minutų pasinėrė vandenyje 50 
ežiai palaidoti negyvus. gilumo. Isz visų paša-

---------  žierių, sako, tik devyni iszsi-
— Brooklyn, 19 Sausio. gelbėjo, o 37 prigėrė.

Straikieriai ulyezių geleži n ke- ---------
lių, (strytkarių) kuriu skait- —18 d. Sausio treinas, 50 
liūs daeina į 7,000, nenori pa- (vagonų, su tavom ir angliais, 
sidūti kapitalistams gelėzinke- eidamas Lehigh Vai ley‘s ke
lių savi n j kame, bet drąsiai rei- Ii u, netoli nū Audienriedo, 
kalauja pagerinimo savo tar- Pa., žemei dubant, nuvaževo į 
nystos. Jie, matydami savo mainas. Maszinistai, beva- 
silpnumą, atsiszaukė į žmones, žiūdami patėmyję, kad žemė 
ir prasto jųjų užtarymo. At- veriasi ir jie su visais vagonais 
siszaukime tarp kitko, sako, smenga žemyn, paspėjo isz- 
kad jiems neinasi apie mokes- Įbėgti isz vietos paojaus, o pe
tį, bet apie gyvenimo kiaušy- ežius su visais vagonais sulin- 
mą; ne apie pinįgus, bet apie do 50 jardų gilumo į mainas 
darbo laiką. Teisybė, sako, | [į tuszczią vietą, isz kur ang- 
dėl musų naudos, tapo pada- liai tapo iezkastij. Daug 
rydas įstatymas, pagal kurį darbo bus, kol per tą įdubusią 
mes, 10 adynų per dieną dirb- vietą pataisys geležinkelį ir 
darni, turime gauti po $2 ant isztrauks sulindusius į mainas 
dienos. Bet tas įstatymas pa- vagonus.
ailiko tik ant popieros, nės, 
idant gauti $2, turime dirbti 

į po 11, 12 ir 13 adynų per die- Suvienytų Valstijų.
/ ną-

' Nūpradžių bekeik visi žmo
nės stojo už straikierius, pri
pažindami jiems tiesą. Bet. 
kada azie pradėjo savvalystes 
daryti, daugumas dėl jų ateza- 
lo, o strytkarių savinįkai pa
reikalavo, dėl apginimo nū 
straikierių savo savasties, nū 
nū rando kareivių. Randas 
prisiuntė isz New Yorko stė 
to į Brooklyną keletą tu kata n- 
czių kareivių, su kurių pagel
ta, ( kompanistai-kapitalistai, 
samdydami naujus tarnus prie 
strytkarių, pradeda karus ant 
biznio varyti. Ką matydami

— Statystika emigracijos

Bedarbės laikai ir tūlos pe- 
riszkados isz rando pusė'i emi
gracija per 1894 metus suly
ginant su 1893 m. ant 186,2*2 
duszių susimažino, nės 1893 
metūse atvyko į Su v. Valsti 
jas isz įvairių pasaulės szalių 
353,885 ypatos, tūm tarpu 
1894 m. tik 167,665. 1893 me
tūse tik ant 21,856 ypatų ma
žiau atkelevo, kaip kad 1892 
m. Isz 167,667, 1894 m. at
vykusių, yra vos 66,822, ku
rie pilnai gali sav dūną už 
dirbti ir tokiu budu prie ge 
rovės kraszto prisidėti. Visi gi 
likusiejie yra daugiausiai mote-

rys ir vaikai jau seniau Ameri
koje gyvenanezių vyriszkujų, 
arba pagrįžę isz senosios tė
vynės, jau pirmiau buvę Ame 
rikoje.

Skaitlius kiek isz kur atvy
ko [1894 m.]

Isz Czekų —15,073
— Galicijos — 1,731
■— Austrijos — 8,119
-- Vengrijos — 7.622
— Belgijos — 640
— Danijos — 3,661
— Prancūzijos — 2,074
— Vokietijos — 25,818
— Graikijos — 1,035
— Italijos — 36,723
— Niederlandijos — 1,135
— Norvegijos — 5,424
— Portugalijos — 1,173
— Rumenijos — 382
— Maskolijosl] — 20,003
— Finlandijos — 1,173
— Lenkijos — 383
— Spanijos — 148
— Szvedų — 10,367
— Szvaicarijos — 5,207
— Eur. Turkijos — 162
— Anglijos — 10,896
— Irlandijos — 20,467
— Szottlandijos — 1,706
— Vai i jos [Velszijos]—684
— Kanados — 117
— Pietinės Amerikas — 24
— Azijos Turkijos — 2,000
— Japan i jos — 12
— Kynų — 5
— Aprikus — 39
— Vest—Indijos — 22
— Australijos — 23
— Azijos — 95
— Nežinia iszkur — 6
— Meksikos — 11
-— Naujos Szottlandijos - 4
Isz Maskolijas 12,353 atva- 

ževo pas savo artymus, beje 
moteriszkos ir vaikai. Gerų 
szviežių darbinįkų tik 6,594 
ypatos. Isz lenkų karalystės 
189 moterių ir vaikų, o szvie
žių darbinįkų tik 125. Dau
gumas emigrantų atsineszė su 
į 30 dol. Atgal sugražinta 
per pereitą metą 1511 ypatų, 
beje, kaipo pavargėliai ir 
kontraktavi darbinįkai.

1) Czia reikia suprasti sykiu 
ir isz Lietuvos.

Pagal savo paszaukimą pe
reitų metų emigrantai dalinasi 
į sekanezias kliasas: 22 te- 
atralnįkai, 37 sziaipjau daili- 
nįkai (artistai), 116 dvasisz- 
kūjų, 1 redaktorius, 37 gra
ven riai, 9 advokatai, 398 mu
zikai, 53 daktarai, 174 isž- 
pjaustytojai paveikslų, 236 
makytojai, 1034 dūnkepiąi, 
814 barzdaskucziai, 937 kal
viai, 214 bravarnįkai, 886 mė- 

: sinįkai, 1904 stalioriai, 1,429 
perkliai, 717 kriauczkų, 511 
inžinierių, 462 daržinįku, 114 
stiklinįkų, 225 geležies darbi - 
nįkai, 83 aukso darbinįkai, 
316 sliesorių, 313 maszinistų, 
2742 matrosai, 1185 mūri nįkai 
254 armotnįkai, 209 meluįkai, 
1192 mainieriu, 639 tepliorių, 
152 drukoriu, 2068 sziaucziąi, 
238 audėjai, 468 akmentaezy- 
tojų, 2728 kriaueziai, 231 cį- 
gardirbis, 173 laikrodėl nįkai, 
1654 kukoriai, 14,305 farme- 
riai, 32,975 prasti darbinįkai, 
3292 prekystėje prasilavinu
siu, 20.629 tarna, 127 avįų 
ganytojai ir t. t. ;

— 15 d. Sausio Cincinnati's 
arei vys k u pas Elder iszleido į 
interdiktą priesz organizaci
jas: Odd Fellows y 'Pythids- 
Riteriai ir „Sons of Tempe
rance“, apskelbdami, kad nei 
vienas katalikas negali prigu
lėti prie jų po bausme eksko
munikos. Priežastis prakei
kimo tų organizacijų yra, kad 
jos savo sąnarius rūpinasi pa
daryti masonais, atitraukti nū 
katalikiszko tikėjimo, žodžiu, 
jog jos yra pasiėmę už mierį 
griauti ir kenkti katatikisz- 
kam tikėjimui. Tas interdik
tas yra ir po kitos vyskupys
tės apskebtas.

— Paryžius, 14 d. Sausio. 
Visas praucuziszkas kabinetas 
atsisakė nū savo urėdų isz 
priežasties pergalėjimo, kurį 
jis nukentėjo deputavotų 
kambaryje. 1893 metūse ran
das padarė kontraktą su Or- 
leans‘o ir Midi-geležiukeliu,
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46 Vienybe
isz ko paskui pakilo byla tarp I neturėjo ganėtinai galybės, 
rando ir minėto geležinkelio 
įvaldytojų. Geležinkelių val
dytojai prakiszę bylą ministe- 

, rijoje, apaliavojo į vieszpatys
tės rodą, (į deputavotų bei 
vieszpatystės pasiuntinių bu
tą). Vieszpatystės rodą pri
pažino ministerijos nusprendi
mą neteisingu, kodėl minis- 

įtrai, nenorėdami apsileisti bei 
?savo unarą palaikyti, atsisakė 
^nfl savo urėdų, o paskui jūs ir

. ?pats Prancūzijos prezidentas 
fKazimir Perier. Tokiu budu 
’Prancūzija pasijuto be galvos, 
į be augszcziausių urėdnįkų 
įbeeanti.
į Prezidentas buvo praszytas, 
kad vėl paimtų į savo rankas

* -vadžias
Bais nesutiko ant to.
sznekėta, kad ____
Prancūzų susirinkimas 
išari n ks Kazimirą Perierą. 
į Po to Prancūzijos rando 
krizisojprancuziszki socijalistai 
Isziokį manifestą iszleido, kuris 
^maždaug sziaip skamba: Ka- 
-limitas Perieras pats nenorės 
Jreprezentavotis, kad jį vėl isz- 
^rinktų; .jis ant visados dingo, 
pergalėtas socijalistų. Jis

prezidentystės, bet
Buvo 

tautiszkas 
vėl

B'" >

Jhieriszkais ginklais isz prie
žasties silpnumo savo pobū
džio. Tai yra pergalė soči ja- 
Įliazkos partijos. Kovoje 
.priesz mus jis vartojo tik su
rūdijusius ginklus. Jis nu
pilė per rando korupciją, ku
rio galva jis buvo. Jis yra 
pergalėtas per intrigas savo 
locno prezidento augszcziau- 
lios rodos. Apdengta tokia 
gėda pražus visa kapitalistų 
kliasa. Pastumėjimas Kazi
mir4 o Periero yra pastumėji- 
maa kapitalizmo ir reatcijos. 
Tvirtinkimės ta pergale ir ne- 
liaukimės karevę.

Priežastis atsisakymo prezi- 
dinto buvo ta, kad socijalistai, 
anarchistai ir kiti, įgavę dide 
lę šylą, apsznekėjo ir bjauro
jo jį visaip kaip po laikrasz- 
ežius, per broszuras ir ant su-

Pats prezidentas savo atsisaky
mo laiezke iazsireiszkė, kad 
visi tokį apjūdinimai skaitosi 
Prancūzijoje kalbos ir mislies 
iūsybe; kad prezidentas visą 

savo moraliszką galybę semia 
tikt isz užsitikėjimo vieszpa- 
tystės gyventojų, be po Pran
cūzijos prezidentas yra niekai.

17 d. Sausio tautiszkas 
prancūzų susirinkimas pilėje 
Versailles iszrinko prancuzisz- 
cos republikos prezidentu ma
rinos ministrą Felix‘a Faure. 
F. Faure laike rinkimo 
>ats turėjo prisipažinti, jog 
yra katalikas.

Rinkimas buvo trukszmin- 
gas: socijalistai rėkte rėkė, 
kad jiems nereikia nei prezi
dento, nei ministrų ir t. t. 
Tadgi dabar prancūzai turi 
naują prezidentą.

— Svetimtautiszki laikrasz- 
cziai pranesza 19 d. Sausio, 
kad Maskolijoje bus sudaryta 
komissija dėl peržiūrėjimo 
užrubežinių laikraszczių. Ta 
komisija žiūrėsianti liberalisz 
ka akia, todėl ir liberaliszki 
užrubežihiai laikraszcziai ga
lėsią eiti į Maskoliją be dide
lės sunkenybės.

19 d. Sausio daeina žinia, 
kad sultanas, Turkijos viesz- 
pats, nusiuntė popiežiui ilgą 
laiszką, kuriame, aiszkinda 
mas, kad paskalos apie armė
nų iszpjovimą yra neteisingos, 
praszė jo užtarymo prie įsiki- 
szusių į armėnų dalykus viesz- 
patysezių. Popiežius atsakė 
sultan ui, kad jis nors tiki į jo 
gerą valią, tacziaus laukia, ką 
pasakys, atlikus savo pareigas, 
armėniszka isztyrimo komisi
ja-

Isz to matyti, kad popiežius 
tokią įtekmę turi vieszpatau- 
janeziųjų tarpe, kad net toks 
sultanas, viso mahometanizmo 
galva, praszo jojo užtarymo.

Pereitą nedėlią buvo prasi* 
dėjęs Graikijoje maisztas isz 

priežaties pakėlimo makesties.

— Lyon. 15 Sausio. 3000 
audėjų straikierių padarė 
maisztą, užpuldami ant vieno 
pabriko. Dėl nutildymo 
maiszto įsikiszo žandarai, dėl 
ko buvo 
pesztynės 
žandarų, 
pergalėti
aresztavoti.

pakilę smarkios 
tarp straikierių ir 

Straikieriai tapo 
ir jų vadovai su-

Berlyne vietoje P. Szuva- 
lovo caras paskyrė pasiunti
niu kunįgaiksztį Lobanovą 
Rostovskij, kuris buvo iki 
sziol pasiuntiniu Vienoje.

Berlyne vokiszkas Reichsta
gas priėmė įneszimą ant ap
svarstymo kas link panaiki
nimo įstatymo, kuris užgina 
jėzuitams ir jiems panasziams 
zokonįkams Vokietijoje apsi 
gyventi.

— 18 d. Sausio gr. P. Szu- 
valovas, maskoliszkas pasiun- 
tinis, apleido Berlyną, turbut, 
vyks į Lenkiją, idant joje ap
imti general-gubernatoriaus 
vietą. Visa Berlyno apicija- 
liszka didūmenė, ir pagalinus 
pats kaizeris atvyko ant vak- 
zalio, idant atsisveikinti su 
Szuvalovu. Vokieczių cieso
rius sznekėjo ant vakzalio su 
Szuvalovu ir jo paczia pusę 
adynos ir atsisveikindamas 
pabucziavo Szuvalovienei ran
ką. Taipgi kaizeris dovano
jo Szuvalovui cigarnyczią su- 
deimentais apkrauta, tarda- 
mas:„Asz tamstai dūdų tai ant 
atminties nekaipo kaizeris, bet 
kaipo draugas“.

— Pereitą nedėlią 
Havai buvo pakilęs 
tarp ten gimusių ir 
muszoje krito keliolika kaip 
isz vienos, taip ir isz antros 
pusės.

ant salos 
maisztas 
ateivių;

— Japonai pereitą nedėlią 
buvo susimuszę su kynais ke
lis sykius. Visur sumuszė 
kynus, vienoje vietoje į 4000 
jųjų karvietėje paklodami.

■J

Japonai savųjų tik į deszimt^ 
dalį prikiszo.

Kaip matyti, akyvai masko-^ 
liai ir anglai pradėjo japonus 
daboti, ir jei kaip, pradės ram
dyti japonus.

— Pereitą nedėlią kelis sy-„ 
kius italai susimuszė su abysi- 
nais Aprikoje. Ąbysinai tapo 
pergalėti. Nemažas skaitlius 
abysinų paliko karvietėje .įei 
į italų rankas papūtė. Italai 
savųjų 120 paklojo ir 120 ta
po sužeisti. Iszgirdęs apie 
tai Italijos karalius, sz ir d ingai 
padėkavojo savo karės va
dams.

— Miestas Kuchan (Petsi- < 
jojė), kuris buvo pirm 14 mė- • 
nėšių nugriautas žemės drebė
jimu ir vėl atstatytas, 17 d* 
Sausio tapo antrą sykį žemei 
drebant suardytas.

Keturi smarkus žemės pati- 
purtymai buvo jaueziami tris 
dienas perdėm. Pagal Persi
jos rando praneszimą, 12,000 
žmonių ir 50,000 galvų galvL 
jų tapo užmuszta. Vienoje 
pirtyje .griūdami murai 100 
moteriszkujų besiplaujanciių 
sutrėszkė. Bįėdies padaryta 
ant milijonų. Likusieji© gy
vais gyventojai, palikę be pa
stogės ir nustoję turto, kenezia 
szaltį ir badą.

Miestas Kuchan gulėjo ant 
kalno Shah Jahan Kuh. 11,- 
000 pėdų augszczio. Gyven
tojų miestas turėjo pirm vi- 
siszko sunaikinimo per žemės 
drebėjimą 17 d. Spalių 1893 
m., į 25,000.
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Badai, marai ir kitos 
nelaimes Lietuvoje.

Paraszė Žaltys,
Regis, kad seniausia isz ne

laimių svietą varginanezių yra 
ligos, cziela žeme užgulan- 
ežios, po maro,. pavietrės Var- 
du apszaukiamos. . Kartais 
tas ligas tutorial atneszdavo, 
kurios, po krasztą pasipilti- 
nūs, ’ki Vilniaus daeidavo.

t



Lietuvininku
už ką bus žmones korojami, 
kas isz to iszliks gyvas, kas 
numirs. Kaip tiktai marai 
pasibaigia, taip ir Laumės 
pražūsta.

XIII ir XIV szimtmeczio ivv, muuj įsa JL/amjvo | JJiti’ 
laike per nulotines su kryžei- beką per jurą ledu galima bū
viais kare ir iszpustyjimus vo pereitil3).
laukinįkystė Lietuvoje taip 1328 m. žemės drebėjimas 
žemai nupūlė, kad badas gana suardė ‘ kryžeivių pilę Christ- 
tankiai jau atsitikdavo, taip merael. Christmemel yra tai 
kad javus reikėjo arba isz dabartinis Skersnemunis ant 
Prūsų pirkti arba isz Lenkijos Nemuno, Kauno rėdyboje 
gabentiG). augszcziau Jurbarkol4).

1289 mete Žemaicziai buvo 1348 m. maras platinosi po 
varginami per skorpjonus (va- Europąl5).
balus), nū kurių įkandimo 1350 mete, buvo baisi maro 
žmonės mirė į antrą arba tre- liga, treczia isz eilės tų baisių 

Stryikauskis badus ežią dieną7).
1303 mete 8 

(August) buvo 
žemės drebėjimas 
mete kryžeiviai 
krasztą (Resiainių pav.) užpū- 
le8) palygink 1314, 1328 me
tus.

1312 mete Žemaicziūse pla
tinosi badas, o paskui jo ma
ras ir pavietrė.9)

1313 m. buvo pavietrė ir
badas Prusūse ir Lietuvoje. | bunoraria. 
Iszalkę žmonės traukė nū kar- 
tuvių pakartus latrus, idant | tvanai, 
anūs suryti.
savo vaikus, kepė ir valgė. |vo*). Liovėsi dievmaldystė 
Bėdnų žmonių vienatiniu vai- (naboženskwo), bėgo viena nū 
giu buvo silkės ir kitos žuvys, kitos szeimyna (giminė). Po 
bet ir toms Prūsų ir Kurszo daugel vietų tos nelaimės atė- 
pamarį apleidus ir į kitus jimą vertė ant žydų. Visur 
krąsztus pasiszalinus, nelaimė | per tūs metus susilaikė urėdą- 
pasididinolO).

1314 m. Bajerburge, kry
žeivių pilėje arti Gelgudiszkės 
ant Nemuno kraszto, buvo že- 
nės drėbė j imąsi 1).

1318 m. buvo didelis badas 
ir maras Lenkijoje, kuris po 
tarės pasidarė ir buvo po vi
są svietą pasiplatinęs, pagal 
ano laiko liudinįko pasakoji
mą^). Pertai ir Lietuvoje

6) Wilno. Kraszewskiego I, 58.
7] Opisanie pow. Rossien. Bu-

Kartais oro atmaina platina 
baisias ligas, kurias marais 
vadina, kūtankiau vienok ba 
das vedė paskui savę kūno 
panaikinimą, o isz to atsiras
davo ligos ir mirimai, marais 
vadinamil). Žmones ir da
bar pasakoja apie marus Že
maicziūse, kad czieli kaimai 
buvo iszmirę, ir, kad kunįgams 
iszmirus, ilgą laiką žmones be 
krikszto ir szliubo gyvenę, 
gyvuliai po miszkus iszsi- 
blaszkę buvo, isz kurių tiktąi 
kiaulės po miszkus peržiema- 
vojo. ’ Javai nepjauti pasiliko 
ir t. t. Yra ir dabar daugybė 
kapų, kuriūs Vorkapiais2) 
vadina.

,-Lenkijoje ir Lietuvoje apra- 
szo3). Apie badus ir kares 
raszo „Auszros“ kalendorius 
1885 m. p. 19. Baisus marai 
dar seniau būdavo, nės 543 
mete Europoje pasirodė pirmą 
kartą.
raszo:
Bado laike 1030 mete Londone 
Anglijoje virta ir pardavinėta 
žmogiena (žmonių mėsa)“. 
Kazimiero Didžiojo vieszpa- 
tavimo laike Lenkijoje, po du 
kartu per dvyliką metų pla
tinosi baisiausi džiuma isz ži 
nomų istorijoje, kurią kitaip 
dikdii maru (czajmy m6r) va
dino, buvo lyg svieto pabai
gai). Sakalaucziznoje arti 
Butkiszkės, Kauno paviete, 

ant pievos griuvėnos, ki- 
k, kaip žmonės sako, dva

ro, szuliuių vietos ir t. t., nū 
maro pasilikusios. Žmonių 
pasakose yra, kad Laumė vai- 
voryksztė arba Laumės jūsta 
apsijūsusi teisingiems lengva- 
szirdiems žmonėms naktį pa
sirodydavo ir su jais kalbėda
vo apie visokius paslėptus 
daigtus. • Sakydavo ir apie 
marus, koki, kada jie bus ir

1) Kraszewski. Vilno II, 177.
2) Voras, oras; maras, pavietrė.
8) Xięga X, R. VI. Taipojau, 

„Vaikų knįgelė“.
4) Džieje storu n k u wiary do rozu- 

mu Jana Wilhelma Drapers. War
szawa 1882 r. p. 302,

5) Dziela Karola Szajnochy II, 25.

Sztai ką Draperis4) 
„Nesidyvysime, kad

t.B
■

8] Opia. pow. Ross. 39.
9] Ten pat, 80.
10] Danilavyczia. Skarbiec 143.
11 Starož. Polska. III 541.
12 Szajnooha Karol. Dzielo, 87.1,

turėjo būti.
1322 m. taip didelės szalnos 

buvo, kad Prusūse ir Vidže
mėje medžiai iszszalo, o jurai 
per 15 mylių tolumo nū krasz 
to užszalus

nelaimių, apie kurias taip 
daug raszo istorija; NaikinoRugpjuczio

Žemaicziūse ana Europą ir Prusus po yu- 
ir tame pat
Karszuvos

dos smerties vardu. Ana 
iszėjo isz Kytajaus (Kynų) ar 
Indijos, perbėgo Aziją, Euro
poje treczdalį žmonių iszma
ri no. Viename tiktai Londo
ne iszmirė 50,000 žmonių. 
Lenkija, Žuvėdija Ir Prusai 
baisiai nū jos nukentėjo. 
Metrasztinįkai vadina ją pestis 

Pirm to buvo
baisus žemės drebėjimai ir 

Astronomai ant 
Tėvai pjovė [žvaigždžių atmainų nužiurėda-

vimai arba tolyn atidėdami 
buvo 16).

1351 m. baisi žvaigždė su 
szlūta sziaurės gyventojus gar
dino, o Gdanske audra sulau 
žė visus akrutusl6). Tame 
pat mete maro liga po Prusus 
platinosi 17).

1352 m. Simeonas Jonavy- 
ežia Maskvos kunįgaiksztis 
ant Smolensko pasirūszė

Skarbiec 152.
Starož. Pol. III, 541.

dėl
18
14
15
16 Skarbiec 192.
17 Starož. Pol. III 58.
*) Turbut reikia ežia suprasti: 

Astronomai tas nelaimes žvaigždžių 
atmainai priskaitydavo. R. 

jo gyventojų pakorojimo, už 
nežinomas mums kaltybes. 
Olgerdas buvo tarpinį k u tarpe 
Simeono ir Smolensko, isz- 
siuntė pasiuntinius, norėdamas 
sutarimą padaryti. Tie suti
ko Maskvos kunįgaiksztį su 
karu mene prie Viszegrado ant 
Pruto upė*, bet didysis kunį- 
gaiksztis nuėjo dar toliau 
Ugros upės bėgimu, negreitai 
prisilenkdamas ant sutarimo 
padarymo. Toji sutartis per 
Olgefdą padaryta yra darody- 
m u įtekmės, kokią jis ant Gu
dijoje turėjo. Greitai paskui 
kunįgaiksztis Simeonas jaunė
se metūse pasimirė, kaip pasa
koja, nū maro, kurįytb/tf smer- 
ežia (czarna <mierc) vadino, 
kuri po Gudiją siautė. Toji 
liga atėjo isz Azijos į Gruziją, 
o isz tenai genujecziai į Ita
lijos krąsztus atvežė. Isz an
tros pusės nū sziaurės rytų nū 
tutorių atėjo, pas kuriūs nū 
kelių metų platinosi, 
ji smėrtis“ parėjo 
Lietuvą, neszant su
kaip raszo, treczdalį žmonių. 
Isz tos ligos apraszimų galima 
patėmyti, kad tai buvo czuma, 
nū kurios dabar sargyba ant 
Jūdmarių kraszto mumis 
sergstal 8).

. 1360 m. smarkus marai bu
vo Prusūse. Viename Elbin
go mieste iszmirė 13,000 žmo
nių. Rugpjuczo mėnesyje baisi 
audra vertė miszkus, triobas, 
laužė po ūstus akrutus, javus 
iszklojo, vertė varpnyczias, o 
per 40 žingsnių didelius varpus 
nuneszėl9). Tame pat mete 
maras ir Žemaicziūse platino- 
si20).

1362 m. Per tankius užpul
dinėjimus naikinoma Lietuva 
badą paregėjo 1362 m., kuris 
ir Vilniuje atsirado21).

1390 m. Badas, žieminis 
szaltis, ,stoka parako prispirė 
kryžeivius 1390 m. nū Vil
niaus pilės atstoti22).

Kraszewski, Litwa II, 254. 
Skarbiec, 200.
Opisanie pow. Ross. 44.
Wilno 1,4 1 - III — 130. (
Starož. Polska. Ill, 139. \

,,Jūdo- 
Gudiją, 
savimi,

18
19
20
21
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Isz Ntti Jim Moit
— Plymouth, Pa. 18 Sau 

šio. Liūdnai skamba varpo 
balsas, sujudindamas szaltą 
žiemos orą. Mažai girdi jį 
artymoje esantiejie žmonės, į 
jų szirdis jis neatsimusza; jie 
jo nesupranta. Varpo balsas, 
skambėdamas žengia į visas 
puses tolyn ir tolyn, bet vis 
su mažesne energija, ir, neda 
ėjęs iki Lietuvai, per placzius 
vandenius, per tukstanezius 
mylių, nyksta be atgarsio oro 
platybėje, kaip vandens rate
liai, vėjo papusti. Graudžia 
varpas, skelbdamas myrį jau
no lietuvio, vienatinio tėvų 
sunaus, bet tai negirdi jojo 
gimdytojai, draugai ir pažis- 
tami, jųjų szirdžių tas graudi- 
mas neužgauna, nei skurdžios 
aszaros neiszspaudžia isz jųjų Į kalavimų: tūjaus sutarė pada-1 
akių. Skamba varpas, jūdas ryti sužiedotuves, o ir namą 
grabas padėtas ant myrio ve- apraszyti ant jaunavedžio var- 
žimo, slenka dviejų arklių do. Jaunikaitis isz džiaugs- 
.traukiamas, be jokio vežimo mo nesigailėjo dolerių, bet 
lydėtojų į ten, į kapines, kur pundijo ir vaiszino visus, kiek 
•visi vėliau ar ankszcziau su- tenai buvo vyriszkų ir mote- 
sirinks, kur dėl visų bus vie- riszkų. Jis mislijo nabagėlis, 
tos, kur amžina tyla vieszpa- kad tai isztieso jo szirdies 
tauja, negu pauksztelis su- troszkimas iszsipildys. Bet, 
cziulbės, bei medžiai, papusti ant nelaimės, tamsus būdamas, 
vėjo, suužsz. Tenai dėl visų didei apsivylė, ir nepermanė 
yra vietos, tenai visi sutikime moteriszkų pasalumą: jos jį 
gyvena: nėra nei barnių, nei* tik ant jūkų laikė ir dar di- 
provų, nei užvydėjimų, nei isz- dėsnius jūkus isz jo padarė 
jūkimų bei paniekinimų. (jau perdidelius): susisznekė-

. Skamba varpas, veža Anta- jusios merginos draugelkos 
ną Ramanauską, 23 m. vaiki- (su merginos ir jos motinos 
ną, kuris, atvykęs priesz ketu- žinia), apsirėdė dailiai, kaip 
ris mėnesius į Ameriką, isz skvajariai, ir atėjo pas S., ap- 
Suvalkų gubernijos, papūlė raszyti ant jaunikaiezio K. na- 
po giltinės dalgiu Wilkes raą. Paraszė dokumentus,

.,Barres randavame ligonbuty- ant kurių jaunikaitis ir S., ir 
je, apleistas nū savo pažįsta- kiti pasiraszė. Pabaigus dar
nių, nei cento neturintis prie bą. K., nieko pikto nemisly- 
savęs; bet Dievas jo neapleido, damas, užmokėjo tiems neva 
prie kurio szaukėsi myrio va- skvaijariams $10. Bet koks 
landoje, suteikė savo mylistą vaikino K. buvo nusiminimas 
ant amžinos kelionės. Jeigu ir nusistebėjimas, kada jis pa- 
nemilaszirdystė Wilkes Barres matė, kad tai buvo tik didelė 
parapijonų, kurie savo, isz ge- komedija; kad skvaijariai bu- 
ros valios, aukomis palaidojo vo jo pažįstamos merginos, 
A. Ramanausko kūną ligon- kurios, paėmę 10 dolerių, viso- 
buezio vyriausybė butų par- kius, niekniekius, jūkdamosi,! gub” kochlais gi mažumus gudus 
davus už $10 Philadelphijos • pirkinėją. K, ketinąs to isz- (malorusus) R,

daktariszkoms mokslainėms 
dėl mėsinėjimo.

Taip liūdnai A. R. nebūtų 
buvęs palaidotas, jeigu butų 
neapsigyvenęs pas žmogų ap
tariamo gyvenimo.

Kokio ‘gyvenimo buvo A. 
R. mes nežinome, todėl apie 
jį ir nieko nesakėme.

— Vyrai atsargiau. Ve 
kokią pasaką girdėjome — ne, 
nepasaką, bet tikrą atsitikimą. 
Sziame mėnesyje, Freelande, 

per geroki) laiką daug pinigų 
iszleido, besitaisydamas prie 
dukters S.) nuėjo pas S. ir isz- 
tikrųjų paklausė, ar ji leis sa
vo dukterį už jo, ir leisdama 
ar užraszys ant jo namą. Mo
tina ir duktė sutiko (taip nu
davė) ant visų jaunikio rei-

jūkimo kaltinįkus į sūdą pa
traukti. K.

Liūdnus patemijimai.
Matant lietuvių darbus dėl 

pakėlimo savo tautos, ima 
džiaugsmas, įgauni tvirtumo; 
isz antros gi pusės liūdnumas 
ima matant, kaip tūlose kam
pose lietuviai, nors ir didelia
me skaitliuje, per savo nesu
tikimą pažvalgose lietuvystės 
bei tolinžengystės dalykūse, 

j nieko labai gero dėl savo tė
vynės nenuveikia.

I Kiek žinoma Visconsino 
valstijoje yra lietuvių beveik 
kiekviename didesniame mies
telyje po tuziną ir daugiau, 
kaip antai Milwaukee yra ar
ti 50, Ellr Junctione apie 15; 
Marinette nors nedaug, bet jie 
parodė biskį tautiszkos gyvas
ties, tftm tarpu apie millwau- 
kieczius nieko negirdėti. 
Kiek yra patirta, Wisconsine 
lietuviszkų ukinįkų (farme- 
rių) bus apie 30, bet jie yra 
iszkrikę po lenkiszkas kolio- 
nijas. Pulaskyje, Thee Lake, 
Werhausen ir Thorpe yra apie 
12 ir neturinezių žemės 10. 
Kitose kolionijose yra tik po 
3-5. Tūli isz tehykszczių 
ukinįkų nėra buvę tarp dides
nio skaitliaus lietuvių arba 
tiesiok isz tėvynės pribuvę. 
Jie yra taip silpnus ir mažai 
turi tautiszkos dvasios, kad 

' nežinodamas, gali drąsiai jūs 
vadinti lenkais. Tarp savęs 
retai kada kalba lietuviszkai, 
o lenkiszkai taip szvebeldžiū- 
ja, kad bjauru klausyti: pa
tys lenkai tokius naujalenkius 
vadina „pineziuki“, kochly *) 
ir t. t. Vienoje vietoje radau 
pusėtiną būrelį lietuvių, isz 
kurių vieną pažinojau; bet ka
da pasveikinau lietuviszkai, 
tai tik pažįstamasis lietuvisz
kai atsakė, todėl pamislijau, 
kad visi kiti yra lenkai, ta- 
cziaus isz kalbos dažinojau,

*) Pinoziukais vadina gyventoj na 
baltgudZius Pinsko pavieto, Minsko 

kad visi yra lietuviai, tikt bai
siai susilenkėję. Užsiminiau 
jiems apie lietuviszkus laik* 
raszczius, jie atsakė, kad skai
tą lenkiszkus, o lietuviszkai 
gerai nesuprantą. Czia mat 
yra daug lietuviszkų bajorų, 
kurie, žinoma, dėlto nemyli 
lietuviszkos kalbos, kad ji jų 
supratime yra „chlopska“. 
Czia taip yra didelė lietuvai- 
ežių stoka, kurios galėtų būti 
gyvenimo draugėms musų 
tautiecziams, užsiimantiems 
ūke.

Vienas lietuvis ukinįkas į 
Chicagą nukako jieszkoti sav 
paezios, bet ir ten nerado, nės 
ir tenai lietuviszkų mergai- 
ežių mažai yra ir tos paezios 
labai iszdidžiusios. Parsi
kviesti gi isz Lietuvos nekiek- 
vienas gali, jau dėl pinigų 
stokos, jau dėl kitų aplinky
bių, per tai lietuviai yra tan 
kiai priversti su 
mis apsivesti.

Butų labai iszganingas 
daigtas, kad į Ameriką dau
giau atvyktų lietuvaiczių.

Keleivis.

r.

svetimtautė-
v 
E.

s
i

Pereitame numeryje. buvo 
praneszta (Pottsvillė), kad 8 J 
d. • Sausio užgriuvo mainose 
angliai Ch. Ditzelį ir jo drau
gą. Ditzelis tapo dar gyvas 
iszkastas ir rodos pagis, bet 
jo draugas numirė, prislėgtas 
anglių. Misi i j ome, kad tai
buvo svetimtaucziai (nės pra
vardės svetimtautiszkos buvo), 
bet sziądien gavome dasižino- 
ti, jog mus tautiecziai.. Dirže
lio draugas Augustas Pranai
tis (Brown), kuris užmusz- 
tas tapo, 26 metų amžiaus, 
paėjo isz Suvalkų rėdybos, isz 
Kalvarijos miesto.

Praszau tėmyti, jog visi, 
kurie pareikalaus ar knįgų, ar 
ženklelių, privalo tūjaus ir pi- 
nįgus prisiųsti 
nedfldu. Kas 
ženklelių, privalo, apart už- 
mokesties, dadėti už 2 centu 
markią. Už 2 centu markia

ant bargo 
pareikalaus
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turi dadėti taipgi|ir tie, kurie 
raszo su kokiu nors klausymu 
ir nori gauti atsakymą.

Pas manę ant pardavimo 
yra „Susiv“.:

1) Budas Senovės Lietuvą 
ir Kalnėnų“ po $loo egzempl.

2) Istorija Europos $l,oo.
3) Sidabrini ženkleliai po 

75 centus.
4) Paauksūti po 30 c. 

Su pagūda dėl visų, kun. Zlo- 
torzinskas, knįgius „Susivieny- 
jimo L. K. A.“

poramsim
„Tetnlgl bus kova .Tartai Vieszpaties1'

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

Gailėtis tokių prasilėbavusių- 
jų ponelių mums, žinia, anaip
tol neiszpūla, bet užtai ir la
bai reikėtų pasirūpinti, kad 
szitie dvarai nepakliūtų į ran
kas visokių siurbėlių musų 
kraujo - žydų, vokieczių, lat
vių, o labjausia maskolių, bet 
tektų tiems, kurie jau szimtus 
metų laisto savo prakaitu mie
ląją musų žemelę, tai yra mu
sų ukįnjkams. Aiszkus da
lykas,’kad pirktis dvarus mu
sų ukinįkai galėtų tiktai kū 
pomis, susidėdami po kelis 
arba ir po kelioliką ukinįkų 
į krūvą, o paskui dalydamiesi 
lauką pagal tai, kiek katras 
davė pinjgu (valdyti lauką isz 
vieno musų ukinįkai nepri
pratę, ir man rodosi, isz tokio 
valdymo mažai butų naudos). 
Nežinau, ar reikia dar dava- 
džioti, kad musų ukinįkai isz- 
tikrųjų turi permažai lauko ir 
kad tarpu musų žmonių ne
mažai yra norinczių jį įgyti! 
Juk pati statistika aiszkiai pa
rodo, kad retai kur yra tiek 
daug belaukiu, kaip musų 
kraszte, o priegtam ir patys 
ukinįkai dalydami lauką tar
pu savo vaikų, atveda jūs daž
nai į tai, kad jie jau negali 
iszmisti isz savo lauko. Sun
ku teipogi užginti ir tai, kad 
perėjimas lauko į rankąs tų,

kurie jį patys apdirba, butų 
labai naudinga netik dėl pa 
ežių ukinįkų, bet ir dėl visos 
draugijos, kadangi szitą teisy
bę sziądien pripažįsta visi gar- 
sesniejie ekonomistai Europos 
ir Amerikos. Ant galo, kad 
pirkimas dvarų, susidedaat 
keliems ukinįkams, galimas 
dalykas, tai parodo toji pati 
Maskolija, kur gana dažnai 
atsitaiko, kad visas sodžius 
perkasi sav artimąjį dvarą ir 
paskui dalinasi tarpu savęs jo 
lauką. Nurodysiu dar ežio- 
nai ant to, kad ir toji pati 
maskolių valdžia, kuri visame 
kame tiktai žudo musų žmo
nes, szitame dalyke, nors ir 
pati to nenorėdama, gali at- 
neszti jiems sziokią tokią nau
dą. Taip antai garsusis už
draudimas ponams pirktis 
laukus Vilniaus ir Kauno gu
bernijose be abejonės turi ma
žinti prekę dvarų, iszstatomų 
ant licitacijos ir jeigu tiktai 
musų žmonės nebūtų toki 
tamsus ir jeigu musų inteli
gentai, kada užėjus reikalui, 
pamokintų jūs, kaip ką dary
ti, tai daugumas dvarų vargiai 
papultų į nagus visokių atei
vių vokieczių, maskolių ir lat
vių. Didelį palengvinimą 
musų žmonės galėtų rasti ir 
žinomame ukinįkų banke, ku
ris juk tam tyczia ir įsteigtas, 
kad palengvinti žmonėms įgi
jimą lauko. Pagal įstatymus 
szitų bankų gana, jeigu per
kantis laukų ukinįkas gali už
mokėti nors dalį tos sumos, 
kuri atsieina už lauką, o kitą 
dalį turi užmokėti bankas, 
kuriam paskui ukinįkas pa
mažu turi iszmokėti savo sko
lą. Nepažindamas areziaus 
padėjimo ukinįkų banko mu
sų kraszte, asz negaliu ant 
tikro pasakyti, kokią naudą 
turi isz jo musų ukinįkai, vie
nok, sprendžiant pagal tas ži
nias, kurias ramdame masko- 
liszkūse laikraszcziūse, nauda 
szita ikiszioliai buvo neperdi- 
dėlė. Kitaip žinoma negalėjo 
nei būti, kadangi pirma mas- 

koliszki czinovnįkai,kurie val
do ukinįkų bankus, musų 
kraszte neper daug rūpinasi 
apie reikalus musų ukinįkų, 
o antra ir patys ukinįkai, pri
pratę žiūrėti ant kiekvieno už
manymo maskolių valdžios 
kaip ant žąbangų parengtų 
ant jų prapulties, nelabai nei 
pūlasi prie szitų bankų, ypa 
ežiai kad ir prieiti prie jų, ne
pripratusiam žmogui, žinia, 
nelengva. Vienok, man ro
dosi, nesunku butų kur kas 
geriaus sudavadyti visą szitą 
dalyką, jeigu tiktai mes norė
tumėme priderineziai jūmi už
siimti. Musų žmonės nepri
pratę atlikti svarbesnius rei
kalus isz vieno susidėdami po 
kelis į tam tikras bendro
ves, kaip tai mėgsta daryti 
maskoliai, užtaigi pirmiausia 
reikėtų iszrodyti jiems kokiu 
budu jie, norėdami nusipirkti 
kokį nors dvarelį, geriausia, 
galėtų daryti tam tikras ben
droves ir taip susidėti savo pi- 
nįgais, kad paskui isz to ne- 
galėtiį iszeiti didelių ginezų 
ir apgavimų, parodyti kaip 
tokiūse dalykūse elgiasi žmo
nės svetur ir kaip dalinasi į 
gytą už bendrus pinįgus turtą; 
reikėtų taipogi placziai ir 
aiszkiai iszgnldyti visus įsta
tymus apie pardavimus dvarų, 
ypaeziai per licitacijas, iszaisz- 
kinti kas gali, o kas negali jų 
pirkti (ypaeziai Kauno ir Vil
niaus gubernijose), nū ko ir 
kaip gauti tam tikrą pavely- 
jimą stoti ant licitacijos, kada 
kur ir kiek sudėti taip vadi
namos kaucijos, kada iszmo
kėti visus pinįgus ir t. t., ant 
galo, kas svarbiausia, reikėtų, 
koplacziausia iszgnldyti visus 
įstatymus apie ukinįkų banką, 
iszrodyti kada ir kokiu budu 
galjma gauti nū jo paskolą, 
kokius rasztus dėlto jam pris
tatyti, kada ir kam dūti ko
kius praszymus ir t. t. ir tada 
be abejonės musų žmonės ga
lėtų turėti geroką naudą isz 
szitų bankų ir pats biurokra 
tizmas maskolių neatgrestų 

lietuvių nū pirkimosi dvarų.
Kalbant apie pavargėlius, 

negalima nepasakyti porą žo
džių apie musų elgėtas. Lie
tuvoje jieszkinys ubagystės 
yra iszsidirbęs ir dėlto szale 
tikrų koliekų, reikalaujanczių 
draugijinės paszelpos galime 
užtikti neretai ir drutus vyrus, 
kurie, ligoniu apsimetę, važiū- 
ja savo vežimūse su paeziomis 
ir vaikais, meitelukus vedini, 
isz vienų atlaidų į kitus; yra 
ir tokių, kurie miesteliūse tu
ri savo trobeles ar kai m ūse 
grinteles... /Tiems pavargė
liams pritil/tų, regisi, rasti 
prieglaudą bažnytinėse szpi- 
tolėse, bet kur tav? musų ku
nigėliai ažūt raiszų, aklų, kur- 
ežių ir kitokių koliekų priima 
tiktai drutus vaikėsus ir mer
gas į szpitolę, idant vasarą tu
rėti neapmokamą darbinįką! 
Taip raszo „Apszvieta“ ir ra- 
szo teisingai. Asz pats paži
nojau nemažai tokių kunįgų, 
kurie netik nepriima į szpito- 
les nusenusių pavargėlių, ma
žai ką pajiegianezių dirbti, 
bet apimdami savo parapijas 
net iszvaikė ir tūs perdaug 
nusilpusius ,,diedus“, kuriūs 
rado prie savo bažnyczių ir isz 
kurių nevienas buvo iszbuvęs 
savo szpitolėje po kelioliką 
metų. Nevieni vienog kunį- 
gai czionai kalti; nemažiaus 
kaltas ir tamsumas musų žmo
nių, jų nepripratimas rūpintis 
apie visūmenės reikalus. Pagal 
įstatymus pas mus prie kiek
vienos parapijos turi būti ke
letas taip vadinamųjų parapi
jos arba bažnyczios prižiūrėto
jų, iszrenkamųjų visos parapi
jos, ir szitie prižiūrėtojai drau
ge su klebonu turi rūpintis 
apie visokius reikalus savo pa
rapijos, užži u rėti jos turtą, kori- 
troliūti jos pinįgus (?R.) ir 1.1. 
Bet ar rastumėme visoje Lie
tuvoje nors vieną bažnyczią, 
kur szitie prižiūrėtojai, jeigu 
tiktai j)e lietuviai ukinįkai, 
žmoniszkai pildytų savo pa
reigas. Užtai gi nei nedyvai, 
kad ir musų kunįgai, tu rėdą-
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mi reikalą tiktai su tokiais Yra tam-tyczia maszinos, ku- 
„versziais nelaižytais“, ir ant | rios gali isziraukti isz bonkos 
visų parapijonų pripranta žiū
rėti, kaip ant kaimenės avių, 
kurios neturi nei kokio balso 
reikalūse savo parapijos, o ant 
aavo parapijų, bažnyczių ir 
viso ko, kas turi susiriszimą su 
bažnyczia, kaip ant szulinio,isz 
kurio jie, kaip tinkami [IR], 
gali semti sav turtus. Savo, 
mat, burna, anot to priežodžio, 
kiekvienam arcziausia!

(Dar ne viskas)

Apie orą.
Paimkime tuszczią bonką ; 

(butelį, plėszką), įstatykime į 
ją leiką, užlipinkime gerai 
plyszelius tarp bonkos ir lei- 
kos kaklų suszildytu vaszku 
arba suminkytu dūnos minksz- 
timu ir paskui pilkime į leiką 
vandenį: mes pamatysime,
kad vandū stovės leikoje ir 
ir nebėgs žemyn į bonką. 
Dėlko? Dėlto, kad bonka nė
ra visai tuszczią: joje yra 

Kaip akmū, žemė, 
stiklas, vandū, taip ir oras yra 
kūnas, kuris reikalauja sav 
viėtos. Kada bonka pilna 
vandenio, tai į ją nieko neįdė
si, neiszliejęs tiek vandenio, 
kiek vietos užima įdėtas į ją 
daigtas. Nemokyti žmonės 
sako, kad oro suvis nėra, dėlto 
kad jo nemato ir nesueziūpia. 
Tiesa, mes oro nematome, nės 
oras yra szviesesnis už vande
nį ir stiklą; mes jo ir nesu- 
cziūpiame, nės oras ne kietas, 
kaip akmū, ne szlapias, kaip 
vandū, o prietam mes nū pat 
užgimimo pripratę ėsame būti 
isz visų pusių oro apsuptais. 
Vienok tiktai pūstelk sav į 
ranką, o tūjaus pajusi, kad 
oras į ją atsimusza; iszeik 
vienplaukis ant vėjo, o tūjaus 
plaukai pradės judėti ir tu 
pajusi, kad oras esti, suprasi, 
kad oras yra kūnas, o ne nie-

oras.

Oras turi ir savo svarbumą:

orą: jei mes pirmą pasversi- < 
me, bonką su oru, o paskui, 
isztraukę orą, vėl pasversime, 
tai pamatysime, kad bonka su 
oru daugiaus sveria už grynai i 
tuszczią bonką. Mokyti, da
tyrė, kad kvorta oro sveria 
sziek tiek daugiaus, kaip dvy
liktą dalį luto; varszavinis 
kartis oro sveria 13 lutų. 
Tokiu būdu oras sveria labai 
mažai, palyginant su svarbu
mu kitų daigtų, bet vis gi turi 
savo svarbumą.

Oras yra būtinai reikalingas 
žmogui kvėpūti ir be jo žmo
gus negali nė valandos būti 
gyvas. . Vienok nevisur ran
da sav žmogus pakaktinai 
oro: visa žemė apsupta yra 
oro, bet nevisur lygiai. Jū 
areziaus prie žemės, jū oras 
yra tirsztesnis ir daugiaus sve
ria; ant augszcziausių gi kal
nų, kurių augsztis isznesza 
7—8 viorstus, oras yra taip 
retas ir lengvas, kad joks 
žmogus negali ten gyventi: 
žmogų apima ten silpnumas; 
ausise pradeda *užti; isz bur
nos pradeda bėgti kraujas — 
jei jis pabūtų ten ilgiaus, tai 
be abejojimo numirtų. Vie
nok oras esti ir kur-kas aug- 
szcziaus kalnų; mokyti sako, 
kad oras tęsiasi į 70 viorstų 
augszcziaus augSzcziausių kal
nų, bet; žinoma, ten jis yra da 
retesnis.

Gražus mėlynas dangus, ku
rį matome giedrią dieną arba 
szviesią naktį, tai ir nekas ki
tas, kaip tas pats oras. Oras, 
turėdamas storio daugiaus, 
kaip 10 mylių, sulaiko neku- 
riūs szviesos spindulius ir to
kiu budu darosi mums mato
mu. Panasziai atsitinka su 

Ištikiu: jei žiūrim tiktai per 
vieną ploną stiklą, tai mums 
rodysis, kad stiklas yra gry
nai szviesus ir neturi jokios 
spalvos (dažo); bet sudėk į 
daigtą 10 arba 20 tokių stiklų

Oras visu savo svarbumu 
gula ant žemės, gula ir ant 
daigtų, kurie ant žemės esti. 
Mokyti datyrė, kad oro slo- 
ginimas ant vieno ketvirtai
nio*] colio vietos sveria 16 
svarų, t. y. oras taip spaudžia 
tą vietą, kaip spaustų ją uždė
ti 16 svarų. Kadą gi žmo
gaus kūnas turi gana didelį 
pavirszių, aiszku, kad jį oras 
turi digoziai slėgti: datyrimai 
iszrodė, kad tas slėgimas ly
gus yra be biskio1 szimtui pu- 
dų! Toks svarbumas su- 
gniuždintų kiekvieną žmogų, 
o žmogus to svarbumo nė ne- 
jauczia. Dėlko? Dėlto, kad 
oras spaudžia žmogų netikt 
iszvirszaus, bet ir isz apaczios, 
isz szalių ir net iszvidurio; 
oras visur įsiskverbia per bur
ną, per nosį, per ausis ir labai 
smulkias 
ros.

Vandū 
daigtus, 
įbrisime į gilumą iki paežiam 
kaklui, kaip tikt galima ka- 
kėti, tai pajusime, kad vandū 
slėgia musų krutinę. Dėlko 
mes jaueziame, kaip vandū 
spaudžia mums krutinę, o ne- 
jaueziame, kaip spaudžia ją 
oras? Dėlto, kad oras yra 
įsiskverbęs ir į musų vidurius 
ir tiek lygiai spaudžia iszvidu
rio, kiek iszvirszaus: vandū- 
gi apsupa žmogų tiktai iszvir
szaus ir tiktai r 

spaudžia: 
neatliepia: 
cziame tą

skylutes musų sku-

taip-gi slėgia tūs 
k u riils apsupa. Jei

yra lengvesnis už daugelį kitų, pamatysi, kad stiklas iszro- 
bet vis-gi sziek-tiek sveria, do žalsvu arba mėlsvu.

P&rdūdu namą ir kroiną valgomą 
daiktą mieste Wilkes Barre dėlei 
priežasties sveikatos vieta yra gera . 
atsiszaukite po szi&m antraszu (gera 
vieta dėl lietuvnįko]. Frank Banovioz 

567 Northampton st. 
Wilkes-Barre Pa.

6

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio An

tano Rumszos, kuris paeina 
isz Kauno rėdybos, gyvena 
Amerikoje jau 12 metų.

Jeigu kas apie jį žino arba 
jis pats meldžiu, dūti man ži
nią ant szio antraszo:

John Rumsza
Parsons Luz. Co. Pa.

*

UMlio už laitas®.
“vienybe lietuvniku”.

iszvirszaus 
iszvidurio-gi nieks 
pertai mes ir jau-* 
vieną virszutinį

*) Ketvirtainis colis, t. y. plotas, 
turintis colį Ilgio ir colį ploczio.

J. Gruszas New Britain „l,oo 
P. Matutis New Haven »»l»oo 
J. Montvilla Cleveland „2,oo 
V. Daukszis Mahanoy Plainė „l,oo 
V. Gasakis Turners falls »>2,oo 
T. Vilkaitis Mahanoy Plaine „l,oo 
A. Dubuuckas „ „
A. Sadauokas Toluka .nL°°
A. Skladauckas Balto „l,oo
J. Vaicziulis Nothampton ■ „2,oo
M. Brasas S. Boston „l,oo
P. Jftzaitis Union City *„l,oo
J. V. Gagznas Hesperia „l,oo
T. Migauckas Worcester Mass. „2,oo 
M. Krakauckas Ashley „2,oo
J. Žukauskas Plymouth h2,oo"
E. Steiger & Qo New York „2,oo
A. Vaitulionis Luzerne „2,oo
W- Szpukautdcas Northampton ,,2,oo
J. Abraczinskas Shenandoah „2,oo
K. Siusk Roxbury Foils „l,oo
J. Janukun ,, ,, „l,oo
A. Kangiser Dolgeville »2,oo
P. Lazauckas Seenandoah »2,oo
J. Skrimkas New York „2,oo
A. Matulaitis Pittsburgh
K. Toreila Waterbury „l,oo

GOLD 
Filled 
WATCH

Dėl padarymo reikalo. PARDAVINĖ81MK per QQ dienų tvirtu* paaukaft- 
(tua ADYNINĮKU8, vertumo >25 oo ir 100 10c. cigarų — uft 95.

18ZKIHPK axitą apgarėinimų ir prlsiųelc m nine, prid&daiuas aavo adre
są, o inea t&Jaua prialųaime tav per expreaa'u 100 „Perfecto" 10c. dgąfų, •/- 
klu au paauka&tu adynln|ku, vyriaxku arba moterlaxku, au galvuke niauka* 
maa, gerai eina, drūtai ir gražiai padarytas, ypaca gvarantavotaa ant 80 metų. 
Apžiūrėk expreea'o office adynin|ką ir cigarua, ir jeigu tav paaldaboe, pasi

imk J&m aav, užmokėdamas ir kasatua priaiiintlmo. Mes nepard&daino vienai ypatai daugiau, 
kaip 8 adyntn|kua ir 8 bakaua cigarų, idant visur pragananti savo cigarua. Paraezyk t&jau muma ir 
prieiųsk >5 96, o gausi nd musų apart adyninįko ir cigarų, dovanai paaukautą lenclugė)|.

WESTEBN UNION M’F’G- CO 281 Wabash Ave. CHICAGO, 111.



Lietuvininku

Diedai.
(Strijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
JPeryuldt isz lenkiszko Aleksandras G ui utis.

(Tąsa)
Kaskart su didesniu bludijimu:
Pęiesz vaikus ir tautą turgvietėje iszrokavo,
O kas norįs isz tų vaikelių ar isz tautos, 
Atėjęs kunįgui tarė prie spaviedpės szventos...
Su didesniu bludijimu:
O gal tu manę iszkvotei prie spaviednės tokios?
K u n į g a s . O kam mums toji spaviednis,vylius ir iszkvocziai 
Nors dyvnumi kamūliumi gailestį painioji, 
Bet keno vizius nėr atczipęs jausmdse visai, 
Tam paslaptis tavo iszpainiojįmui lęngvioji.
Puste Inįkas. Teisybė! bet tai nekantra žmogijos, 
Kad kas visą dieną kenczia skaudulį szirdies, 
Naktyje ateina mislys prie galvos, 
Tada žmogus nežino, ką sapne iszplepės.
Seniai turėjau tokį patį atsitikimą, 
Po pirmojo pamatymo, namo pagrįžau, 
Ir niekam žodžio nesakant, miegoti nuėjau. 
Kad rytmetyje motinai atnesziau sveikinimą, 

' Kas yra? — Kalb prie manęs, kad toks esi maldingas?
Meldies, duksauji laike visos naktelės, 

, Litaniją kalbi prie Szvencziausios Panelės? 
f Supratau — ir vakare duris užrakinau. 
/ Bet dabar negaliu būti lygiai atsargingas: 
Ž Namu neturiu — ten patalai, kur atėjau. 
? Tankiai kalbu sapne - mislyse kaip ant vilnies, 

. | Audra ir užimąs audros, 
| Sublizgės ir velik subreksz.
7 Daugis žemių susiklijūs,
/ Kokiumi tai sutvėrimu aiszkįtis suspės, 
| Ir apent kasžin kur nubėgs.

Viens tik visūmet iszsvajotas pavidalėlis:
X Ar putų smiltį, ir veiziu į žemės gilybę, 

Blizga, kaip vandenyj iszaiszkįtas mėnužėlis;
:'t Negaliu dasiekti, bet ansai blizga ant augsztybės, 
/ Ar viziumi szaunu į mėlynus augsztumėlius,

Paskui mano vizių į aplinkybes,
Plaukia paveizde aniolo gražybės,

< Tenai, į augsztūsius dangaus kalnelius;
Ir kaip arelys ore sparnais guls,

k Veizėdamas augsztyn:
Sustos, ir isz augsztosios debesies,
Koliai patsai ant pauksztelio nupuls, s
Jau užmuszė jį vylyczia akies;
Nejud, vienoj vietoj sparnus skieczia
Neva žabangūse įkliudytas,
Ar prie dangaus sparnais prikabįtas,
Taip anoji augszcziaus manęs szvieczia!
Giesį;
Ar saulė svietui siuncz versmę szviesos,
Ar apsitrauk tamsus rubai liūdnos nakties, 
Žvalgaus mylimos ir paskui vjeūs, 
Bet ji nesumanimi, norįs prie manęs,

Szitai kad ji priesz akimis mano atsistos, 
O viens esu lauke ar po girios paviesiumi, 
Veltai liepiu tylėti, liežuvis neisztrivos, 
Tarsiu prie jos-žodelį, pavadįsiu vardumi, 
O žmogus blogas nugirst! - Taip sziądien ankstybai, 
Nejucziomis manę nugirdo viltviliszkai.
Tūjaus sakysiu: dar atmenu - buvo rytas, 
Pirm keleto adynų iszsipylė lytus, 
Lankose skleidies ūkas, kaip dulkurni sniegai, 
O pievose rytmeczio rasa blizg žemcziugais, 
Žvaigždės isz nakties, skendo mėlynūse spėriai. 
Viena tik man szvieczia rytmetinė žvaigždelė, 
Kurią tada macziau ir regiu kožną dienelę. 
Ten prie triobėlės. ..
Pasisergėjęs:
Ka ka, jau klaidžioju - nubėgau skersais keliais! 
Tai ne apie tą rytą!. . A! meiliszkas dūkimas. . . 
Prakeiktasis galvelės mano apsvaigimas!. .
Paskui pertraukos atsimena:
Buvo rytas, kada mislijau, vaitojau, 
Smarkus vėjas putė, lietus viedrumi liejo! 
Po mažumi krumeliumi galvą paklojau, 
Su malonumi nusijūkimu:
Tūmi laiku tas niekvertis manę girdėjo,
Bet nežinau ar tik vaitojimą,
Ar jos vardo m i navoj imą, 
Nės tas krūmelis arti stovėjo!
K u n į g a s . A! jaunikaiti, vargingas tikrai, 
Kas gi tavę girdėjo? ką sakai?
P u s t e 1 n į k a s .
Svarbiai;
Kas? - vienas kirminėlis mažasis, 
Kuris tucz prie galvos slinki nėjo, 
Joninis kirminėlis szvietancziasis, 
Ak, koks tai žmoniszkas sutvėrimas!
Jis prie manęs prislinkęs kalbėjo, 
Turbuti geidė manę teszyti: 
Vargus žmogau, kam tas vaitojimas? 
Ei, gana nusiminimu grieszyti!
Kas kaltas, kad mergelė gražioji, 
Kad jautrus esi, ne tu kalczioji! 
Veizėk, dar kalbėjo kirminėlis, 
Į szaunanczią isz manęs kibirksztelę, 
Kuria aiszkinas visas krūmelis, 
Pirmai isz to jieszkojau pagyrimo, 
Dabar matau priežastį prapūlimo, 
Nės sumasin piktą neprietelį.
Kiek brolių mano sujėdė bjaurus driežai!
Dėlei to keikiu dabinanczią manę gražybę, 
Kuri manę vargszelį prie smerties privarys, 
Noriu, kad ta kibirksztis užgestų visai, 
Bet ką daryt? nemano valdžia iszsipildys, 
Kol gyvasczio, tų kibirkszczių nėgės szviesybė.
Paskui pertraukos, rodydamas į szirdį:
Taip kol gyvasczio, tų kibirszczių nėgės szviesybė!

(Toliau® bus.)



r.

52 Vienybe
Plymouth, Pa., 21 Sausio 

S. Bagdanavyczius atidarė ant 
Main str. puikų saliuną (kurį 
Semsis turėjo).

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

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

HamlettmciAf. biroatn bąli

8*1U4

75c.

Uitilraam
Jogei geriausias ir pa- 
kajinglaiisiat vartoja
mas Automatic, biat
rial sxannanantis, pats atsiloeze, | vi
durį mnez.antls Revolveris sldabrūtas, gurno ran
kena, patronai gali būti reikalaujami 22, 32 ir 38 
Callbro, visur parstduda už $15.oo. Iszklrpk sai
tą apgarsinimą ir atsiųsk drauge 75 c. o mes tav 
prisiusime frevolverj per oxpreaą, kur damokėel 
dar $2.oo po peržiūrėjimui, arba atsiųsk $2.75 ir 
20 e. markom, tai mes prisiusimo tav per pacztą.

KIETUMO BBOS. ė CO., 
62 Fulton Str., NEW YORK City.

14 prabos paauksūtas. 
I.Hžkirpk azltą apgarsinimą Ir 
prlalųsk mnms, pridedamas sa
vo vardą ir adresą, o mes prisiu
sime tamlstai azltą laikrodėlį 

per expreaa'ą dėl peržiūrė
jimo. Gvarantavotas ant 5 
metų; lencingėl| ir pagraži
nimus taipgi sykiu prisiusi
me. Tamlsta apžiūrėk jį Ir 
leign patiks, užmokėk mn- 
mis$2 50ir laikrodėlis bns 
tainietos. Jis yra pnlklai 
padarytas ir geriausiai ant 
-visto nž t&s pin|gus laiką 
rodantis; jis taipgi iszrodo 
tikrai auksiniu ant pažiū
ros. Kaszyk szlądlen, jol- 
gu nori lezto pasinaudoti, 

4zA nės tokios progos niekados 
kitąsyk neturėsi.

Ddnelalczio pavasario linksmybė* 
Konradas Valenrodas — 
Tėvynlszkos giesmės — 
J&kaunos dainos ,, 
Naujos dainos ,, ,
Birutės dainos „
Tėvynainių giesmė* „ 
Petro Armino rasztai '— eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

p aras zy ta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Km teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz. lietuvių gyvenĮmo 
Pajudįkime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraižyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgntėr ,,Kas teisybė tai ne melas 

PMaka apė Hz.aktabuzlus (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Vaikų knlngelė „ 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ton ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rasztin|ką 
Senis M ak rick as 
Vakaras Tilviko pirktelė
Gyvenimas Stepo Itaudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalia 
„Sztaulėniezklo Senelio”!

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Kninga dėl iszsimoklnlmo rokundų
Kningadėl Iszsimoklnlmo visasvietlnėe kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo „ 
Grtesznlnkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai „ ,
8zkala su kalba „
Prlesz.auszrls „ ,
Kaip įgyti plnįgns ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 

I Lietuvos gaapadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1805 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c , dėl perkupcztų po 
Kalendoriai ant 1889, (890 Ir ant 1801 m. po 

' įvairios dvasiszkos k+įgos.
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų Ir di 
džioeios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Hzventųjų’* „ „ „
Iszguldlmas metiniu s^wenczlu 

labai naudlnga-kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra griekasT 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n Adai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų „ 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumenlją nuspakajįtl 
Vadovas į dangų „

Į Prlaigatavojlmas ant sraerczlo 
Draugija dėl dnszlų „ 
Lietuviszkos mlsztos „ 
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka] 30c, 

hjMUov [mazurka] 40c.
Paveikslai [abrozai].

Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c. 

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po ėcentua.

15c.

20e.

15c.

»»

15c.
5. 

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

15c.

«5c.

The National Mfg. & Imuortins Co.,
33.4 Dearborn str., CHICAGO, 111.

1,00.
50 et 
200c

25 et. 
20 et. 

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

25c.

10c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Zemalczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas ui 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žlamlaplala „
Ltetuvlsz.kos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žernalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, p aras z ė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 
Boleetawas arba antra dalis Genowetos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą . 

žydo ir piktą angynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalcz.ių karalienė Ir lazgrtovimas Kauno 

pillee 1362 m., du pulkus drainatai 
paraižyti AlsksandrJ Gužuczio, 

Hlstorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
. „ „ „ atsitikimai

Hlstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neanolto Ir apie Petrą karelvj 40c.

Hlstorlje isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj' 30c.

Isz po budąllo kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. ;40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ ,, ir Lietuvio Sapnas « 50c.
Jurgis Mltoslawskls •— — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

Unljotų po valdžią maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pustelnĮko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz tajko 

80 ct.

5c. Ir

5C. 
15C.

5C. 
10c. 
20c. 
20c. 
20c. 
10c.

,, „ ponawojitno Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsyttkimu Įsa 

„ „ cz.esn wajnoa 1863 metu
Prawadnlkas angeiskos kalbos neabdar.

40 ct. 
11,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszyinas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Rinalda Rinaldinas ,, ,, „ $1,50 ct.
Senowee apraszymas apie Duktery

,, „ Filypo Karejwlo 50 ct.
8umyszymaa arba bajtne tūry dydelee akis 
Tykra tejsybe isz Buwalku gubernijos 
8zwleea Diewo ,, ,, ,,
Vitkus Persų Karalius, „ ,,
UZsystanawlk ant to geraj „ „
Witaslr Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Dooklecijana 95 ct.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.,

Aukso Altoriui, arba Szaltlnls danglszkn skar- 
btj 2.00 iki 3 OO.
Garbe D lew u j ant auksz lybės „ „ ,, $1.50. 
Bais m Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanttczkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanttczkų

15c.

10c.
10c.

75c.

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

1.00c.

65C.
10c.
40c.

75C.
ftdorhzkos doa-d^zkoi įtalpos knįc/os^ 
Gyvenimu Vlerzpatlea Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Azwencslansioa Marijos Panos 
Sopulej Motyn^e Diewo ,, ,,
Bvangelljos anpulkeis apdarais
Gywentmij Szwentujn, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal( po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Etebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente
Tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
l'rumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakonystės kuulugus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime bntl dėkingi arba 

nedėkingi, graži knigntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai an lenksianti pat 

krlkszto Lietuvos

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

ii ii

ii

>i

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

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

10c. 
5C.

15 c\
65 et.
25 et.
50 et.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, freoofebanf*- Our fee not due 
until patent is allowed. 3*4 page Book Free. 
H. B, WILLSON A OQ-.* ttoruevm at Law, Opp-T. "l a*. oacT W ASlllNOTON, D. O.

Paveikslas!

ŽIponM bei žlponė „ ,,
Žirgas Ir valkas „ ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztls 
Ąple senovės Lietuvos pilis „

Knįgos poeliszkos.
Senkaus Jurgis ,, „
YUolloraada, pulkus poem a tas isz

HqqvH lietuvių gyvenimo, 2 ko|gua

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

15c.

1.23c.

LOONOS SPAUSTUVES.
Lietuvos istorija, ni seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m., 
Slmauo Daukanto. Kninga pirma, 

gąunąuąą už 1,50c*

"A

PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Jeigu sziezia atke 
liausi,

Tai pas Pauksztį vi 
skiį gausi.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Nori gražų tautiszką paveikslu, 
nusipirk paveikslu „KRAŽtH] 
SKERDYNE". Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
naimlso paminklą to kruvino atsiti
kimo. Preke 50 centų.
Adre’“ A. Ossowski,

337 Noble str., Chicago Ill.

Pas Lietuviszką GRABORIŲ

Geriausi ir pigiausi I

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

Wilkes-Barrė’je, Pa.

1PfcTENT.š
CAN I OBTAIN A l’ATĘNTf For fi 

prompt answer and an nonest opinion, write to 
M CNN de CO., who have bad nearly fifty years' 
experience In the patent business. Commnnlca- 
tlons strictly confidential. A llnndnook Or in
formation conoernlnu patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific itooks sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice in the Scientific A mericaw, 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. S3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, *2.60 a year. Single 
coplea, *23 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plana, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN A. CO., Naw Yoke, 301 Bhoadwat.

Tikras 
m I>zicgoreH8

Atsiųsk szitą apgarsi
nimą bu savo pilnu ad- 
roseu, o inęs atsiųsime 
tikrą ELGIN DZIK- 
GORĖLĮ dykai ant 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai 11 prabos ankso 
ir vlBim innterljolas isz* 
rodo tokn kaip tikro 
ank8O dziegokėlie už 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 

metų. Peržiurėkk 
atydžlai ant express 
olllce ir jeigu mislijl 

' kad gerae pirkinys,* tai 
užmokėk express agen
tui $0.25 ir expresso ka- 
Bz.tus, o dziegorėlis bus 
tavo. O jeigu noridat- 
lų lenciūgėli, atsiųsk 
50c. sykiu su orderiu, 
pacztavaia ženkleliais

arba money order, tai men prisiusimo tav isz gero 
inaterljolo auksu pleit(tą lonclugėl|, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9 25 su orderiu, lenciūgėli gausi dy
kai. Antraezas ezloka:

Wutoli <Dot
Masonic Temple, CĘICAGO ILLi-

r
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