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Plymmii, Pa., 20 Sausio.
Jeigu palyginti Amerikos 

lietuvius, atvykusius isz Lie
tuvos, su tėvynėje gyvenan- 
cziais, kas link tautiszkos dva
sios, be apsirikimo galima sa
kyti, kad Amerikos lietuviai, 
abelnai imant, toli virszija ta
me dalyke Lietuvoje esanczius. 
Jūse, mat, iszsipildo žodžiai: 
jeigu nori iszmokti mylėti sa
vo tėvynę, apleisk ją nors ant 
tūlo laiko. Myli Amerikos 
lietuviai savo senąją tėvynę, 
gal, netiek isz persitikrinimo, 
kad kiekvienas privalo mylėti 
savo tėvynę, savo tautą, kiek 
isz prigimimo; žmogus isz pri
gimimo myli savo krasztą, ku
riame gimė ir užaugo. Ypacz 
ta prigimta savo szalies meilė 
atsiliepia žmoguje, kada jis 
tą szalį apleidžia. Tacziaus 
ta tėvyniszka meilė ir Lietu
voje kasmet apima vis didės 
nius varsnus žmonių, kasmet 
vis ji labjaus į jūs, ypacz į 
jaunesniūsius, įsikerėja.

Veizint į Lietuvos naują 
gentkartę, reikia džiaugtis, 
bet žiūrint į Amerikos lietu
vių atželas, szirdį skausta, nės 
ji matomai žūsta dėl Lietuvos 
ant visados. Amerikoje gimę 

' lietuviai bei lietuvaitės, dar 
kūdikiais būdami, geriau ang- 
liszkai szneka, negu lietuvisz- 
kai. Tankiai ateitai ko, kad 
tėvams sunku su savo vaikais 
susisznekėti, nės tėvai nemoka 
gerai angliszkai, o vaikai lie
tu viszk ai. Nemažai pagal i aus 
yra ir tėvų, kurie nenori, kad 
jų vaikai nū mažumenės lie- 
tuviszkai sznekėtų — kas isz 
to lietuviszko, sako — gi už
augs, iszmoks. Ir isztieso, 
tankiai galima patėmyti, kad 
lietuvių tėvų sūnūs arba duk
tė iki deszimte dvylikos metų 
beveik nieko tėvyniszkos kal
bos nemoka. Tik tada, kada 
paauga, ir pradeda draugay- 
tis su isz Lietuvos atvykusiais 
lietuviais ir lietuvėmis, prasi- 
mokina, o kartais ir gerai isz 
rąoksta savo tėvų kalbą. Bet( 

tai daro ne dėlto, kad jiems ta 
kalba patinka, kad jie ją my
li, ale taip sav dėl reikalo. 
Tai patvirtina szis abelnas pa- 
tėmijimas: susiėję du Ameri
koje gimę lietuviai bei lietu
vaitės, pagaliaus ant lietuvisz- 
kų susirinkimų, zabovų, nors 
abu gerai mokėtų lietuviszkai, 
nekalbės, bet marma sav ang
liszkai. Mažą naudą taipgi 
tame dalyke atnesza kur ne- 
kur įsteigtos lietuviszkos 
mokslainės, nės ir tenai ang- 
liszka dvasia ima virsziį ant 
lietuviszkos. Tokiu budu 
žūsta Amerikos lietuviszką 
nauja gentkartė ant visados, o 
su jaja ir visas turtas, įgytas 
kruvinu triusu jos tėvų. Jei 
taip darosi su vaikais tėvų, at
vykusių isz Lietuvos, tai kas- 
gi darysis su vaikais ežia gi
musių lietuvių. Jūse tur
būt nei ženklo lietuviszkumo 
nebus, jiems jau nereikės lie
tuviszkai mokintisi, kad su 
savo tėvais bei giminėmis su
sisznekėti — jie mokės gana 
gerai angliszkai.

Labai sunku įgyti tūs lietu- 
viszkus amerikonus dėl Lietu 
vos. Rodosi, iszganingiausiai 
butų, kad Lietuva susilauktų 
liūsybės dar kol gyvi tų ame
rikonų ir amerikonkų tėvai. 
Jie beveik visi inislija grįsz- 
ti į Lietuvą nors numirti. 
Taigi, jeigu Lietuva turėtų 
liūsybę, netikt emigracija su
silaikytų, bet kasmet grįsztų 
pulkais lietuviai su paeziomis 
ir vaikais į savo senąją tėvynę 
ir tokiu budu tie amerikonai, 
apsigyvenę Lietuvoje, atgytų 
ir taptų tvirtais tėvynainiais.

Žinoma, dėl prilaikymo lie
tuviszkos kalbos tarp Ameri
koje gimusių lietuvių neatbu 
tinai reikalingos yra atsakau - 
ežios lietuviszkos mokslainės, 
kuriose lietuviai ir lietuvaitės 
netikt iszmoktų lietuviszkai 
sznekėti, skaityti ir raszyti, 
bet taipgi apsi pažintų su vei
kalais savo tautos, ir įgautų 
jūse lietuviszką dvasią. Jei
gu Amerikoje gimę lietuviai 

ir nesznekėtų lietuviszkai, ta
cziaus, jeigu tiktai jie turėtų 
lietuviszką dvasią, savę lietu
viais vadintųsi, ir savo tau- 
tieczius Lietuvoje gyvenau- 
ežius szelptų ir užtartų. Bet 
bėdos, kad mes dar neturime 
tokių inokslainių, o ir tėvai 
nelabai rūpinasi apie apszvie- 
timą savo vaikų. Nedaug kas 
pabaigia isz lietuviszkų vaikų 
randavas elementarnas iszka- 
las, o kad leistų kas savo vai 
kus į augsztesnes mokslainės - 
gimnazijas (seminarijas), uni 
versitetus, beveik negirdėti, 
nežiūrint ant to, kad yra gana 
tėvų turtingų ir vaikus turi 
jau nemažus. Kam, jie sako, 
tas mokslas, juk ir mes be 
mokslo, bei visai mažą turėda
mi, netik pragyvename, bet 
pagaliaus ir turtą sudėjome. 
Nemena jie ant to, kad priesz 
kelis bei kelioliką metų, kada 
jie atvažiavo, visai kas kitas 
buvo, negu dabar, o dar už- 
keliolikos metų vėl bus kas 
kitas. Dabartės su tokiu 
mokslu ir gabumu, kurio 
priesz kelioliką metų užteko, 
labai sunku arba visai nega 
Įima į ką gerą įsigriebti. 
Antra, tie musų tautiecziai, 
kurie sziądien džiaugiasi dides
niu bei mažesniu turtu, jeigu 
jie butų turėję daugiau mok
slo, butų, gal, deszimtį sykių 
augszcziau stovėję, negu da
bar. Tai juk patvirtina kitų 
tautų ateiviai, isz kurių tūli, 
atvyko be skatiko į Ameriką, 
o sziądien jau milijonus skai
to.

Teisybė, isz tėvynės atsivež
tas mokslas nedaug ką gelbsti 
Amerikoje, ypacz nemokant 
angliszkos kalbos, bet kas ki
tas mokslas apturėtas ameri- 
kiszkose mokai avietėse, nežiū
rint ant to, kad jis savo pra
kilnumu negali lygintis su 
europiszku.

Taiposgi, jeigu Amerikoje 
gimę lietuviai, pabaigtų ang- 
sztesnius mokslus, tapdami 
advokatais, inžinieriais ir ki
tokiais profesijonalistais, be 

'abejonės jie nesigėdytų lietu- 
'viszko vardo, bet pripažinda
mi savę lietuviais, savo tautą 
užtarti! visokiūse dalykūse ir 
lietuviszką vardą pakeltų.

Tikras mokslas ir apszvie- 
timas gali naują lietuviszką 
gentkartę Amerikoje užlaiky
ti nū isztautėjimo, kitaip ji 
pražus dėl Lietuvos.

— Sulaukę daugiau rank- 
raszczio Lietuvos istorijos, 

•pradėjome ją sziame numery
je talpinti ir varysime toliau, 
kai Į) kad pereitą metą darė
me. Todėlgi, norintiejie ap- 
sipažinti su praeite savo tau
tos, teiksitės atydžiai kiekvie
name numeryje ją perskaityti.

— Kiekvienam savo abo
nentui kaipo dovaną iszsiun- 
tėme lietuviszką Amerikoje 
atspaustą kalendorių.

Isz Lietuvos.
>Sb/?vz7D/ rėdyba. Kada 

truputį pirmiaus užrubežiniai 
laikraszcziai pradėjo garsįti, 
kad naujasis caras, užžengęs 
ant sosto, tūjaus atstatys senū- 
sius augsztus urėdnįkus, o ant 
jų vietos iszkels kitus, pagal 
savo szirdį, — maskoliszki lai
kraszcziai pradėjo ginti, kad 
jokių atmainų negalima pri- 
jausti. Dabar pasirodo, kad 
užrubežinių laikraszczių butą 
teisybės: vos sukako trys mė
nesiai nu myrio Aleksandro 
lll,o jau keli augsztesniejie 

Jurėdnįkai eina szalin. Ir 
taip: Gurka, mus, t. y. Var- 
szavos apskriezio general-gu- 
bernatorius, turi apleisti savo 
vietų; ministeris kelių susinę- 
szimo, Krivoszeinas, „jam pa- 

' ežiam pasipraszius“ atleistas 
nū tarnystes; dabar-gi ir vėl 
gudiszki laikraszcziai padūda 
gandą, kad ir Vilniaus gene
ral-gubernatorius, Orževskis, 
savo vietą „apleidžia“. Taip 
man tikrai... . kaip ant syk 
suvis ne mažai didžiūnų, pasi
dalinusių su caru despotiszką 
valdžią, eina laukan, ypacz jei 
da prie jų skaitliaus pridėsim
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garsų fanatikų PobiedonoMce- 
vą, buvusį ober-prokurorą 
Sinodo, tų Pobiedonoscevą, 
kursai laikomas buvo tiesiąją 
ranka Aleksandro III, o kur
sai ne kiek pirmiaus už augsz- 
cziaus paminėtus didžiūnus 
tapo pavarytas. Sakykit! 
kaip tai greit szio svieto didu
mas dingsta!

Berots, ne suvis dingo didu 
m as tų valdonų, caro paramų. 
Pamirszus apie kitus, apie k u 
riūs man ne taip rupi, imkim 
nors Gurką, kursai truputį 
pirmiaus turėjo ir ant manęs 
valdžią ir galėjo be jokio pa- 
siklausimo administratyviszkai 
nusiųsti nors ir į Si beriją, už 
jaib ką. Tai gi tas Gurka, 
nors jau dabar nėra general
gubernatorium, vienok jam 
dėlto karūna nū galvos nenu 
krito: už jo darbus, už ku
ri ils greicziaus reikėtų jį pa
karti, tapo pakeltas į feldmar 
szalus. Feldmarszalui, sako, 
yra paskirta įstatymais 60,000 
rublių algos, o da Gurka ir be 
to paibelis žino už ką gaus 
12,000, taigi jo metinė alga 
isznesz 72,000 rublių. Tai 
kur vargdienių pinįgai su
plaukia — kiek už tūs pinį 
gus galima butų neturtėlių 
paszelpti, o tas viskas į vienus 
nastrus suveina!

Į vietą Gurkos, ciesoriszku 
reskriptu ’ nū dienos 20 Grū 
džio 1894 m. (1 Sausio 1895 
m.), yra paskirtas griovas 
P. A. Szuvalovas, kursai bu
vo pirmiaus ambasadorium 
Berlyne. Abel na nūmonė 
yra tokia, kad Szuvalovas bus 
be sulyginimo geresnis už 
Gurką.

Yra nekurie ženklai, kurie 
tarytum patys į ausį kužda, 
kad maskolių valdžia dvejoja, 
ar atidūti lietuviams spaudą,’ 
ar ne. Pereitą sykį rasziau, 
kad Vilniaus cenzūra perleido 
vieną Aiszbės elementorių. 
Dabar pasirodo, kad da keli 
ekzemplioriai to elementoriaus 
parėjo žįgune, cenzūros ne
trukdomi. Kastai — juk jie

lotyniškomis raidėmis spaus
ti ? Arba, ve, tai ką reiksztų: 
pas nekuriūs mokįtojus kaimo 
pradinių mokyklų atėjo nū 
valdžios apie porą deszimczių 
klausymų, ant kurių jie turi 
atsakyti. Klausinėja tenais 
vis tik apie lietuvius ir jų knį- 
gas: ar daug lietuvių moka 
skaityti? kaip isz knįgų mel
džiasi, tai kokias knįgas var 
toja, ar su lotyniszkomis ar su 
maskoliszkomis raidėmis? 
Koksai procentas (nūszimtis) 
vartoja knįgas su lotyniszko
mis litaromis, o koksai su 
maskoliszkomis? ir t. t. Kam- 
gi maskoliai apie tai klausi
nėja? Man rodos, kad jie no
ri apsicziupinėti, kaip tarp lie
tuvių yra su lietuviszkomis 
knįgomis, kad paskui apsi- 
czilipinėjus nuspręsti, ar grą- 
žįti lietuviams spaudą, ar da 
luktelti. Labai gali būti, kad 
szio k i ar toki atsakymai už
klaustųjų turės nemažą įtek 
raę ant pagrąžinimo mus spau
dos.

Kada gausiu į savo rankas 
tūs klausymus, prisiųsiu jūs 
,,Vienybei“. Nežinia dėlko 
tie klausymai yra atsiųsti ne 
visiems, tik nekuriama kaimo 
mokįtojams. Ar tai valdžia 
tik tų, ant kurių labjaus pasi
tiki, klausia, ar tiesink misli- 
ja, kad visų klausinėjant per 
daug atsakymų butų, ką gali 
žinoti? O gal vėliaus atsiųs.

Tarpkalėdis pasibaigė, o su 
jūm trukszmas služaunįkų. 
Paūžė jie, kaip kas metas, 
kaip kur net per daug: Tar- 
pucziūse (prie Senapilės) įsi 
linksminę bernukai taip su- 
muszė senyvą žmogų, Baltru 
konį, kursai norėjo jūs pa- 
drausti, kad žmogelis vargiai 
galės pasveikti. Keli berniu
kai patupdįti už jį laukia, 
kaip iszras jų kaltę tyrinėto 
jas.

Žiema lengva, po kelis ląipi 
snius szalczio; sniego mažai, 
kaip kur nė su rogutėmis ne
galima važiūti. Ne vienas 
važinėja ratais. J. Vėžys,

— Vilniaus rėdyba. Mer 
ki-nės „ucziliszczos“ mokįtoja4* 
Drėko yra bjaurus žmogus. 
Vaikus musza, kaip koksai 
budelis, ir taip baisiai keikia 
prie vaikų, kad plaukai ant 
galvos gali pasistoti. Bjau
rus maskoliszkas keiksmas, 
kuriūra keikia motiną, tovie- 
nio ant - jo lupų. Ir toksai 
mokįtojas, kurį tūjaus reikėtų 
su kuceis iszvyti, mokytojaują 
sav, kaip vyras, ir niekas jam 
nieko. Teisybė, vienas tėvas, 
kurio vaiką sumuszė, ketino 
skųsti savo „uczitelių“. Bet 
ketinimas ketinimu, o skųsti 
greicziaus ne skųs. Tūm tar
pu p. Drėko keikia ir musza 
vaikus.

Pereitą žiemą tas nedorėlis 
važinėjo po kaimus su žanda
rais ir taikėsi, ar ne sugriebs 
kur „daraktorių“ bemokinant 
vaikus lietuviszkai. Žmonės 
įsibaugino, ir szymet negirdė 
ti, kad mokytų kur „daraktoV 
rius“. Klausėsi vieno kaim/ 
ukinįkai žandarų, ar neda 
leistų jie mokyti vaikus per 
žiemą lietuviszkai, o žandarai 
jiems atsakė, kad malonu bu
tų paimt „po asminki“ javo ir 
uriadnįkas dūtųsi nusiglostyti, 
tik su „uczitelium“ Drėko ne 
galima atsitaikyti.

Tas mokįtojas savo pasiel
gimu taip atstūmė nū savęs 
lietuvius, kad į jo „ucziliszą“ 
susirenka tik pusė tiek vaikų, 
kiek susirinkdavo kitą syk? 
Da geriaus! Ką beklausyti 
maskoliszkų keiksmų ir gerti 
susirusinimo smarvę, tegul ve
lyk vaikai namieje ant pe 
cziaus voliojasi ir nū tėvų mo
kinasi lietuviszkai slebizavoti. 
Tik tiek negerai, kad neatsi
randa nieks, kas pamokytų 
tokį bjaurybę. Drėko, jei ne 
kitaip, tai nors skundžiau t už 
muszitną vaikų ir nemoralisz- 
ką pasielgimą, kursai tvirki
na jaunus jo mokytojus.

Įstabu, kad czionais tėvai, 
nors patys poteriauja lietu
viszkai ir isz lietuviszkų knį- 
gų, vaikus pradeda mokyti

ant lenkiszko elementoriaus, 
ir tik paskui dūda lietuviszkaa 
knįgas. Yrą czionais tokia 
nūmone, kad vaikas pramokęs 
lenliiszkai greicziaus persiima 
lietuviszkai. Teisybė, kad 
„pramokęs“ lenkiszkai, grei 
cziaus lietuviszkai persiima, 
bet pakol lenkiszkai „pra
moksta“, lietuviszkai gerai- 
iszmoktų ir nebūtų taip nobo- 
du mokyti.

V. Stagaras.

Isz Vilniaus, Kauno, Gardi-
no ir Minsko rėdybų pernai 
iszvežta medžių isz miszkų į 
Prusus, pagal laikraszczių pra- 
neszimą, ant dviejų milijonų 
rublių, nors 1888 mete, tai 
yra, pirm miszkų kirtimo už
draudimo laiko nū valdžios, 
miszko buvo iszvežta ant trijų 
milijonų rublių. Kūdaugiau 
medžių iszsiunczia Minsko 
rėdyba, o paskui Gardino. 
Medžių upėmis leidimas Kau
no ir Vilniaus rėdybose pas- 
kutiniūse metūse baisiai pa
mažėjo, nės tū-ie rėdybose 
miszkų baisiai daug isz kirsta, 
nors ir taip isz tų dviejų rė
dybų iszvežama kas met me
džių ant pusės milijono rublių.’ 
(Vii. Vest).

— Vilniaus miszko - sar
gybos komitetas uždraudė O J 
kirsti: 1) miszką Vaiteszisz- 
kių dvaro, Vilniaus paviete, 
ant 5-6 desetinų platybės, 
prie Polonskių prigulintį. 
Tas miszkas auga ant Nėrio 
upės kraszto, ant augszto sau
so kalno. Miszką iszkirtus, 
galėtų toje vietoje smiltynai 
pasidaryti. 2) Miszką Za- 
polcų - Trabų dvaro, Aszme- 
nos paviete, ant 80 desetinų 
platumo, prie generolo Bože- 
ranovo prigulintį. Tas 
miszkas taipojau auga ant 
augszto smelczių kalno, kurį 
iszkirtus galėtų taipo jau 
smelcziai pakilti ir nū vėjo 
neszami būti.

„Vilenskyi Vestuik“ 1894
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m. N. 257 iszrodo, kad tarpe būriais iszeina, taip kud gas žiūrėti pradėjo. Taigi ji nu-
1872-1875 metų lietuviszkai- padoriai bijosi, idant jiems sigandusi tiktai gaidžių laukė, 
rusiszkų ir lotyniszkai rusisz- darbinįkų netruktų. Darbi- o brolis jai atsakė, 
kų kalendorių spaudinimas nįkai ten mažinasi, o mokestis , veltu gaidžių giedojimo lau-

kad anoji

Vilniuje kasztavo 
1865 rublius ir 4 kapeikas — 
Arch i vari jui Sprogiui už isz- 
davimą veikalo „Geograficzes- 
kyi Slovar drevne - Žomoic 
kai zemli“ valdžia davė 500 
rublių, o mokįtojui Briance- 
vui už iszdavimą knįgos „Is 
toryja gosudaretva Litovska- 
ho“ 286 rublius.

Žinomas yra daigtas, kad dėl 
musų kraszto žmonių į masko 
liūs pavertimo įtaisytos yra 
mokįtojų seminarijos, isz kurių 
iszėję anie mokįtojai verezia po 
valszczių mokylas į maskolius 
musų vaikus, aniems pravos- 
laviją ir maakoliszką patrijo- 
tizmą įkalbinėdami. Taigi 
„Vilenskyi Vest.“ raszo, kad 
szįmet Vilniaus mokslo ap 
skrityje 394 jauni maskoliai 
parodė norą ant tokių mokį 
tojų (pernai buvo jų 
Ir taip3' į Malodecznos 
nariją atsiszaukė 85, į Poloc
ko 90, į Panevėžio 36, į Nes- 
vižo 98, į Svisloczo 85 masko
liai vaikinai. Yra ,, Vilen. 
Vest.“ ir daugiau dėl tų semi
narijų statistikos apraszymų.

Dėl Vilniaus bibliotekos ir 
muzėjaus nū ciesoriszkos ar- 
cheoliogiszkos komisijos buvo 
paaukautas'szvininis indas su 
lietuviszkais ir rigiszkais pi- 
nįgais nū XVII szimtmeczio. 
Buvp jie atrasti Viliachovskos 
kaime, Rogoczevo paviete, 
Mohilevo rėdyboje. (Vii Vest).

' kia, nės ežia nū patėvio smer-valdžiai dėl jų didinasi. — Žemės 
imas yra ap- ties gaidžiai suvisai 
neiszturimas.

stil. vakare pasidarė taip 
szviesu, kaip dieną, o per mi
nutę vėliaus toks trenksmas 
davėsi girdėti, kad žemė su
drebėjo. Griausmas per mi-
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semi-

Jlesiainiai. Amerikos isz- 
eiviai, neturėdami ką tenais 
dirbti, atgal pagrįžta. Vyrai

— Be ne tie tiktai anūs gan I tai audra buvo, 
dino, katrie tą gyvenimą at- dieni viskas 

tai ponas dar pirkti norėjo. Jau asz nekar
tą apie tokius atsitikimus gir-

aren 
verg
Jeigu arendorius zalogą pas 
poną padėjo, 
gali pinįgus iszlupti, o jmgu
ne, tai negali. Arendoriai 

I dabar neturi isz ko arendos 
iszmokėti. Tankiai arendo
rius savo baldus surinkęs bė
ga isz arendavojamo dvaro, ei
damas kur ant kampo, geres
nių laikų laukdamas. — Va
gys didelį gudrumą įgavo. 
Tankiai nusipirka sav nedide
lį pliacių žemės, su susiedais 
kogeriausiai gyventi besitai
kindami ir aplinkiniams po
nams prisilaižydami, idant ant 
jų nei jokio nutarimo nebūtų, 
o toliaus nū savo kraszto piq 
siutusiai vagia ir plėszia. To
ki sznipukai pa-Dubisiais ir

I kalnujūse arti Resiainių atsi
randa. — Viena 60 metų mo 
teriszkė nū Jurbarko į Resiai- 
nių apygardą atėjusi dyvų-dy- 
vus pasakojo, kurie jos gimimo 
kaime atsitiko. Tenai brolienė 
jai pasakojo, kad negali gy
venti, nės ten taip patėvis vai
dinosi, taip baisiai, kad gyve
nimą turėjo pardūti, nei 
szventinimas, nei kryžiaus sta
tymas nieko nemaezijo. Vis 
tai pasakojo, užsikeikdama ir 
prislėgdama, kad ji viską sa 
vo akimis maeziusi, nagais

jusi. Ana su broliu į svirną 
nuėjusi gulti, bijodamu, kad

Ten jie d n ris stipriai 
ir kalbėjo savo tarpe.

užtaisė 
Staiga

ant rankų kasžinkokias sidab- baldimąsi ir veržimąsi per ma 
ro bransoletas nū 50 rublių žą langiuką iszgirdo, nės aną
vertumo neszioja, savo turtin
gumą rodydami. Kiti vėl 
grįžta namon, Amerikoje dau 
gel vargo ir bėdos matydami. 
Apie tai žmonės nū pa-Nemu 
nio pasakojo. Vėl nū Ne- 
makszczių, Kaltinėnų ir Vi
duklės kraszto ir t. t. dideliais Tas katinas baisiai

Tiktai

vietos iszvijimo, o ant jų vie 
tos atsisėdimo.

bet per dvi 
pasirodė: prie 

Ružanos miestelio per 23 
viorstus nū Slonimo, o per 42 
nū Dereczino labai didelis ae- 
rolitas nū dangaus nukrito, 
nū kuro žemė sudrebėjo. Slo
nime langai sudrebėjo ir viso-

— Jtaunas. Naktį, isz 28 , 
ant 29 Grūdžio, Slabadoje, 
Kauno priemiestyje, per neži 
noraus piktadėjus savo namū- 
se Jokūbas J uszkevyczia, 80 tą akmenį aerolitą matė, sako, 
metų senas, buvo užmusztas. 
Dyvinas yra tas, kad į dietų, 
pirm užmuszimo pas nabasz- 
nįką per pamatus vagys į na
mus pasikasė. Vagys, pinį- 
gus norėdami rasti, su drabu
žiais szėpą sulaužė ir nieko 
nerado. Kalba, kad prie pas 
kesnio policijos isztyrimo po 
sziaudais lovoje 250 rublių 
buvo atrasta (Piib. K. G. V.).

nukrito, taip kad pirmoje mi
nėtoje visi mislijo, kad tai že
mės drebėjimas. Tie, kurie

kad anas baisiai didelis, sulyg 
sziolei nematytas.

užtaisyti užmirszo. 
pamatė, kad lyg miglos stul 
pas priesz anūs atsistojo. 
Ana sen i ūkė nū karto pastiro 
ir lyg negyva pasidarė. Pas
kui baidyklė urnai į rudą di
delį kerszą katiną pavirto.

aut jos

— Jlesiainiai, Kauno rėd. 
Neseniai tame paviete buvo 
nuszautas kontrabandnįkas, 
o tai isz tos priežaties. Ant
roje adynoje naktį kontra 
bandnįkų pulkas isz Prūsų į 
maskolių pusę ėjo. Netoli 
nū Povylaiczių kardono ru 
bežiaus sargą Ivaną Zi vieką 
ant sargybos stovintį sutiko. 
Anas ant jų suszuko, bet tie
ant jo akmenius mėtyti pra
dėjo ir norėjo strielbą atimti. 
Zivich isztraukęs rėvolverį ir 
szovė į būrį. Kontrabandoj 
kai, pagal „Novosti“ žodžius, 
vežimą su arbata palikę, pabė
go. Ant to su bruzdėjimo vy
resnysis su keliais kareiviais
atbėgo staeziai ant užmuszto 
kontrabandnįkų vadovo, Pet
rą Jaunį užeidamas.

Isz Dereczino miestelio, Slo
nimo paviete, Gardino rėd., į 

|,,Neue Dorp. Zeitung“ prane- 
sza, kad 25 Lapkriczio sen.

— Vilnius. Per paskuti
nius metus labai daug dirbtu
vių ir bravorų Vilniaus rėdy- 
boję pakilo. Sztai prie nau
jų reikia parokūti szo koliados 
dirbtuvę Vilniuje, ant Petropi- 
lio Lendryno ir Bormano szo- 
koliados dirbtuvės panaszumo 
padarytos, bet žinoma daug 
mažesnės. Dirbtuvėje yra i>z 
viso *10 darbinįkų. Szokolia- 
dus pakavimui jaunos mergi
nos užsiima, labai czystos su 
baltais kvartų kais aptaisytos.

mokam os y ra n ū 8 1 y g 1 2 C 
rub. ant mėnesio. Dirbtuvė 
kožną dieną apie 20 pūdų szo- 
koliados i>zdūda, turinezių 
500 rublių vertybės.

Szokoliados dirbtuvės Mas-

Apart tos vilniszkės

ti, kad dirbtuvės gaspadorius 
ateinaneziame mete ketina aną
dvigubai padidinti. Tą dirb
tuvę pagal ,,Vilenskyi Vest.“ 
ponas Or kinas įsteigė.

ViIniaus rėdybos dvarponis 
Czeslovas CzinsEis, hipnotizie- 
rius, per hipnotizmą ant vie
nos baronėsos Vokietijoje į- 
tekinę turėdamas, ir su ja ap-
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eivesdamas, paskiau į sūdą už 
tai buvo patrauktas.

Varlė.

ti sav nei ant iszmitimo ir gy
venimo, bet p. D. pasirodė, 
kad Panevėžyje jie ne tiktai 
sav uždirbs, bet ir jam dėl sko
los apmokėjimo. Pritarė 
jiems, idant dėl savo sztukų 
rodymo į Panevėžį nuvažititų, 
kad ten yra jo namai, kad bus 
kur jiems būti, kad galės net 
valgyti gauti, žinoma, ant ro
ku nd os. Akrobatams to ir 
reikėjo, taigi jie nti jo praszė 
kortelės pas jo paczią į Pane
vėžį, idant ana antis priimtų. 
Tie į Panevėžį su ana kortele 
nuvažiavę ir dar nti vyro gra
žiai pasveikinę, buvo kaip 
mylimiausi svecziai priimti ir 
valgyti ir gerti gavo, prie to 
dar puikiausę kvatierą. Bu
vo ir gaspadoravo, kaip savo 
namtise, o kad jiems pinįgų 
pritruko, tai dar nti ponios 
D. gavo 60 rublių pasko- 
lyti.

Vyras jos Rekyjeve būda
mas, susipratęs, kad blogai 
buvo su taja kortele padaręs, 
isz Szaulių pas paczią į Pane
vėžį telegramą leido, idant ji 
jiems nieko nebedtitų ir anų 
nepriiminėtų, bet jau po laiko 
buvo, nės pati akrobatus buvo 
pilnai užganėdinusi. Gavęs 
žinią, kas atsitiko, paskubo į 
Panevėžį dėl savo pinįgų gel
bėjimo. Bet kaip ežia dabar 
antis iszgelbėsi, nės artistams 
mažai pinįgų uždirbus, o jų 
reikiant, daigtai vėl užrasz- 
tavoti tapo, o daigttise cziela 
jų gėrybė buvo.

Užklupti artistai pasakė, 
kad jeigu anas taip labai nori 
savo pinįgus atimti, tai lai su 
jais į Belostoką važitija, o ten 
jie turi daigtų ant poros szim- 
tų rublių, tai anas ttis daigtus 
paėmęs galės atsilyginti. Ten 
jam su akrobatais nuvažiavus, 
pasirodė, kad tie daigtai buvo 
užstatyti, o ant jų iszvadavi 
mo 200 rublių užmokėti rei
kėjo. P. D. iszpirko ttis 
daigtus, mislydamas, kad nors 
dalį tų pinįgų atvadtis. Bet 
artistai jam pasakė.

— Kam tamsta turi savo

— Panevėžin, Kauno rėdy- 
bo. Czia gyvena viens malio- 
rius D., kuris per ilgą ir gerą 
praktiką, sav gerą vardą įgi 
jęs, placziai užsiima ir mažu- 
mažiausiai porą tukstanczių 
rublių ant metų įėjimo turėjo. 
Pas jį namtise pilna karietų ir 
vežimų dėl maliavojimo visa
dos yra. Anas po czielos rėdy- 
bos dvarų dalykus bemaliavo- 
damas darbo turėdavo. Prie 
turtingo visi eina. Taigi kat
rą skolinįkai apsiaubdavo, ar
ba kokį kitą didelį reikalą tu
rėdavo pas p. D. eidavo, o 
anas už gražias palukas ant 
reikalai]janczių susimylėdavo, 
bet godulystė tankiai gali taip 
žmogų įpainioti, kad nežino 
nei ką daryti. Godulis du 
kartu trotija tiek, kiek už
dirbti nori. Todėl jei su vel
niu eini obtiliauti, tai gali pa
silikti ir be tarbos irbeobtilių.

Taigi p. D. su savo darbais 
atsidūrė Kurszėntise, Ilgižtise, 
o ant galo ties Szauliais p. Kar
pio Rekijevos dvare, kur ant 
poros szimtų rublii| darbą tu
rėjo. Netoli nū Szaulių bū
damas, užsimanė vieną kartą 
su draugu M. į pirtį per sep
tynis viorstus nueiti.

Szaulitise pasižino su akro
batais artistais, kurie visokias 
laužytas sztukas rodo, kuriems 
ten nelabai gerai ėjus, į sko
las įlindo. Nės tankiai atsi 
tinka, kad menkai uždirba, 
o valgyti ir gyventi reikia. 
Skolos neužmokėjus, daigtus 
aresztavojo, o be daigtų negali 
ma toliaus važititi ir visokių 
monų rodyti. Taigi ir dabar 
artistai apvergtiname padėji
me atsirado. Jieszkojo prie- 
telio, katras antis butų atva
davęs. Taigi tokiu prieteliu- 
mi p. D. pasirodė, žinoma ne 
be uždarbio vilties, antis jų 
daigtus už 60 rublių at vadin
damas.

Ąkrobatai ne galėjo uždirb

pinįgus trotyti, dar dtik mums 
truputį pinįgų, o važitik su 
mumis drauge į Rygą, ten yra 
didelis miestas, daugel pub
likos, taigi ten greitai uždirb
sime ir jums pinįgus atidtisi- 
me.

Taigi visi su p. D. į Rygą 
nuvažiavo, o idant geriau pa
sirodyti ir geriau uždirbti dar 
daugiau nti jo pinįgų reikala
vo. Taip už nosies vadžioda 
mi, baisiai aną prigavo, nės 
anas nti jų nieko nepeszęs, 
900 rublių trotijo. Jų daig
tai nieko dėl pardavimo ne
verti, nės tinka tiktai dėl ar
tistų. P. D. spjovė, mostelė
jo su ranka ir, ant apjtikimo 
pasilikęs, namon pagrįžo.

Eik su velniu obtiliauti, pa
siliksi be tarbos ir be obtilių!

— Visoje Lietuvoje ir Lat
vijoje dabar ant javų prekė 
truputi pakilo, o per tai yr di
desnis . sujudėjimas. Linai 
tiktai visai pigus yra, nės už 
birką nemoka daugiau kaip 
25 rub. Tame mieste kriksz- 
czionys viražų ant žydų pre
kystės dalyke pradėjo imti. 
Svarbiausi kriktzczioniszki 
kromai yra: Czernievskio, 
Liavdanskio, Rusteikos ir Jo* 
kubauskienės. — Maliorius 
Moczulskis, kaip ketino, į Ita
liją nevažiavo, bet į Jelgavą 
persikėlęs ketina savo darbus 
vesti.

44.
------------ 1^ I ■ <

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos,
— 28 d. Sausio popiežiaus 

enciklika į Amerikos vysku
pus tapo apskelbta.

— 28 d. Sausio netoli nti 
Indianopolio nuszoko treinas 
nti sugedusių reisų: du paša- 
žieriu gavo galą ir į 40 tapo 
sužeista.

— Boston^ 25 Sausio. Mrs. 
Margaret Bournie labai gėrė, 
ir todėl su savo vyru nesutiko. 
Vyras ketino atsiskyrti nti jos 

I su visata vaikais. Gįrttiklė

motina nesiliovę gerus ir į to
kį padūkimą atėjo, kad 24 d. 
Sausio iszryto savo du vaiku 
[vaiką 4 metų, o mergaitę 
2 m.], paėmus po vieną, rėcz- 
koje vandens prigirdė, o pas
kui, aprėdžius gražiai, pagul
dė abu į lovą, ir iszėjus pasa
kė policijai, kad ji savo du 
vaiku prigirdė. Vyras iszgir- 
dęs apie tai, labai persigando. 
Sako, kad ta vaikžudė motina 
proto sumtazimą turint.

Pereitą nedėlią tapo prisiųs
ta Sotolli‘ui popiežiaus enci
klika į Amerikos vyskupus; 
kad bus apskelbta, dar neži
nia.

— SturįiSy Ky.y 23 Sausio. ' 
Ekspliodavojo penkios bacz- 
kos parako, paskirto dėl plė- 
szimo akmenų, anglekasyklių 
trobėsyje, kurio griudamos 
dalys penkis darbinįkus už- 
muszė.

— Mendala, III., 25 Sausio. 
Bravoro name katilas su tokia 
smarkybe ekspliodavojo, kad 
visą namą suardė, szeszis dar
binįkus ant vietos užmuszė ir 
szeszis sužeidė.

24 d. Sausio, Hazletone, Pa. 
užsidegė mainos Lihigh Valley 
Co. 25 Sausio pradėjo gesinti, 
tacziaus iki 29 d. dar neužge
sino. Blėdies, roktija, bus 
padaryta ant szimtų tukstan
czių dolerių. Ne szimtas dar- 
binįkų nustojo darbo, tarp 
kurių ir musų tautieczių, ži
noma, randasi.

26 d. Sausio raszo anglisz- 
ki laikraszcziai, kad tūlose 
vietose Nebraskos stėto gy
ventojai yra didelėje bėdoje, 
nės badą kenezia ir neturi kti- 
mi apsidengti. Priežastis to 
vargo yra, kad tenai per pe
reitą vasarą buvo dideli karsz- 
ežiai, kurie ant laukų viską 
iszdegino.

Randas apie tai iszgirdęs, 
dĄda yargstantiems pagelboą
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ranką.

Pabaigoje pereitos nedėlios 
Washingtone tapo priimtas 
kongrese bilius Nikaraguos 
kanalo. Iszkasimas to kana
lo kasztūs, pagal rando isz- 
rokavimą, į $100,000,000. 
Bet, kaip girdėti isz kitur, jis 
kasztūs, iki bus pabaigtas, ne 
100 mil. d oi., o 200 mil. d oi.

Brooklyno strytkarių strai- 
kieriai jau baigia prakiszti 
kovą su kompanistais. Prie
žastis to, kaip jau pereitame 
numeryje minėjome, yra, kad 
straikieriai nesivaldė savą iį* 
norėjo savo reikalavimus ap
turėti, ne aiszkiais darodymais 
jųjų teisingumo, bet varu, bru- 
taliszka šyla, plėszimais, dras
kymais kompanistų savasties, 
o taipgi pažeidimais ir suku 
limais, neretai nieko dėl jų 
blogo nevelijanczių, žmonių. 
Pasekmės viso to buvo, kad 
straikieriai nustojo paszalinių 
žmonių simpatijos ir pritari
mo, o kompanistai pareikala 
v o pagal Valstijų įstatymus 
durtuvų ir szaudyklių pagel- 
bos, kuriems prieszindamiesi 
nevienas isz straikierių praliejo 
savo kraują ir atsidūrė kali
nio szaltūse murūse, o visi ne
mažai kenczia ir medegiszkai. 
Kompanistai priima naujus 
prie strytkarių tarnus, o tūli 
straikieriai su pacziomis ir 
vaikais net badą pradėjo ken
tėti. Straikieriai paskutiniai 
bando per kortą savo reika
lavimus teisingais darodyti. 
Bet maža viltis, kad ir tenai 
jie iszlosztų.

Ve ką kasztavo straikas per 
15 dienų: geležinkeliams kasz- 
tavo $500,000, kareiviai mies
tui $189,000, straikieriai ant 
$90,000 mokesties nustojo, o 
/kompanistai $228,000 pelno 
neteko.

Toks straikas nors dabar 
su didele darbinįkų blėde bus, 
bet paskesniai atnesz jiems 
gerus vaisins: kompanistai ir 
visi kapitalistai, matydami, 
kad kova sp darbinįkais jiems 

labai brangiai atsieina, žm«>- 
niszkiau su jais elgsis ir jųjų 
reikalavimus veikiau užganė 
dins.

— Pereitą nedėlią Eversha- 
me, Anglijoje, laike rinkimo 
vieno sąnario į parlamentą, 
tarp konservativų ir liberalų 
toki barniai pakilo, kad vie 
nas konservativas, iszsitraukęs 
revolverį, szovė į krūvą libe
ralų, isz kurių tris vyrus ir 
vieną moteriszkę sužeidė. 
Piktadėjas tapo suimtas, o su- 
žeistiejie nugabenti į ligon 
būtį.

\ ---------------

— Naujas Armerijos patri- 
jarkas Izmirlian‘as nuraszė, 
kaip pereitą nedėlią pranesza- 
ma isz Vienos, turkiszkam 
justicijos ministrui laiszką, 
kuriame protestavoja priesz 
persekiojimus, kuriūs dasilei- 
džia turkai ant armėnų. 
Naujas patrijarkas turėjo 
taipgi audienciją pas sultaną, 
kuris, pasakęs su piktumu pa- 
trijarkui: žiūrėk, kad armėnai 
nedarytų daugiau priesz val
džią maisztų, atsitolino.

— Budapest, 24 Sausio. 
Minios darbo neturinczių žmo
nių ėjo trukszmą darydamos 
per miesto ulyczias. Policija 
liepė joms iszsiskirstyti, bet 
jos nepaklausė; tada policija 
szoko ant jų su ginklais. 
Dėl ko pakilo pesztynės tarp 
policijos ir darbinįkų, isz ku
rių daugybė tapo sužeista ir 
suaresztavota.

— 26 d. Sausio buvo Aus
tralijos ukėsų didelis susirin- s 
kimas, ant kurio tarėsi, kad 
visos Australijos kolionijos 
susirisztų į vieną czielą viesz- 
patystę, ką rodos ir padarys.

— Petropilė, 26 Sausio.
Pasimirė Maskolijos viesz- 

patystės kanceliorius, užrube- 
žinių veikalų ministras, v. 
Giers, 74 metų amžiaus. Jis 
gimimu buvo žuvėdas (szve-

las), ir būdamas per 13 metų savo zoposto magazinus ir
minėtų vei kailį ministru atsi
žymėjo tūmi, jog rūpinosi an- 
turėti paknjų Europoje ir bu 
vo prieszingas pa risi a vistų
partijai, kuri yra, tarp kitko 
pasiėmus užmierį visas po 
maskolium esanczias tautas] 
isznaikinti bei su maskoliszka 
slaviszka tauta sulieti. Neži 
nia, ką paskirs caras ant jo 
vietos. Mažu dar geresnį už 
Giersą.

25 d. Sausio apie pakrasz- 
ežius Anglijos, Irlan<|ijos, 
Prancūzijos ir Niederlandijos į 
buvo ant vandens dideli ] 
szturmai, kurie nuskandino 
vieną garlaivį (Esculial) su ! 
14 žmogystų ir vieną laivą 
su 7 žmonėmis.

Japonų karė su kynais tę
siami toliau ir vis ant naudos 
japonų. Pereitą nedėlią ne
buvo žirnių snsimuszimų, ku 
riūse butų kritę szimtai bei 
tukstaneziai kareivių. Maty 
damos pasisekimą japonų, tu 
los tautos, po kynų valdžia, 
esanezios, pradeda su japonais] 
simpatizūti, o net ir pagelbąj 
isz savo pusės siūlyti, kaip an
tai pereitą nedėlią vienas toto
rių vadas isz Mandžurijos, at
ėjęs pas japonų karvedžius, 
pasisakė, kad jis nori eiti 
jiems į pngelbą muszti kynų ir Į 
gali tarp savo tautieczių savo 
kasztais surinkti 60.000 ka
reivių. Bet japonai, turbūt 
bijodami vylio, nepriėmė tu 
torių paszelpo-j.

Badai, marai ir kitos I
nelaimes Lietuvoje.

Paraszi Žaltys.
(Tąsa)

I
1393 m. buvo badas Pran 

euzijoje, Anglijoje ir Nieder- 
landijoje. Tada 300 akrutų 
nuplaukė į Gdanską dėl javų, 
bet supirkdami javus akrutų 
pripildyti negalėjo. Tada 
didysis Prūsų mistras atidarė 

visus javus kūbrangiausiai 
pardavė, mažai ant to žiūrėda
mas, k ū mi savo žmones isz- 
maitin-1).

1408 m. Pagal kasos knį- 
gas, kryžeiviai szmotą pinįgų 
iszdavė 1408 m. aut pamažini- 
mo bado ZemaicziUst-2). Ta
me mete badas Lietuvoje pa- 
siplatino ir į Vilnių atvyko. 
Karai us J nugalins isz savo 
dvarų Kujavūse (Lenkijoje) 
iszsiuntė 20 laivų upe Visla 
į Ragainę, isz kur Nemunu 
ketino leisti į Lietuvą. Bet 
kryžeiviai, kurie ant to rėka
vo, kad pas jūs pirks javus, 
sakydami, kad ant tų valczių 
paslėptus ginklus į Lietuvą 
gabenta, viską atėmė. Isz- 
siųsti pasiuntiniai dėl tų javų 
iszreik alavinio apturėjo nū 
mistro atsakymą, kad ne ja
vus, bet ginklus atėmė ir kad 
neatidūs. Isz to pakilo karė 
tarp lietuvių ii- kryžeivių. 
Vytautas iszsiuntė Rambaudą, 
vieną isz savo marszalkų, į Ze- 
maiezius, idant aus anils priesz 
kryžeivius sukeltų. Czia tik
tai laukė ant to ženklo ir tū- 
jaus maisztas pasikėlė, kurį 
mistras patėmyjo ir supyko. 
Nekurie zokonįkai nutverti 
Zemaicziūse per Rambaudą 
buvo į Vilnių atvesti3).

1409 m. buvo badas Lietu
voj e4).

1419 ir 1420 m. isz maro 
mirė Vilniuje Grigalius Sam- 
blakas (Cemblak), grekiszkas 
mitropolytau).

1425 m. Karalių- Vladislo
vas JaugdiiH važiūpi į Lietu
vą, bet, isz ])<t rii'tres priežas
ties prispirti yra su karaliene 
ir Vytautu gyventi neprieina
mose girioseG).

1425 mete pavietrė Vilniuje 
vioszpata vo7).

1) Skarbiec 3000.
2) Skarbiec 361.
3) Wilno. Kraszewski, I, 104.
4) Skarbiec 362.
5) Wilno. Kraszewski. U, 177 I, 

113 — III, 147.
6) Wilno. Kraszewski, I, 116.
7) Starožytna Polska 111, 146.
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1464 m. Karalius Kazimie

ras Jagėliunaitis iszvažiavo isz 
Lomazų už Bresto ir į Lietuvą 
atvažiavo, bet isz tos priežas
ties, kad Vilniuje buvo pavie
trė (powietrze), visą žiemą 
Kaune gyveno8).

1472>m. Žemaicziūse regima 
buvo žvaigždė su szlūta ir tūse 
pat metūse buvo ežia didelis 
badas9). Dėl paszelpimo su
visai isztusztinto karaliszko 
iždo ant susivažiavimo Vilniu
je pripažinta 1472—1473 m. 
uždėti ant ukinįkų pagalvines 
(padotkus). Buvo jie pris
pirti dėti nū kožnos žagrės po 
szeszis placzius pragiszkus 
graszius. Bet isz priežasties 
pasiplatinusio Lietuvoje bado 
ir pavietrės, labai mažai kas 
į iždą įėjo. Badas buvo atsi
tikęs isz priežasties sausos va
saros, kuri suvisai javus iszde- 
gino, žolę ant pievų iszdžiovi- 
no, o pagaliaus upėse vandenį. 
Isz to bado paskiau pasidarė 
maras ant žmonrų^ir gyvulių, 
kuris netiktai žemesnę žmonių 
varsną, bet ir bajorus prigrie 
bė. Buvo tai, regis, pirmos 
pagalvinės (poboj) Lietuvoje. 
Vienok isz privilegijos nū Ge
dimino dūtos matytis, kad 
ukinįkai ir tada nežinia ar vi
si, ar tiktai ant kunįgaikszczio 
iemės gyveuantiejie kasžinko 
kį muitą mokėjo, nės nū jo 
iszvalnino ant deszimts metų 
ketinanezius užsigyventi atei- 
viuslO).

1494 m , pagal kronikarių 
praneszimą, pasiženkliuo ypa
tingoms oro atmainoms. Vi- 
durije žiemos staiga szilta pa
sidarė taip, kad medžiai la
pus leido ir pražydo, pievos 
pažaliavo, paukszcziai pradėjo 
lizdus krauti, bet Kovo (Mor 
Cziaus) mėnesyje per 14 dienų 
Szalnos buvo ir viskas susza-

1498 m. badas ir maras pri
sidėjo prie laukiamos karės su

8] Wilno. Krasz. I, 158.
9] Opisanie pow. Ros«ien 56.
10] Wilno. Krasz. I, 160. '
11] Wilno. Kraszw. I. 170. 

turkais ir maskoliais ateinan- 
cziūsė metūse, nės nelaimė 
dekados viena neateina. 
Taip vadinamoji pavietrė bu
vo tai baisi liga, pagal visų 
nūmones, atneszta isz Ameri- 
<os per Koliumbo draugus. 
Toji pirmą kartą atėjo tūse 
metūse į Lietuvą ir baisias ne
laimes padarė, nės nieks ne
mokėjo isz jos pagydyti, o 
sziądien vartojamas būdas, 
turį isznetyczių Romoje ati
dengta, nebuvo dar žinomasl2) 
Sifiliskoji liga, pirmą kartą 
neszta į Lietuvą, platinosi vi

sur, nės jos suvisai gydyti ne
mokėjo 1498 m. 13).

1500—1501 m. Badas pris
pyrė tutoriszką Szachmatą, pa- 
szauktą prie pagelbos priesz 
carą Ivaną 1500-1501 m. prie 
pagrįžimo atgal į Krimą nū 
Kijevo, o liekanos jo karume- 
nės damuszė Medli - Gereil4).

1505 mete prisidėjo dar pa
vietrė, naują nelaimę padidi
nanti: tutorial 100,000
galvų iszteriojo. Toji liga, 
kurią tutorial su savim atne- 
szė, pasiplatino po iszpustytas 
Minsko apygardasl5)?

1506 m. maras nū tutorių 
atnesztas, isz antro karto 1533 
mete pasirodėlG) — 1506 m. 
Vilnius vaitojo po sunkė plė 
ga, kurią tutorial savo užpūti
mu padarė, apygardoje Vil
niaus ir Minsko žmones isz- 
muszdami ar į vergus imdami. 
Buvo tai maras su badu ir ka
re suvienytas; nežinia kaip toli 
jis pasiplatino, bet žinia apie jį 
sulyg Moskvai daėjo ir baimė 
buvo taip didelė, kad caras 
Bazilius, priimdamas savo pas
ius isz Lietuvos pagrįžusius, jų 
rankos dasilytėti bijojol7).

1530 m. baisus maras Vil
niaus apygardojel8).

1544. Vilniaus mieszczio- 
nys, tūjaus po pribuvimui į

12] Wilno. Kraszew. I, 177.
13] Wilno. Kraszw. II, 177.
14] Wilno. Krasz. I, 179.
15] Wilno. Krasz. I, 185.
16] Starož. Polska III, 161.
17] Wilno. Krasz. I, 198.
18] Starož. Pol. Ill, 161.

szv. Kazimiero draugystės Jū- 
zas Bu i vis.

12 W. Pratt str.
Per trumpą laiką po to, pri- 

siraszė pavienių prie „Susiv.“ 
14. Todėl tikiamėsi, kad 
paskesniame laike dar dau
giau prisiraszys ir tada apgar
sinsime jūs.

Sekret. „Susiv.“ kūpos
Juzas B ui v is.

Vilnių ant gyvenimo Zigmun- 
to karaliaus, labai nukentėjo 
nū bado, kuris isz priežasties 
pernykszczių skierių (szaran- 
cza)19) visą krasztą prispau- 
dė2O).

1552 m. Buvo badas, o pas
kui jo maras. Isz tos prie
žasties Vilniuje per karaliaus , 
gromatą buvo sulaikytas ker i 
moszius per Szesztines. Ku
nigai pranciszkonai, kurie ta; 
ligą savo kliosztoryje slėpė, 
buvo pakoroti dvarų atėmimu 
ir jų prie rotužės priskirimu21)

19 Wilno. Kraszw. II, 177.
20 Starož. Pols. III, 161.
21 Wilno. Kraszw. I, 256.

(Toliaus bus).

Isz Mttilrn Mis
— Baltimore Md. 30 d. 

Grūdžio [—-94 m.] buvo lai
kytas metinis susirinkimas 
szv. Kazimiero draugystės. 
Ant susirinkimo, tarp įvairių 
dalykų, buvo iszrinktas komi
tetas isz sekanezių ukėsų: pre
zidentas Baltrius Žolinas, vi- 
ce-prezid. Kaz. Miliauckas, 
sekret. finansų Bei. Mažeika, 
kasierius Jūz. Koluskevyczia, 
globėjai kasos Griev. Srungis, 
K. Žolinas, L. Karalius. Ka- 
reiviszki perdėtiniai M. Nar- 
jauckas, apicierius J. Dailido- 
nis. Draugystė taipgi, kaipo 
prigulinti prie .„Susiv.“ at
skyrė finansavus „Susiv.“, rei 
kalus nū draugystės, ir todėl 
tapo iszrinktas tam tikras se
kretorius, beje — Jonas Kur
tinaitis, 405 W. Pratt str.* Jis 
galės viską priderineziai atlik 
ti. Draugystės sąnariai, už
simokanti metinę ir posmerti* 
nę ir pildanti „Susiv.“ konsti
tuciją, bus po draugystės prie 
žiūra, taipogi ir pavieniai galės 
prigulėti. Ikisziol pas mus 
„Siisiv.“ sąnarių skaitlius ne
labai galėjo augti, nės nebuvo 
jokios kūpos, o daugelis pa
vienių, nemokėdami raszytis, 
negalėjo ir nežinojo kur atsi- 
szaukti. Tą darbą, priiminėti 
pavienius, apsiėmė atlikti isz

— Wanamie ir Glen Lyon 
Pa. 20 d. Sausio turėjome 
susirinkimą, ant kurio buvo 
sznekėta apie įvairius lietu
vystės dalykus. Linksmu, 
kad ir musų kampo lietuviai 
pradėjo krutėti - ant to susirin
kimo 9 nauji sąnariai prisira- 
szė prie musų kilpos, o tikia
mėsi, kad 3 d. Vasario dar 
daugiau draugų pribus, nės 
ant tos dienos nutarėme pa
daryti antrą didelį susirinki
mą, ant kurio broliszkai už- 
praszome pribūti visus tau- 
tieczius, prigulinezius ir ne- 
prigulinezius prie „Susiv.“, 
isz Wanamies ir visų kitų ap
linkinių miestelių.

Nepamirszkite, kad susirin
kimas bus 3 Vasario Wana
mie, Pa.

Komitetas „Susiv.“ kupos 
V. K.

— Brockton, Mass. Gūdo- 
tinas Redaktoriau! Teiksiesi 
patalpinti į „Vienybę“ sziokią 
isz Brocktono naujieną. 19 d. 
Grūdžio atvyko isz Bostono 
gūd. kun. J. Žebris dėl isz- 
klausymo spaviednės, ale ant 
musų nelaimės negalėjome 
gauti bažnyczios dėl atbuvinio 
to reikalo ir pasilikome be 
spaviednės. Apie 8 adyną 
vakare buvo suszauktas* mi
tingas, ant kurio suėjo apie 40 
lietuvnįkų. [ pas Prancziszkų 
Budreskįj. • K. Žebris susi
rinkusiems pradėjo rodavyti 
apie uždėjimą naujos draugys
tės broliszkos pagelbos. Su
sirinkę lietuviai iszklausė to
kios rodos su dideliu džiaugs
mu ir beveik visi isz susirin-
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kusiujų prisiraszė prie drau
gystės; aprinko virszinįkus, 
sudėjo kožnas po 10 c. an 
knįgi| naujos draugystės, pa
ženklino vietą ir czėsą laiky
mo mitingų, žodžiu sakant, at
buvo visaką kūgražiausiai. Ale 
nelaimė, nepaspėjome da apsi
džiaugti isz savo gražios drau
gystės, kaip, kur buvę ku 
nebuvę, atsirado lenkai, prie 
tų da prisidėjo lietuvnįkė, ir 
pradėjo kisztiesi į draugystės 
reikalus, reikalaudami per-, 
mainos vardo draugystės isz 
lietuviszkos ant polsko-litevs- 
kos. Gavę ant tų reikalavi
mų prieszingą atsakymą, pra 
dėjo prisisznekėti, buntavoti, 
iszjūkti brolius prigulinezius 
prie draugystės taip, kad atė
jus mitingui, atsisakė 17 sąna
rių nū prigulėjimo prie drau
gystės, atsisakė nū tarnystės 
tūli virszinįkai ir buvo jau be 
pradedant yrti visa draugystė, 
ale atsirado naujų sąnarių, 
vyrų tvirtų dvasiszkai, kurie 
užėmė vietas atsitraukusių 
brolių, ir tokiu budu uždėjo- 
me naują draugystę po vardu 
S. Roko, dėl atminimo kraujo 
praliejimo S. Roko bažnyežio
je, Kenstaicziūse, Telszių pav., 
Kauno rėdyboje ir pastanavi- 
jome daugiau paliokų neįleisti 
į draugystę. Virszinįkais ta
po aprinkti: prezidentas Jū- 
zapas Szimkevyezius, kasie- 
rius Praeziszkus Budreskis, 
sekretorius finansų Dominįkas 
Pansežinskis, sekretorius pro
tokolų Kazimieras Oksas ir 
v i ce- p re z i d e n tas M i k o 1 as M o n • 
ciavyezius. Prie draugystės 
prisiraszė ir užsimokėjo po 
1 dol. kaipo įstojimo iki metų 
24 sąnariai ir tikimėsi, kad 
trumpame laike dvigubai pa
sididins draugystė, nės daug 
žada prisiraszyti ant ateinan- 
ežio mitingo.

Vietinis.

— Pittstone 12 d. Sausio 
buvo nominavoti kandidatai 
ant urėdų isz demokratų pu
sės, o 16 d. isz republikonų.

— Prezidentas ,,Susivieny- 
j fono“ kreipia mierius „Susi- 
vienyjimo“ nepagal konstitu
ciją. Jei Suvienytų Valstijų 
prezidentas turi prieszus savo 
politikos, tūm labjaus (?R.) 
mažų kūpu prezidentams reikia 
daug pakelti isz szalies viso
kių prieszingumų. Musų 
gūdotinam „Susiv.“ preziden
tui taiposgi negalima neužmes
ti, labjausia dalyke kostituei- 
jos. Jo labai gražiame straip
snyje, patilpusiame „Lietuvo
je“ prie III. lietuvių, szitai 
ką atrandame: Tame tai yra 
ir turi būti didžiausis ryszis 
draug ys< 'z i u su „ <9 usi v i e n y j i ■ 
mua: draugystės szelpia ir 
rūpinasi apie savo sąnarius, 
kad jie yrh gyvais, o „Susi 
vieny/imas“, kad numirszta, 
naszlei ir siratoms posmertinę 
'szinoka! Szitai ta v bobutė 
szkepė pyragą! „Susivieny- 
imas“ subudavotas kaipo po- 
itiszka stiprybė lietuviszkos 

tautos, kaipo vienaitė vėliava 
szkelta, kuri tur sukviesti vi

sus lietuvius savo paunksnėn 
r visus tautiszkai, sustiprinti 
r atgaivinti stojosi menka į 
•ėdne, posmeftinės bemokanti 
let po 500 dolerių. Szitai tai 
sz tautiszko „Susivienyjiino“ 
niekas kitas kaip posmertna 
casa !

Szitą dalyką perskaitęs,

Isz paskutinių ir musų 3 tau- 
tiecziai pasiliko nominavoti 
ant urėdų, beje: Andrius Va
lukas ant aldermano, Mat. Kli
mas ant common council, ir 
Jurgis Laukaitis ant inspekto
rius. Butų labai dailu, kad 
laike balsavimo kiekvienas 
lietuvis atadūtų savo balsus už 
savo tautietį, o ne už kokius 
airiszius, kurie beveik lietu- 
vnįko neužkenezia. Su savais, 
broliai, vis geriau rodą gausi, 
susikalbėsi savo kalboje ir sa
vas geriau velys ir pakėravys 
tavę. Laikykimėsi broliai 
iszvieno, o tftm ir savo vardą 
pakeisime. ■

Lietuvis.

pliekiau sav per kaktą su del
nu ir pasakiau, taip negali bū
ti — „Susivienyjimas“ negali 
nusižeminti lig posmertinei 
kasai! Szirdis visos pasaulės 
Lietuvos atgręžta yra į musų 
tautiszką „Susivienyjimą“ ir 
nori nū musų gauti pastipri
nimą, apszvietimą, ant galo, 
idant noris vardą lietu viszką 
padarytume žinomu ir garsin
gu taip, kaip pritinka gyve- 
naneziai tautai. Varymasi 
ant didesnių posmertinių ir 
aną nenorint iszmokėti, kaip 
parodė revizija praeitų metų 
knįgų „Susivienyjiino“, isz- 
tikro suszaldo kraują lietu
vi sz koše gyslose ir drąsybę 
atima silpnesniems. Teisybė, 
daugumas ant IX seimo buvo 
už padidinimą posmertinės, bet 
gyvenime pasirodė, kad daug 
nenori mokėti posmertinės/o 
jei nenori mokėti, kaip gal no
rėti isz tuszezio imti?! ,, Su
sivienyjimas“, kaip gražiame 
straipsnyje prezidento musų 
stovi pas IIlinojaus lietuvius, 
turi augti ir tur suriszti visas 
draugystes nedėlto, kad įni
rusiems galima butų dilti po 
$500, bet kad tautiszkai lietu
viai susti prėtų.

Garbės „Susiv.“ sąnaris.

28 d. Sausio Plymoutlie, 
Pa. atsilankė isz Scrantono, 
Pa. l)r. Szlupas irjsavopasz- 
nekose su tautiecziais iszieisz 
kė ir tvirtino savo nuniones,' 
apie Dievą, Bažnyczią, kunį- 
gus ir t. t., kurios daugiausiai 
netik neturi pamato, bet net 
jū k ingos.

Jeigu ir kitur I)r. Szl. to- ; 
kias pasznekas laiko tarp sa- I 
vujų, nereikia stebėtis, kad 
jos atnesza tokius vaisius. . . a

Vardan teisybes.
Kas buvo raszyta ant manęs 

N 51 „Lietuvos“, yra neteisy
bė, bet tik asabiszkas užpul
dinėjimas kelių žmogysezių, 
kurios ant manęs piktumą turė- 
jo.^Visai negalimas daigtas,nės

draurj. komitetas susideda isz O
10 vyrų, viskas yra vedama pa
gal konstituciją ir nutarimus 
ant mitingų, o asz be žinios 
draugystės nieko nedariau ir 
jos pinįgų nevartojau. Ant 
galo, jeigu draugystė buvo 
blogai rėdoma, tai meldžiu 
parodyti, kokia lietuviszka 
draudystė Amerikoje yra tur
tingesnė už szv. Kažin. Eliz. 
N. J., nežiūrint ant to, kad 
per pereitą metą mokėjome 
tik po 25 c. ant mėn. ir 5 li
gonius turėjome.

— Pili Indei pili joje 18 d. 
Vasario bus graitas lietu visz- 
kas teatras „Aukso Verszis“ 
ant naudos liet, bažnyczios. 
Czia yra tvirtas liet, politisz- 
kas k Ii ubas, kuris jau turi 80 
sąnarių.

V. Ambroževyczia.

Dldei svarbus susirinkimas.
Visi lietu viszki ukėsai biz

nieriai bei sziaipjau pasiturin
ti darbinįkai isz Plymoutlio,- 
Kingstono, Edwardsvilles, Mi- 
luties, Wilkes-Barres, Pitts- 
tono ir isz kitų miestų yra 
broliszkai užpraszomi atkakti 
4 d. Vasario mėn. ant 10 ady- 
nos isz ryto pas Juzą Pauksz- 
tį, Plymoutlie, Pa., dalyke 
baigtine nutarimo apie uždė
jimą lietuviszkos nū ugnies 
apsaugojimo kompan i jos.

Tai yra labai svarbus daly
kas, kuris su laiku gali nema
žą naudą atneszti dėl visų 
Amerikos lietuvių, tadgi 
brangus tautiecziai nepatingė
kite dėl savo locnos naudos 
atvykti ant virsziau minėtos 
dienos ir tą užmanymą, nū- 
d ugniai apsznekėjus, įvykdinti.

„Apžvalga“.
K a ta 1 i k isz k as d vi nedėl i n is 

laikrasztis iszeina jau szeszti 
j6| metai Tilžėje Į PrusūseĮ. 
„Apžvalga“ iszleidžiama že- 
maieziams ir augsztaicziams 
lietuviams; talpina religisz- 
kus, niuksliszkus, politikisz-
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'dėti sziokį adrisą.

GARSAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ,

Publishing Co. 230 \V. Centre 
street,

Shenandoah, Pa.

POUTISZUi 8ŽIŪPINYS
„Tegnlgi ims tava vardan Vieszpata1’

Paraszė Jonas Avails.
(Tąsa.)

Taigi norint kad szpitolės 
taptų tikromis prieglaudomis 
dėl negalinczių dirbti pavar 
gėlių, reikėtų, kad ir patys 
parapijonys nors per savo isz- 
riktinius pradėtų labjaus rū
pintis apie jų reikalus. Trys, 
keturi arba daugiaus 'geres
niųjų vyrų iszrinktų visų pa 
rapijonų, galėtų padaryti tam 
tikrų kommitetų, kuris, tegul 
bus nors su priežiūra to paties 
klebono, turėtų gerai apsipa
žinti su pavargėliais savo pa 
rapijos ir daugumu balsu 
spręstų, kas gali buti'priimtas 
į szpitolę. Nesunku butų ir 
užlaikyti szitie szpitolnįkai, 
kad jų kiekvienoje parapijo
je butų ir kur kas daugiaus, 
nei yra dabar, jeigu tiktai bu
tų užvestas žmoniszkas dava- 
d as. Juk kiek tai mes dabar 
suszeriame maisto ir šukėm 
szame pinįgų visokiems „lozo 
riams“, kurie tyczia apsimetę 
ligomis apgaudinėja žmones, 
o paskui prisirinkę d ė uos, mė
sos ir pinįgų viską praleidžia 
karcziamose! Reikėtų tiktai 
į sznekėti žmonėms, kad jie 
suvisai nieko nedėtų szitiems 
apgavikams, bet visas savo au
kas nesztų į szpitolės (kur ži
nia, turėtų būti tvirtas kontro
les ant visų atneszamųjų turtų) 
ir musų parapijos netik atsi
kratytų nė visokių paszleinė-

k us ir kritiszkus apraszymus; 
pranesza žinias isz tuleropų 
Lietuvos kampų, o svarbes- 
nias ir isz svetur. Svarbiau
sių ,,Apžvalgos“ siekiu ka
riauti priesz pravoslaviją, ku
rią gudai visomis iszgalėmis 
lietuviams bruka, siūlo ir per 
gvoltą spraudžia.

Norintiejie tų szaunų lai- 
krasztį Amerikos lietuviai isz- 
siraszyti gali, savo adresų pri
dėdami, pinįgiis siųsti ant to 
kio adreso: Germany Mr. 
Otto v. Mauderode, Tilsit.

Ant czielo meto 
„Apžvalga“ su prisiuntimu 
j Ameriką, į Angliju ir į kitas 
vieszpatystes [iszskiriant Ro- 
sijų j kasztėja 6 prusiszkos 
markos arba pusantro dolerio- 
$1,50 centų. Ant pusės metų 
3 markos arba 75 centai. 
Juk tai gana pigus laikrasztis.

UžsisteliŪjant reikia ir pi- 
nįgus siųsti, nės be pinįgų 
niekam nesisiunczia laikrasz- 
tis.

Taipogi užsisteliėjant isz 
Prūsų, reikia savo adresų ku- 
aiszkiausiai paraižyti; kad 
paskui per neaiszkumų paszto- 
riai meta į szaszlavyną laikra
sztį, tada iszleistojai neatsako. 
Jeigu „Apžvalgos“ koks nu
meris neateina, arba kits koks 
reikalas yra atsiszaukti dėl 

£„ Apžvalgos“ arba ant galo 
adresų reikia permainyti, tada 
„Apžvalgos“ skaitytojai turi 
tiesiog atsiszaukti į „Apžval
gos“ redakcijų ant adreso vir- 
szuj padėto: Mauderode, Til
sit.

„Garsas Amerikos Lietuvių“ 
kasztėja ant metų: Ameriko
je 2 doleriu, į užmarę 4 mar
kės.

Prenumerata turi būti ap
mokėta isz virszaus. Kas už-
simokės sykiu už isztisus me
tus, gaus pabaigoje metų do
vanai kalendorių, arba sziaip 
kokią knįgutę, arba paveikslą.

Raszant į Garso Amerikos 
Lietuvių iszdavėjistę, arba 
siuneziant pinįgus, reikia pa

Vienybe
kurie prie jos priguli, kaip 
antai szluti bažnyczią, skam
binti varpais, spausti vargo
nus ir t. t., bet ir apart to ir 
isz paczios parapijos jie galėtų 
gauti nemažai darbo, prieina 
mo ir silpnesniam žmogui, isz 
ko jie galėtų turėti ir sziokį 
tokį uždarbį; taip antai para 
pijonis galėtų dėti į szpitolės, 
arba imtis szpitolnįkus į na 
mus-piunksnų plėszyti, vilnų 
kedenti, verpti, virvių vyti ir 
t. t. Szpitolių užveisdėtojai, 
žinia, turėtų žiūrėti, kad ūki- 
nįkai imdamiesi szpitolnįkus 
ant darbų, neskriaustų jų ir 
kaip reikiant mokėtų už jų 
darbą, bet podraug jie turėtų 
pridaboti ir tai kad ir patys 
szpitolnįkai nesikreiptų nė 
darbo, kurį- jie isz tikro gali 
dirbti ir netaptų dykadėniais. 
Ir patys Icunįgai vargiai ką 
galėtų skriausti szpitolnįkus 
(už ką nebereikalo daugelis 
lietuvių skundžiasi ant jų da
bar), jeigu tiktai szpitolnįkas 
žinotų, kad kunįgas be komi
teto negali iszvaryti jo isz 
szpitolės, nors be abejonės 
szpitolnįkai ir patys be jokios 
prievartos visados kiek galė
dami stengsis ką nors gero pa 
daryti savo klebonui. Di-1 
džiausią klintis, kuri ant pir
mų pradžių sutrukdytų nevio i 
ną parapiją - tai stoka tam 
tikrų namų, kur galėtų patilp
ti nors keliolika pavargėlių; 
vienok jeigu tiktai tarpu mu
sų žmonių rastųsi gerų vyrų, 
kurie ta krikszczioniszka mei
le atsidėtų aut szito darbo, tai 
be abejonės ir menkiausios 
parapijos galėtų įsisteigti szio- 
kius tokius namelius dėl savo 
pavargėlių ir mes tada su 
lengva szirdžia galėtumėme 
nusikratyti nė tokios bjaurios 
slogos, kokia dabar yra mus 

kų, bet ir be didelio vargo 
lemtai galėtų iszmaitinti savo 
pavargėlius, isztikro reikalau
ja nezius pagelbos. Supranta
mas dalykas, kad szpitolnįkai, 
gyvendami prie bažnyczios, 
turėtų atlikti ir visus darbus,

elgėtija.
Daug yra dalykų, nė kurių 

sziaip ar taip priguli gerovė 
žmonių; jau nei nekalbant 
apie kitus menkesnius, gana 
bus priminti nors tokius svar
bius, kaip užsiėmimas preky-

ba, įsteigimas bendrų k romų 
sodžiėse ir miesteliėse, įstei
gimas draugysczių savitarpi
nės paszelpos, bankų savitar
pinės paskolės ir t. t. Vienog 
asz sziėmi žįgiu nieko nekal
bėsiu apie szitės nors ir labai 
svarbius dalykus, kadangi ma
no rasztas jau ir be to iszėjo 
gana ilgas, o ant užbaigimo 
szito klausymo pasakysiu nors 
keletą žodelių apie musų kar- 
cziamas. Daugumas lietuvių 
pripažįsta, kad kova su kar- 
cziamomis ir girtėklyste la- 
bjausia turi prigulėti bažny- 
ežiai ir jos tarnams kunįgams; 
taip rodosi, ir buvo jau nė se
novės: beveik kiekvienas ku- 
inįgassavo pamokėlėse pasz- 
venezia nemažai laiko iszrody- 
inui blogumo girtėklystės; tū
li ėlesniejie net bando uždėti 
tam tikras blaivystės draugys
tes, kurios sąnariai turi priža
dėti per visą savo amžį nei ne
ragauti arielkos, ant galo ir 
dvasiszkoje musų raszliavoje 
kova su girtėklyste užima la
bai įžymę vietą. Bet ar di
delius vaisus neszė ir nesza

V

szita kova kunįgų su girtėk
lyste? Ar isztikro baisus gąs
dinimai girtėklių per pamoks
lus ir dvasiškas knįgas įsten
gia atkreipti jės nė karezia- 

Įmų ir arielkų ir dėlko net ir 
tokis „dievobaimingas“ (kaip 
vadina Apszvieta“) laikrasz- 
tis kaip „Ukinįkas“ su pasi- 
tycziojimu raszo, kad „Mau- 
sziai ir Bereliai labui džiau
giasi, kad krikszczionys turi 
bažnyczią sziaip kur jis gautų 
tokią puikią vietą kareziamai, 
kad ežia bažnyczios nebūtų“... 
Ir teisybė, kaip kiekvienas ži
no isz prityrimo, didžiausios 
girtėklystės visoje Lietuvoje 
esti hz ven tomis dienomis ir tu
ri matomą susiriszimą su baž-
nyczia. Musų „vierni kriksz- 
czionys“, atlikę visas kriksz- 
czioniszkas savo pareigas ir 
iszklausę per pamokslą visas 
baisybes apie arielką ir^gir- 
tėklystę, drąsiai eina į kar- 
cziamas į r pildo tą vyriausiąjį

i
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Gromatnyczia.
V. Anibrož. Phil.: kas link 

dailios padarytos N 2 „Vien.“ 
kaitliuje Elizab. kūpos sulin
iu, meldžiamejrraneszti apie

imk jus sav, užmokėdRtnfts $5 95 ir karatus priiinntim
kaip 3 adyninjkuft ir 3 Kukau# cigurų. leant visur pragarsintl savo cigaru* 
p riedu* k $5 95, <> gausi nu inuaų a,>art advnlnįko ir cigarų, dov

WESTERN UNION H’F’G CO- v^ba^h a

tiszkas apeigas, kaip antai už 
sakus ir t. t. ir po viskam su 
visai paleistų žmones 
Man rodos, kad jeig 
musų kunįgai taip sudavady- 
tų visų szventadieninį savo 
darbų, tai didesnė pusė tų 
,,vienių krikszezionių“, kurie 
dabar kas szventa diena iki 
vakarui szutina - kareziamose, 
nei kojos nekeltų pas jūdbars- 
džinu ir, atlikę 
krikszczioniszkas

užvesti kiekvienoje bažnyczio 
je tokį paprotį, kad po pa 
mokslui tūjautės butų ir misz 
paras. Kad dar labjaus at 
imti žmonėms progų eiti tū 
jaus po miszių į kareziamas, 
butų naudingų rinki 
už taip vadinamus 
(jeigu jau be to nių 
sieiti) atadėti ant po miszparui 
Ant galo, kad tūli mylėtojai 
kareziamų ir per patį pamoks 
lų negalėtų eiti kvatierkūtis 
butų labai gerai, kad pamoks
lų sakytų per paėzias

do, kad vienais ’ pamokslais 
mes dar neįstengsime atpratin
ti žmonių nū kareziamų 
ale kur

S. Bos
ton ,,l,oo 

ez.kauekas Mahanoy City „2,00 
liekas Pittston

krikszczioniszkų prisakymų 
„mylėsi artymų savo, kaip pat 
sai sarę“ ir szelpia 
gerdami supilstytų isz visų 
paszalių smarvę, vadinamų 
sznapsu arba arielka ir žydisz- 
kas srutas, vadinamas alumi 
arba „bivaru“. (Ukinįkas)

J. Navickas Lowell
J. Raulinaitis Scranton _
M. Vaidelis Plat bush
l'\ Krolis Buckmauintain 
J. Melsback Mereden
G. Kaszinskis Buck Mountain
J. Kreczika Neyv Britain
E. Szeris Richmond
J. Prūsas Carbondale
N. Ol-zinskas Cleveland
A. Gudaskis ,, ,,
•J. Szimszis Barnesboro
A. Pavlovski San Antonio
B. E. Gibbs East \\

savo 
žmogus .atvažia

vęs szventų dienų į bai 
jeigu ne Jcarcziamoje 
daugumoje bažnyczių n it nn 
szių ir pamokslo iki miszparu 
pereina kokios dvi-trys valau 
dos, per kuriai žmogus noro 
mis nenoromis turi lįsti į kar 
cziamų, y paežiai žiemų 
cziamoje jau, žinia, 
pažįstami, darosi

DM padarymo reikalo. PARDAVINĖS! M E per dienų tvirta* paauknfi 
tin A D Y NINĮ KIS, vertumo $25 oo ir H<) 10< cigarų — už ^5 95.

ISZKIltl'K nzitą ipgiraiutmą Ir priftlų*k imu, prldU'iaiua? eavo adn- 
;>ą, o mes tujaui prlaiųelme tax per exprenią ,J’erf*< to” l'>c. cigarų, iy- 
kiu tu paaukautu adynlrųku, vyriezku arba moteritzku, eu galv.k* uliuka- 
mas, gerai eina, Unitai ir gražiai padarę tae, ypa< z gv arantav. lai ant 20 milą. 
A| žiur^k expreas'o oflice a lynlrnkĄ ir cigarui, ir jeigu tav paeidaboi, j»ail-

Mea nepardūdame vienai ypatai daugiau, 
l’araezyk tujau mum Lr 

ini paaukautą lemiugė J.
CHICAGO, 111.

Pardūdu namą ir kroiną valgomų 
daiktų mieste Wilkes Barre dėlei 
priežasties sveikatos vieta yra gera 
atsiszaukite po sziūm antraszu (gera 
vieta dėl lietuviuko]. Krank Banovicz 

567 Northampton st. 
Wilkes-Barre Pa.

szutinę, „vierni krikszczionys“ 
paprastai ir iki paežiam va 
karui linksminasi „kvatierko- 

norint atpratin- 
kareziamų pir

miausia reikėtų panaikinti tų 
tarpų, kuris esti terpu miszių 
ir miszparo; padaryti tai butų 
labai nesunku, kadangi be
veik prie kiekvienos, bažny
czios pas mus nemažinus, kaip 
po du kunįgu. Juk tai nieko

1 tiriu namus ant 
labai geros vietos 
nės tik už $2000 dol 
tų bus vertus $3000, nės jie yra vi
duryje miesto, isz vienos pusės di- 
pas Waterburio, o isz antros Navei- 
hn‘o. Pirmos kliasos namai, ant 
dviejų pamilijų, viskas 
šiai įtaisyta. Dėl biznio 
bai atsakanti, nės indi a

pareigas, 
padoriai skubintus! namon 
ant pietų.

tūjaus po evangelijai, 
ir dabar daro tūlose 
ežiose, paskui tūjaus 
szių laikytų miszparu, atliktų 
visokias smulknesnes bažny-

P. .1 urgelev vožia Eroukforth
S. Abramavyezia Chicago
S. 1 )ura Jndianapolis
J. Kudirka Waterbury

Apgarsinimai.
pardavimo ant 
r nebrangius, 
Jie už 5 me-

Ožmtt jž latali
“VIENYBE LIETI’VNIKU’

I. Krapavyczia .,
A. Pauksztys purest City
M. Bagdanavycz.ia Grand
J. J )zikas Eore>t Cit y 
R, Perlas Pittston
J. Szirvinskas
P. Sarpalius Wanamie
J. Maliliunas Chicago r*>
,,Susiv.“ kūpa 1). L. K. \

Balius, Balius!
20 d. Vasario ,,seredoje“ Wilkes- 

Barre, Pa., ant Land messer‘s Halles. 
N 152 South Main str., bus didei 
puikus balius ant naudos lietuvisz- 
kos parapijoj*- Grajis puiki muzy- 
kė dar puikesnius lietuviszkus szo- 
kius. Yra visi maloniai užpraszomi: 
seni ir jauni, didi ir maži. Prasidės 
ant 7 vakare ir tesis iki rytmeczio.

dviejų ulyczių. Tuni 31 pėdą plo- 
czio ir 96 p. ilgio; gražiai aptverti 
ir modeliais apsodyt. Kas nori
gali uždėti saliuną bei sztorą. Ga
lima taipgi užpakalyje kitą namą 
pastatyti. Raudos gaunu už tris 
stancijas kas mėn. $7, o Įtats gyve
nu apaezioje.

Kas noų pamatyti namus, tegul 
ateina ant 12 dieną bei ant 6 vakare. 
Laiszkus praszau raszyti ant szio 
adreso. Jos. Melsbach N. 35 Pine 
str. Meriden C. T. 7

Naujas dalykas.
Sugripįkk pzUą ftp 

gartdniniq pu apnt.-l»‘ 
viinii <» iiu*p lav pri 
pių^im<‘ p>T <‘Xpn,ps, 
paaukautais lukpz 
tais dzh-gorMj. Elgin 
stiliaus, be raktuko 
užpukaiiias ir užPta- 
toinan, katrą galiM 
panlutl už J.25 oo, o 
|tu gaubi už $'i 50 už 
mokėdama* ant ex- 
pr.'sa’o, jeigu nenori 

neimk nė» jis tav nieką nekas/tuja, tm-e tik pra 
Į ezome ta\ųn kad nueitumei ant ev'prees'o ir pažiū
rėtume! ar ji* nėra verta* nū $12 oo iki $25 <>o, 
mes gvarantav<>jam>* aut metų. I'aduk savo 
vardą, expreeo tr paežio auresų fr paraezykk kokį 
nori vę riazkų ar moteriezką. jeigu nori kad tax 
prisiusi per pacz.tą tai pri.-ių«k $6 5o drauge su 

Į appteievf m u. o mes ia\ dovana! prisiusime lem fu- 
i gėlį aukstitą ant Oi dienų Ką raszo m u- pirki kai: 
. Grud 2, 1S*J3 Kirtland liros. A <'o : l’risfųsk 
l dar man vieną dziegorėlj už. t; 50, jau iezpardaviau 
; V nits Ir viii yra isz jų užganė<lintl

\V. Dt n iiKK, Saranac Mich.

Kirisii Bro. i a,

SZAUNAS BALIUS.
Keno kojos dar nesustingusios, au
sys permano mužykės skambėsi, o 
szirdis džiūsta nū troszkimo, te atsi
lanko ant baliaus, kurį 18 d. „pane- 
dėlį“ Vasario iszkelia szv. Juzapo 
draugystė Plvmouthe, Pa., ant salės 
Peoples Theatre.

Bus puiki muzykė, kuri griaus 
lietuviszkus sz.okius, net sienos dre
bės. Gėrymai ir užkandžiai bus kū- 
skaniausi.

Prasidės 7 vakaro ir iki vėlam lai
kui nakties.

Tikietas tik ------  25 c.

J. 1 et rikis Scranton
P. Skripkevyc/.ia New York 
I’. Šoris Jfahanoy City 
P. Bubnis Brooklyn 
V. Gricevycz.ia JJilburn 
V. Juszkevyczia Scranton
K, Vaicziidis Northamton
V. Zukauckas ,, ,,
J. Trumpinski I.n Salle 
S. Szakaliunas Plymouth
\ . R ė k u s ,, ,,
P. Abraitis Brooklyn 
M. Naujalis Plymouth 
A- Jankauekas ,. „
J. Savickas E<lwardsville 
A- Ražaitis ,, .,
V. 1 >aimanta Plymouth 
L Vaiczis Wilkes-Barre 
L Rėkus ,, „
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(Strijai, senuliai, ainiai) 1

Veikalas poeto Adomn Mickevyczios,
Pergulite isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Vaikai. Koks stebuklas, klausykite vaikai!
Tėte girdėjai? — kas gal tikėti,
Kunįgas traukdamas peczius ein szalin:
Ar galima yra, kad kirminai!
Kaipo žmonės, pradėtų kalbėti?
Pustei n įkas. Dėl ko ne? - Eik szian vienas isz maželių, 
Lenkis ir pridėk ausį prie szėpos:
Czia duszia praszo trijų poterėlių.
Aa, girdi kaip beldž kirmėlė szita?
Kūdikis. Tak tak, tak tak - tata tata, tata! 
A dievuži, kad beldž, tata tata, 
Sznek kaipo adynįkas po galvos.
Kas czia yra? — tata, tek, tata, tek!
Pnstelnįkas. Ei, mažoji kirmėle pabildėk, 
Kitkart lupai palukas nū žmonių!
Prie szėpos:
Duszia ko dabar nori nū anų?
Nudėdamas balsą:
Praszau trijų poterėlių. .. ' • •
A czia sziksztūliau! - Pasipažinom su diedumi,
Jis buvo artymiausiumi mano susiedumi,
Iki kaklui užsikaręs į aukso krūvą, t
Būmumi užrėmąs duris savo triobos,
Nedbojo, kad naszlaitis prie slenksczio žuvo, 
Niekam nedovanojo graszio ir dūnos.
Gyvenant duszia jo buvo pinįgūse
Ir visūmet gulėjo skrynių dugnūse,
Užtad, kada smertis užgauna,
Kol atims pragare korones,
Girdžiate, kaip grauž be malonės,
Ir sukti ir gręžti nepaliauna?
Vienok kas susimylimą turės, 
Tegul tris sveika Marija kalbės.
Kunigas i“ina su sklenyczia vandens:
Pustelnįk as.
Kaskart su didesniu bludijimu:
Ar girdi, kaip cypia dvasia piktoji?
Kunįgas. Dievulėliau! Kas ta v mislijas vargszeli?
Dairosi:
Nieko nėra, visur naktis kurczioji!
P u s Ae 1 n į k a s . Te geriaus klauso ausis jautroji.
Prie kūdikio: z •

Eik szian, eik szian, tu mažasis vaikeli!
Ar girdėjai?
Kūdikis. Teisybė, mano tėveli, 
Kasžin kas ten kalba.
Pnstelnįkas. O ką ant to kunįgėli?
Kunįgas. Kas jums mąstijas? eikit miegoti paikiejie, 
Nieks nei krebsztelėjo — tyla visai.
Pustelnįk as.
Prie vaikų nusmukdamas:
Nedyvai, balso gamtos neprigirdž seniejie.
Kunįgas. Brolau imk vandens į delnus savo,

karsztą kaktą suvilgyk szlapiai; 
lai nutils staigi uždega tavo, 
’ustelnįkas.
randeniumi galvą mazgoja, tfimi laiku adynįkas pradeda muszti— Pustel- 
įkas paleidž isz rankų sklenyczią ir tėmingai žiuri:
Saitai deszimtą adyną garsin,
baidys giest:
t pirmasis gaidys giest .užtiesa,
Amžis pereina, laikas bėg tolyn,
£vakė isz stovinėzių ant stalo užgesta:
Drauge užgeso pirmoji szviesa,
Dąr praslinks, dar praslinks dvi valandos,
Praded drebėti:
Kaip man yra szalta!
Tumi laiku kunįgas su pasistebėjimu žiuri į užgesusią žvakę: 
Szvilpentis vėjas plysziftse randas:
Czia szalta yra labai. ‘ v *
Eina prie peoziaus
Kur esu svecziūse?
Kunįgas. Prieteliaus namftse.
Pnstelnįkas.
Virsdamas į protą:
Nepaprastam laike turbuti tavą bauginau, 
Kada cziudiszkūse parėdūse czia atėjau? 
Ak niekam nesakyk, kad taip daugel kalbėjau! 
Esu vargus keleivis, isztolo važiūju, 
Dairosi atvirtęs į protą:
Dar jaunystėje ten, kur ein vieszkelis akmenėtas,
Visai maną nuplėszė (jūkdamas:) piktadėjas sparnūtas, 
Szvarkų neturiu, ką randu, tą sav dėlioju.
Ak, iszplėszė man brangiąsias svieto gėrybes, 
Prie manąs liko vienas rūbas nekaltybės!
Kunįgas.
Žiūrėdamas į užgesusią žvakę prie pustelnįko:
Dėl Dievo, jau laikas nusiramįti tikrį!
Prie vaikų:
Vaikai, kas tai užgesino žvakės žiburį?
Pnstelnįkas.
Stebuklą norint iszguldyti, reik protui liepti, 
Bet gamta, kaip žmogus turi savo paslaptį, 
Kurį netiktai priesz tautą užsimano slėpti, 
Su uždega:
Bet nei kunįgui, nei protingiems neiszpaVms!
Kunįgas.
Imdamas pustelnįką už rankos:
Geras sunau! tegul protas tavo atsimins. 
Pnstelnįkas.
Pajudįtas ir stebėtinas:
Sunau!. . tas balsas, kaip žaibavimo szviesose, 
Protą mano isz tamsaus iszveda szaszelio!
Prisiveizėdamas:
Taip - numanau, kur esu ir keno namftse....
Taip, tu tėvas mano, tai tėvynė brangioji!
Kaip viskas mainos! — Pažįstu namus tėvelio.
Vaikai suaugo, tavo galva jau žiloji! ' 
Kunįgas.
Nusiminęs, ima žvakę ir prisiveizėdamas:
Pažįsti manę? - 'Tai jis!.. ne. . . tai p h . negalima!
P u s t e 1 n į k a s . Gustavas!

(Toliaus bus.)
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

• (Tąsa).
Nu ant galo iszrėdėDobrogastą, Poznanians vyskupą, į 

Romą popiežiui, Urbonui VI, idant jam papasakotu vis tą, 
kas buvo Lietuvoje nutikęs ir Ligotu tėvą szventajį, kad Jau- 
galius tarp krikszczionių vieszpaczių priskaitytu ir vis tą, ką 
seime buvo įstatę, jis patvirtintu. Karalienė tūm tarpu su 
Lenkų didūmene į Lenkus pagrįžo, o Jaugalius, palikęs Lie 
tuvoje, ėmė tikybą krikszczioniszką platinti.

Tap>e darbe visudidysis vargas buvo, nės nevienas kunin- 
gaa nemokėjo lietuviszkai, dariu pats Jaugalius skaitė svietui 
evangebjas ir iszguldė, liepdama visur amžinas ugnis gesinti, 
ąžūhis szventus kirsti, akmenis skaldyti, lieknus skinti. Pra
džioje svietas nenorėjo klausyti, sakydama, jog persikrikszty- 
jus tapsią vergais, moteriszkosios vėl tarė persikriksztyjus 
nebgalėsią dėvėti savo baltų nūmetų, skraistelių ir vilnonių. 
Jaugalius stygavojo., jog kaip buvę liūsais bus, o moteriszko- 
sioms rodydama, jog jos galės persikriksztyjusios savo daba 
darytiesi, dovanojo tycziomis audeklus baltų drobių ir milų, 
idant ir persikriksztyjusios jomis darytųsi kaip ir pirmu, kad 
darėsi. Tą regėdama svietas, pradėjo būriais kriksztytiesi, 
ir taip į Panelį ar poazventui suėję į vieną būrį motriszkujų 
ar vyriszkujų, kuningas apszlėkė kryžiszkai būrį, praminda
mas vienu vardu Petro ar Jono; kits kuningas ten pat apszlė- 
kęs kitą moteriszkujų būrį, taippat vienu vardu Onos ar EI- 
sbietos; ir taip perkrikaztytas buris ėjo szalin, alvienas rupiu- 
damoai įr minavodams aaviep savo vardą, idant neužrnirsztų; 
nū to laiko, regisi, yra giminės: Petraicziai, Mikolaicziai, 
Jonaicziai, tai yra, vaikai tų pirmųjų Jonų ar Petrų. Tokiu 
pragumu Jaugalius 30,000 svieto vienu žygiu perkriksztyjo. 
Taip ant galo įspindo linksma saulė vieros szventos katuli- 
kiszkos ant Lietuvos žemės ir vienkartu pragaiszo Vokie- 
ežiams viltis kanakados Lietuvą ir Žemaiczius, užsidengus ti
kybos liczyna, nukariauti. Laiminga but buvusi Lietuvių 
ūkė, jei nainūse jos kuningaikszcziai but ateisę, kas kam de
rėjo.

Pagrįžęs Jaugalius nū krikszto į Vilnių, su dide links
mybe vieszpatingai nudūmes arba kozas (vesele per.) savo se
sers Aleksandrės, nutekanezios už Žiemovito, Mozūrų kunin- 
gaikszczio, dar pergerė.

1387. Nu, Jaugalius turėjo grįžti į Lenkus, dariu į savo 
vietą paskyrė Lietuvos didžiu kuningaikszcziu savo brolį Ka
zimierą Skirgalių ir liepė jį pagal ūkės dabą su liubenezia 
iszkilme pakelti ir paszvensti, pats czionai visu vyriausią vai 
džią ūkės sav paliko.

Kėliaudams Jaugalius į Lenkus, perveizėjo Voliniją ir 
įdėjo tenai, neklausęs Lietuvių durnos, į Luckos pilę urėdu 
lenką Kreslovą Kurosvvansk‘į, kas buvo priesz pasiėmimus ir 
rasztus, dabar uždūtus: kaipogi nėviens lenkas negalėjo nei 
žemės turėti, nei vyresniu būti Lietuvoje, ir taip, kaip ir nė- 
vienas lietu vys negalėjo nei žemės turėti, nei vyresniūju būti 
Lenkūse; kaipogi tarp abiejų tautų vienybė buvo padaryta 
priesz neprietelius abiejų, karei kilus. Tokia neteisybė Jau- 
gabaus didei baisiai Lietuvius supykino. Nū to kėlėsi tū- 

jaus barniai tarp Lietuvių ir Lenkų, kurie ilgainiu dažį kartą 
kare baigėsi lig pat vieszpatavįmui d. Lietuvos kuningaiksz- 
ežio Augusto Zigmanto. Lycziumi tų ilgų barnių buvo tūli 
Gudų krasztai, kūrins abeji savinosi. Noris kiekvienam ži
noma buvo, jog Jaugaliui, Lenkų karaliumi tampant, Lietu
vos ukėje buvo nevien Senoji ir Naujoji Lietuva, bet dar Že- 
maieziai, Žalgirionys ar Jatvėžiai (jau Padiene, jau Padlahia 
nū Lenkų vadinami), Baltiejie Gudai arba Krivicziai, beje: 
Vitebsk, Polack ir Smolensk, Jūdgirėnai (Minsk), Jūdiejie 
Gudai, beje: Mscislavas, Kijavas, visa Severija ir viena da
lis Pądalijos, kurie visi krasztai nū didei jau senų laikų Lie
tuvos valdžios klausė ir tomis visomis žemėmis Lietuvos d. 
kuningaiksztis vieszpatavo ir valdė, o czionai Lenkai jas savi
nas), kaip tūjaus regėsime.

XXXIII.
Skirgalius Jiazmiieras J. </. Li< taros kimiagaiksztis.

Persikeitus Lietuvos ūkės tvarkai, regima buvo, jog tūm 
kartu tepatvers tenai pakajus, kad bus kliautės tarp d. Lie
tuvos kuningaikszczio ir Lenkų karaliaus.

Jaugalius tarėsi pradžioje atvangą ir pakajų Lietuvoje 
nuturėsiąs, įdūdams ją rėdyti tam, kuriūmi didesnei kliovės), 
dariu įdavė ją valdyti Skirgaliui, savo broliui tikrūjui, kursai 
noris nėkokiai lietai nederėjo, czionai Jaugalius tarė, jog jis 
žlugėdams gaszlyboje, takezodams pabangoje bei lapumūse 
neturės laiko Lietuvių paikinti ir sedicijos kelti, bet tūjau vis 
kitaip, ne kaip buvo jis d u mojęs, nutiko.

* Skirgalius noris pernykszcziai buvo Krokuvoje Romos 
tikybą iszpažinęs, tacziaus paaugęs -tarp Gmlų, dauginus jų 
tikėjimai) szlijo, dariu maž ko arba snvi.su nieko nesteigė apie 
praplatinimą naujos katalikų tikybos. Lygia dalia maž te- 
rupiuos ūkės reikalais, atkaliai dieną ir naktį gėrė bei oliavo- 
si, tankiai pūtą baigdamas, įkaitęs nū midaus ai- vyno, taura- 
ge ar kauszu dėl niekų savo tarnų ir visuisztikimiausių prie- 
telių kaktą sukūlė ar bliudu bei toriele jų veidą nuskardė, 
tai’Į) kurių tankiai daug- nū skūmės nebkėlė.

Tūm tarpu Vytautas, karės ir ūkės vyras, skaugingai po- 
vizojo į neapvežamą nū visų Lietuvos valdimierą Skirgalių, 
mindoms sav kiek gero buvo padalęs Jaugaliui ir Lietuviams, 
kursai kaip didis nebūt buvęs, czionai jo skaugioms akims 
dar didesniu rodėsi. Pagrįžęs nu kryžeivių gyveno sav Luc
ke. Jo brolis Jaugaliui, Lenkų karalius, buvo jam Žemai- 
ežius, Zalgirius arba Jatvėžius (Podlahiją ir Polesę), nū Len
kų vadinamus, su dalia Voliniaus valdyti įdavęs: bet to jam 
dar nepakako: kaipogi Vytautas pagal žadėjimą Jaugaliaus 
visos Lietuvos geidė ir, jū skaigėjo Skirgaliui tos vyresnybės, 
jū dar didesniai jo neapkentė. Kaip Skirgalius už savo ne
dorybę nū visų buvo neapvežamas, taip szis už savo dorybę ir 
tiesą vėl nū visų mylimas; dariu Vytautas tarėsi ankszcziaus 
ar paskiaus pasieksiąs savo ketėjimą, pildydams szirdį vilczia, 
jog reikiant sav sukels lengvai didūmius ir Lietuvos svietą, 
))eapvežanczius nevien Skirgaliaus, bet ir palies Jaugaliaus 
turinezius jį jau? gaudžiaus už svetimą \ ie<zpatį, nei už savo 
valdimierą, kurie vergavo jau Lenkams, n<‘kaip tarnavo, kad 
tūm tarpu Lietuviai, pagal savo būdą, velijosi visodos mirti, 
nekaip svetimos valdžios klausyti. Darin X’ytautas numanė 
aiszkiai, jog Lietuviai kokioje noris jam notyje nenutinkant 
visus jo veikalus teisins, jį patį szelps ir gelbės.

(Toliaus bus.
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eqi Iszkirpk szitą apgarsi 
nirną ir nesiųsk mums, 
pridudatnas saro pilną 

8r" nipf' Pr*®*ąa'ln»‘
tav ant pažiūrėjimo ge 
riausįą ir tikrą Amerl 
kisz.ką LAIKRODĖLĮ, 
kurio nieks iki sziol už 
to»ią prekų nesiūlijo 
Jis yra paaukautas, | .$ 
prabos aillCBU, ti
krai amerikiszkals vidų 
rials, ant 20 metų užgva 
rantntas, ir iszsižluri 
kaip gryno aukso laikro
dėlis už 340. Apžiu- 

O rėk jį express'© office, ir 
■ jeigu tav patiks, užmo
ję* kėk $7.50, o jeigu ne, ne

mokėk nieko. Prisiųsk 
su orderiu 50c. markėmis už dailų $3 50 11 prabos 
paauksfitą lenciūgą, arba prislųsk $7 50 su orderiu 
tai gausi jį uždyką. Jeigu szeszis laikrodėlius 
nupirktam bei parddtum, tai vieną gautum uždy
ką. Adressaa

Royal Mfg. Co. Depot.
Unity Bldg., CHICAGO, H.L.

IOC.
10c.

5c. 
10c. 
10c. 
40c. 
10c. 
10c.

14 prabos paauksūtas. 
Iszkirpk szitą apgarsinimą ir 
prisiųsk mums, pridėdamas sa 
vo \ ardą ir adresą, o mes prisių 
sirne tamistai szitą laikrodėlį 

per express'ą dėl peržiurė 
jiino. Gvarantavotaa ant 5 
metų: lenciūgėlį Ir pagraži
nimus taipgi eykin prisiusi 
me Tamista apžiūrėk jį ir 
leigųnjrtiks, užmokėk mu
mis $3.V) ir laikrodėlis bus 
lamintos Jis yra puikiai 
padarytas ir geriausiai ant 
svieto už tus pln|gus laiką 
rodantis; jis taipgi iezrodo 
tikrai auksiniu ant pažiū
ros. Ras/.yk sziądi«n, jei 
gu nori iszto pasinaudoti, VA nės t >kios progos niekados 
kitąsyk neturėsi.

15c.

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c.
15c.
5c.
5C.
5c.
5c.
5c.
5c.
5-’.. 
5c. 
5c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir žemalczių 
paraižytas Slinano Daukanto, gaunamas už t,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žtamlapials ,,
.ietuviszkos Dainos isz visur surinktos 
’asakojlmas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszia, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybų 

žydo Ir piktą augynlmą wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m , du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandr»Gnžuczlo, 

Hlstorije gražios K atrakus ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

1 
I

1,00.
50 Ct
200c

25 ct. 
20 ct. 

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

25c.

PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

The National Mfg. S Importing Co
334 Dearborn str., CHICAGO,

pargabentos isz Užmarės:
Maldų kny/oSy

Aukso \ltorlus, arba Szaltlnis danglSzkn skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,,
Balsas Bilan IMA, 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmn D >wi 1 > karaliaus ant

paveikslo kanticzkų

„ $i.5o.
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

r . , i ■ , KasyragrlIstor^zcos dvao,szkos įtalpos KnpĮOS, Nekaltybė 
Gyveni nes Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija sen > Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno ista’ymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Meano S/cvenczls išloš Marijos Panos 
Soptilej Molynus Dlewo ,, ,,
Evangelijos smuikels apdarais 
Gywenimaj H/.wentuju, ant visų metų kožnoa 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Hzvencz. Sakramente 
Istoriszkos kapjos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrseztls kun Petravycziaus į Vilniaus 

džiakonystės knningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime b’itl dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgntė kurioje apraszyta 
visi mnsų prietikiai su lenkaisnti pat 

krlkszto Lietuvos 5c.

D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
rėvynlszkos giesmės — 
f ėkaunos dainos ,, 
Saujos dainos ,,
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Petro Armino rasztai -- eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallezka
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
A pasakos. 

Palangos .fuze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajnd|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

/-paraszyta pstrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. Isz B. autoriaus 
knįg tlė* ,,Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Szaltabuzius (juklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiazkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų knlngelė ,, ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir Jo rasztinįką 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko pirktelė
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai (ketvirta dalia 
„Sziauiėnlszkto Senelio”] 15c.

Afoksliszki rankvedžiai ir 
t kitokios knįtjos

Kninga dėl iszsimokinlmo rokundų . 25c. 
Į Kningadėl iszsimokiniino visasvletlnėa kalbos 15c 

Apie btBvlmą Dlewo ,, ,,
Į Griesznlnkas priverstas metavotis ,, 

Pamokslai apie trusą ,, ,,
Į Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,,
Į Szkala su kalba ,, ,,
Į Prieszauszris ,, ,,

Kaip įgyti pln|guš Ir turtą ,,
’ Girtybė 5c. ir

Į Genių dėdė, graži pasak įtė kur iazrodyta, 
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 

’ Apie Dangų 
Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinėszalna 

I Lietuvos gaspadinė 
Į Žodynas kun. M. Miežinio 

Naujas elementorius [1895 m.) apdarytas 
su puikiais paveikslais 

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 
Am-rik >je 2>c , dėl perkupezių po 

Kalendoriai ant 1889,1890 ir ant 18VM m. po 
įvairios dvasiszkos knįtjos 

Pamokslai ant didžiųjų molinių s.svenclų 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
F i i iotea arba kelias į maldingą gyvenimą 
Pokllls Szventųjų t ,, ,, ,,
Iszgnldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas ♦ ,, ,,

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

1.00c.

65c.
10c.
40c.

5c.
15c.

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

5c

lOC.
10c.

$200.

15c.

10c.
10c.

Žlponas bet žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunlgslksztis
Apie senovės Lietuvos pilis „

Knygos poetiszkda.
Senkaus Jnrgla ,, ,,
Vltollora ida, pulkus poematas isz

•eoovėe lietuvių gyvunlmo, 2 LnĮgos

40c.
20c
30c
10c.

15C.

1.25c.

10c.
llistorijo apie gražų Mvgeloną, dukterį karaliaus

Isz Neapolio ir apie Petrą kareiv| 40c. 
lllstorije isz laiko Erancuzkos

„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. ,40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis — — 80c.
Juozapas Kouiuszvv.skia, arba kankinimas

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

ir ant jų reikalaujantį atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pusteinjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije Isz lajko 

,, ,, ponawojimo Nerono 80 oi.
Pujkus apraszyinaj tikru atsytikimu isz

,, ,, czesu vvajnos 186-3 metu . 40 ct.
Prawadnlkas angelakos kalbos neabdar. $1,00 

,, ,, ,, abdarytas $1,25.
$1,00.

$1,50 ct.

sziczia atke
liausi,

aką gausi

Pujkus apraazymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akie 
I'ykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 ct. 
Szwteea Dlewo ,, ,, ,, ,, 65 ct.
Titkus Persų Karalius, ,, ,, 25 ct.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50ct.
Witasir Korynna hlstorije isz lajko persekiojimo

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

’atents
Ir di 
50c. 
35c. 
50c. 
15c.

10c.
40c.

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

Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra aulai; su illustraci|omls 
Garsas apie bajsybes Dlewo sūdo 
Raktas į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Hnmenlją nnspakajįtl ,, 
Vadovas į dangų ,, „
Prislgatavojimas .ant smerczlo ,, 
Draugija dėl dusz.ių ,, ,,
Lletuviszkos miszlos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

jVo/os dėl.partapijono.
Dė liunė ( polka] 30c.

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

10c.
5C.

Varpelis [valdas]
Sudiev (mazurka]

Pa veikslą i [ abrozai ].
Kražių akerdvnė 50c Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po Ocentus.

30c.
40c.

Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių Iki 
Gediminui D L. K., paraszvta 1850 m., 
Sluaano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c*

Pro mptly secured. Trade-Marks, C< > p y r l k h t s 
and Labels registered. Twenty-five years ex- 
per:once. We report whether patent, can bo 
secured or not, free of charge. Our foe nut due 
until patent is allowed. 3*2 page Book I1'rev.
H. B, WILLSON A. CO.. Z ttoi mo s at Law, 
Opp. U. 8. fuL Office. WASHINGTON, D.C.

Paveikslas!

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Nori gražų tautiszką paveikslą, 
nusipirk paveikslą ^KRAŽIŲ 
SKEllD YNE”. Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuse 
kimo. 
Adresas:

k > jLJMTiTIk!Ji

V 
F

CAN I OBTAIN A PATENTf Fora 
Rrompt answer and an honest opinion, write to 

I I NN A' CO., who have had nearly fifty years' 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A llundlionk of In
formation concerning Patents and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and sclentlfio books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice in the Scientific A tnerlcnn, and 
thus are brought, widely before the public with
out coat to the Inventor. This splendid paper, 
Issued weekly, elegantly Illustrated, baa by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. S3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, |2.50a year. Single 
copies, *2.> cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, arid photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN A CO.. New Yoiik, 3ttl Bhoaoway.

Tikras

paminklą to kruvino atsiti- 
l’rekė 50 centu.

A. Ossowski

Pas Lietuviszką GRABORIU * u

Atsiųsk szitą apgarsi
nimą su hsvo pilnu ad- 
renew, o ince atsiųsime 
tikrą ELGIN DZ1K- 
gorElį dyku! ant 
peržiūrėjimo. Lnksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materijolas isz- 
rodo toks kaip tikro 
liukso dzlogorėlls už 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 motų. Pcržiiirėkk 
(dydžiai ant express 
office ir jeigu mlsliji 
kad gerae pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 Irexprosno ka- 
sztus, o dzlegorėlle bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėli, atsiųsk 
50c. nykiu su orderiu, 
pacztavate ženkleliais

arba money order, tai men prisiusimo tav Isz gero 
materljolo auksu pleitjtą lenclugėl|, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9 25 hii orderiu, lencingėlį ganei dy
kai. Antraezas ežiuke:

Geriausi ir pigiausi Orabai! 
i,as Romaną Daukszą, 
399 E. Market kampas Meade Str.
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