
Num. 6. Lietuvininku

Plmitli, Pa., 5 Vasario.
Neperszokęs per tvorų, ne

sakyk op, sako lietuviszkas

Mislyta ikisziol, kad caras 
Nikalojus II yra liberaliszkų 
pažvalgų, ir kad tas savo paž 
valgas rūpinsis įkūnyti bude 
vieszpatystės valdymo. Bet,

kad jis nei nenori pamesti eiti 
pėdomis savo tėvo.

Priežastys, dėl ko sznekėta 
apie geresnį surėdymų manko- 
liszkos administracijos, yra 
maždaug szios: caras perinai-

vinamos žemės rasų liūsybės, 
bet jį mažu privertė prie atsi 
linkimo nū to panslavistų, 
despotizmo sūnų partija arba, 
gal, jį persznekėjo, darodyma 
sziokias bei tokias, galinezias 7 o
isz to iszeiti, negeras pasek 
mes. Kad taip galėjo būti, 
nereikia labai abejoti, juk ca
ras Aleksandras III, per gąs
dintas baisia savo tėvo smer- 
ežia, užsidarė savo Aniczkov -

kaip ežia padaryti, ar iszdūti 
konstitucijų ar ne. Tūm tar-

1 i be-
ralizmo.

davė dasiprotėti, kad yra pa
linkęs tironiszkai autokratisz- 
kų valdžios sistemų, kokia bu
vo prie jo tėvo, keisti pamažu 
į liberaliszkų, pagal reikalą 
vi mus szio amžiaus dvasių.

ežius, kad bus padaryta kons
titucija, pagal kurių provin
cijų iszrinkti pasiuntiniai,

dystę; kad busenti

Sausio, dildą sųprotaųti, kad 
tos visos paskalos, apie pada-

ministracijoje buvo tik debe
sys, kuris, užėjęs ant sudžio
vintos nū kaitros dirvos, nu
bėrė keletu smulkių laszelių, 
nū kurių ji negalėjo nei atsivil 
ginti. Matydami tų debesį,

kad nukris ant suplyszusios 
nū iszdžiovinimo žemės gausi

turbūt, didi sziaurės vėjai ir 
yjhuvarė debesį szalitj. Keikia 
abejoti, kad caras Nikalojus 
II butų buvęs veidmainys; jis, 
gal but, isztikro norėjo, iszlie 
ti aut savo despotizmu džio-

— Kurie dar neužMmokė- j. ko: į ,,p 
jote už ,,Vienybę“, meldžiame an< jo dė 
apie tai pasirūpinti. ,,kiek lo>

’kolų“ įraszė, kad 
kiek katras norės, 

Tik neši

neatsisakėt,
——■••—— -----------  taryduni, kad jus grinezios
T t- • . grim ą, ir jas reikia pasistaty-ISZ LietuVOS. j(i o m. Dievas žino ko- 

Pra , kius, niekam nereikalingus ir 
buvo neužtarnautus paminklus, 
pav.) Suvis bus ne naujiena, jei nū.

valscziaus susirinkimas,' ant ..jų* pradės lupti, nežiūrėdami 
kurio pamirszusiems

džioje Sausio mėnesio

Loris-Melikovv ir Miliutin, rėdą m i į lie 
kuriūdu bandė perliudyti ca- susirinkimo 
rų, kad, tik iszdūdant konsti kauskas), p

' mų valdžios,

sos Maskolijos ateitės.
Aleksandras III buvo tam jau kasztūjųs labai pigiai, nes tik

,, Biesieda ii

nė j ils ,.l<iskos“. Jau nesykį 
teko mums matyti, kaip to- 
kiu<<* atsitikimūse bailesnius 
mip žmones užgųsdina ir isz- 
lupa i-z jų, kiek nori, o drą
sių, kurie -tacziai atkerta, ne
daug randasi.

1 -zmintingiausiai žmonės 
padarė su siūlomu jiems mas-

ė 111 ė

czerskis (žiurnalista ir iszda-

lęs ant kelių priesz carų, ir 
rankas pakėlęs, suszuko: 

ciesoriau, sa-n

| rino carų

kad jie masko- 
n ta. Net seni

2) kad į kance- parėję isz kariumenės (vais- 
daine nupirktu ko) kare iviai iszkentė nesidi-

žinoma, brangius

o szimų neiszmanėliai

joje, kad jis, metęs visus už
manymus apie konstitucijos

komis carizmo ir panslavizmo 
idėjomis, kurias iki pat smer- 
ties savo vieszpatavimo dar- 
būse aiszkiai parodė.

sius

kai moka 
kius, kaip, 
riszimas

subrinku

už tokius r.b-knie 
paveikslan, nepri- 

szuniui brankto.

.’er-ti, 
caro 

kalojus II už savo tėvų gėrės- paveikius, vienok naujų pini- 
uis, bet apie konstitucijų jis ! gų ant to dėti neapsiėmė. Te 
jau nemislija. jgu) įtaisymas carui paveiks]

— Paėmę pirmų numerį I už pinįgus už szunis surinktu
u.- - . . . * _ - l « a V Z « • • 1

U

suos naujo redaktoriaus, gali- | Didybei daro, 
ma sakyti,kad jis skaitytojams gerinus butų, « . . • I. . . ' .

lietu viszka kalba butų bisku

kos kalbos ir su visais iszvien 
rėkė, kad maskoliszkai nesu-

SU

/

■į

žmonės praszė vaito, kad ir jų

kr.mzczio įraižytų į protokolų. 
Bet vaitas neapsiėmė to raszy- 
ti: a>z, — sakė: — turiu lai
kyti pu-ę raudo ir to negaliu 
ra<z\t i“.

tsz negaliu iszmanyti. 
avus kur jį suveiti, bau
si jo paežio paklausti.

Jum tarpi 
i»a-i-t- ng-iu

fi

vienok ar ne 
kad ukinikai v butu gen

kokio nū 
nedaug ką 
a“. Nors

bet gtn
r« ikia skaityti prūsinius

nįkai neva tūm tarpu isxsisu- lietu vis/.kai.

>



fifi Vienybe

Vaitą renka vaslczius, val>- 
ežius ir algą jam moka, vals- 
ežius kanceliariją jam pastatė, 
malkas dūda, žiburį, valsczius 
pasamdo jam du rasztinįku, 
sargus, visą, o visą materija j 
liszką užlaikymą dūda vals
czius. Tai gi isz tos pusės žiu ' 
rint, rodos priderėtų vals- 
cziaus pusės laikytis. Bet 
vaitas turbūt atsimena, kad 
nors jį išbrinko valsczius, bet 
užtvirtino augsztesnė valdžia, 
ir kad valsczius jo nė numesti 
neturi galės. Reikia laikytis 
valdžios pusės, mįslija vaitas, 
apakytas didybe valdžios.

Kaip isz kiekvieno daigto,

sav trumpą pamokslėlį. O 
tai: kad vaitu reikia rinkti

, netik „gerą“, bet ir iszmintin- 
gą žmogų. Reikia, kad vaitas 
suprastų, jog jį žmonės renka 
ne dėlto, kad jūs už mokamą nių laikraszczių užstojimas 
ją jam algą spaustų iszvien su daugel tame dalyke naudos 
valdžia, bet kad užtarinėtų padarė, nės pats miręs cieso- 
priesz valdžią, butų tarpinįku rius, isz užrubežinių laikrasz- 
tarp valscziaus ir žmonių, ežių apie tą, kas jo kraszte at- 
Kad Bartnykų vaitas butų ne- sitiko dažinojęs ir taip didele 
tik geras (sako, kad jis esąs barbarybe sujudintas būdamas, 
geras žmogus), bet drauge ir dėl teisybės atradimo tam įpa- 
iszmintingas, jis niekad nebu tingą Remisija ir sūdą įtaisė, 
tų drįsęs prasitarti, kad turįs Į Taigi rųes lietuviai savo krasz*

‘ stoti už valdžios pusę. Kas- 
žin, kada susipras tie mus žmo
nės, kokius žmones aprinkti 
sav vaitais?

Tas pats mus ciesorius, ku
rio Bartnykų valsczius apsi
ėmė iszsitaisyti paveikslus, 
neperseniai apsudyjo dvide- 
szimts keturis kunįgus ant isz- 
gabenimo į tolimas Maskolijos 
gubernijas, 
priesz porą metų susivaževę į 
Varszavą padarė susirinkimą, 
ant kurio buvo nutarta kovoti 
priesz svietiszką valddą. Vi
sus savo užmanymus suraižė, 
o apaezioje visi dvideszunts

maisztą padarys (!!R.). To
kius tai daigtus Pobėdonosee- 
vas su savo parti ja daro, ca
rui, kuris liberalu pasirodė,

seminarijos mokįioją, kunįgą i priesz valdžią prakaltęs buvo, 
Pravvdą. j Visus ten pasira ir už tai į Si beriją sūdytas ta- 
szusius kunį'us atidavė po su- po.
du, o dabar viėszpataujantis Pravdą, kuris Kelczių nemina- 
caras pats apsudijo jūs ant isz- rijos propesoriumi tada buvo, įkalbinėdamas, idant anas dėl 
trėmimo į tolimas Maskolijos 
rėdybas. Tarp tų kunįgų 
yra ir garsus lietuvis, kunįgas 
Pranaitis, autorius pagarsėju
sio veikalo: „Christianus in 
T ai m u do J u d aeor u m“.

Sziūse 1895 metūse masko 
liai rengiasi įtaisyti Petropi
lėje parodą spaudįtų daigtų 
(tipographiszką). Komitetas 
kreipėsi prie „Lietuvių labda
ringos draugystės“, kad ji pa
rų pįtų tai parodai lietu viszkus 
spaudįtus veikalus. Tokiu 
budu ir lietuviszkos knįgos 
atsidurs Petrapilėje ant paro
dos.

1892 mete pas kun.

J. Vėžys.

— Kražių reikale užrubeži-

te suspausti būdami ir isztarti 
nei žodžio, be koronės baimės, 
negalėdami, o savo brolius ne-

kunigai

jumis praszome, kad ne tiktai 
lietuviszkoje, bet ir kitų kal
bų amerikoniszkoje ir euro- 
piszkoje piešoje žemiau isz- 
reikszta žinia patai pinta bu- 
tU‘

Sztai 1886 mete jauni kunį- 
gai, Petropilės katalikiszką

valdžia padarė kratą, aną de
vynių kunigų akademikų aura 
szą ir fotografijas rado.

Szitoji prova prie mirusio 
jau caro butų ant niekų,pasi
baigusi, nės ežia ir pagal žan 
darų nusprendimą nei jokios 
kalczios nėra, nės priesz val
džią nei jokių susiraszymų ne
buvo, bet tiktai apsigynimu 
nelaimės laike. Bet „popų 
partija“, po Pobėdonoscevo va 
dovyste, kuri prie mirusio ca
ro vieszpatav^, dėl savo poli
tikos naudingumo naujam ca
rui iszrodymo, i 
dvasiszkų akademikų darbą 
su politiszka kunįgo Pravdos 
prova sujungė, turėdami ant 
to priežastį, kad kunįgo Prav- 
dos ptiesz maskolius atsirė- 
mimo programą, szale ano su- 
raszo ir fotografijų atrasta.

Petropilėje grovas Kauta 
kuzinas, kaipo teisingas žmo
gus, rūpinosi, kad tą nedavęs- 
tą buvusių akademikų provą' 
nū kunįgo Pravdos provos vi
sai atskirti, taipojau jaunas 
caras tos paties nūmonės buvo, 
ant dekreto pasiraszyti neno? 
rėdamas; bet Pobėdonoscevas 
„popų partijos“ vadovas, pra- 

, dėjo szaukti, kad ir anie tame 
i pat dalyke, kaip ir kunįgas P.

prova, sudyjami turi būti, nės

mi, kurių devyni buvo, abu 
sveikindami pasiraszė ir sav

mumis, lyg pasimiręs caras, 
spaudė]u butų, idant „popų 
partijos“ teisybė pasirodytų.

Dabar ir dėl kunįgų geri 
laikai praėjo, ir_nėra jie taip 
turtingi, kaip kitą kartą bū
davo, nės žmonės, per gaspa- 
dorystės nupūlimą ir valdžios

szelpti savo vadovų, kaip kitą 
kartą. Nekurie siuneziami į 
Maskoliją kunįgai, kurių keli 
d-sėtkai yra, turėjo arba prie 
savo parapijonų dėl pagelbos 
atsmaukti, arba patys para- 

aną nekaltą pijonai turėjo daniprotėti, 
idant jų dvasiszki vadovai tu
rėtų už ką į tolimus krasztus 
nuvažiūti ir ten misti. Kiti 
vėl kunįgai staeziai prie gu
bernatorių atsiszapkė, kad ant 
kelio pinįgų neturi. Guber
natoriai davė prie ministerio 
telegramą, idant valdžia dėl 
jų ant kelio parūpintų. ,

Taigi taip szaltame laike 
iszsiuncziami yra žmonės, apie 
kurių kaltybę netiktai papras
ti maskoliai, bet ir žandarai 
abejoja. Yra tai vis Pobėdo
noscevo ir „popų partijos“ po
litikos nekaltos aukos, dėl lie- 
tuvLzkų ir lenkiszkų buntų 
davedimo.

Galimų tikėtiesi, kad szven- 
tasis tėvas praszys (Jau tai 
rodosi, padarė. R.) caro, idant 
tą reikalą geriau lieptų isztyr- 
ti, tikrą jo nūkraipą -nurody
damas.

buntas pakilsiąs, nės toji par
tija norinti Lenkų karalystę 
pakelti, pertai reikią anūs pa- 
koroti.

Taigi dabar pasirodo, kad 
jau pirmiau apraszoma prova 
ne pertai pakelta buvo, idant 
apkaltinti / butų kūmi 
žengę, bet todėl, idant 
partijos

—■ Petropilė. Prisiegtinis
advokatas K. P. Vodopalas 
subludo. Didybės maniją tu- 

i- rėdamas, anas paskutiniame
rm 

politikos aukomis 
Dabar bent „popų 
carui parodė, koki 

lietuviai,

tavos* karaliumi. Vodopalas 
maustė, kaip ežia reikėtų Lie
tuvos sostą įsteigti, 
anas patsai savę už 

sosto roką v o.

isz jų iszsiųstas tap 
savo kra^zte pasilikę po 40. butų, 
rublių ant metų *anam pri- paitij 
siųs, idant svetimame kraszte yra tie katalikai: 
vargo nematytų. Prie t<» bu lenkai ir,tjt.; kad reikia anūs sį to

. ją popierą su tų kunįgų para- relio ir kunįgas Pravda pri-Įbaigtinai spausti taip, kad isz pagal jo nūmones 
szais rado pas vieną Kielczių gulėjo, kuris kitame dalyke .anų sultys eitų, nės jie tūjaus karalių intrigantai

pildyti, ką sutarė. Kada už
pernai maskoliai darė kratą 
Kielczių seminarijoje, minėtą-

tai kiti

ir žinoma 
vercziau- 
Žinoma, 

aną kaipo 
apsiautė,
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su kuriais anas ristini •- turėjo. 
Sumiszęs to bijojo, idant ap
linkiniai jo į subludėlių na
mus nepasodintų. Kaip Pet
ropilės laikraszcziai pranesza, 
į advokato VodopAlo gyveni 
mų daktaras Czecžotas atėjo:

— Jūsų mylista — tarė prie 
subludėlio — prie jumis atėji)
lietu viszkas patri jotas, ban kiu
rius, - kinis jūsų nuslėgime 
pagelbų nori dilti.

— Dėkui, dėkui, mylimiau
sia, isz szi rd ies džiaugi A si, kad 
ant galo priesz savę patrijotų 
matau — su pasiputimu „Lie
tuvoj karalius“ pratarė.

f — Regis jūsų mylistai rei
kės pinįgų, kuri As asz kaipo 
bankierius drįstu jums ant
kari u menės dalykų paaukauti ?

— O, taip, meldžiu, asz su
tariu. Tai <1A kite man ant to 
karto kokį milijonų rublių.

— Klausau, jūsų mylista! 
Reikės tiktai jums su manim 
į mano kvatierų nuvykti. Ma
no karieta dėl jumis parengta.

„Karalius“ rankos mostelė
jimu prilakė ant savęs berno 
sų-uždėti ir su puikybe iszėjo. 
„Karalius“ drauge su daktaru 
į karietų įrėdęs pasveikinimus 
dėl susirinkusių žmonių dary
damas į Mikalojo Czudotvorco 
subludėlių ligonbutį neva 
žiavo.

Senuliai, Kauno rėd. Isz 
priežastie.įjavų prekės nu pu 
limo, rodos reikėtų laukinį
kystės daly k Ase daryti szio 
kius tokius pagerinimus, ne 
vien tiktai ant javų pasirėmus. 
Skaityti laukinįkystės laik- 
raszczius ir t. t., bet isz že- 
miaus iszreikszto atsitikimo 
galima tėmyti, kad szaulisz- 
kiai ponai nei jokio tų daly
kų pažinimo neturi arba tiktai 
nekurie isz jų.

Varszavoje iszeina priesz
žydus laikrasztis vadinamas 
„Robi“ (dirva), taigi nevie
nam laikraszczių nežinamcziam 
gali pasirodyti pagal vardų, 
kad .tai yra laukinįkystės laik
rasztis.

Ponas T. Kurszėnų parapi
joje, Szaulių paviete savo dva
re gyvenantis, jau senas žmo
gus, kuris labai su žydais su- 
sibrolavęs buvo, nės karves 
ant pakto žydui buvo atida 
vęs, taipo jau sodų ant aren- 
dos ir visokius žvdus fakto
rius vartodavo. Susiedai no- 
rėdami taip padaryti, idant 
anas nA žydų atprastų pasiūlė 
anam, idant anas anų „Rolę“ 
priesz žydus raszanczių, jszsira- 
szytų ir pasiskaitytų, bet anas 
tų laikrasztį už agranomiszkų 
(laukinįkystės) palaikęs, pra
tarė:

Asz „Roles“ neiszsiraszysiu, 
nės ant gaspadorystės pageri
nimo pinįgų nenoriu trotyti,

į Joniszkėlių parapijų (Pane 
vėžio paviete) ant vaiszių bu
vo isz važi avęs, nės buvo Ka- 
lėdų szvenczių dienos ir visi 
mokytiniai buvo paleisti. Pas 
Genį buvo siųstas telegramas, 
bet vargiai į laikų suspės. 
Per taip trumpų laikų ir kle 
bonui sunku parunkų namie- 
je padaryti. Parapijonų 
ypacz moterių, tarpe didelis
kli k-smas ir susigraudinimas. 
Kas tolinus atsiliks, bus pra- 
neszta.

(GAd. k k. Genis ir Valen- 
tas pabaigė Pctropilėje d va 
siszkų akademijų. Abu jauni 
žmonės. K. Genis paeina isz 
Gailionių kaimo, Panevėžio 
pav., o K. Valentas isz Pom- 
pėnų parapijos, Panevėžio pa
vieto. Jiedu tapo iszsiųsti į 
Maskolijų už tariamus „prasi
kaltimus“ priesz valdžių. Apie 
tAs persižengimus (!) ir nu
baudimus, žiūrėk aug^zcziaus 
sziame „Vien.“ numeryje bei 
N 4 — korespondencija isz 
Petra pi lės R.).

— Isz JI y jus į „Rus^kyja 
Vedomosti“ pranesza, kad da
bartinio miesto moteriszkos 
mok ylos: Pernavoje, Liepo
joje ir Jelgavoje ant moterisz 
kų gimnazijų bus perdirbtos.

— Cholera JJinaburjO pa- j 
viete mažinusi, nės per pen 
kias dienas pacziame Dina- 
burge isz 8 susirgusių, 4 pasi
mirė, o paviete 4 serga ir 4 
mirė. (Vii. Vest ). . I

Iki szioliai Latvijoje kA-

o daugiaukinė gaspadorystė 
naudos nedAda!

Mažnė kožnų dienų po tru
puti sniegą — žiemos kelias 
taisosi, szaltis mažas, o kartais 
adrėkys.

— Szilavas, Resiainių pa
viete. Toje parapijoje atsi
randa senelis, kuris nA perkū
no trenktas būdamas, isz tos 
baimės, jeigu iszgis, prižadėjo 
Dievui septynius metus pasnį- j 
kauti. Iszgijęs ir pasnįkau- 
damas, pagal žmonių pasako
jimų, pas Dieva taip didelę 
loskų įgijo, kad gali kožnam 
žmogui įspėti, kiek anas metų 
ant svieto gyvens.

NA 13 GrAdžio prasidėjus 
žiema vis taisosi, tai szala, tai 
sniegą, bet vis nepodaug.į 
Kur sraunesnius upės, kaip 
Neris arba Venta, ledų neuž-' 
dengtos, nors kartais ižų pil
nos. Szlajų kelias dabar ge
ras, per kų ir javų prekyboje 
didesnis sujudėjimas.

----- . j
— Jelgavos katalikų para : 

pijoja dideliame nubudime 
pasiliekta, nės iszsykio du ku
nįgu iszvežama į tolymus daugiau valsczių mokylose kliasos vagone su vienu labai 
krasztus. Į Jelgavos katali- buvo mokinoma latviszkai, dailiai iszveizdancziu vyru bu
kų klebonijų 10 Sausio 1895 bet dabar, pagal ,, Vilen. Vest“ i vo, bet per tų laikų jai 75,000 
m., 10 adynoje iszryto, cieso- praneszimų, susidAro komisija, rublių pinįgais ir daugel bri- 
riszkas ukazas atėjo, idant du kuri padarys tame dalyke re- lijantų (žemcziugų) pavogta 
lietuviu kunįgu: kapelionas formų: 1) vietoje dabartinių tapo. Paskui pasirodė, kad

Genis ir klebonas Valentas 
„už politiszkų paslaptinį persi 
žengimų“, pirmasis į Kazanių. 
o antrasis į Simbirskų, ant pen 
kių metų pagyvenimo per 24 
adynas laiko isz Jelgavos isz 
važiAtų. Ukazas klebonų ant 
vietos atrado, o mokįtinių ka 
pelionas Genis į savo krasztų

*3 žiemų, vaikai bus 4 žiemos 
mokinami. 2) NA antros 
mokslo žiemos pradėjus, turės 
grynai maskoliszkai mokiu - 
tiesi.

Maskoliszkų kalbų į visas 
publicznas mokykis įvedus,vie
tiniai gyventojai pradėjo susi
rinkimus daryti ir ant jų savo 
kalbos mokintis], bet ir to 
„Rižskam Vestnįkui“ gaila, 
nės kalbiu valdžių, idant tame 
dalyke vietiniai gyventojai, 
lyg kad Lietuvoje suspausti 
butų ir, kad daleista butų vai
kus vien tiktai maskoliszkai 
makinti.

Isz JI y gos į „K raju“ raszo: 
Ant Rygos katalikų labdarin
gos draugystės dalyko 15 —1<>
Gr Adžio 1894 m. fan t i ne 1 lote
rija su bazaru padaryta tapo. 
Daugiau kaip 700 fantų su
rinkta, isz tų daugel brangių 
ir naudingų atsirado. Per 
tas dvi dienas ant bazaro buvo 
didelis sujudėjimas, nors ma
žesnis, negu pernai. Galima 
pasitikėti, kad grynas įėjima-:, 
apart įtaisymo kaszto, bus 
daugiau, negu 3,000 rublių. 
Perėjusių nedėlių nežinomas 
vagis, dievĮnaldystės laike, į 
senų katalikų bažnyczių įlin
dęs ir ant vyszkų pasislėpęs, 
naktį karabonų iszrubavojo, 
taipojau didelio altoriaus eini- 
borijos du kieliku i-zėmė, ko- 
munikantus ant altoriaus pa
bėręs: nū monstrancijos bran
gius akmenius uulupinėjo, 
kuriAs ant laimės pasiimti už- 
miražo, o isz zakristijos du 
kieliku pavogė. Su ta isz 
plėsza, taipojau nA bažnyczios 
vyszkų ant virvės žemyn nusi
leido. Policija dirba smar
kius iszjieszkoj i mus.

— Isz Dinaburyo į V ii nių 
gelžkeliu bevažiAjant, kaip 
„Post“ raszo, viena Lzk ii min
ga ir turtinga maskolė antros
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toji moteriszkė per savo prie- 
telių su narkotiszkais vaistais 
užmigdyta tapo, o paskiau ap-1 
vogta. Tie žemcziugai per 
nežinomą žmogystą viename 
pinįgų - name Vilniuje nžzos- 
tavyti už 15,000 rublių, atrast’’ 
policijos tapo. Kur dingo pi- 
nįgai, dabar isztyrinėjimas ei
na. Galima vienok numanyti, 
kad kaltinįkas su pinįgais į 
Prusus iszsprudo.

Kazimieras Bartoszevyczia, 
lenkiszkas istorikas, savo 
straipsnyje „Drang n ach 
Osten“ (Krajuje N 5) raszo:

,,Rytprūsių kolionizacija
prasidėjo su valanda, kada po 
karės su žuvėdais dideli uz 
pustyjimai buvo pasidarę. 
Szito kraszto suvokiecziavimui 
periszkadijo labai ir tas, kad 
vokieczių giminė nėra taip 
kaip kitos veislinga. Vokie- 
cziai, norėdami savo giminę 
veislingesne padaryti, pradėjo 
ją su kitūmi per moterystę 
maiszyti. Kūlabjan^iai Pru 
sūse dėl lietuviszkų ir lenkis^ 
kų mužykų daugel žemės fsz- 
dalinta, turėdami viltį, kad 
pertai liaudies skaitlius padi
dins. Bet tie mužykai tankiai 
savo kolionijas apleisdavo, nei 
langų, nei durių nepalikdami, 
pertai Prideri kas I uždraudė 
anūs net priiminėti“. Dabar 
tai dabartiniai karaliai pasie
kė.

,,Novoje Vremia“ rūpinasi, 
kad valdžia ant Lietuvos bū
vio pagerinimo daugiau pinį 
gų iszleidžianti, negu dėl tik
ros Maskolijos. Vidurinėje 
Maskolijoje dėl upių pagili 
nimo mažai ką yra daroma, o 
sztai dėl upės Dniepro regu
liacijos, apdžiovinomų kanalų 
pervedimo reikią 40 milijonų 
rublių, tai po jau reikią daryti 
kanalus: Bieloziersko, Dnie 
pro ir Bugo tarpe. Ventos 
(Windau) upės pagilinimas 
kasztūs valdžiai apie 10 mili
jonų rublių.

Visoki pliantai (szaszėjai) 
dabar bus daromi ne isz eko- 
nomiszko, bet isz strateeiszko 9 o 

mierio (ne dėl prekybos pa
lengvinimo, bet dėl kamine- 
nės vigados, karės laike), ke 
liai tie bus daromi pagal ka
rės ministerio nusprendimą, ir 
taipojau prie gelžkelio bus 
privedami. (Kraj).

F

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Omaha, Neb. 30 Sausio. 

Pranesza, kad Nebraskos stėte 
taip yra įsigalėjus A. P. A., 
kad katalikus atstato nū urė
dų ir kitų geresnių vietų vien 
dėlto, kad jie katalikai.

Netoli nū Providence R. J. 
4. Sausio ekspliodavojant ka
tilui ledo dirbtuvės name tapo 
keturi darbinįkai užmuszti, o 
penkiolika sužeista.

Brooklyn© straikieriai vis 
dar nenori prisipažinti, kad 
yra pergalėti kompanistų. 
'Jie negalėdami paveikti savo 
prieszų šyla, padavė jūs po 
sudu; bet ir ežia pinįgai dide
lę galybę turi: kompanistai, 
matydami, kad prakisza pro- 
vą, gali ją tęsti metus ir kitus, 
o straikieriai straikūkit, dūnos 
neturėdami. Dabar beveik 
jau visi karai eina reguliar- 
niai, tik tankiai ant jųjų ne
laimės atsititinka, kas ženkli
na, kad daugumas strytkarių 
tarnų yra švieži kai, nepatyrę. 
Taipgi ir straikieriai dar ne
visai nusimalszino: pataikę 
iszdaužo strytkarių langus bei 
elektrą padūdanezius strytka- 
riams dratus perpjausto. Bet 
prie to darbo užkluptas nevie
nas isz straikierių gavo nū po- 
licmonų kulką į szoną.

•

— Chicago, 111. 29 Sausio. 
Chicagoje, isz priežasties ko
vos tarp dviejų geležinkelių 
kompanijų kaslink anglių pri
statymo į Chicagą, minksztų 
anglių tonas yra dabar par- 
dūdamas už $2,oo. Pirmiau 
reikėjo mokėti u^ūs paežius 

anglis nū $3,oo iki $325.
Kada du tąsosi, treczias pa

sinaudoja.
Džiaugiamėsi, kad naujas 

caras bus geresnis, bet, kas 
žin, ar tas džiaugsmas nebus 
panaszus į vaikų džiaugsmą, 
kurie, pamatę iszpustą puikų 
muilo burbulą, džiaugdamiesi, 
nori jį pagriebti, bet szis tū- 
jaus supliukszta, ir pripurksz- 
damas akis muilo, iszspaudžią 
isz jų aszarą.

Sausio mėn. atvyko į Petro 
pilę 182 deputacijos nū įvai 
rių lūmų ir užsiėmimų žmonių 
varsnų, idant iszreikszti nau- 
jamjam carui, Nikalojui II, 
savo szirdies linkėjimus. (Ja 
ras su cariene, priimdamas jas 
29 d. Sausio, sziaip prabilo: 
„Asz džiaugi ūsi, matydamas 
jus susirinkusius ežia, idant 
iszreikszti savo linkėjimus 
man ir carienei isz priežasties 
musų sutūktuvių (veselės). 
Asz tikiu į tikrybę jūsų jaus
mų, kuriūs jus dėl manęs ir 
carienės iszliejote. Tai yra 
jausmai, kurie jau seniai įsi
tikimoje maskoliszkoje szir 
dyje gyveno. Bet asz girdė 
jau, kad tulūse žeminįkysezių 
(žemstvų) susirinkimūse buvo 
reikalauta (kas yra painys 
kvailaus sapno), kad žemstvų 
reprezentaty vai imtų daly vumą 
viduriniūse dalykūse vieszpa- 
tystės, etcetera. Tegul kiek
vienas žino, kad asz paszvęsiu 
visas savo jiegas dėl musų 
brangios Maskolijos. Taipgi 
tvirtai esmių pasiryžęs, kaip 
kad mano brangiausia tėvas, 
užlaikyti autokratiją“.

Susirinkimas buvo laikytas 
Nikalojaus halėje Žieminio 
palociaus. Už deputavotų 
buvo stalai pastatyti, ant ku
rių stovėjo brangios dovanos 
nū įvairių lūmų, o taipgi ir 
kazokų.(ir jų deputacija bu
vo). Caras stovėjo halėje, 
ministrų apsiaustas. Jis szne- 
kėjo gąrsiai ir inponavojan 
ežiai. Pasibaigus jo sznektai, 
visi deputavoti ir kiti suriko y, 
tegul gyvūja caras. Po to ca

ras su cariene į paszalyje esan
ti salioną įėjo, kame įvairios 
deputacijos padavė jiemdviem 
dovanas.

Nelaime ant vandens.
Tarpe didžiausių nelaimių, 

kurios szįmet atsitiko, yra nu- 
gramzdėjimas ant jūrių dugno 
vokiszko pasažieriszko garlai
vio „Elba“. Garlaivis „Elba“, 
29 d. Sausio, apleido Breme- 
nio ūstą ir vyko į Ameriką, 
New Yorką. Ant jo buvo 
354 žmonių, tarp kurių buvo 
I ir II kajutos 50 pasažierių, 
III 149 ir 155 garlaivio tarnų 
ir urėdinįkų. „Elba“ plaukė 
sav vidutiniu graitumu, nieko 
blogo neprijausdama, nės 
naktis, kurioje nelaimė atsiti
ko, nors buvo tamsi, bet nei 
didelio vėjo, nei ruko (miglos) 
nebuvo. Beveik visi pasažie- 
riai miegojo sav saldžiu ausz- 
rai brėksztant miegu. Staiga 
praneszė ant virszaus garlai
vio turintis sargybą apicierius, 
kad netolimoje matosi tūlo 
garlaivio ugnis., Bet nepas-1 
pėta pagalinus pasukti „Elbą“ 
į szalį nū paojaus vietos, kaip 
antplaukiantis garlaivis dūrė 
privaževęs su pryszakiu į vi
durį „Elbos“ szoną, pramuszė 
jį kaip kokią lentelę ir suvarė 
į „Elbos“ vidurius visą savo 
ilgą geležinį snapą. Valan
dėlę palaikė „Crathie“ „Elbą“ 
ant savo snapo ant vandens 
pakėlus, o ’potam isztraukus 
pamažėli savo sna^ą isz vidu
rių „Elbos“, nuplaukė savo 
keliu, lyg nieko blogo nebūtų 
nutikę. Tame paeziame akies 
mirksnyje per skylę ėmė van- 
dū ūždamas į „Elbos“ vidų 
verstiesi ir garlaivis pradėjo 
skęsti. Patėmiję garlaivio 
perdėtiniai, kad garlaivio jau 
negalima iszgelbėti, tūjaus 
prisakė nuleisti ant vandens 
ant garlaivio esanezius gelbė
jimo laivus. Du (?) laivus 
nuleido, isz kurių vienas tū- 
jaus pasinėrė, o į kitą subėgo 
keletas matrosų ir į 10 paša-

i
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vandens į garlaivį, kad isz vi
sų pasali erių vos tik į 50 su
spėjo dasigauti ant virszaus, o 
visi kiti, daugumas tik kądsz- 
miego atsibudę, szaųkdami ne
savu nusiminimo balsu, nuva 
j t

ževo ant marių dugno viduje 
garlaivio būdami. Smerties 
iszgaszczio sumiszime nesuspė
jo pagaliaus visų laivų [kurių 
buvo 10] nū skenstanczio gar 
laivio atriszti, ir paleidus ant|į lietu viszkas: 
vandens, žustanczius į jūs rink
ti.

Sunku buvo sziokį tokį da- 
vadą padaryti ir drąsiausiems 
matrosams, nės „Elba“ už 20 
minutų po susidūrimo,, pa 
sivertus ant szono, su dide
liu užimu ir szniokszti-

laimingųjų bėgo į „Nbrd 
deutsclien Lloyd‘o“ biurius ir 
klausėjo apie ,,Elbos“ paša

vardus galima spręsti, yra ke
letas ir lietuvių. Bet, jog 
tankiai negalima atskirti len-

kiszkas ir i kitas,

idant sądarauti, į bet japonai

4 Vasario mainose Mon 
teau-Les, Prancūzijoje, eks- 
pliozija 44 mainierius užmu- 
szė.

Badai, marai ir kitos 
nelaimes Lietuvoje.

1 maro priežasties isz

Stanislovas

sididino, o

kaimus

s(i kuriais apie

Prie taip didelio pa^siszventi- 
mo vienas tiktai isz jezujitų 
mirė - Krasauskis. Tas Luko- 
szius Krasauskis buvo pirmu

Rujai isz m°j 30 metų uždėto; Jis jame 
Vilniaus milžiniszku žingsniu žengė į

se. Per tos baisios katasropos 
laiką nei viens garlaivis, bei 
nors laivas nepribuvo į pagel- 
bą. Nuskędus garlaiviui, ge 
rai mokantiejie plaukti ma
trosai ir sziaipjau pasažieriai 
veržėsi už viens kito į vieną 
bei du laivu esanczius ant pa- 
virszio vandens, bet sėdi utie 
jie jūse, priėmę kiek galėjo, 
plaukė nū jų tolyn ir kimban- 
cziusi nū savęs stūmė.

Sako, kad tada nevienas lai
vas nuskendo su žmonėmis 
pertai, kad pedaug į jį sulipo.1 
Tik vienas laivas tapo iszgel- 
betas su 20 žmonių, kuriūs, 
pamatęs žuvinįkų laivas 
„ Vildflover“ priėmė, visūm 
kūm aprūpino ir nuvežė į Lo

pau aszias 
moteriszkė S.

Rodes, E. Rodes, J. Vevera, 
F. Miskolcz, E. Moskovyczia, 
P. Pomierskis, S. Balis, su
vaikais, M. Szkocz, J. Lukas, kovskis pasakoja. Vilniuje 
M. Lili, M. Elesko su vaikais, gyveno karalius Zigmuntas 
C. Kugleris, V. Varnka, E. Augustas 1553 m., nors ten 
Senka, R. Grapas, B. Svolse, [ marai buvo nū dviejų metų. 
F. Cervenza, M. Va natas, M.’ 
Trubakas, A. Bojorska su vai 
kais, J. Menda, Ona Gura, Jo
nas Gura, A. Gura, J. Zabora, 
M. Ragus su vaikais, M. Siu-

K. Karolina 
.is Jonovskis, 
Gurczenska, J. 

Jas, M. Pansas, J. Slanovskis, 
A. Prekupis, J. Kacza, M. 
Babas su vaikais, M. Gaidas, 
J. Kevalas.

Prigėrė taipgi ir garlaivio 
kapitonas.

1) 1553 mete maras, kuris isz 
bado pasidarė, dar nepasilio-

ro laike neiszbėgo, kaip kiti 
isz miesto, bet krikszczionisz-

Dziolo,

nei vieno lietuvio nėra.
Garlaivis „Elba“, pagal isz- 

rėkavimą ant marių mapos

iszsigel bėjusių pasažierių, bu 
vo vos gyvi, nės apart kito
kios baisybės, kurią prityrė —

lio. „Elba“ buvo 
prieš 14 metų. Kasztavo į 
$1,500,000. Joje galėjo su
tilpti į 1000 žmonių. Jos že
mesnėje dalyje buvo ant 
$500,000 tavoro.

pę — suszalo.
Tas baisus susidūrimas gar

laivių atsitiko už trijų szimtų 
daugiau juriszkų mylių nū

Pirmiau

Didelis subruzdėjimas pasi-

žiniai apie „Ulbos“ nuskendi
mą; giminės ir pažistami ne-

go. Nės buvo toks būdas, 
kad, gavus žinią apie marus, 
visi bėgo, ir zokonįkai isz 
kliosztorių, palikdami tiktai 
vieną dėl sargybos ir rundo.

tę^ė iki 1555 m., nės kapitulos 
aktai to laiko primena, kad

n au n į kai isz va
tiktai palikdami, 
ga taip baisi nebuvo,

Vienok Ii- 
nės ka

li ei sz va-
žiūdamas.2)

1569 m. prasidėjo 
maras Vilniuje ir i o

pastatyta doje, kuris tęsėsi

thie“, kuris „Elbą“ pask 
no, kapitonas ir kiti pei 
niai yra patraukti į sūdą.

Hai-Vei. Prie ko kynai 2000 
savųjų paklojo. Paskesniai 
taiposgi ir į kitą drutvietę ky

Japoniją savo plenipotentus,

siszventė. Su tūm savo karsz- 
tumu taip toli nuėjo, kad ant

m les

mo, baisus badaa visą krasztą

ris, ilgiau kaip per metus bū
damas, daugiau kaip 20,000

badą^Jr
apygar-

metų. L as badas taip 
baisus, kad žmonės ne

žmonių lavonais i; 
imtais maitinosi.
pribuvusiais ežia

tiktai ( 
bet ir.

ne pats badas buvo to prie 
žasczia, tū m kartu buvo ir bai-

dus nū tutorių, kurie tame Mi
ke užpuldinėjo, atėjo. Toji 
nelaimė atminama yra Vil
niaus dėjūse jėzuitų pasisz- 
ventimų, kurių virszinįku bu
vo, vertas atminimo, ■ rektoris

1) Starož. Polska. III, 166.
2) Wilno I, 258.

mieste numarino.4) — 1571 
mete, kada Lietuvoje maras

suė-

riją norėta prie Lietuvos pris
kirti. Mozūrai vienok to ne

pristodami

vietrės mažai ponų ant susi
važiavimo pribuvo.5 )

1588 m. Žemaicziūse maras 
vieszpatavo, nū kurio žmonės

) apleista, įvyko visur badas
3) Wilno. Kraszw. 283.
4) Starož. Polska. Ill, 167.
5) Wilno. Krasz. 1, 282.
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ir mirimai'6) — 1588 ir 1589 
mete buvo baisus badas Vil
niuje, o paskui jo baisios li
gos pradėjo žmones naikinti. 
1588 ir 1589 m. vieszpatavo 
Vilniuje badas isz priežasties 
javų7) neužaugimo per kelis 
metus, o paskui isz tos prie
žasties pavietrė įvyko. Kada 
isz Vilniaus gyventojai nū pa 
vietrės bėgo, tūm tarpu isz 
kaimų, bado varginami į Vil
nių rinkosi: ukinįkai, amatnį 
kai, darbinįkai, bajorpalaikiai 
neapsakytais būriais Vilniaus 
miestą ir priemiesozius apgu
lė, ir ėjo nū durių iki durių 
maisto melsdami. Jezuvitų 
zokono metrasztinįkas dūda 
baisų tos nelaimės apraszymą, 
kurioje zokonas ne mažai pri
sitarnavo. Padarė mdaszir- 
dystės brostvą dėl nelaimin
gųjų gelbėjimo ir Mons pieta- 
tis po ženklu Iszganytojaus ant 
kryžiaus prie durių. Ten isz 
surinktos almužnos ir savo pi- 
nįgų po miszių Dievo kūno 
bažnyczioje davinėjo paszelpą 
dėl kūno ir džiaugsmą dėl du- 
szių. Jėzuj i tai rankiojo žmo
nes po ulyczias, kurių jau se
niai szpitolėje sutilpdyti ne
begalėjo ir storojosi, kad isz 
magistrato paskirti butų pri- 
veizėtojai, turinti paliepimą 
nelaimingos visūmenės globi- 
mo. Ant galo, kad prie bado 
dar maro užkrėtimai prisidėjo, 
tada visi jezujitai prispirti bu
vo kraustytis isz miesto, kaip 
ir visi, keturis tiktai ant sar
gybos kolegijoje palikdami. 
Tie keturi pasidalino savo 
tarpe miestą ir nū ryto iki 
nakties savo kvartalą apvaik- 
szcziodavo, prie smerties pa
rengdami, tieszydami, gelbė
dami, silpnus stiprindami, dėl 
alkanų paszelpą dūdami, tusz- 
ežius namus sergėdami, rakiu-O 7
darni nū vagių, isz sumiszimo 
besinaudojanezių; žmones ra
gindami prie gaisrų gesinimo, 
kurie tankiai atsirasdavo. Du 
broliu jezujitu Golinskiu, abu

6) Opisanie pow. Rossien. 57.
7) Starož. Polska. III, 171.

vilni-ecziu, trumpame laike 
tarnaudami nelaimingai liau
džiai, vienas po kito mirė. 
Visa liaudis paskui jų grabus 
ėjo. Mirdami kitus jezujitus 
praszė, kad jie dirbti nepa
liautų. Jezujitai badūjan- 
ežius gelbėdami, rinko paszel
pą nū turtingesnių ir maitino. 
Dvylika jezujitu nū maro pa
simirė. Tie darbai musų 
akyse augszcziau anūs pakėlė, 
nei prie krikszczionystės ver
timai. Maras dvejopai mies
tą isztusztino, nės vieni iszmi- 
rė, kiti iszbėgiojo. Po kliosz- 
torius tiktai po kelis kunįgus 
paliko. Žiemos laike maras 
pasiliovė, bet Birželio mėne-‘ 
syje 1589 m. vėl staiga paki
lo. Isz karsztų geradėjų 
skaitliaus, kurie apart Golins
kiu, darbavosi, mirė taipojau 
kun. Antanas Arias, jezujita, 
ta baisia liga užsikrėtęs, pa
laidotas tapo drauge su kito
mis aukomis, o paskui per- 
nesztas į Szv. Marijos Panos 
koplyczią. Tos pavietrės szle- 
dos yra ir 1598 mete, nės 
miesto suėjimo konstitucija 
gūdėsi, kad 2,000 auksinų ne- 
darinkta nū ezopavo arendo- 
riaus Jono Vavrzeckio ir jo 
vaikų. Paskui pavietrė lio
vėsi drauge su badu, kuris 
buvo, regis, jo priežasczia.8)

1602 m. pavietrė Vilniuje 
prasidėjo ir per metus tęsėsi, 
iki 1603 m. Bet, regis baisi 
nebuvo.9)

8) Wilno. Krasz. I, 809.
9) Wilno. Krasz. I, 336 — Starož. 

Pol. III, 175.
(Toliaus bus).

Isz MttD ton Mis
•— Scranton, Pa. 30 Sau

sio. Draugystė szvento Sta
nislovo laikė pusmetinį mi
tingą 27 d. Sausio ir tapo isz- 
rinkta nauja vyriausybė: pre
zidentas K. Zorskis, vice-pre- 
zidentas V. Sartanavyczia, ka- 
sierius ant antrų metų, P, 
Czesekas, rasztinįkas J. Pet
rikis - ant antrų metų, antras

rasztinįkas M. Szalczius, per
žiūrėtojai kasos V. Blažys ir 
M. Dilbaitis, apiekunai kasos 
P. Marankiavyczia ir J. Dil
baitis. J. Petrikis.

— Perspėjimas dėl vaikinų. 
Sziose dienose atvaževo viena 
mergina, isz Kauno rėdybos, 
Viduklės parapijos, Paliepių 
kaimo. Ji vadinosi dviem 
vardais Marijona Pil. ir Bur. 
Ji, būdama davatka, pri
siekus czystatoje gyventi, už
simanė iszeiti už vyro, bet 
Lietuvoje negalėdama szliubo 
gauti, pasiryžo traukti į Ame
riką. Tūm sykiu parvyko 
vaikinas V. Bakszys isz Ame
rikos, tos paezios parapijos, 
prie kurio davatka prikibus, 
paviliojo ir tarėsi jiedu susi- 
tūkti; bet, negalėdami gauti 
szliubo Lietuvoje, traukė abu 
į Ameriką. Visoje kelionėje 
davatka rodė vaikinui didelę 
meilę ir prisiriszimą. Bet, 
kada atvyko į Scran toną, ir 
pamatė daugiau vyrų, pametė 
vaikiną ir ėmė per naktis dau
žytis su kitais. Tacziaus ne- 
nusidavė jai nei vieno prigau
ti. Dabar girdėjome, kad 
nuvaževo į Trentoną, todėl 
praneszame tenykszeziams lie 
tuviams, kad nū tokios palai
dūnės apsisaugotų. J. P.

— Kansas City, Mo. 2S 
Sausio. Pas mus darbai vi
sai szlektai eina. Daugumas 
svieto be darbo. Todėlgi, jei
gu kas norėtų važiūti į Kan
sas City darbo jieszkoti, tai 
be mėnesio Gegužio nei vie
nam neveliju, nės darbo ne
gaus, o pinįgus iszbarstys.

Žiūrint į Kansas City lietu
vius, szirdį skausta: mažas 
būrelį yra ežia mus tautie- 
ežių, bet vis gi galėtų tarp sa
vęs sudaryti „Susiv.“ kūpą bei 
pagelbinę draugystę; bet apie 
tai nenori nei sznekėti — vi
somis keturiomis prie lenkų 
kabinasi. Ką ponai -lenkai 
matydami, isz tamsumo ir 
kvailumo lietuvių sav biznį 
daro. Taip antai 1894 metū-lnūmusų

se rudenyje lenkai užsimanė 
sutverti draugystę, bet, maty
dami, kad isz savųjų nieko ne
padarys, pakvietė lietuvius, 
isz kurių tūjaus į 15 prisira- 
szė, užsimokėdami po 50 c. 
mėnesinės mokesties. Bet 
kas isz to dabar — pinįgus 
kaip į balą įmesta, kas antra 
subata laiko - susirinkimus, 
lenkų visa vyriausybė (prasto 
nei vieno nėra), kurie kaip 
nori, taip daro su visais lietu
viais. Isz lietuvių nei vienas 
nemoka gerai lenkiszkai szne
kėti. Virszinįkai lenkai, isz- 
mislinėdami szį bei tą, lupa 
nū lietuvių po dolerį pusdole- 
rį, kad susirinkę tokiu budtix 
po kelioliką dolerių, galėtų 
lėkti su varnomis į ten, kur 
vėl galėtų be triūso nunoku
sius grūdelius lesinėti. Ne- 
kurie lietuviai, supratę tai, at
simeta. Lenkeliai, tai regė
dami, bėgioja po stubas, ir į- 
kalba lietuviams, kad tai ne
darytų.

Matote broliai, kokių yra 
lietuvių pas mus!

Kansas City iszviso randasi 
lietuvių apie 45. Ženotų yra 
8, be mažų vaikų (IR.). Ap
sivedusių su svetimtautėmis 
yra 3. Yra vienas lietuvisz- 
kas galiūnas. Tadgi ar gi ne
galėtų jie sutverti grynai lie- 
tuviszkos draugystės, be pri
ma i szy m o lenkų?

J. Kavaliūnas.

— Wilkes-Barrėje, Pa., 
tveriasi lietuviszka jaunikai- 
czių draugystė. Ji bus pa- 
gelbinė, kaip ir kitos liet, 
draugystės, bet,apart to, szelps 
savo sąnarius laike apsipaezia- 
vimo, beje: jeigu kuris isz są
narių ves paezią, tai visi kiti 
draugystės sąnariai sudės jam 
po dolerį dėl įkūrimo szeimy- 
niszkos ugnevietės bei židinio.

Tai, rodosi, labai gražus už
manymas.

— Cincinnati, O., 31 Sau
sio. Praszau nužemintai dilti 

miesto lietuvių pa-
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dėkavonės žodį garbingam 
kun. A. Burbai, kuris kenczia 
didelius paniekinimus nil po
nų lenkų.

Szv. Kazimiero draugystė 
isztaria: te gyvu j a kun. A. 
Burba ilgų amžių ir te sutei
kia jam Augszcziausis stipry
bę pergalėti savo prieszus!

Lenkų kunįgas praszė, kad 
ir jį priimtų į „Susiv.“. Mes 
apie tai davėme žinių „Susiv.“ 
sekretorių, ir gavome atsaky
mų, kad ne. — Mes kunįgui 
parodėme gromatų, kurių per
skaitęs perpyko ir pasakė, kad 
tai kun. A. Burbos darbas, 
kuris lietuvius ml lenkų vy- 
riszkai skyriai). .b

J Z. Krauza.

— Brighton, Mass. 27 d. 
Sausio. Praszau Redakcijos 
patalpinti szį straipsnį į „Vie- 
nybę“.

Mes, szv. Jilzapato V; M. 
draugystės sųnariai, laikėme 
27 d. Sausio mėn. susirinkimų, 
ant kurio pribuvo gerokas 
skaitlius musų brolių lietuvių. 
Pirmiausiai buvo perskaitytas 
protokolas pereito mitingo, o 
potam sznekėta apie kitus 
draugystės reikalus, beje — 
buvo pad litas įneszimas pri
gulėti prie „Susiv.“. Ant to 
įneszimo beveik viųi pristojo 
ir antsy k prisiraszė prie „Su
siv.“ 12 sųnarių, užsimokėda
mi po 50 c. metinės mokesties. 
Taipogi prisiraszė prie drau
gystės ir keletas naujų sųna- 
rių’

O, kaip mums broliai yra 
linksmu, kad musų tokia ma
ža saujalė lietuvių Brightone, 
per szirdingų paraginimų gild, 
kun. J. Žebrio, pradėjo tau- 
tiszkai krutėti ir dirbti ant 
lietuviszkos dirvos. Džiaugs
minga mums, kad net isz kitų

1) Nevieno kun. Burbos tai dar
bas: visi prakilnesni lietuviai jau 
suprato, kad gana darbelis del len
kų ir kitų svetiintauezių, o laikas 
jau pradėti triusėti ant savo locnos 
dirvos, kuri per szimtus metų, ap
leista nu savo saviiiįkų, baisiomis 
Msnėmis apaugo.

miestelių tautiecziai, iszgirdę 
apie musų darbus, atvažiftją 
pas mus ir prisiraszo prie ma 
žo broliszko ir tautiszko bū
relio. Todėl turime viltį, kad 
tas būrelis į trumpų laikų su
stiprės ir suaugs į milžiniszkų 
tvirtybę.'

Broliai lietuviai, kurie no
rite prigulėti į draugystę, pra- 
szome atsilankyti paėmus ant 
susirinkimų. Susirinkimai 
yra pas mus laikome paskuti 
nianie mėn. nedėldienyje.

P rot. sek.
K. Gedminas.

— Pittston, Pa., 28 d. Sau
sio. Meldžiu!) patalpinti į 
„Vien.“ szių korespondencijų. 
Szv. Kazimiero draugystė laikė 
27 d. Sausio metinį ^susirinki
mų, ant kurio pirmiausiai bu
vo perskaitytas pinįgiszkas 
draugystės stovis 1894 metų: 
Kvartalai. Iszėjimas. Įėjimas.

I $99.88. $111.80.
II $235.85 $183.50.
III $205.25 $235.38.
IV 54.25 $177.00.

Viso labo: $595.23 Viso labo:
$707.68.

Atimant $595.23. 
Pasilieka tikro įėjimo $112.45.

Banke paezėdyjimo ‘musų 
draugystės pinįgųyra $863.26.

Potam buvo iszrinktas ko
mitetas ant 1895 metų — isz 
sek an ežių ukėsų: M. Klimas 
prezidentu, V. Grodeckis vice
prezidentu, K. Kižys kaste
riu, apiekunais kasos And. 
Laukaitis ir J. Kazlauskas, 
sekretorium And. Szeviec‘as. 
Dabartės draugystė turi 90 
sųnarių. Meldžiame, kad dar 
daugiaus brolių prisiraszytų 
prie musų draugystės,, kuri 
akuratniai iszmoka kiekvie
nam sąnariui ligoje esaneziam. 
O taipgi dildą graitų pagelbų 
kiekviename dideliame reika
le.

Sekr. And. J. SzevieCas.

— Kreeland 19 Sausio.
1] Meldžiame kitą sykį pasirūpin

ti lietuviszkai paraszyti. K.

Dembskio parapija skirstosi, 
kaip žydo bitys, alga likosi 
numažinta ant 50 dolerių. 
Pirma gavo po 60 dol. ant 
mėnesio. Pamokslai, nors-gi 
likosi uždrausti Dembskiui, 
bet jis kožnų nedėlių, neisz- 
kenczia nepasakęs kelis žo
džius. Vyskupas (?) Villate 
žadėjo prisiųsti kitų kunįga. 
Dirbame tik po tris dienas ant 
nedėlios.

Kreelandiszkis.

tinę už abu mirusius 23 sųn.
Pittston, Pa. Dr. szv. Jur

gio, užsimokėjo už abu pos
mertinę, 5 sųnaišai, ir vienas 
prisiraszė - Jokūbas Bitneris, 
pavienis naujai prisiraszė, 
Vincas Bitneris.

Užsimokėjo už antrų pos
mertinę pavien:
A. V. Tepliuszis,
Magdė Zereckiutė.

Dalinis, Pa., už vieTių pos
mertinę užsimokėjo.
A. Ackromavyczia.

Plymouth, Pa., pavieniai 
užsimokėjo posmertinę pilnai 
už abu:
1. Aleksandra Bielys,
2. Antanas Jankauckas,
3. Jurgis Didkevyczius,
4. Jonas Karaszka,
5. Jonas Simanavyczius,
6. Stasis Bielys,
7. Antanas Budzeika,
8. Vincas Rėkus,
9. Magdelena Karaszka,
10. Andrius Kalinauckas,

Kichmon, JT.s. „Susiv.“-kil
pos užsimoka met. už 1894me.
1. Pranas Szeris,
2. Onna Szerienė,
3. Jilzas A id u kas,

Cincinnati, Ohio. Dr. szv. 
Kazimiero 7 sųnariai užsimo
kėjo metinę ir posmertinę, o 
Kazimieras Krauza tik pos
mertinę ir dvi moterys prisi
raszė naujai prie „Susiv.“
1. Marė Trakauckienė,
2. Onna Sabaliauckienė.

Shaft, Pa. „Susiv.“ kilpos 
8 sųnariai užsimokėjo metinę 
ir posmertinę ir viena prisiraszė 
— Onna Mobiejunienė.

JPVZZyvj Ha r re Pa. szv. My
kolo Dr. 19 sųnarių užsimokė 
metinę, o posmertinę tik trys.
1. kun. M. Szedvydis,
2. Jilzas Daukszis,
3. Marė Daukszienė,

metinę
Marė Demikienė,

Norta mpton, Mass. „Susiv.“ 
kūpos metinę ir posmertinę 
užsimokėjo 18 sųnarių ir ketu
ri naujai prisiraszė:
1. Stads Bieliavyczia,

*2. Mikas Jatuszis,

Susivien. reikaluose.
Prie „Susiv.“ prisiraszė isz 

Scranton, Pa.
1 On na Packevyczienė,
2. Pranciszka Juszkevyczienė,
3. Juliona Bakunienė,
4. Vincas Sartanavyczia.

Morea, Conn., užsimokėjo 
metinę ir posmertinę „Susiv.“ 
kilpos, 30 sųnarių, ir naujai 
prisiraszę už met. ir pos.
1. Kazys Stoczkus,
2. Barbora Stoczkienė,
3. Bronislova Liszkauckienė
4. Povylas Liszkauckas.

Thorph, Vis. prigulinti prie 
Chicagos „Susiv.“ kilpos už 
simokėjo 3. sųnar. už vien. pos.

Kansas City, Pa., pavie
niai užsimokėjo posmertinę po 
15 c. Jonas ir Onna Kavaliūnai.

Chicago, III., „Susiv.“ kil
pos, užsimokėjo metinę ir pos. 
4 sųnariai.

Jl'T/Zw War re, Pa., Lietu
vos sūnų dr. užmokėjo posmr. 
už vienų mirusį 16 sųnarių ir 
pavieniai 4.

Isz Wilkes Barre, Pa., nau 
jai prisiraszė prie „Susiv.“
1. Magdė Venckeviczienė,
2. Marė Žemaitienė,
3. Agota Griszkonienė.

Jlasperia, C ai. pavienis už
simokėjo metinę ir posmertinę 
J. V. Gagžnas.

Detroit, Mich. „Susiv.“ kil
pos padilta, jog užsimokėjo 
metinę už 1894 metų 15 .sųna
rių ir vienas naujai prisiraszė 
Jilzas Jildkuras.

Edwardsville, Pa., Dr. szv. 
Izidoriaus užsimokėjo posmer
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3. Jurgis Starkevyczia,
4. Augustas Ivanauckas.

Cleveland, Ohio. Dr. szv. 
Jurgio užsimokėjo posmertinę 
32 sąnariai ir naujai prisira
szė prie „Susiv.“
1. Petuszka Jonas,
2. Jablunskis Aleksandra,
3. Danilevyczius Jilzas,
4. Dauginįkas Mikolas.

Moterų kopos užsimokėjo 
posmertinę 14 sąnarių ir dvi

Jilzas Avižienis.
Yanamie Pa., prie „Susiv.* 

kilpos prisiraszė szie sąnariai
1. Rokas Brazaitis,
2. Adomas Geležius,

Motiejus Ruzgys,
Jurgis Paliilbis,
Jonas J. Gibavyczius,
Motiejus Klinikas,

3.

I 6

8. Jurgis Narkunas,
9. Antanas Žalionis,

11. Pranas Norkaitis, 
moterų:

pavienis 12. Rožė Brukienė, 
. -« m ...a a i______a

1. Baltrukoniutė Varonika,
2. Danilevyczienė J ieva.

Homestead, Pa. ;
užsimokė metinę ir posmertinę 13. Marė Abraitienė

Pittston, Pa., „Susiv.“ kū 
pos užsimokėjo metinę ir pos 
matinę:
1. Vincas Kamarauckas,
2. Motiejus Klimas,
3. Katarina Klimienė,
4. Pranas Sabaiti 8,
5. Endrius Jasaitis,
6. End r. Valiukas,
7. Adomas Sziligis,
8. Kazys Didžiūnas,
9. Kazys Kižis,
10. Vincas Auksztonaitis,
11. Vincas Adomaitis,
12. Marė Adomaitienė,

tik posmertinę:
1. Antanas Milauckas

Elizabeth, N. i. Dr. szv. 
i Kazim, užsimokėjo posmertinę 
9 sąnar. ir metinę ant szių me- 

■ tų 95. Endrius Saliklis.
Athol, AI ass. isz ,, 

| kilpos užsimokėjo posmertinę 
27 sąnariai.

Amsterdam,
„Susiv.“ kilpos prisiraszė:
1. On na Kaupi! ūkė,
2. Marė Mikolainiukė,

Scranton, Pa., 
kilpos prisiraszė:

11. Prasiszka Juszkevyczienė,
2. Onna Paszkevyczienė,
3. Julijona Bakunienė,

u

> prie

prie „Susiv.“

2.

2.
3.

kn.P. Abromaitis,Shenandoah, 
kun. J. Žilinskas,MoutCarmel,

Tuchahoe N. Y., „Susiv.“ 
kilpos užsimokėjo metinę ir 
posmertinę 8 sąnariai.

Philadelphia, Pa., dr. szv. 
Antano užsimokėjo posmerti
nę 11 sąnarių už vieną, o vie
nas už abu mirusiu.
i Boston, Mass., Vitauto dr. 
užsimokėjo metinę 21 sąnaris, 
szie nauji prisiraszė ir užsimo
kė metinę:
1. Petras Štai vi nekis,
2. Pranas Maikszteiuas,
3. Adomas Sinkevyczia,
4. Silvestras Kasparavyczia,

Jurgis Urpszaitis,
6. Aleksandra K1 imemarauckas
7. Jilzas Gludas,
8. Endrius Gumauckas,
9. Feliksą Kirszis,
10. Jonas Gulauekas,
11. Jonas Strimaitis.

Ansonia, Conn., „Susiv“

5)

pilnai 8 sąnariai, szie nauji 
prisiraszė ir metinę užsimokė
jo.:
1. Jonas Bagdonas, .

Jokūbas Sabas,
Antanas Antanaitis,

smertinės $150. 
viso labo $158.39.

Užtaigi kasoje pasilieka 
grynų pinįgų isz viso $1069.06. 

Kasos apiekunai:

P0L1TISZUS SZIUPINYS
„Tegulsi bus kova varian Vieszpaties

Suprantamas dalykas, kad 
vienais miszparais dar neisz- 
naikinsi girtilklystės, kur kas *• 
naudingiaus butų isznaikinti 
paežius karcziamas. Kiek ži
nau, daugumas musų ukinįkų, 
y paežiai iszmintingesniejie, 
anaiptol nepriguli prie ūlių 
garbintojų kareziamų, ir jei
gu ir kenezia jas savo 
kai m ūse, tai tiktai dėlto, kad 
nemato progos atsikratyti nū 
jų; o vienok didelė dalis kar
eziamų, kurios yra Lietuvoje,

pamato, ir uždengti jas butų 
labai nesunku: pagal įstaty-

Milwaukee, Bis., užsimo 
kėjo posmertinę prigulinti prie 
Marinetiszkės „Susiv.“ kilpos 
Simas ir Urszulė Uleckai.

„Susiv.“ 
metinę ir 

ir 2 už

6.

Pittsburgh, J a., 
kilpos, užsimokėjo 
posmertinę 13 sąnarių ir 2 — 
vieną posmertinę, o 2 metinę 
ir du prisiraszė ir užsimokėjo 
met. mok.:

Onna Pranaitienė, 
Marė Burkauckienė. 

t

Pittston. Pa., prisiraszė 
prie „Susiv.“ kilpos ir užsimo
kėjo metinę:

tik metinę:
Jurgis Kunca,
Jonas Mauruszaitis,
Vincas Jasaitis.

Naujai prisiraszė prie „Susiv.“
1. Jonas Monstaicz,
2. Endrius Apanavyczia,
3. Petras Kasziuba,
4. Kazis Baril a.

Chicago, III., prisiraszė prie
„Susiv.“ kilpos:
1 Zigmontas Mineikis,
2. Antanas Andskis,
3. Baltrus Szpokevyczia,
4. Petras Kriauczunas,
5. Aleksandra Papkevyczia,
6. Julius Kuncevyczia,
7. Anastazia Kuncevyczienė.

Pittston, Pa., szv. Jurgio
dr. užsimokėjo tik posmertinę, J. Kuras, isz 
Jonas Mauruszaitis.

Szv. Antano dr. met. ir pos, kun. A. Burba,

2. Jilzas Siaurusaitis.
„Susiv.“ sekretorius

Pranas Na u joka it is.

12.Vincas Keniausis
kū

pos 2 sąnariai užsimokėjo me
tinę.

„Susiv.“

Ms Sw. L. L kasos.
Mudu žemiau pasiraszę 1 

Vasario 1895 m. peržiurėjom 
Pittston‘e kasą „Susiv.“ ir ra 
do va sziokį stovį:

ti kareziamų kaimūse, bet ir 
gyventi jūse gali tiktai tokia
me sykyje, jeigu nū seniai tu
ri tenai savo u kės. Kad ap
eiti szitą įstatymų, žydai ima 
patentus ne ant savo vardo, 
bet ant vardo savo bernų — 
krikszczionių ir paskui elgiasi 
szitose neva krikszczioniszko- 
se kareziamose, kaip prideri 
tikriems žydeliams. Kaip 
ukinįkai, taip ir pati valdžia 
paprastai gerai žino szitą „ap
ėjimų įstatymo“, vienok visi 
niidūda nieko nenumaną; mu
sų ukinįkai ikisziolei kaip tai

J ILL* U 9 (H * ’•'M
dr. užsimokėjo metinę ir pos
mertinę:
1. kun. J. Sutkaitis, .
2. Mikas Smaliukas.

Prie „Susiv.“ prisiraszė kn.

Užsimokėjo posmertinę 30c. 
Plymouth,

$762.20. Nil IX seimo iki 1 
Vasario 1895 m.

įplaukta į kasą 465.25
viso laba 1227.45

Iszmokėta: sekretoriui už
♦ knįgas $8.39.
Antanui Daszkevyeziai po-

ir supranta, kad tokia kabini
mas reikalingas dėl jų paežių 
naudos: „tai, sako, ko ežia 
man į tai arba tai kisztis: dar 
paskui sudegins nedaverka!“ 
Maskoliszki gi - virszinįkai ži
nia, ir nemato reikalo naikin
ti žydiszkąs karcziamas ir va
ryti žydus isz kaimų, kadan-
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gi tokios nelegaliszkos kar- 
cziamos jiems dūda nemažų 
pelnų; na, bet dėlko gi pra-1

sinar-
nū žydų kiai kovoja su karcziamomis;

* . 1 • J 1 1 • •
kareziamų ir neimti i
paki.szių, jeigu jis gerai žino, gana dažnai
kad už tai jam negali būti nei kad tokis arba tokis kaimas bai atsakanti, nės galiant 

arba valsczius ant savo kupos ! ‘L ieju ulyczių. Turi 31 į<*n
tojai prisidingi žydų, o augsz- 
tesnėji valdžia žiuri ant visli nias ir

riausias
žmonės ant sav 
uždrausti m-t ir 
nini> lai kyt i kare;

M • o V ’ j

kad gali rastis vienas kitas szimų szito dalyk 
iszinintingesnis žmogus, kuris tams

SZAUNAS BALIUSnės tik už 12000 dol. Jie už 5 me
tu bus vertus $3000, nės jie yra vi
duryje miesto, isz vienos pusės di-

... . , KT Keno kojos dar nesustingusios, supas Waterburio, o isz antros Navei- ■ J h .
i n. i i- • . sys permano mužykės skambėsi, ohn‘o. linuos kliasos namai, antį o J
, . . .... . . . o ... 1 szirdis džiūsta nu troszkimo, te atsi-dviejų pamilijų. viskas kupuikiau- i
..... . .... ... . .I lanko ant baliaus, kuri 18 d. „paneštai įtaisyta. Dėl biznio ir yra la- . . .v 1

v - I A I » 14 V / o m i , v i o «• L n tr i» I i v * v

, . . ir medeliais apsodyt.i<‘| »av< ! yt i ių ‘J d 1 gali uždėti saliuną bei sztorą. Ga- 
o( .imas gc* ; Įima taipgi užpakalyje kitą namą 

karcziamas pastatyti. Bandos gaunu už tris 
negaliu ant stancijas kas 

ar ir musų ’iu apaezioje.

Peoples 'Theatre.
Kas nori! Bus Puiki ,n'lzykė, kuri griaus 

i lietuviszkus szokius, net sienos dre
bės. Gėrymai ir užkandžiai bus kJL 

' skaniausi.
Prasidės 7 vakare ir iki vėlam lai- 

i kui nakties.

savo

, kurie be

bes; skandalas tai baisiausia i gero musų žmonėms, jeigu

czians.
kaimų arba

dinti klausymų

tys virsziiųkai noromis neno
romis turčių mesti szalin skvo

gal įstatymus. Taip einant 
ukinįkams iszvieno, kopomis 
priesz karcziamas ir patys žy-

ant galo grįžus, argi tai jau 
mes turime pripažinti už nor-

žydai, lyg koki prancūzų 
anarchistai terrorizūtų minų 
žmones ir nedūtų jiems net ir

sudeginimu namų, tai dėlko

arba ir nusukimu

liti savo narsumu ir, jeigu tik
tai žydas gerai žinos, kad ūki- 
nįkas nedovanos jam savo 
skriaudos, tai nereikės jam 
nei deginti, nei gąsdinti. ‘

Kas nori pamatyti namus, tegul 
ateina ant 12 dieną bei ant 6 vakare, 

ant szio 
35 Pine

kus lietuviszki dainavimai ir sznektos.
Ti kietas tik ------ 25 c.

adreso. Jos. Melsbach

Pardudu namą ir kromą valgomų 
padar\ tų nemažai daiktų mieste Wilkes Barre dėlei 

priežasties sveikatos vieta yra gera 
atsiszaukite po wzium antraszu (gera 
vieta dėl lietuvnįko]. Krank Banovicz 

567 Northampton st. 
Wilkes-Barre Pa.

6

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

Barre, Pa., ant Land messer‘s Halles. 
N 152 South Main str., bus didei

cziamų. Asz gi, . jeigu ir už 
įsiminiau czionai apie naikini

jams, kad vienais pamokslai 
ir gąsdinimais amžinomis kali

sime tokio baisaus skaudulio

norint

tai

nu

karcziamas.

Pajieszkojimai

uszo rųiicziaus. Jis paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Naumie-czio volosties, Szau-

gyveno
jį žino, arba
la žinių, ant

SZIO

Ansonia, Conn.

Puriu namus aut pardavimo ant 
ai geros vietos ir nebrangi us,

Gromatnyczia.
J. Szuipis. Ontonagon, 

t Mich.: Tamsta praszai perma
nyti adresų, nepadūdamas 

.naujojo, Todėlgi meldžiame 
pridūti mums savo naująjį ad-

i *

kos parapijos.' Grajis puiki inuzy- 
kė dar puikesnius lietuviszkus szo
kius. Yra visi maloniai užpraszomi: 
seni ir jauni, didi ir maži. Prasidės 
ant 7 vakare ir tęsis iki rytmeczio.

Tikietas------50 c.
w IIIMI*— Wl F ■ f HBUTWfWWWW

Lietuviszkas teatras
Philadelphijoie.

Pirmas 
koncertas 
grajjtas po

j ir „Budas

Lietuviszkas teatras ir 
su balių! Teatras bus 
vardu ,,Aukso Verszis“ 
seno Kavalieriaus“ ant

1 naudos katalikiszkos lietuviazkos 
i bažnyczios Philadelpbijoje. Bus 
i laikytas 18-toje dienoje Vasario 1895 
j Salėje Mennerchor ant 5*-tos ulyczios 
rytuse N,. 553. Prasidės 7| vakare, i 

Pirmi krėslai 50 c., antri 25 c.

Naujas dalykas
Q*ut«* 

or
Cndlok*

Sugr^^.įkk exit* *p- 
garsinimą su apstai* 
vinių o mes Uv pri- 
siusima peretpraaa, 
paaukautais lukaa- 
tala dziegorėlį, Klgl* 
stiliaus, b* raktuko 
užsukamas Ir užsta
tomas, katra galėsi 
pardOtl už $25 ou, o 
tu Kausi už >6 50 už
mokėdamas ant *x- 
press’o, jrdgu nenori

neimk nės jie tav nieką uekaaztuja, in‘‘s ‘ik pra- 
szome tavęs kad nueitumei ant exprose'o Ir pažiū
rėtumei ar jis nėra vertas nu $12 oo iki $25.00, 
mes gvaranlavojame ant 20 metų, l’adfik savo 
rarda, expreso Ir paczXo adresą ,r parasirkk kokį 
nori vyrlezką ar moterlszka, jeigu nori kad •*» 
prisiusi per paežių tai prlslųsk $6 50 drauge au 
apstelevimu, o mes tav dovanai prisiusime lenciū
gėlį auks&ta ant 60 dienų. Ką raszo mus plrklkal: 

Grad. 2, 1693 - Kirtland Bros. <fc Co.: Prlslųak 
dar man viena dzlegorėlį už 6 50, jau iszpardavlau

i k nis ir visi yra isz jų užganėdinti.
I W. Dt'TciiEa, Sarauac Mtch.

Kirtland Bros. & Co.,GOLD
Filled
WATCH

9

Dėl padarymo reikalo. PA RDA VIN ŽS! M K per dienų tvirtos paaukal- 
tua A D YNI NIKUS, vertumo $25.oo ir 1<O 10c. cigarų — už 95.

1SZKIHPK szitą apgarsinimą Ir prlslų«k mums, pridūdamas savo adr*. 
są, o mes tojaus prisiusime tav per express'a 100 „I’erfecto" 10c. cigarų, ay- 

’ kiu eu paaukautu adyninįku, vyrlszku arba inoteriszku, su galvoke užsuka
mas, gerai eina, drūtai Ir gražiai padarytas, ypacz gvarantavotas ant 20 m*tų. 
Apžiūrėk express o office adyninįka ir cigarus, Ir jeigu tav pasidabos, pasi

imk jus sav, užmokėdamas $5.95 ir koeztus prisiuntimo. Mes nepardudam* vienai ypatal daugiai, 
kaip 3 adyninįkus Ir 3 bakene clgurų, idant visur pragarsint! savo cigarus. I’araszyk lojau mums k

WESTERN UNION I’F’G CO- 281 Wabash Ave. CHICAGO, 111.
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LIETUVOS ISTORIJA
' nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZTTA 8IXAN0 D AUKAUTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHILO8OPHIJOS MA8I8TB0. .

(Tąsa).
Taip Vytautui tužtant ir tilu Lietuvos tautai nepakajų 

tiekiant, ml kitos pusės dar baisesnį mūrą paojaus ant Lietu
vos kalo: kaipogi Lietuviams ir su.Lenkais besibendraujant 
ir besikriksztyjant, tūm tarpu d. mistras kryžeivių, noris su- 
sinėrimu tom dviem tautom buvo nusiminęs, kaip virsziaus 
minavojau, czionai ik paskūjo ketėjo turėtiesi ir užimtųjų 
krasztų Lenkams ir Lietuviams negrąžinti, darin stiprinda
ma^ įkūrė sav naujas sandaras su artimaisiais savo bendrais. 
Visame savo kraszte nevien savo kareivius kėlė ir skudrino, 
bet senu įpratimu vis dar meldžionis telkė netikėlių Lietuvių 
ir Žemaiczių eiti kardu kriksztyti, noris jau Lietuviai, kaip 
regėjome, buvo krikszczionimis. Czionai kryžeiviai geru ti
kybos pasimetę, mokėjo tolimąsias tautas kropti ir vilioti, to 
dėjęs d. mistras liepė Ermijos arba Varmijos vyskupui Enri
kui, kamisoriui ir antveiziui įsakymu popiežiaus pasiskelbti 
su savo plenipotencija, kursai tūjaus iszleido rasztą pas arei- 
vyskupą Kolonijos Teutonų ūkės žymiai, bet dar pas kitus ar 
civyskupus ir vyskupus, bei visūtiną Teutonijos, Czekų, Veng
rų, Lenkų, Danų, Žuvėdų, Norvegų, kuningybą, reikszdams 
bullę, Aleksandro IV popiežiaus apie trukinimą meldžionių 
kelionėje, bruko jiems minavotosios bullės įsakymus, skatin
dama sekti ir liepdams vienkartu kuningybai skelbti koronę 
minavotos bullės savo vyskupijose ir parapijose už vis tūnai 
rasztu skatino arcivyskupą Gneznos ir vyskupus Plockos, Kra- 
kuvos, Poznanians, Leslavos, Breslavos, liepdamas jiems visose 
savo vyskupijose su pirmūju įsaku įstatymus minavotos bullės 
visoms Lenkų vyresnybėms panaujinti ir įsakyti kūstipriausiai, 
idant jos nedrįstu meldžionių per Lenkų žemę keliaujant į 
Parusnį trukinti, griebti ir gaiszinti: neklausą tūm paežiu 
darbu tapsią iszkeiktais, o pilės ir krasztai įkrys į interdiktą. 
Kaipogi iki Lietuviams nepersi k riksztyjus, tokius meldžionis 
keliaujanezius į Parusnį, Lietuvių ir Žemaiczių kardu kriksz
tyti, Lenkai nevien vaiszino, bet dar pavargusius kutino, ser- 
ganezius gerbė, stiprindami ir drąsindami Lietuvius ir Že- 
maiezius ramdyti, bet pernykszcziai susinėrus Lenkams su 
Lietuviais, buvo jau nū karaliaus Lenkų įsakyta rykės vyres
nybėms tokių meldžionių daugiaus per savo žemę nebleisti, 
keliaujanezius nevien trukinti ir gaiszinti, bet griebti, gaudy
ti ir į sziekstą dėti, kaipo braidės ir szaldras. 1387 m. Bet 
tas czionai nieko nemaczyjo, kaipogi tą patį metą atkeliavo į 
Parusnį Žemaiczių kriksztyti vieszpacziai, iszganymą duszios 
sav pelnydami, Vilelms VI, Olandijos ir Vilelms II, Edenbur- 
go, su savo didūmene ir kitais savo tarnais bei vycziais. Bet 
visudidžioji viltis buvo d. mistini kryžeivių pagelba po
piežiaus ir Austrijos ciesoriaus, kuriūdu užvis ciesorius kaip 
įmanus kryžeivius szelpė. But rasi kryžeiviai ir tą patį metą 
traukę į Žemaiczius, bet darganos ir szlapi žiema to neleido 
daryti.

1388. Ateinantį metą taippat buvo lyti pradedant, bet 
pradžioje rodėsi kryžeiviai, Lenkai ir Lietuviai ant pakajaus 

suderėsią. Jau Sausio mėnesyje siuntiniai abiejų pusių buvo 
susirinkę į Parusnį sandarauti, kur pats karalius Lenkų ir d. 
mistras ketino atkilti; tūm tarpu lig suderant abejume karsz- 
tume paliaubas taikė, viskas neprietelingu rodėsi, vis bus su
lyginta ir kaliniai abiem pusėm iszkeisti. Buvo jau Balan
džio mėnesyje d. mistras į Parusnį, o karalius į Raciąžą nu
kakusiu, idant geresniai iszsijautotu nū sandaraujaneziųjų, 
kūmi didesniai varžėsi. Bet ilgą laiką kaulijąsis, d. mistras 
iszreiszkė tarp kitų tris visudidžiausias pakajaus iszligas: pir
moji, idant karalius Jaugalius kryžeivius brostvius bei kitus 
jų kareivius ir žmones, kalinyje esanezius, kuriūs jis tapęs 
Lenkų karaliumi smarkesniai novyjo ne kaip pirmu, iszkeistų 
į savūsius, ir už piningus ar veltu paleistu, kaip bubėję dary
ti jų praėjimai karaliai ir d. mistrai; antroji, idant jis krasztus 
kryžeivių nū visokių žalų būtinai užklėstų, jei kūmet Lietu
viai, kas jau buvo nutikęs, naujosios tikybos iszsižadėtų; ir ant 
galo, idant Lenkų karalius teiktumės ateisti tai, kas pagal tie
są jų zokonui derą. Per 10 dienų Jcaulyjosi apie tūs punktus 
sziaip ir taip isz guldydami, ant galų galo, iszskydo sandaros 
be kokios nuveikmės abiejų, ketėdami kardu risztiesi.

Jū aiszkesniai toje ^andaroje iszsikalbėjo, jū stipresniam 
abi pusi pradėjo ginklūtiesi į regi amą kovą: kaipogi d. mis
tras 13 dieną Balandžio mėnesio nū kuningaikszczio Pamarės 
Samboraus už 12,000 kapų Czekų graszių ant 10 metų priesz 
Lietuvius ir Lenkus 500 plienūtos joties nusamdė. Nū antro 
kuningaikszczio taippat Pamarės* Barnimo už 3000 markų 
taippat 500 plienūtos ir stipriai apginklūtos joties priesz Lie
tuvius ir Lenkus nusamdė. Taippat nū vieszpaczių Pamarės 
vedė 1500 plienūtos joties stipriai apginklūtos, beje: szarvū- 
tos gelžies briliais, skydūtos, ragotine ir kalaviju, žirgais gel- 
žies blėkoms dangstytos už 18,000 markų nusamdė; trumpai 
sakant, kurvien kryžeiviai galėjo, ten samdė po svetimus 
krasztus kareivius, noris patys savo didę kariauną turėjo ir 
kas dieną jiems szioki toki piktadėjai pasivertę į meldžionis 
tvino į Parusnį Lietuvoje ir Žemaicziūse nūdėmių atleidimą 
pelnyti. Tūm tarpu Lietuviai, Žemaiczjai ir Lenkai nū savo 
pusės galįs už galįį karę rengėsi.

Taip pasitaisius, ateinantį pavasarį subruzdo ginklai: 
kaipogi Vytautas, gieždamas apmaudą, kurio nėvienam dar 
neiszreiszkė, kaip virsziaus minavojau, paėmęs savo brolį ir 
kuningaiksztį Karjebutą bei Jaugaliaus brolį Vigandą, su 
stipria kariauna įpūlė į Mozuriją ir pilę Lietuvių kryžeiviams 
užstatytoją Visną apgulo, į kurią netrukdama varu įsilaižė. 
Tai pajutęs d. kryžeivių mistras popiežiui gūdėsi, rodydama, 
kaip maž tegal kliauties! sandaroms ir pakaju naujųjų krik- 
szczionių ir lugojo szventajį tėvą, idant jis savo galybe kry
žeivių krasztus užtarytų.

Ir taip keletą metų pakajui isztvėrus, sukilo ant galo ka
rės: kaipogi rudeniop naujasis marczelga kryžeivių, daugybe 
kamendotų su dide kariauna traukė į Lietuvą apmaudą giežti, 
noris buvo skelbama eisiant Visną atimti, bet visupirmu grū
dosi į Žemaiczius į apygardą Romainės ir tenai pilę Visevaldę 
apstojo, kurios czionai nuirus pats d. Lietuvos kuningaiksztis 
Skirgalius taip kantriai gyniojo, jog Vokiecziai, prityrę baisų 
nūkritį, turėjo nū pilės nustoti; pailsėję ketino į Vilkijos pilę 
laužtiesi, kurios įgulė, būdama silpna ir nebvildamosi beį
stengti, uždegus pilę, pati vengdama neprieteliaus iszsikraus- 
tė. Dvi nedėli marczelga ugnia ir kardu teriojo pamariūse,
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svietų vergdama. Buvo pradedąs grįžti, kad tūm tarpu d. 
Lietuvos kuningaiksztis Skirgalius atleido jam pasiuntinį, 
linkėdama sav imtinius iszkeisti. Tūjau ant 14 dienų pada
rė paliaubas ir Dubisos saloje Skirgalius su marczelga pradė
jo vėl apie pakajų sandarauti, bet regis be kokios nuveikmės: 
kaipogi kryžeivių kariauna, teriodama Žemaiczius ugnia ir 
kardu, sugrįžo į Ragainę.

Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai) 

Veikalas poeto Adomn Mickevyczios,
Pergulite isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

* (Tąsa)
K u n į g a s .
Iszmet isz ranką žvakę, vaikai pakol ir uždegę anų,ant stalo pastato: 
Didis Dieve! Gustavas! (apglobia:) Gustavas tikrai! 
Mokįtinis mano! sūnūs mano!
G u s t a v a s .
Apglobinėja. kunigų, žiūrėdamas į adyninįkp 
Tėveli mano! galiu dar apglobti tavę! 
Nės tūjaus į tolymų paszalį važiūsiu, 
Ak, ir tu turėsi, pasirengk į tų kelių, 
O tada! jau ant amžių tevę apglobscziūsiu!
K unįgas . Gustavas! iszkur? - Dieve, taip ilgai klaidžioti! 
Jaunasis prieteliąij! kur «ulyg szioliai buvai?
Kaip į vandenį kritęs, kasžin kur pražuvai; 4
Literos neraszyti, žodelio nedūti?
Jau tiek metų. . . |Kas su tavimi atsitiko?
Tu buvai padabinimu mokslinycziose,
Lukescziai mano, apvilti taviejie.liko. . .
Dėlko prasižudei?. . . Kokiūse parėdniūse?. .
P u s t e 1 n į k a s .
Seni! kad asz pradėsiu tavę kaitinti smarkiai,
Griežti dantimis, ir keikti tavę mokslūse, 
Tu manę užmuszei, tu skaityt iszmokinai, 
Skaityt gražioj gamtoj ir knįgose gražiose! 
Tu žemę dėl manęs pragarumi padarei .... 
Su gailescziu ir nusijūkimu:
Ir rojumi didelio gražumo!
Tvircziau ir su paniekinimu:
O tai yra tik žemė skaudumo!
K u n į g a s . Ką girdžiu? asz tavę norėjau pražudyti?
Kad skaistų sav žinių turiu, galiu sakyti;
Kaip sūnų mylėjau tavę labai!
P u s t e 1 n į k as . Ir dėl to dovanoju tav tikrai!
K u n į g a s . Ak, ;nieko taip nemeldžiau Dievų Vieszpatį, 
Kaip kad tavę gyvų sykį stengcziau matyti!
G u s t a v a s .
Apglobsezim lamas:
Dar apsiglobscziūkim, *
Koliai antra žvakė užges visai,
Dievas teikės tavo praszymų iszpildyti?
Bet jau per vėlu. ..
£iuri į adypinįkų: **
O dar didįi ilgų turiu atlikti kelių.
K u n į g a s . Nors akyvas esu, tavo būvį žinoti, 
Bet dabar brolau, reikalauji atilsėti,
Ryto...

f

Gustavas. Labai dėkui, negaliu gaspados vartoti 
Nės už anų neturiu kūmi užmokėti.
K u n į g a s . Kaip tai ?
Gustavas. O taip, kurie nieko nemoka, yra prakeiktais! 
Viską reik mokėti, ar savotarpiais darbais, 
Ar dėkingumi jausmu vienos aszarėlės, 
Kurių užmokės pats dangiszkasis tėvelis.
Bet szalį paminklų perklaidžiojęs nūlatai, 
Kur tiek aszarų paima žinomi kampai; 
Paskutinius jausmus ir aszaras iszliejau, 
O skolas daryti nėkūmet nenorėjau.
Paskui pertrauko*:
Namus mirusios motinos neseniai lankiau. . . 
Tu namų jau atlaikai liko, vos pažinau!
Kur veizi, visur griuvėsiai isznaikibimai: 
Tvoros sugriautos, iszimti grindų ak menai, 
Kieme usnys ir metelės auga paeilije; 
Aplink tyla, kaip antkapinių pusiaunaktyje! 
Pirmai į tas angas kitaip parvažiūdavau! 
Kada atsitolinęs, prie mamos grįždavau, 
Jos geri linkėjimai isztolo man szaukė, 
Prilauki szeimyna priemiestyje manęs laukė, 
Sesers, broliai ant turgvietės bėgo szaukdami, 
„Gustavas! Gustavas!“ vežimų stapdydami, 
Pyragus gavę, atgal namo paskubino, *
Ant slenksczio motina laukė ir laimino.
Szauksmas draugų, prietelių, gal apkurtįti spėt, 
Dabar - tuszti tyla, gyvos duszios negirdėt! 
Tik szuva loja, girdėt baldimas kurtasis, 
Ak tai tu szune, musų Jūdvarni dorasis! 
Kitkart visos giminės mylimasis sarge, 
Isz tarnų ir prietelių tu viens likai varge! 
Nors badu malintas, kumpęs nū metų senų, 
Daboji vartus be užrakto, triobų be ponų. 
Eik szian! Jūdvarni mano - bėga, žiur akyvas, 
Ant krutinės szoka, kaukia ir pūl negyvas! 
Szviesa langūse tėmijas, į triobų ėjau, 
Ir vagius su kirviais liūbencziūsis pamacziau, 
Anie naikino atlaikus szventos praeitės! 
Vietoj, kur kitkart stovėjo lova motinos, 
Vagys grindis kirto ir plytas plėsžinėjo, 
Griebiau, suspaudžiau, akys ant kaktos iszėjo! 
Ant žemės sėdau, rytmeczio brėksztoj verkdams, 
Kasžin kas slenka, lazda žingsnius remdamas. 
Moteris bliszkusi, serganti, led gyvoji, 
Paveldi regyklei czyszcziaus ir liudnįgoji. 
Kada tuszczioj trioboj, baisius monus tėmijo, 
Žegnojas, szaukia, nū iszgansczio paszlijo. 
Dėl Dievo! Kasėsi? nebijok mylimoji! 
Ko tuszcziūse namūse taip anksti klaidžioji? 
Esu vargi naszlaitė - sakė aszarose, 
Czia mano ponai gyveno tusę namūse, 
Geri ponai, tegul sz v i esybėj bus talpįti! 
Išet Dievas neteikė jiems ir vaikams laimįti: 
Pasimirė, namai jų griaunąs ir pūva, 
Apie ponaitį negirdėt, tur būti žuvo. 
Szirdis kruvinami, veizint į namų tėvo. 
Ak, viskas praėjo ?



76 Vienybe
Tikrai Amerikiszkas LaifrodeUs. | 

STE* Iszkirpk szltą a p garsi 
w>*o nl mą ir prlsiųsk mums,

LAo’lCB !'svo Pllnė
c.HTg«dresą, ° meB prislųslm- 
SIZK tav ant pažiūrėjimo ge

riausią Ir tikrą Amerl- 
klszką LAIKRODĖLĮ, 
kurto nieks Iki s z tol už 
tokią preką nesiūlijo. 
Jis yra paaukautas, 14 
prabos anksti, 
k r ai ameriktezkals vidu
riais, ant 20 metų užgva- 
rantutu, ir iszeižiuri 
kaip gryno aukso laikro
dėlis už j^O. Apžlu- 

O rėk JĮ espress o office, ir 
s? jeigu tav patiks, užmo- 

kėk |7.5O, o Jeigu ne, ne
mokėk nieko. Prisidek 

•n orderiu 50c. markėmis už dailų $3.50 14 prabos 
paanksfttą lenciūgą, arba prlsiųsk $7.50 su orderiu

• tat gausi jį uždyką. Jeigu szeezls laikrodėlius 
nupirktom bei pardfttum, tai vieną gautum nždy- 
ką. Adressu

Royal Mfg. Co. Depot.
Unity Bldg, CHICAGO, ILL.

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

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

1,00.
50 et
20<)c

14 prabos paauksūtas. 
Iszkirpk szitą apgarsinimą Ir 
prieiu.sk mums, pridudamas sa
vo vardą ir adresą, o mes prisiu
sime tamistat szitą lalkrodėl 

per espress’ą dėl peržiūrė
jimo. Gvarantavotas ant 5 
metų; lenciūgėlį ir pagraži
nimus taipgi sykiu prisiusi
me Tamista apžiūrėk jį ir 
jeigu patiks, užmokėk mu
mis |J 50 ir laikrodėlis bus 
tamlstos. Jis yra puikiai 
padarytas ir geriausiai ant 
svieto už tžs pinjgus laiką 
rodantis; jie taipgi isz.rodo 
tikrai auksiniu ant pažiū
ros. Raszyk sziądlen, jei
gu nori isz.to pasinaudoti, 
nės tokios progos niekados 
kitąsyk neturėsi.

The National Mfį. & Importing Co.,
834 Dearborn.str., C1IICAG-), 111

Kningos
pargabentos isz užmarės

75c.

75c.

Aukso Altorius, arba SzaRinia danglszku skar- 
bu 3.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmn Dowldo karaliaus ant 

pavelkslo/kanticzkų
Tstorisz'cos dvasiszkos įtalpos knįyosy 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno (.statymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Msnno <zwencztausloa Marijos Panos 
Sopnlej Motynoe Diewo ,, ,,
Evangelijos supnikeis apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįyos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ * 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun Petravyczians į Vilniaus 

džlakonystės kuningus 1870 m. ,,
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba

nedėkingi, graži knįgntė kurioje apraazyta 
visi musų prietikiai su ienkalsnft pat 

krikszto Lietuvos 5

73c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

A5c. 
10c. 
40C.

D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvynlszkos giesmės — 
J&kaunos dainos ,, 
Naujos dainos ,,
Birutės dainos ,, j
Tėvynainių giesmės „ 
Petro Armino rasztal — eilės 
Pagirėnų gobtuvėe — teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gnžuczio, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pąjndlkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrtjotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzius (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Valkų knlngelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztinįką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai [ketvirta dalis 
„Szlaulėnlszkio Senelio”)

Moksliszki rankvedi.iai 
kitokios knįyos 

Kningadėl iszsjmoklnlmo rokundų 
Kningadėl Iszsimokinlmo visaąvietinės kalbos 15c 
Apie buvvlmą Diewo ,, ,,
Grleązninkaa priverstas metavotis ,, 
Pamokslai apie trusą „ ,,
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,,
Szkala su kalba ,, ,,
Prieezauszris ,, ,,
Kaip įgyti plnįgus Ir turtą „ ,,
Girtybė į 5c. ir
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 
Lietuvos gaspadinė 
Žodynas kun. M. Miežinio 
Naujas elementorius [1895 m.) apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 23c , dėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889,1890 Ir ant 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįyos, 
Pamokslai ant’didžiųjų metinių ssvencių ir di 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filloteaarba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokllis Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu sswenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra grtekas! ,, ,,
Nekaltybė ,, „
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nSdai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų „ ,,
Didžioji nedėlia „ „
Kaip Sumenlją nnspakajįti ,, 
Vadovas J dangų ,, „
Prislgatavojlmas ant smercžlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuvlszkos m Iszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono.
30c. Dėdienė [polka] 
40c.

15c.

20c.

15c.

15c.
5. 

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

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

15c.

5c.

Žlponas beižlponė
Žirgas Ir valku
Vytautu didis Lietuvos kunįgalksztls
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

Knįyos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,,
VUOll*rauda, puikus ųoematu įsa 

•etWtfe tfeftrt! tf gyt'ėataicų *

40c.
20c. 
30c
10c.

15C.

148c.

ir

5c

5c.
10c.
20c •
2OC.
20c.
10C.

5c.
5c.

10c.
10c.

$•»>•

15C.

10c.
10c.

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

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

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

10c. 
5c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczlų 
paraižytas Simano Daukanto,gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos istorija su žiatnlapiais ,,
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemaic/.ių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszie, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Ganovvetoa
Du pujlrns Spraszymaj apie nedorybę

žydo Ir piktą augyniiną vvajkti $1,00. 
Eglė, žalczlų Kurilienė ir Hzgriovitnae Kauno 

pilies 1362 m , du puikus dramatai

20 et.
1,00 et. 

$1 ,00. 
20 et. 
30 et.

PIRMUTINE
TJ Ž J±j I C3r-A_ 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

25c.
Illstorlje gražios Katr.iko.s ir j >s visokį 

,, ,, ,, atsitikimai
llistorljoapie gražų Mag'loną, duktdrį karaliaus 

isz, N-vą milo ir apie Petrą kareivį 40c.
lliątorije isz laiko F rančų z ros

,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz,po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlezko perdėjo V. Stag. plOc.
I storija S ųitynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvi > Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis — — 80c.
Jnozvpns <o iltis< <.v«’<is. arba kankinimas 

Dnijot t p > valdžia mask •lima 50c.

10c,

Kabalas talpinantis savyje visokius u,'minimus 
ir ant jų r dkalaujantį atsakymą 10c.

Konstitucija dėl darbinį <ų — 10c.
Namelis |piMt dn|ko — — 75c
Nedorybes Rvmo i'ioeorln, hlatorlje |sz lajko

,, ,, pona-.vojlino Neroiio 60et.

30cVarpelis [vairas]
Sudiev [mazurka]

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

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

iOClVOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D L. K., par as z yta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gdtrnsma už 1,50c-

40 et. 
$1.00 

$1.25. 
$1 ,<><>.

$1,50 et.

Pujkus aprauz.yinaj tikru atsytikim t isz 
,, ,, cz'S-i '■vajnoe 1363 metu

Prawadnlkaa angels* >a kalbos neahdar.
,, ,, ,, atidarytas

Pujkus auras/.vmaa apie Lietuvą ,, 
Kinahla Hinaltlinas ,, ,, ,,
Senovvce apras/.ymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karcjwio 50 et.
Stimyszymas arba bajm>« tury dvdoles akis
Tykra tojaybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwlesa Diewo ., ., ,, ., 65 et.
Vitkus pers į Karalius. ,, 25 et.
l’žsvstanaivik ant to g'-raj ,, ,, 50 et.
A’itasir Korytina kist >rijo isz. lajko persekiojimo 

Bažnvczlos S. per D»okle<'ijnna 95 et.

Arielkų visokių, alaus gar- 
įlaits, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

I'rtiinp'ly secured. Trade-Mark*. Copynghts 
n:i<1 Labels registered. Twenty tiro year“ ox- 
per.ence. Wo report whether patent- can l.o 
sect <><1 or t;ot, freeofcb ilgo, our fee n-i duo 
until rut-nt is sllowed. .‘I'Jpuge Book Free. 
U. 3. WILLSON A. CO. nt L/uv,
O. p. l.b. lut. oiii.v. V/AEHINOTGG- P.O.

>CAVEAl d, I HAUt MARKSU 
COPYRIGHTS.^

ori
Paveikslas!

TAN 1 OBTAIN Ą PATENT f For® 
prompt, answer and an honest opinion, write to 
MINN <V <io„ Who have bud nearly fifty years’ 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concorninK Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice in the Helen I Hie A iiivi-lcnn, and 
1 Ims are brought widely before the public with
out cost to the Inventor. 'This splendid paper, 
Issued weeklv, elegant ly illustrated, has by rar the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. #3 a yenr. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, I'l.fiOa year. Single 
copies, ’2-» cents. Every number contains beau
tiful pintos. In colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN ,k CO.. New Vobk. 3<il Bkoadway.

<.

nainiisf

Adresas:

tirintis nors ki birksztfrlQ 
jausmo, privalo turėti savo 
laininkln to kruvino atsiti-

3

Naujiena, Naujiena!-!
Kas isz lietu viii neragavo, Lietu- 

vojn bn.l-rmo, h’IV3rSl(0 313•>S? 
Kaip jis skanu* ir sv» ll<nw buv >; užkaitydavo 
kraują ir szirdj pradžlugldiuo Amerikoje tokio 
alaus Iki <'/lol nebuvo !>» t piv*kiitlnlums laiko 
atsirado labai į Jį pana'|/<is, beje LENKISZKAS 
AMERIKOS ALI s Jis vrn inslonus g«'rtl, sal 
džiai rii az.tits, s-eik'i“ Taigi lletuviszki ir len- 
klez.kl aaliun'nkal privalo parsitraukiI to A .VERI 
KIS/.KO 1’1)1.'-KO ALAI'S Ir savo taiitjeczius

KURZEJU TOBOLEWSKI

Danville, Phnn’a.

n vic ai Tik ,-"H 
.L/ylxcll i<]|g<>n 1 )zi<‘gorelis

A trdi|“l< ezitu apgarel- 
nltną hii savo pilnu ad- 
reaeu, o mes ataiųsime 
tikrą ELGIN DZ1E- 
GO|;f;i,( dykai ant 
perzinrėjinio Luksz- 
tai 11 prabos aukso 
Ir ) įsas materijolae isz- 
rodo toks kaip tikro 
aukso (iziegorėlla už 
$10, \ idurlai tikrai 
Et gin, užtikrinami ant 

metų. 1‘eržiurėkk 
atidžiai ant express 
otllce ir jeigu mielljl 
kad voras pirkinys, tai 
užmokėk expri'HH agen
tui $!i.25 ir exproaeo ką- 
az.ttiH, o d/.legi rėliH bus 
t .vo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėlį, atsiųsk 
5(>c. h) kiti hii orderiu, 
pne/.tavais želi k lėliais

arba money order, tai mos prisiusi me tav isz gero 
materi?olo auksu pleitįtų lenciūgėli, vertą $3.50, 
arba at-dųsk $'•» 25 hii orderiu, lenciūgėlį gausi dy
kai AntfHHz.as s/.ioka:

Masonic Temple, CHICAGO ILL.

prieiu.sk



