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kurie, savo sąnariams uždeda 
tūlas priderinus bei pareigas. 
Kas isz sąnariu neat lieka tu

gal kūrins jo sąnariai turi 
szventai elgtisi, nė s Į)rieszi li

baus. Ant nelaimės, daug 
sąnarių, jau isz neži-

uis, o tumi

pertai nustos tiesos ant po- viszkio pav., 
kas pijos) laiko karcziamą žydas!

nenori mokėti posmertinės, tas j Noselis.
Ir teisingai,

butų skriauda
m ui“ ir konstituciją pildau 
tiems sąnariams. Tadgi mie 
Ii broliai,

szven tai

Pajevonio para-: gaspadorius, kad asz negaliu 
irėti žąsų. — Bet toliaus 
rispirtas mato, kad jau ežiai

Susivienyji-1 ja ir maitinasi isz to, kaip 
» • •11 1.1 Xv * •1 ėdamas. Nevienas isz t o

sąnariai, 
kūveikiausiai ir 

dėl savo ir lie

gas kas link „Susiv.“, ypacz 
kas link metinės ir posmerti- 
nės mokesties.

prakilnus p. Avulio straipsnis; 
kas jį su atyda skaitė, galėjo 
nemažai pasinaudoti, nės jam 
daug didei svarbiu klausymu

• 1 • T *pilni sąnariai nu Naujų metų 1 tmėta.
iki Vasario mėnesio turi užsi-

n ės
nas kitas punktas, su kuriilmi 
mes nevisai sutinkame, bet ne
norėjome marginti jo savo pa

vuli, daugiau 
szinkfts“. IS

, . ' ■ v ■

1 )ie
i ne sena 7 

.J i, t n
i ko jam: 
nepristok,

v

kada pereitą rudenį Pajevony
je, kurio laukai susisiekia su 
Budvieczių laukais, kelių ūki-

niekas nė ne 
ežia Noselė

nai jam

nors
Pūdžiuno, Noru-

namo, 
moti-

na su senute naszle motina). 
Motina liepė jam eiti gulti, o 
pati užsidegus žiburį lindėjo. 
Geroms iszvakaroms iszgirdo

sūnų:

sziurė jau
ys, žiuri gi, pa- 
e<ra, o kas-žin

no sąnario per szeszis mėne 
Bet pažiūrėkime į „Su 
uogas. o pamatysime

sius, 
siv.“ visumenei.

i i

inteligentiszkai o

u

„Lietuvos“ ;
I

atsakysime sekancziame mime- j

vagis, turbūt netolimas 
kas vagia, tai reikia pasi 

p. K. pažiūrėti.
Kad tik per biskį ir

są, jeigu nori Imt 
vis reikia Įmokėti, v
vo neparaiigumą i

Į.'rę me ■ Isz Lietuvos.
Sm'd/l u M ubą. Pi r

-y t i ugnį nebuvo jau 
Negana ką sudegė 

obos ir gyvuliai (liko 
įas apdegęs arklys),

ir
su

posmerti nės negalina 
. Antra, kas link 

nės. Padidinimas, 
nės daugi) m ui' buvo

p< emiert 1

nuaus,
ro. liko žmogus be

tos, nei kokiomis szunvolėmis, 
kai ūžiamomis, kuriose gyveno,

pažįstamas

gavietę — ugi žiuri — 
Vingelis isz Pajevonio.1

no; seimo <leleg,it ii, 
ję isz peržiūrėjimo 
stovio, kad daug sąnarių ne- tdeszimta isz buvusio skaitliams, pardavinėja (tikrai pažįsta!) 
užmoka posmertinė-u per tai ir 
„Susiv.“ kasa iiukenczia, nu- Į 
tarė, užtvirtino, kad 
nas „Susiv,“ sąnarys, 
garsinimo v vyriausybė
per tris mėnesius užmokėti po- 
smurtinę, <> jeigu kuris per tą

nu ap-

liuko Kaip Kur Kainu Kai-ne- šia, Kaip brangios žąsys, „ro 
tuviai, o tankiai ir vokiecziai. devynis auksinus“, atsako 
Vienok da ir žydų po kaimus ' Vingelis. „Susimildami“, 
kareziamos randasi. Ti 
ką randasi, nors valdi 

tik
kaimo . matau,

) tai ! bėgsiu

nupur

atsineszti pinįgų, nės

lllėg-'l ii) t į 
žiuėjo su

ne-

šos ant posmerlim* 
mėnesius. Taczia

siu kalėjimo, 
j’l-

nei-zmokino vogti.
i ,.. .neva apsudijo jūs: 

mėne- 
ant ti i-

„ousiv.“ ^sąnariam, apie Ką apie tai gerai gali žinoti ir 
„Susiv.“ pre/.idetas jau priesz pats apie tai nekalbėsiu, te 
kelis mėnesius praneszė, kiek j tą pasako faktai.

to kaimas, 
daro jiems 

ir padarė

posmertinę- užsimokėjo ir kiek 1 Budvieczių kaime ( Vilka- gero:
z., J -..M, I Į >1 ' « " ■ » V ..................................... “ > ' į. ■ '■UIĮ'UIIS Hv

— Ar asz-sako, - ne norėjo eiti, bijodami, kad No-
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sėlis neatsikerszytų už tai, taip 
kad turėjo patys užsidėti 
sztriūpos po 6 rublius, kurie 
neis pasiraszyti. Da ir taip 
atsirado žioplys, Szlikas, kur
sai bevelijo užmokėti 6 rub
lius, nė kai o pasiraszyti ant 
iszvarymo žydo. Vai tu svie
teli, kada tu susi prasi?

Kad daugiaus atsirastų to
kių drąsūlių, kaip p. Vincas 
Petruszkevyczius, Seinų semi
narijos kriauezius, tai jau se
niai nebūtų kairailse žydiszkų 
kareziamų ir jų papiktinimų. 
Žagariūse (Berzniko parapi
jos), szesziūse viorstūse nū 
Seinų laikė kareziamą žydas 
Ickus, Iszsiimdamas patentą 
ant vardo vienos moteriszkės, 
nės žinoma yra, kad žydams 
nedaleista laikyti kareziamas 
kaimūse.i Pas tą Ickų visi, 
dideli if maži, vilko, kas ką 
nustvėrė, pinįgus, ar javus ar 
sziaip daigtus ir vis mainė ant 
degtinės. Nevieną tas žydas 
pražudė, o tarp jų tėvą p. Pe- 
truszkevycziaus gerai sūkiam- 
pino. Priesz paezias Kalėdas 
1894 m. p. V. P. padavė skun
dą Suvalkų gubernatoriui, 
kad Ickus priesį įstatymus 
laiko kareziamą ir (tvirkina 
žmones. Gavęs-nū guberna
toriaus paliepimą, Seinų vir 
szinįkas padarė tyrinėjimą ant 
vietos ir persitikrino, kad žy
das mainė degtinę ant visokių 
daigtų. Kad žydą iszvys, nė
ra ką abejoti, bet kokia baus
mę apturės, dar nežinia.

Kad visur taip iszmintiugai

virszinįkas paskyrė sekanczius mums langus, jus ir vėl sūdė- 
ukinįkus: Osylių isz Pabai-[šit:
gų, Gustaitį išz Panemunės ir Įdėsim brangiaus po kapeiką
Jašą, Antanavo vaitą.
isz tų deputacijų iszeis, paro
dys laikas.

mes ant kožno tavoro už-

Kas ir surinksim ant langų“. Ka 
talikiszko kromo niekas ežio- 
nais nesusi proti užvesti, tai gi

žmonėms ant sprandų.
Pasakojo man aplinkiniai 

, kad Zasliuse (ir
gi Trakų pav.) smaugė varga- 
mistra 
kunįgą.
kunįgas vakare jau 
baliaus ir pamatė

— Vilniaus rėdyba. Į szią 
rėdybą apszvietimo spindulių gyventojai 
dasigauna daug mažiaus, kaip 
į kitas dalis Lietuvos. Žmo
nės dar taip tamsus, kad jūs 
kožnas paszlemėkas rasztinį- 
kas, starosta, ar sziaip koksai 
valkata, tąso kaip tik įmano,|skersai kelią žmogų, 
o žmonelės neturi susipratimo, vežėjas persitikrino, 
kaip atsispirti. Da-gi ir pa- buvo girtas kareivis, 
tys ukinįkai susipykę už kokį 
nieką tąsosi po sudus visai be 
reikalo. Kitą įkuldyti czionais 
lengva: reikia tik nuveiti pas 
volosties rasztinįką, įspausti 
jam į delną szį tą, ir jisai ras 
už ką prisikabyti prie tavo 
prieszo; jei nebus kitos priežas
ties, tai jis stengsis atimti lau 
ką, kursai nū senovės ir tikrai 
nū senovės ir tikrai tam žmo
gui priguli. Atimti, teisybė, 
neatims,' bet kokią porą metų 
patąsis, prigąsdys, pridirbs 
žygių ir kasztų, o vis už tai, 
kad žmonės nesusipranta, kaip 
ir kur jieszkoti teisybės, kad 
perdaug tamsus žmonės. 
Taip bent yra K vonių ir Jez 
no volostise (Trakų paviete).

su zakristijonu savo
Taip buvę: gryžo

dryksant

kad tai 
Pagai- O

lo kunįgui jo, kad nepakliūtų 
į kokę bėdą ir įsidėjęs į veži 
iną parsivežė namon. Mie
gantį kareivį parvaževę ne bu
dino, tik su vežimu įtraukė po 
pasziure.

adventų (pagal seną stilių) 
pasidarė galą du maskoliai, 
arba, genaus sakant, masko
lius su maskalka. Vienas 
apicierius sumilo su kito api- 
cieriaus paezia. Priesz patį 
savo galą jiedu lėbavo visą 
dieną ir naktį, paskui nuvėjo 
į miesto sodą. Tenais susita
rė pasidaryti sav galą. Mas
kalka pasilypėjo ant sūlėlio ir 
praszė, kad ją jos mylimasis 
nuszautų. Pyksztelėjo szuvis, 
ir ta nusivertė nū sūlelio. 
Paskui apicierius ten pat ir 
savę persiszovė. Visą tą tra
gediją maskoliai labai slepia.

— Zemaicziuse pereitą r u % 
denį apsirgo vieno žydo pati. 
.Beeinant jam pas daktarą už
klupo lauk ūse žmogžudžiai ir 
užnovyjo jį, tikėdamiesi rasti

Iszsimiegojęs tas pas jį pinigų, nės žydas beliež- 
pabudo, nežinodamas, kur jis damas lietuvius prasigyveno, 
yra. Iszėjo ant kiemo, mato, j Sako, kad žydas turėjo tada 
kad per vienus langus žiburys j su savim tik tris rublius. Už 

kiek laiko atrado pakisztą žy
do lavoną po laužu. Buvo 
apdegytas, gal dėlto, kad ne- 
pažytų, keno tas lavonas.

?į> .

— Darsuniszkėse (frakų

Sausio ciesorius 
priiminės!) de-

szvieczia. Pasistiepęs dirstelė
jo, o gi tenais dvieje smaugia 
susiriszę kunįgą, kvoszdami, 
kur jo pinįgai. Jau 400 r. 
turėję savo rankose, da dau 

Įgiaus norėję. Tada kareivis, 
ilgai nelaukdamas, szoko per 
duris, plėszikai, mislydami, 
kad czionais daug kartuvių 
apstojo, nusigandę pasidavė. 
Kada nuplėszė nū jų snukius 
(maskas), pasirodė, kad tai 
yra zakristijonas su dudorium.

Taip gi man pasakojo, kad 
netoli nū Žaslių, tik nepame-

— Minsko rėdyba. Komi
sija vietinių arklių pagerini-

Subėgę žydai
Nikalojus II 
putacijas nū miestų ir valsczių 
Maskolijos. Kaip girdėti, 
kožnas pavietas iszsiųs po 3 
deputatus pasveikyti ciesorių 
su veselija. Kožnas valsczius 
iszsirinko po vieną arba du 
tokius, kuriūs pripažino už 
atsakanezius deputacijai, o 
isz tų visų pavieto vfrszinįkas 
iszrinks 3, kurie važius į P e 
trapilę. Senapilės pavieto

1 J audrio m ė. R«

tų metų užsidegė žydų sinago
goje (sziulėje) ' knįgosį kurių 
buvo prikrautas pilnhs atsky
rus kambarys.
bandė iszmuszti langą i r. gesy
ti tas knįįgas. Ant to triuksz* 
mo subėgo ir žmonės, o pama
tę, kad žydai musza langą ir 
jie ėmė daužyti paeilium visus 
sinagogos langus. Kas akine O o ~
niu, kas pagaliu kirto vis į 
langus, žydai niekaip negalėjo 
jų sudrausti.
netik stiklus, 
langų, 
minė
sako:

Iszdaužė visus 
bet ir pieležius 

Vienok žydaLnenusi- 
isz to dideliai. „Jus, 

katalikai iszdaužėt

nas su vargamistra pražudė 
savo kunįgą. Digirdęs apie 
atsitikimą Žasliūse, kunįgas 
buk pasakęs, kad sziądien za
kristijonus su vargamistrais 
reikia dideliai prižiūrėti. Už
pyko zakristijonas su varga
mistra už tūs žodžius ir ap 
skundė kunįgą, kad jisai par
davinėja žmonėms lietiiv 
maldaknįges. Kunįgą

jzKas 
mas

koliai tūjaus kasžin kur iszga- 
benę.

dentyste jenerolo Kossiczo be
esanti, labai liūdnus rezulta
tus savo rėdyboje iszrodė. 
Ant visų arklių, 370,000, 
Minsko rėdyboje, vos tiktai 
10 procentas (tai yra deszimta 
dalis) dėl kariumenės, ir tai 
tik prie vežimų, tinkantis yra. 
Dėl raitelių irartilerijos suvi
sai arklių nėra, jei bent neku
riu po dvarus. Prie to dar 
tiktai dviejūse pavietūse, ku
melių skaitlius drigantų ir 
arklių skaitlių pravirszyja, 
taip kaip turi būti, kitur vie
nok tas pasi taikymas ne taip 

iyra, kaip reikia. Minsko rėd.
tiktai du-Minsko ir Novo-

raliszkas štaines turi. Ten 
yra 16 drigantų ir tai baisiai 

vaisingos— Alytuj pirmą uedėlią sunaudotų, mažai

A
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spėkos turinczių. Isz pinįgų 
ant arklių pagerinimo paskir
tų vos tiktai 5,000 rub. ant 
Minsko rė$l. iszpūla, tada ka 
da Vilniaus rėdyba deszimtį 
kartų tiek pinįgų ant to gau
na. (Kraj).

Isz tos priežasties, kada arti 
bus szimtas metų, kaip Mas
kolių vieszpatystėje pirmoje 
cukrau nė (cukriaus dirbtuvė) 
atsirado, po kelių metų ketina

dirbti. Gerai butų, kad musų 
kraszte kasnors tą reikalą pra
dėtų, nės bulvės pas mumis 
gerai auga, pakiltų ant jų pre
kė, o prie to tukstancziai žmo
nių sav darbą atrastų. Bet 
prie vienos tiktai dirbtuvės 
uždėjimo reikia mažu-mažiau- 
šiai 200,000 rublių, apart kitų

,,Kraj“ i krumus ir kaimus
raszo, dirigavojo koru daini- sniego yra neiszbredamai, o 
nįkų isz akademikų ir semi- kitur taip nupūtė, kad žem- 
naristu sudėtu.

Nabagas nejuto, kad po ke-

litiszką persižengimą“ pagal 
caro paliepimą i Tambovą jam

arba burokų su kaimynais į yra visai mažas, nės iki szio- 
liai dar tiktai lyg 10 laipsnių

kelias nepagirtinas.

yra plonas, ne storesnis kaip 
per pėdą, yra aprokūjama, 
kad neilgai- po ledaunes tvers. 
Po miestus ir dvarus skubina
si aną vežti, nės vėliau, kai į)

Vilkai lyg bijodami, kad
mus (Kraj), pirmoji cukriaus 
dirbtunė buvo Maskolijoje už-

tokios, kurios Lietuvoje arba

Gardino rėdyboje, Pružanos 
paviete, buvo uždėta 1836 me
te, o Vidbodės rėdyboje s 1846 
mete. Tenai vienok cukriaus 
dirbtuvių visai dabar nėra. 
Cukriaus dirbtuvės labjausiai 
Pietinėje Maskolijoje 1824 m. 
pasiplatino mažne kartu su 
toms, kurios Lietuvoje ir Len-

ti.

vietavo miesto Kuržemėje, kur 
isz bulvių dabar siropą 
besigirdami, kad labai 
dėl jų eina.

varo, 
gerai

mas 
„Raudo 

užrundymas pa-

— Vilniaus vietinės 
koliszkos draugystės 
n /X R I' \r'i 1 U I 1 ‘

ma, idant dėl augsztesnės vai 
džios prisilaižyti ir sav ką len-

paraszus dėl pinįgų rinkimo

mirusio caro Aleksandro III 
vardo. General-g u bemato-oMan regis, kad cukriaus

dirbtuvės musų sziauriniame j rius Orževskis davė ant to 
kraszte pertai neužsilaikė, kad 
ežia yra per trumpa vasara dėl 
cukriaus burokų auginimo,

1,000 rub., Vilniaus žeminis 
bankas davė 3,000 
„Vilenskyi Vestnik“ szaukia,

kur be mėszlo viskas 
Burokai ant mėszlo

ro(?) caro vardo: bajorai, 
visokios institucijos ir t. t. ant 
pinįgų davimo pasiraszytų.

Ant ežerų ledas yra visai plo- ant 
nas, pertai per Varnių ežerą nors jų, ypacz Vilniaus rėdy-

važi ii ja, o ant Miadžiolo ežero 
Vilniaus rėdvboie. žvėiai se

<

eina, arba yra
kiauros.

tiktai ant vienos pėdos storas, 
nertai vežimai su didesne voga

kio su pora arklių su linais į

už tiltą po Jelgava ant Mu- 
szos užmokėti gailėdamas, 
per ledą bevažiūdamas ant

auga.
auginami mažai cukriaus isz- žinoma, kad kožnas pinįgus 
dildą, labjausiai kada tai yra dils, idant maskolių nepykinti 
avių mėszlas. Pertai cukriaus ir kokios nors bėdos iszvengti. 
dirbtuvių savinįkai arba jų Bet ar pinįgai ant paskirto 
tarnai su aplinkiniais gaspa- mierio nueis, tai yra klausy

mas. Juk ir ant kariko Mu- iki pusei drauge su szlajomis 
ravjovo paminklo Vilniuje sumirko. Netiktai, kad pu- 
pinįgai buvo su prispyrimu Isė linų ant nieko nuėjo, bet| 
renkami, bet paskui rinkikai dar ir žmonėms už pagelbąi

nors per vasarą, zbitkas dirbo

girdėti, idant kur žmones ant 
kelių draskytų. Lengva szį-

miszkus pasimedžioti, sziokiu 
budu savo badą užganėdinda
mi.

Isz Kitur.

J/ u i t as ant turtui jų.
Pirm

Ame
rikos ukėsas,

skendimą butų nesulaikęs. $4000, turės mokėti 
Dienai būnant, žmonės supillė po du procentu, tai

kasmet

kiekvieno szimto dolerių įėji
mo po du doleriu ant metų.

kiekvienas
darydami užraszo, kad jie ant
mėszlo, o ypacz avių mėszlo, 
negali būti visai sodinami.
Jeigu burokai ant 100 svarų pinįgus susigrobę . nuszvilpė. reikėjo gerai užmokėti, 
iszdilda 12—14 svarų cukriaus, Gerai jie padarė, nės per- dėl gi neveltu

užmokėti. Tokiu budu j ii 
bus kas turtingesnis, j ii turės 
daugiau muito mokėti. Kiek
vienas, nil kurio bus pareika- 

sakoma, lauta iszdilti rokundą isz savoi yra i
kad skupas du kartu trotija. [įėjimų, tur<

- Penkesdeszimt-metinio ku-i Labai tankiai sniegą ir per- patvirtinti, 
bet jeigu mažiau kaip nįgystės jūbilėjaus arcivysku- tai sniego butų užtektinai, I

iszdilda, 10 svarų vidutiniai
iszeina,
10 svarų, tai darbas neapsimo-.
ka. ' i

Dabar vienok atrasta, kad ( mijos profesorius, isz Suvalkų putė.

butų atrasta, kad neteisingai
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vienam reikės m c 
muitą, nės vargiai

kaip $4000

ti k paskirtą daugumą ir pa
gal iszvirszaus apgarsintą pre- 
kę.

Matysime, kokios pasekmės

kadų jųjų pasiuntinystės da

Dabar ant paliepimo Sub 
tano graikiszkas princas C’a

žiema sziaurinėje d>us ant Lietuvos ukinįkų to“

seniai bebuvo — tikrai mas* 
koliszka; sniego daugybė, 
szaltis didelis. Ypacz pabai-

szturmai ir 
daug sniego

— M as kol isz k as randas ne-

Baltiszkų ir J u-

sza, kad savo kelionėje žymų j 
szmotą ikisziol nežinomos že*

dėl įvedimo reformos Arinė- Badai, Hiatai it kitOS
”7 Vasario praneszama yra, ■ nelaimes Lietuvoje.

lu..nmiAiu iu .......... i Parakė Žalti/*.
to studentų tapo suaresztavo
ta todėl, kad jie padrįso kriti-' U>‘2- 
kūti caro szneką. baisus

ii* 10’25 m. buvo taip 
marai ir badas Vilnių-

Baltimores 1
nelaimę vie

Tokiu budu, lietuviai, no
rėdami į Ameriką važiūti, ga- 

treinas,' l^s traukti tiesiok vandeniu

daugeliose vietose treinai su
silaikė ant dienos kitos. At 
sitiko, kad nevienas 
apverstas sniegu, turėjo ant isz Rygos bei Liepojaus. . 
kelio ant keleto adynų apsis-' Maskolija daug kareivių 
toti. Žmonių ir per tą szaltį, sutraukė ant turkų rubežiaus

„Elba“.
— 9 d.

n

Įėjo. Dar 1588 metu padary
ta ežia buvo milaszirdystės

ir szturmus gerokas skaitlius 
suszalo. Kartais szaltis buvo

ir- paszaukė pagaliaus žymią 
dalį rezervų, ką turkai maty-

sakymus po visą vieszpatystę, 
kad nieks, nei isz savųjų, nei 

mai, pridarė nemažai blėdies *sz svetimžemių, neapleistų sa- 
ir pareikalavo žmonių aukų. v<> gyvenimo vietos ir jeigu

Per tą laiką taipgi ir ant 
vandens buvo nemaži sztur- 
mai, pridarė nemažai

---------  i tos. 10*20 m. įkurta buvo
— 11d. Vasario pranesza-' antroji szvento Nikodemo 

ma yra isz Londono, kad Tur- brostva dėl gėlbėjimo ligonių 
kijos provincijoje Makedoni- nū marų ir dėl numirusių lai-
joje maisztas pradėjo keltis. klojimo.

tokios audros ir szaltis buvo.

— Scranton^ Pa. 10 Vaka
rio. Susipeszė nedėldienio 
naktį lenkai ir tų pesztynių

dziak tapo ant vietos nuszau-

nesuimta, nės iszbėgo isz savo 
namų.

Rodosi jau isztikrujų prasi-

demalos isz priežasties paki
lusių nesutikimų kas link ru- 
bežių.

g’i^ų.

Pereitą nedėlią daeina ži
nia isz Muszo, kur nuvyko 
armėniszka isztyrinėjimo ko 
misija, kad sultanas, sudaręs 
isz vienų turkų antrą komisi-

neszama,

ties. Jie bi 
muszėjystėje

nę armėnų ir apie viską pra- 
nesztų. Esantiejie Mūsze ar
mėnai, kurie iszspruko nū 
turkų kardo, norėjo armėnisz- japonai su

— Japonai kynus ant van mieštus, 
dens jau visai sunaikino, nės dijo Zo] 
visą jų sziaurinio szvadrono i riumenės 
flotą jau paskandino, jau pa- rinkime.
ėmė.

alingos, nės 1030 m. . 
o marai Vilniaus

viesz-

te ir po kitus 
marai periszka- 
Sabielia), ka-

su 
metu ' 

kynais susimusz'ė tęsėsi, o nū t-o laiko nemenkai

Maskoliszkas randas nutarė, 
idant gelbėti pūlanezią lau- 
kinįkystę, laikas nū laiko, 
žiūrint ant prekės, pats pirkti laiszką padūti minėtai 
kvieczius ir rugius tiesiok nū sijai, bet jiems turkai 
ukinįkų ir suvartoti jūs ant 
užlaikymo kariumenės ir 
sziaipjau publikos, kuri pri
valo reikalingus sav dalykus 
nil rando pirkti. Nū rando

savo persekiojimus ant popie- kynus visai ir liekanas jų flo- i Isz tos nelaimės priežasties 
ros turkiszkoje kalboje, bet to, 10 torpėdinių botų, paėmė, I buvo įsteigta' Vilniuje szv. 
turkiszkas* Muszo perdėtinis isz kurių du paskandino. Tik Nikodemo brostva, prie ku- 
po didele bausme uždraudė vienas botas spėjo pabėgti. jrio visokio stono žmonės pri- 
visiems p r o f es i j o n ai i sz k i e m s '
rasztinįkams dėl armėnų apie' 
tai raszyti.

Paskui armėnai

5 d. Vasario daeina žinia ! ir numirėlių laidojimo.
! isz

Buvo
Petri, kil

krikszczioniszkos
n ėda*

taipgi nemažai mui pasiszventiuę 
savo rankomissija buvo. Todėl komisijos 

sąnariai atsiszaukė į turkų' 
randą, kad jis prisakytų iszty- dėl moksliszko isztyrinėjimoIatidavė.2)

*200 anų 
laidojo, o

Jis savo laiszke 2) Wilno. Krasz. I, 347.
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dą Vilniuje maras pasiplatino, 
atidėtas buvo per dievobai
mingų vyskupų miestui ir į 
kunįgų Regularnų Kanaunį- 
kų bažnyczių Antkainyje 
(Viniuje) įnesztas, antroje ne
dėlioję po Velykų, 15 Gegu
žio, prie visotinių maldų dėl 
tos nelaimės atitolinimo. 
Vienas isz jezujitų nu paviet
rės mirusių, Jurgis Giedraitis, 
garsus buvo isz savo gyveni
mo zokone, kuris per szeszis 
mėnesius nūlacziai prie ligo
nių, ant Krassauskio pavidalo, 
vieno pavargėlio spaviednės 
klausydamas, pats liga užsi
krėtęs, pasimirė, 35 metus tu
rėdamas. Vertas atminimo.5) 

1654 m. laike karės su
A lėk sa n d r u M i ch ai 1 avy ežia

1030 m. maras vėl atsikar
tojo, kuris iki 1631 m. buvo. 
Baisiai daug žmonių iszmirė. 
Levas Zopas (Sapieha) vaiva
da, daugel bažnyczių ir kliosz- 
torių uždėtojas, Viltjiaus mies
to globėjas, pas Dievų ir dan
guje pagel bos jieszkojo. Isz 
jo paliepimo nesziojp po mies
tų su didele procesija szv. Be- 
nono vyskupo abrozų, kuris 
buvo vaivodos globėju (pat
ronu). Ans pats jį neszė į 
szv. Kazimiero bažnyczių ir 
tenai ant altoriaus, kurį pats 
įtaisė, abrozų padėjo ir ant 
amžinos garbės paliko. Ne- 
sziojo po miestų taipojau szv. 
Kazimiero kūnų, jieszkodami 
pas jį prieglobos, pagelbos. 
Toksai tai buvo ano laiko die

mimo maskolių 1655-1661 m. 
Vilniaus gyventojai iszdatyri- 
mo žinodami, kaip marus rei
kia iszvengti, į visas puses isz- 
važinėjo, miesto rundų palik 
darni žmonėms savo tarpe isz- 
skirtiems: vaitui Jūzapui Kai- 
relevycziai ir burmistrui su 
penkiais draugais pagal dūtų 
jiems paliepimų. Liepta 
jiems, idant dėl ta vorų ir kitų 
dalykų sargybos, kurie nu isz- 
bėgusių savinįkų apleisti tapo, 
sulinktų 30 vyrų, kurie po 
miestų dienų ir naktį vaiksz- 
cziotų namus ir kre
mus sergėtų nu vagių, be- 
sinaudojancziu isz nelaimės ir 
namus beplėszanczių. Pas 
kirta ant to 1000 auksinų 
kaszto ant pusės metų. Tris-

fje.)10)
1657 m. po karės su Masko- 

lija buvo baisus maras.
1658 m. led tiktai maras 

viduržiemyje Sausio mėnesyje 
pasibaigė, kuris 1653 mete 
prasidėjo. Tada žmonių kū
nų visokį žvėrini iki valiai 
priėdė.ll)

1662 m. Lydos mieste taip 
buvo baisus maras, kad seimi- 
kas buvo isz ežia į Mytų per
keltas.12)

17O3-171Om. Į ketvirtų vior- 
stų ml Palangos važi ūj an t į 
Darbėnus, miszke yra du kry
žių, P urbus kryžių, vadinamu. 
Be ne bus jiem vardas dutas 
ml pastatytoj ų. Tfidu ženklu 
primena žmonėms labai skur
džių gadynę. Kilus karei su

vobaimingumas, taip gilus ti
kėjimas ir Dievui atsidavimas, 
kad nieks - be jo nesidavė ir 
jam tiktai viskas paskirta bu
vo. Visos apeigos tikėjimo 
žėnklų turėjo. Visi atsitiki
mai vienyjosi su augsztesne 
Dievo ir dangaus misi i a. 3)

1643 m. Lietuvoje tfim bu
vo baisus, kad didelės szalnos 
nfilacziai buvo iki pusei Ge
gužio mėnesio ir baisus buvo 
sniegai. Tie metai dėl bied- 
nujų baisus buvo, nės metais 
pirmiau javai neužderėjo, pa- 
szarė mažai buvo, pertai ant 
pavasario daugumas gyvulių

1653 m. labai sunkas dėl 
Vilniaus buvo pertai, kad 
maras atsikartojo. Prie ligo
nių užsivietryję mirė kunįgai 
jezujitai: Jurgis Giedraitis, 
Adomas Slonczinskis, Miką 
lojus Trzinskis, Tamoszius 
Porzeckis, Jonas K iii nūs, Po
vilas Proszinskis, Mat. Sobot- 
kiavyczia, Jokūbas Gosi inkis. 
Buvo tadaųias vyskupų Jurgį 
Tiszkų Szv. Panos Malonin
gos paveikslas kopijavotas isz 

apginimo garsingas. Tas, ka-
3) Wilno. Krasz I. 349.
4) Pomiętnik historyczny Obu« 

chowskiego i Cedrowskiego, 11,

Maskvos caru, kuris tada 
mažne cziela (?R.) Lietuva

nių 10 Rugpjuczio užėmė, su 
simaiszymo laike gaisras pa
sidarė. Tada Vilniuje pra
žuvo 25,000 žmonių isz karės 
ir gaisro priežasties. Paskui 
maras pasidarė. Baisus ua 
das atvedė žmones prie nusi
minimo.
ulyczios ir dėl d finos kansnio 
vienas kitų užsimuszinėjo. 
1660 mete maras pasiliovė, pu
sę žmonių iszžudęs, bet karė ir 

mirė ant

sus saulės užtemimas, kuris 
žmones į baimę įvarė.7)

1655 m. laike antros žuvė- 

marai buvo iki 1662 metų. 
Po tos nelaimės buvo visos

mendoriai. To suraszo origi
nalas Resiainių pa vieta varne 
sude atsiranda.8) Baisiausi 
maro pavietrė atsirado nū 
grįsztanezių po Vilniaus ūžė-

5) Wilno. Krasz. II, 39.
' 6] Starož. Polska Ill, 1'86.

71 Pamiętniki historyezne Obu- 
chowskiego i Cedrowskiego, 151.

8] Opisanie pow.Rossienskiego 57.

tino būti visados dapildomas, 

miręs.

savo 20 kareivių dėl miesto 
saugojimo nū užpfilimų. Vi
si vaito ir burmistro sūdai bu

draugams, O
jų nenorėtų 

goti numirusių turtų. Jeigu

1656 mete užleido Dievas! 
ant Minsko vaivodystės baisių | 

rios isz pradžios ant lauko, o 

jo, po to badas atsirado, ku 
ris buvo iki Rupjucziui 1657 i 
metu, tail) kad kates, szunes 
ir kitas padlinas žmonės rijo, 

kimus valgė, įnirusiems gra- 
be gulėti nedavė. To visko 
asz pats mizernas žmogus na

ji nelaimė buvo Gudijoje ir 
Inflantūse (Vidbodės rėdyto-

9] Wilno. Krasz. II, 42.

Karoliu XII 1703-1710 m., 
ežia smarkiai daug žmonių 
isz pi o vė marai. Kunigai ir 

nū maro globos po puszinių 
szakų palindę. Ten tai, kad 
kas valanda myrio laukiau- 
ežius žmones palinksminti ir 
pastiprinti, kunigai aukurus 

maldavimo laikymo, idant 

tų. Palaikai skūmės, kurių 
dėvėta tu met ažūt aukuro, ir 
sziadien H870 m. pagal kun.

Isz Matti dino Amerikoje
— Pa., 7 Va-

sano. okubinu praneszti apie 
tai, kad musų apygardos lie
tuviai vis augsztyn ir augsz-

1 iet u vyst ės d a 1 y k ū • 
: kas link .,Susiv.“. 
seniai, kaip užsidėjo

10] Pamiętnik his. Obuchowskio- 
<r<) i Cedrowskiego 146.

11] Pamiętniki his. Obuchowskie- 
go i Cedrowskiego. 148.

12] Starož. Polska. Ill 255.
13] Auszra 1884 metų, p. 265,



Vienybe
nūs sąnarius. Ant susirinki
mo, kurį turėjome 3 Vasario, 
taipgi keturi prisiraszė. Ant 
susirinkimo buvo daug puikių' 
įneszimų, bet jie paliko tik 
įneszimais, o kada taps įvyk- 
dinti, tik vienas Dievas žino. 
Taip tarp kitko buvo tariama 
apie apvaikszcziojimą 4 d. 
Kovo tautiszkos szventės, apie 
perstatymą teatro „Kražių 
skerdynę“. Kadangi mes pa
tys nėsame pasirengę teatra- 
liszkiYse dalykilse, nutarėme 
atsiszaukti tame į kitus tau- 
tieczius.

Mažu užtekės ir ant musų 
apylinkės szviesi saulelė ir 
suszildys mus užszalusias szir- 
dis tėvynės meilėje, tada gal 
ir mes daugiau aukų padėsime 
ant lietuvystės aukuro, 
broliai visi į vienybę!

Ant susirinkimo tapo isz- 
rinkta nauja kilpos vyriausy
bė: prezidentas J. Anskis, 
kasierius M. Abraitis, sekre
torius P. Sarpalius.

Buvo taipgi sznekėta, kad 
kiekvienas sąnarys mokėtų po 
10 c., ant mėn. dėl įsteigimo 
liet, skaitinyczios. Bet tai ta
po ant tolesnio laiko atidėta.

kurie savo vardo ten nerado,— Girdėti, kad Baltimorės 
lietuviai uždėję teatraliszką [arba draugystės ar kilpos, ku- 
draugystę „Audrą“, ir jau isz- 
moko perstatyti vieną dramą 
(^Kainas?), o dabar nori pra
dėti mokintis dramą Iszgrio- 
vimas Kauno pilies.

rios neturi tiek sąnarių, kiek 
tų buvo pad ii ta arba turi dau-
giaus, kad atsiszauktų į mus, bei pažeminti;

Tik

•>

— Glen Lyon, Pa. užmu- 
szė mainose krintantis nū aug- 
Rto akmū Jurgį Norkūną. 
Jis
Naumiesczio pav., Sintautų
parapijos, Naudžių kaimo. 
Jis 20 Sausio buvo prisiraszęs 
prie- „Susiv.“, o 24 d. tapo už- 
musztas. Nabasznįkas netu 
rėjo nei ant pakavojimo pinį
gų, o prie draugystės taipgi 
neprigulėjo, todėlgi milaszir 
dingi tautiecziai turėjo eiti 
per lietuvius ir rinkti aukas ant 
jo pakavojimo. 
davė „Susiv. 
prie „Susiv.

Suaivien. reikaluose.
a

Praneszimas. Da sykį, ir 
da sykį, ir da treczią sykį*pa 
dūdami dėl visų brolių prigu- 
linczių prie „Susivienyjimo“ 
tą žinią, jogei seimas pereitų 
metų nutarė, kad pakvitavo-| 
nės pinįgų butų padedamos 
tiktai vieną sykį ant mėnesio 
„Susivienyjimo organe“. Nės 
kitaip butų per sunku, o net 
negalima, kad mes kiekvieną 
centą tūj ant tų pėdų kvitą- 
votume. Juk da ir taip pe
reina daug laiko iki viskas 
susidavadija, o tai taip: at- 
siuncziat pinįgus kasieriui, 
kasierius pasiraszęs turi siųsti 
ženklelį apie tai pas sekretorių, 
o sekretorius tik siunczia į or
ganą, o kaip kad ir per prezi
dento rankas tai pereina. Re
dakcijoje organo ir turi kelias 
dienas, o kaip kada ir visą ne- 
dėlią ta pakvitavonė laukti, - 
tokiu tai budu pakvitavonės 
ir prasitraukia. O yra daug to
kių, kurie sziądien pinįgus isz- 
siuntė, o ant rytojaus aplaikę 
„Susiv. Organą“ žiuri jau 
ar neras savo pakvitavonės ir 
neradę tūj siunczia pas prezi
dentą arba kasierių laiszką 
užklausdami, kodėl jų pinįgai 
nepakvitavoti? Taigi da sykį 
praneszam, jog seimas nutarė, 
kad pinįgai butų pakvitavo- 
jami tiktai vieną sykį ant mė
nesio.

o viskas bus atitaisyta. Mes 
per tą atsiszaukimą norėjome 
ir norime padaryti sykį tvarką 
knįgose „Susivienyjimo“. 
Taigi kurių draugysezių ar 
kūpu skaitlius nesutinka su 
musų padiltu apgarsinimu, 
arba kurie pavieniai sąnariai 
neranda ten savo vardo, teatsi- 
szaukia be iszmėtinėjimo ir be 
įbaimės (!), o viskas bus sūdą- 
vadyta.

i „Susiv.“ Vyriausybė.

„Susiv.“

K
I

U

— Patalpinome Organe 
„Susiv.“ pradžioje szių metų

Daugiausiai 
sąnariai kaipo 
prigulineziam, 

o jiems pasekė ir kiti.
Tai yra gyvas paveizdas dū

ri utis kiekvienam į akis, kuris 
nenori prigulėti nei prie drau
gystės, nei prie „Susiv.“. •

* n n

„Susiv.“ sąnarių, patalpinome 
visas draugystes ir skaitlių jų 
draugų ir taipgi pavienius są
narius, o siekis arba mieris tar
pu kito ko buvo tas, jjg visi,

Gromatnyczia.
Chicagos „Susiv.“ kūpai — 

Gerai labai, kad jūsų kilpa 
taip auga. Tai didžiausias 
mus visų noras, kad Chicagie- 
ežių tarpe Susivienyjimas di
dintus! ir platytusi. Tiktai 
viena persarga jums, Broliai. 
Jeigu vienas isz virszininkų 
jumis tūmi tarpu ant laiszko 
neatsakė, tai reikėjo kreipties 
tūj pas prezidentą, bet niekad 
neiszmėtinėti kur ten visai vy
riausybei. O prezidentas tūj 
butų jumis atsakęs ir visą da
lyką iszaiszkinęs. * Butų pasa
kęs, jog auksinių ženklelių da 
tūm tarpu negalite gauti, nės 
da nepadaryti, da turite tru- 
pucziuką palaukti. Konsti
tucijas butų jumis prisiuntęs 
pats, nės knįgius konstitucijų, 
turbut, suvisai neturi. O kas 
link jūsų noro, kad tflj, ant tų 
pėdų, butų patalpytos jus pa
kvitavonės organe, butų isz
aiszkinęs ir paraszę jums taip, 
kaip, truputį augszcziaus, pra- 
neszime yra paraszyta. Ir 
viskas butų buvę gerai ir bus 
greai, tik tegul jus virsziny- 
kas p. A. Žemaitis paraszo 
pas prezidentą ir padilda adre
są kam turi siųsti konstituci
jas?

Tntiiiis isz tesimo utt.
Raszydamas szį straipsnį, 

neturiu ant mislies ką užgauti 
; noriu tik savo 

tautiecziams parodyti, ką mus 
„garsusis“ bedievis Plymouthe 
sznekėjo, ir paaiszkinti tusz- 
tumą ir jūkingumą tos jo 
„moksliszkos“ savo tautieczių 
tarpe pasznekos, į kurios tei
singumą gal nevienas 
brolis, negalėdamas sav 
aiszkinti, tiki.

Pažinojau maždaug 
Szlupą isz jo rasztų, bet vis 
rūpėjo jį ypatiszkai (asabisz- 
kai) pamatyti, ir, gyviems jo 
žodžiams prisiklausant, tvir- 
cziaus persiliudyti, kas jis do 
vienas yra. Ant 
mės, pereitą *mėn. 
Plymouthe, iszgirdan, kad ir 
Dr. Szlupas ten gi lankosi. 
Netikėsit gal man, kad, vis
ką metęs, skubinai žengiau 
pamatyti tą lietu viszką bedie
vystės skelbėją bei apasztalą. 
Eidamas per ulyczią klausiu 
vieną, klausiu kitą, kame ežia 
vieszėtųsi Dr. Szlupas. Ugi, 
sako, eik ten į saliuną, jį at
rasi. Einu į nurodytą saliu
ną, sziurpulis man per visą 
kūną perėjo: beveik pilnas sa- 
liunas staezių žmonių, o jų 
viduryje stovi augsztas barz
dotas žmogus ir szneka į ap
link sustojusius tautieczius. 
Man tūj pūlė į galvą, bene 
ežia bus mano jieszkomasis, 
klausiu vieno, sako, taip, Dr. 
Szli.upas skelbia savo mokslą ir 
iszgvaldo įvairius klausymus. 
Man gyslos nutirpo (!), prisi
glaudžiau prie pasienio ir isz- 
tempęs ausis pradėjau klau-

mus 
isz-

D r.

mano lai- 
būdamas

na isz to mokslincziaus buiy 
nos. Bet Daktaras neilgai, 
stovėdamas, man esant, savo 
mokslo spindulius žaisdė ant 
jį apsiauezianeziujų — pade
javo, kad jam kojas skaudą 
bestovint, todėl įslinko su bū
reliu prietelių ir žingeidžių į 
kitą kambarį, kame sėdėda
mas prie stalo ir sriaubydamas
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po laszelį szalto alaus, tęsė sa
vo paszneką toliaus; tacziaus, 
jos ir ežia nepabaigęs, nuėjo 
į kitą namą ir tenai varė ją 
tolyn. Asz gi, sekdamas pas
kui, klausiau akyvai jo sznek- 
tos ir ve koki jos punktai pa
siliko mano smegeninėje. 
Daktaras sakė, kad katalikisz- 
ka Bažnyczia visai netokia 
buvus Kristui ir apasztalams 
gyvenant, kaip kad dabar; kad 
ji labai persimai nusi ir vis 
mainosi, ir jeigu ji taip nebū
tų dariusi ir netaikinusi 
(ypacz tai darąs dabartinis 
popiežius Leonas XIII) prie 
reikalavimo amžiaus, tai už 
penkių deszimtų metų jau ne
būtų jos [ katalikiszkos Baž
nyczios] buvę.

Asz norėjau pasakyti Dak
tarui, kad nors katalikiszka 
Bažnyczia mainosi ir nėra to
kia, kaip kad Kristui ir apasz
talams gyvenant, bet ji, ne
žiūrint to, vis yra ta pati. 
Taip, nelyginant, pats Dakta
ras buvo kūdikiu, buvo vai
ku, buvo vaikinu ir kol pali
ko daktaru vis mainėsi, ir da
bar nors nei netoks, kaip kad 
kūdikiu buvo, o vienok tas 
pats. Mestas į žemę grūdas, 
bei pasodintas medžio vaisius, 
visai žiūrint persimaino, nės 
iszeina szaknis, iszdygsta 
augsztas stiebelis ir puiki svy- 
rfijąnti varpa atsiranda; isz 
vos akimis matomo medžio 
vaisiaus iszauga didelis medis, 
po kurio lapų paunksniais .ne 
sykį atsipuczia nuvarginta 
darbinįko krūtinė. Tame 
mažame grūdelyje yra jau 
cziela, nors paslėpta ir akimis 
nematoma, medžio esencija ir 
substancija, yra jame paga- 
liaus czielas medis. Jėzus 
Kristus su savo mokintiniais 
padėjo tik pamatą, pabėrė tą | 
mažiuką grūdelį katalikiszkos' 
Bažnyczios, isz kurio iszaugo 
ir iszbujojo medis, po kurio 
szeszėliais beveik pusė pasau
lės žmonių dvasiszkai gaivina
si.

Sznekėjo daktaras, kad ka

talikiszkos Bažnyczios jau ne 
butų buvę pasaulėje už pen
kių deszimtų metų, [Ak, kas 
per džiaugsmas butų buvęs 
daktarui, nės ir jis, kaipo dar 
jaunas žmogus, gal butų su
laukęs tai, o tada butų galė
jęs ramiai isztarti ano seno
jo įstatymo Simanę žodžius: 
dabar iszleisi tarną tavo Viesz- 
patie pakajuje pagal žodį ta
vo. . . | jeigu jos dabartinis 
popiežius nebūtų palenkęs 
prie amžiaus reikalavimo. 
Tie žodžiai, kaip kiekvienas 
gali suprasti, žemiau stovi vi
sokios kritikos, užtai ir asz tik 
tiek pasakysiu: jeigu Daktaras 
buvb iszrokavęs, kaip ilga 
pateks szioje pasaulėje kata
likiszka Bažnyczia, tai jau 
szimtą sykių lengviau jam yra 
iszrokuti, kaip ilgos jo paties 
gyvenimo dienos bei kiekvie
no žmogaus. Isz to, misliju, 
nemaža jam garbė, o dar di
desnis biznelis butų.

Toliaus Daktaras iszsitarė, 
kad ir jis pripažįstąs žodžius 
Raszto szvento: garbink Die
vą dvasioje ir teisybėje ir, kad 
dėl kiekvieno žmogaus pakan
ką, jeigu jis garbinąs Dievą 
dvasioje ir teisybėje. O, sako, 
kiekvienas žmogus galiąs taip 
Dievą garbint be bažnyczios, 
kunįgų etc.
| Dy vi n as dalykas, kad Dak

taras, aiszkiai tvirtindamas, 
kad nėra Dievo [ypatiszko], 
kad Rasztas szventas, tik žy
dų literatūra, drįsta sakyti, 
kad pri pažįsta augszcziau m i 
nėtus R. szvento žodžius ir 
jfis pildyti kitiems siulija. 
C’zia jau pals sav priesztarau- 
ja: į Dievą netiki, o pripažįs
ta būdą atidavimo jam garbės. 
Vartoja žodį teisybę, kurios 
dėl tų nėra, kurie Dievo ne
pripažįsta, nės Dievas pats yra 

isybė. Jis sakė, kad pakan- 
I garbinti Dievą dvasioje ir 
isybėje be bažnyczių, be ku- 
gų, žodžiu, be matomos Baž- 
/ežios. Asz ant to sutikda- 
as, kad pakanka Dievą gar
ėti dvasioje ir teisybėje, sa

Mat, tais žodžiais Daktaras 
norėjo pasakyti: kad milijo
nai krikszczionių, biskutį 
augszcziau pramokytų, tiktai 
nudfida | kas į Kristų netiki, 
jau nėra krikszczionių] krik- 
szczioniais esą, o isztikrujų 
yra bedieviais arba tjkincziais 
į Dievą tik vienoje asaboje 
esantį. lik w, prascziausi, 
tamsiausi žmonelės t i kią į 
Kristaus dievystę. 'Lokiu bū
du, Daktaras užmeta visai 
prakil nesniai krikszczionisz- 
kai liaudžiai bjaurią veidmai
nystę. t

Man bet rodosi, ant ko dau
gumas skaitytojų sutiks, kad 
rastume kjr i kszczioniszkame 
sviete tukstanezius vyrų, ku
rie gal szimtą syk i ii yra mo
ki n tesni už patį Daktarą, ir 
szimtą sykių tvireziau tiki į 
Kristaus dievystę, negu jis į 
savo bedievystę.

Jeigu katalikiszka Bažny* 
ežia remtųsi, kaip Daktaras 
sako, ant veidmainystės, tai 
yra, mokintų žmones to, į ką 
pati netiki, butų ji jau seniai 
sugriuvusi pati per savę, o jau 
ką be sznekėti apie pergalėji
mą įvairios veislės neprietelių, 
kurie ant jos gula su didžiau
siu įnirtimu per tiek szimtme- 
czių. Nebūk k. Bažnyczioje 
gyvo tikėjimo, o ji, kaip žmo
gaus kūnas apleistas durzios, 
tfijaus suszals, sustings ir jau 
amžinai nesikeis. Tadgi, kaip 
ežia taip vaikiszkai sznekėti, 
kad į Kristaus dievystę tik a 
b c mokantieji?, tiki.

[ Pabaiga bus ]

kau ir, kad pakanka daktarui, 
idant ant garbės užsitarnauti ir 
gyvenimą padaryti, veikiai isz- 
gydyti žmones isz visų galimų 
ligų; gana dėl advokato, jeigu 
bylas gerai pagal teisybę iszlo- 
szia. Gana dėl kurpio, jeigu jis 
gerai batus siuva. Bet, idant 
būti, kaip virsziaus minėjau, 
geru daktaru, advokatu, o pa- 
galiaus ir kurpiu, reikia ilgus 
metus stropiai ir filiai mokin
tis!, o dėl įgavimo mokslo rei- 
kia mokytojų, reikia mokslai- 
nių, o prie to viso ir didelių 
kasztų. Tad gi, atkartoju, ga
na kiekvienam krikszczioniui 
garbinti Dievą dvasioje ir tei
sybėje, bet, idant taip Dievą 
garbinti, reikia pirma iszmok- 
ti, o tai iszmokti galima nekur 
kitur, kaip tik krikszczionisz- 
koše mokslavietėse, bažnyczio- 
se, krikszczioniszkfise rasztfi- 
se, krikszczioniszkfise žodžifi- 
se, iszeinanczifise isz burnos 
kunįgų ir sziaipjau žmonių, 
kurie garbina Dievą dvasioje 
ir teisybėje. Kad žmogus be 
krikszczioniszko mokslo ir ap- 
szvietimo negali garbinti Die
vą dvasioje ir teisybėje, liu
dija gyvi paveizdai: žengkime 
į Apriką, Aziją ir kitus pa
saulės pakraszczius, ir pa- 
žvelgkime, kaip tenai tūlos 
giminės be krikszczioniszko 
mokslo garbina Dievą! Ne
reikia pagalinus nei taip toli 
žengti — paeziame civilizaci
jos židinyje — Europoje ra
sime mes nemažai žmonių, ku
rie, nors neszioja krikszczio 
niszką vardą, bet tu uodam i 
krikszczioniszko neapszvieti - ’ 
ino tamsybėje, nei neiszmano, 
kas tai yra Dievą garbinti 
dvasioje ir teisybėje. Tadgi, 
je krikszczioniszko mokslo 
legal i m a Dievo garbinti dva
sioje ir teisybėje.

Meldžiu nesijfikti, mielas 
skaitytojau, ' ką da Dr. Szlu
pas pasakė:. Į Kristaus dievys
tę, ir kad jis danguje sėdi po 
deszinei savo Tėvo, sako, ti- 
kią tik tie, kurie nedaugiau 
kaip a b c moką.

POLITISZKAS SZIOPINVS
„Tegulgi bus kova vardan Vfeszpaties'" 

Puraszė Jonas A nulis.
(Tųsa.)

Po reikalų kūno gyvenime 
kaip atskiro žmogaus, taip ir 
kiekvienos tautos svarbią vie
tą užima reikalai dvasios. 
Reikalai žmogaus dvasios da
linasi į du dideliu skyrių: į 
reikalus proto, isz kurių susi-
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pats per savę mokslas be abe
jonės yra didžiausia parama 
medegiszkos gerovės žmonių. 
Juk dabar jau negali būti 
abejojimo, kad senovėje visa 
žmogija kulturiszkai stovėjo

deda mokslas ir į reikalus jau
smo, kuriūs placziai vadina 
estetika.

Uždūtė mokslo — tai yra 
noras pažinti teisybę, pastan
ga iszguldyti ir suprasti, per__ 4 . _____ 7______ ____
kų ir kokiu budo destisi vis-1 žemiaus už tamsiausias lauki- 
kas, kų žmogus mato savo gy-1 nes tautas musų amžiaus, bu- 
veniiilr- Isz 
m o žmogus 
Pasižinoti kų nors

suteikia jam naujų žinių, o cziausias tautas taip vadina- 
jeigu ir suteikia, tai dažniau-1 moji „ulycziosspauda“ su pur- 
šia nęprincipijaliszkų, bet1 vyniausiais skandalais ir por- 
smulkmenų, neturinezių dide-1 nographiszkomis apysakomis 
’ Ant galo paezios vis labjaus ir labjaus ima

būvio intelligen- viražų. Kur kas geresnis pa- 
žmogaus tokios, kad dėjimas kaimų gyventojų, o 

y paežiai tokių mažai apszvies- 
tų ukinįkų kai p musų lietu
viai, jeigu ir negali pasakyti, 
kad ir tarpu musų ukinįkų 
nebūtų pasileidimo, tai nors 
tai smagu matyti, kad ant pa
sileidimo musų žmonės dar vis 
po senovei žiuri, kaip ant nu
sidėjimo, nužeminanezio žmo
gų, o nekelia jo į padanges, 
kai Į) tai daro tūlos apszvies- 
tesnės tautos, kur, apart ,,uly- 
czinės“ pornographiszkos 
spaudos, ir geresniejie raszti- 
nįkai pilnus tomus paszven- 
ežia apraszymui gyvenimo ir 
darbų visokių kekszių, ir tai 
vis perstato skaitytojui ko- 
aiszkiausia ir isz meiliausios 
pusės, Ant musų laimės mu
sų ukinįkai dar nepriprato 
prie prancuziszkų romanų ir 
tai gali būti mums garantija, 
kad jie dar su 
lemtai pareng 
kai moksliszkus 
ežiai, kad 
jiems dar mažai 
negali jo dasiėsti. 
mas dalykas, kad 
populiariszkai 
rasztų prigulės nū jų gerumo, 
o gerumas raszto vėl priguli 
nū jo į tu ros ir nū jo iszgul- 
dymo; įtura populiariszkai 
moksliszko raszto turi atsaky
ti palinkimu! tų žmonių, tarpu 
kurių nori jį iszplatinti ;painus 
moksliszki dalykai, kaip antai 
geologija, kosmologija, viso
kios teorijos evoliucijos, spiri- 
tismo, painus klausymai che
mijos ir mechanikos (teorijos 
atomų, elektros, szviesos ir t. t., 
amžinumas medegos ir t. t.) 
philosophijos ir psichologijos, 
žinia, netik nepripratins pras
to mažai iszmananczio žmo
gaus prie skaitymo knįgų, bet 
atvųrniai suvisai atgręš jį nū 
knįgos ir ant paties mokslo

lės vertės, 
aplinkybės 
tiszko
skaitymas szaltų moksliszkų 
rasztų įieužganėdina dvasisz- 
kų jo reikalų. Miestai, ku
riose daugiausia gyvena inte- 
lligentai, arba nors gauna aug- 
sztesnįjį apszvietimą, beveik 
visados padaro ant jų blogų 
įtekmę; suyrimas szeimynos 
ir isztvirkimas gyventojų mieš
tose, visoki draugijos susirin- 

. Į kiniai, kur daugumas sąnarių 
tai, kad

paties prigimi- vo amžiai, kada visi žmonės 
linkęs į mokslų, ne tik nebuvo vieszpacziais 

naujo, su- žemės, bet daugelyje dalykų 
prasti tai, ko buvo nesupratęs stovėjo žemiaus ir už paežius 
ikitolei, tai yra vienas isz į- ,žvėris, kurie jeigu ir neturėjo 
žymiausių troszkimų kiekvie-Į didelių protiszkų pajiegų, tai 
no, kad ir mažai apszviesto kuniszkomis be abejonės vi- 
žmogaus ir užganėdinimas szi-'dos stovėjo augszcziaus už 
to troszkimo daugiaus padaro1 žmogų. Vienok ir szitame 

senovinyje nors ir pusgyvi! 
liszkame žmoguje buvo dva-1 rūpinasi tiktai apie 
siszka kibirksztelė, kuri ilgai
niui pastatė jį augszcziaus už 
visų gyvį: jis nesiganėdino te

turėjo tūmi 
tarpu, bet jo dvasia stengėsi 
vis giliaus ir giliauą isztirti 
tas paslaptis, kurias jam rodė 
aplinkinis prigimimas, diena 
nū dienos iszradinėjo naujus 
įrankius savo pajiegoms pa
didinti ir aplinkinių! prigimi
mui nuveikti, iki ant galo per Įcziavimųsi, bet labai 
tukstanezius metų kraudamas 
sav protiszkus turtus, neatėjo

žmogui džiaugsmo, nei užga
nėdintai as kokio nors kito 
geidulo. Per tukstanezius 
metų oe nūalsio žmonės veda 
įnirtusių kovų su prigimimu, 
nenorinezio iszdūti jiems savo ^mi, kų žinojo ir 
paslapczių. Kiek tai pastan-^ 
gų turėjo nueiti ant to, kad 
iszlaukinio nūgo ir alkano 
pusgyvuliszko sutvėrimo, ko
kiu buvo žmogus perėjusi ūse 
perijodūse, padaryti szios diej 
nos civilizūtąjį . Europos gy 
ventojų, kuris jauezia savę jau 
tikru ponu viso žemės pavir- 
sziaus! Kiek užsidegusių my
lėtojų szviesos ir teisybės iri į szios dienos padėjimų ir ne- 
gyvastį savo atadavė už tai, I pasidarė 
kų jie skaitė už reikalingų

savu aukas?

valdimieru žemės. 
Vienok asz czionai nekalbėsiu 
placziau apie svarbumų mok 
slo dėl medegiszkos gerovės 
žmonių, kadangi apie page
rinimų medegiszko būvio žmo
nių szis tas jau pasakyta anks- 
cziaus, bet kalbėsiu apie mok

gyvuliszkų

pradėti su jomis nelemtas in
trigas; szios dienos daila ir 
poezija, kur nūga moteriazkė 
ir iszreiszkimas
žmogaus jausmų užima svar
biausių vietų, ant galo ir pa
tys teatrai, kur taip vadina
mos „dailos tarnaitės“, ne tik 
ant scenos mokina žiūrovus 
visokių glamonėjimųsi ir bu- 

dažnai
(y paežiai menkesniūse teat-

tūkliaudamos su savo žiūro- 
vais ir tusztindamos jų kisze- 
nius, užstoja jiems ir gyven 
tojas paleistuvystės namų — 
vis tai bjauriaus už patį opiu-

noru skaitys 
tus populiarisz- 

rasztus, ypa- 
dalykai mokslo 

pažįstami ir 
Supranta- 

pasisekimas 
moksliszkųKokio gi atlyginimo galėjo 

jie tikėtis
Juk, netekus kvapo krutinėję, 
ir turtai visos pasaulės nesu- 
szelps žmogaus. Nevisados
galima buvo tikėtis ir dvasisz-Islų, kaipo buklų dvasiszkiems 
ko atlyginimo, - garbės, ka-1 žmogaus reikalams užganė- 
dangi daug prakilnių veikalų Minti.
atlikta tamsybėse nežinios, be į žmogus — nės ežia asz kalbu 
liudytojų, kurie 
skelbti jūs žmogijai.
ne
jo didžiausiejie platintojai tei- [taip paraszyti, kad jis jūs ga- 
sybės tarpu žmonių, bet dėl ! lės suprasti ? Netiek skaitys, 
paezios teisybės, dėlto kad I bet skaitys net su didesniu 
pats žmogaus prigimimas vers 
te verezia žmogų prie teisybės 
ir pažinimo to, kas destisi ap 
link jį. Bet jeigu platintojai 
mokslo ir nevisados turi ant 
akies medegiszkų naudų, tai

reikalams užganė- 
Ar skaitys prastas

galėtų ap- tiktai apie apszvietimų pras- 
Taigi Icziokų —/moksliszkus rasztus, 

giszko pelno kovo žinia, jeigu szįtie rasztai bus

apszviestesnėsės dalies miestų 
gyventojų. Suprantamas da
lykas, kad sveikas dvasiszkas 
penas jau menkai gali ganė- 
dinti žmogų su sujaudintais 
nervais; kaip girth k lis netik 
negali apsieiti be spiritinių 
gėryinų, bet ko toliaus, to 
daugiaus ir daugiaus reika
lauja alkoholio, taip ir ap 
szviestas miesto gyventojas,

bet dėl! lės suprasti ?
dėlto kad i bet skaitys net su

• pasimėgimu, nei patys intelli- 
gentai. Intelligentiszkas žmo
gus visgi turi sziokį tokį isz- 
manymų apie kiekvienų mok
sliszkų klausymų; skaitymas 
moksliszkų knįgų neperdaug

to civilizacijos, paskui jau ne
gali apsieiti be dvasiszko pe
no, arzinanezio jo jausmus. 
Užtai nei ne dyvai, kad rim
ta rnoksliszka literatūra men-

ventojų ir kad ir pas apszvies.
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pripratins jį žiūrėti, kaip ant 
kokių tuszczių zaunų/ Užtai 
prastas žmogus sudideliu no
ru skaitys tokius rasztus, kaip 
apraszymai, kelionių svetimų 
nežinomų krasztų ir jų gyven
tojų, nežinomų gyvulių ir 
paukszczių, apraszymus gyve
nimo garsiųjų žmonių, popu- 
liariszkus iszguldymus garses

ni j ų° randa ganėtiną skaitlių 
pirkikų ir skaitytojų ir grą
žina iszdavėjui pinįgus ant 
jų padėtus, tai be abejonės 
iszmi n tingai iszrinktos popu
liariszkai moksliszkos knįgų- 
tės kaipo tinkanczios dėl kiek
vieno skaitytojo, kaip tamses
nio, taip ir apszviestesnio, dar 
labjaus platintųsi tarpu lietu-

' mergaiczių motina. Vieną 
mergaitę isžsivežė (jauniausią, 
antrų metų), o dvi .paliko. 
Asz iszėjau į darbą, o ji su
rinkus visus geriausius 
tus, iszbėgo nežinia kur.
gu kas dasižinotų, kur ji tran
kosi, meldžiu dėti žinią ant
szio adreso: \V. Butkevyczius, 
Buck Mou n tai n, SchmylkillPa.

SZAUNAS BALIUS.
Keno kojos dar nesustitiįnisios, au
sys permano mužykės skambėsi, o 
szirdis džiūsta nū troszkimo. te atsi
lanko ant baliaus, kuri 18 d. ,,pano- 
dėlį“ Vasario iszkelia szv. .Jiizapo 
draugystė l’lymouthe, Pa., ant salės 
Peoples Theatre.

Bus puiki muzykė, kuri griaus 
lietuviszkus szokius, net sienos dro-

niujų atsitikimų senovės, pras
tus iszguldymus įvairių leng
vai suprantamųjų dalykų pili- 
sikos ir chemijos ir t. t. Pa
rengimas tokių knįgų anaip
tol netokis sunkus, kaip pa
rengimas knįgų praktiškai 
pamokinanczios įturos. Prak- 
tiszkai moksliszkos knįgos 
tiktai tada gali būti naudin
gos, kada jos tikrai gerai pri
taikintos prie reikalų skaity- 
tojų, o tokis pritaikymas ne
tik reikalauja tikrai gero 
praktiszko apsipažiuimo su 
dalyku, apie kurį nori raszy- 
ti, bet ir priderinczio pažino
jimo reikalų skaitytojo; ežia 
viskas turi būti iszguldyta sta 
ežiai ir aiszkiai, Jiszdėta ant 
rublių ir kapeikų, mastų ir 
pėdų. Dėl populiariszkųgi 
rasztų tiktai moksliszkos įtu
ros nieko to nereikia: paraszy
ti taip, kad skaitytojui butų 
smagu skaityti, kad tavo rasz- 
tai tikrai jam patiktų, tai ir 
viskas. Užtai gi szitoje daly 
je raszliavos tas pats vertimas 
isz svetimų kalbų, kuris pa
prastai suvisai netinka dėl 
rasztų grynai praktiszkos į- 
tu ros, gali būti naudingiausiu 
dalyku. Svarbiausia uždėtė 
pagamintojo tokių rasztų ga
li pasibaigti tiktai ant to, kad 
isz daugelio tolygios įturos 
rasztų, paraszytų svetimose 
kalbose iszrinkti geriausias ir 
iszversti jas smagia gryna lie- 
tuviszka kalba. Man rodosi, 
kad iszdavimas populiariszkai 
moksliszkų knįgų nereikalau
tų nei didelių aukų nė iszleis 
tojų; juk jeigu jau tokios tik
tai dėl mažų vaikų tinkanczios 
pasakutės, kaip daugumas 
Vienybės iszleistųjų ,,Įlieto-

vių ir netik platintų apszvie- 
timą tarpu skaitytojų, bet ir 
patiems . iszleistojams galėtų 
dėti sziokį tokį pelną.

Prie dalykų pasmaginau- 
ežių žmogaus ' gyvenimą ir 
szvelninanczių jo jausmus ar
ba, kaip paprastai jės vadina, 
prie dalykų estetikos priguli: 
pirmiausia visoki dailos rasz- 
tai (estetika proto), kaip tai: 
romanai ir apysakos, drammos, 
kai medi jos ir tragedijos, poe
mos ir sziai p visokios „eilios, 
paskui yvairios szakos prak
tiszkos dailos kaip antai žies- 
lai *) arba plastiszka daila 
(lipdymas, džožimas ir kali
mas) ir pieszimas paveikslų 
(estetika akies) ir ant galo 
žaislai arba muzika, tai yra 
dainavimas ir žaidimas (este
tika ausies). Visi szitie da
lykai musų amžyje turi labai 
didelį svarbumą dėl apszvie- 
timo tautų, daro pamatą jų 
civilizacijos, ir sziokis tokis jų 
iszguldymus pareikalautų ne
mažai laiko ir popieros; užtai
gi asz nenorėdamas dasiėsti 
skaitytojui perdideliu ilgumu 
savo raszto,atadėsiu szitą daly
ką ant kito sykio. J .Avulis.

Paj ieszkoj imat.
Asz Vincas Butkevyczius 

isz BuckMountian peczės 
pajieszkau savo paezios, kuri 
pabėgo nė manęs 28 Sausio 
1895 m. Vardas jos Viktė 
Sijavycziutė (Sijavyczios duk
tė). Augszta, raudono pail
go veido, plaukai geltoni, kal
tu n ė ta-, 29 metų amžiaus; trijų

*) žieslai nu žodžio žiedžių, žiebti, 
vok. fortnen, bildėti, taip pat kaip 
žaislai nė žaisti, vok. snielen.

---------------..................................... ....... - j bės. Gėrymai ir užkandžiai bus ku- 

Varyamistra lietuvis, ge 'skaniausi.
. „ i i „ 4. • i i : * -• ' Prasidės 7 vakare ir iki šėlam lai-ras, darbsztus ir blaivas, tujaus

., . . . . kui nakties.yra reikalingas. Atsiszaukti ... . . .* “ Pirm,negu balius prasidės,bus pui-
1 ei kia pel gi omatą pas kleboną. į<us |iotuviszki dainavimai ir sznektos.
Kun. 7AotorzyAĄ Pittston, Pa. j

---------- ------------- J

Lietuviszkas Teatras!j
Atminimas verksmingos dienos 1 

. . I dėl lietuvių arba perstatymas baisios

Tikintas tik------ 25 c.

Balius, Balius!
20 <1. Vasario ,,seredoje“ W’ilkes- 

Barre, Pa., ant Land messer‘s Halles.
žudystės Kražieczių per barbarą į X 152 South Main sir., bus didei 
maskolių bus 25 dieną Vasario, pa-j puikus balius ant naudos livtuvisz- 
nedėlyje, Pittstone Pa., salėje po ' kos parapijos. Grajis puiki mtizy- 
lietuviszka bažnyczia, ant kurio už- kė dar puikesnius lietuviszkus szo-
praszome szirdingai visus lietuvius 
kaip isz Pittstono, taipgi ir isz 
aplinkinių miestelių.

Nepatingėkite, mieli broliai ir se- ! 
serys, atkeliauti ant tos dienos, 8 ( 
adymą vakare, kur pamatysite gyvą • 
paveikslą kankinimo lietuviu už szv. į 
tikėjimą ir už savo tėvynę. Taipgi • 
pamatysite barbarystę ir neteisybę 
musų patėvio nedoro gudo. Jnėji- 
mas bus trejopas 50 c., 35 c. ir 23 c. 
Užpraszo teatrai itszka (krau
jy slė Pittstone.

LIETUVISZKAS Teatras Philadclpliuoje.
Pirmas Lietuviszkas teatras ir1 

koncertas su balių! Teatras busi 
grajįtas po vardu ,, Aukso Verszis“ į 
ir ,,Budas seno Kavalieriaus“ ant I 
naudos katalikiszkos " lietuviszkos < 
bažnyczios Philadelphijoje. Busi 
laikytas 18-toje dienoje Vasario 1895 j 
Salėje Mennerchor ant 5-tos ulycziosl 
rytuse N. 553. Prasidės 7į vakare. 1

Pirmi krėslai 50 c., antri 25 c.

GOLD
Filled <

WATCH

LJJ

kius. Yra visi maloniai užprasz.omi: 
seni ir jauni, didi ir maži^ Prasidės 
ant 7 vakare ir tęsis iki rytmeczio.

'F i kietas  ------ 50 c.

Naujas dalykas.
Sugrąžįkk ezltą ap• 

garbinimą hii ap#tel« 
vim n <> iiii-i tav pri
siusime per expresa, 
paaukautais lukez- 
taie dziegorėl(, Elgin 
etiliauH, be raktuko 
užsukama# ir užsta
toma#, katrą galėni 
parduti už $25 oo, o 
tu gauni u z $tj 50 už
mokėdamas ant o- 
preaa'o, j<-igu nenori

neimk nė# ji# tav nieką nekawztuja, imu ilk pra-
azome tav<pi kad nueituim-i ant expn>n<o ir pažiu
rėtumei ar jis nėra v<-flae nu $12 oo iki $25 <>o,
men g\ arantavojarm-ant 20 metų 1‘aduk savo 
vardą, expreno ir paczto adresą ir paranzykk kok|
nori vyrirtzką ar mot<>riszką, Jeigu nori kad tar 
priniųnt per paeztą lai priaiųnk $’• 5o draugė su 
apateivvimu, o mes tav dovanai prisiusime lenciū
gėlį aukautą ant tid dienų Ką raezo uiu« pirkikal:

Grud 2, IS'.Ci - Kirtland liros X <’o : Prisiųsk 
dar man vieną dziegorėl| uz 6 .’s), jau iszpardaviau 
U ni# ir visi yra isz jų užganėdinti.

VV. l)t t< n k u, Saranac Mieli.

Kirtland Bros. & Co.,

Dėl padarymo reikalo. PA RD AVIN ĖSI M E per (}() dienų Uirtn# paaugai- 
tua ADYNINĮKL’S, vertumo $25 oo,ir PO loc. cigarų — t.Z. 95.

1SZKIRPK fo.ltą apgarsinimą ir pri«ių«k mums, pridu-iamasravoadr*- 
aą, o mea tujaua priaiųaime tav per eipreaa ą 100 ,,Perfecto" 1<<c cigarų, ay- 

’ kluau paa-ikatitu adyntnįku, vyrlaz.ku arba moteriez.ku, nu galvi.ke užraka
ma#, gerai eina, drūtai ir gražiai padarę tas, ypač z. g\ arantav dar ant 20 matą. 
Apžiūrėk eipreea'u <>nice a-lyninįką Ir cigarne, ir jeigu tav paeidaboe, |>aai-

imk jus aav, užmokėdama# $5 !)■’> ir k^rztua prisilietimo Mes nepardudame vienai v patai daugiai, 
kaip S adyninjkus Ir 3 bakau# cigarų, idant vlnur pragarsint! savo cigarus Paraižyk tujau mums ir 
priaiųsk $5 05, o ganai nu tntiaų apart advninįko ir cigarų, dovanai paaukautą len> ingė į

WESTERN UNION M’F’G CO 281 Wabash Ave. CHICAGO, III.



LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausfu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZTTA 8I1AN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHIL080PHIJ0S 1AGISTBO.

(Tąsa).
Netrukus susiėję pa-Islėje į pilę Salicz ėmė vėl samia- 

rauti, bet be jokios nuveikmės. Antrą atvėjį susirinko Nei- 
denburge, kur nū kryžeivių pusės atėjo marczelga su tūlais 
karaendotais; nū Lietuvių ir Lenkų Skirgalius su kuningaik. 
Mozūrų Žemovitu ir> Poznanians vyskupu, kurie 6 diena? ppr- 
sikaulyjo apie virsziaus minayotus punktus; beje, kryžeiviai 
reikalavo nū Lietuvių paleisti jų kalinius, Lietuvoje ir Že- 
raaicziūse esanczius, užklėsti kryžeivių rubežių nū paojumo 
ir pagal tiesą užganą jiems padaryti. Apie pirmąjį punktą 
jau buvo sutinką, kaipogi buvo sutarę popiežiui ir ciesoriui 
apie tai palikti spręsti. Bet žvilgon paskūjo, Lietuvių ir 
Lenkų pasiuntiniai sakėsvųesuprantą, ko nor kryžeiviai ma
nyti per tūs žodžius, idant Lenkų karalius Jaugalius pagal 
tiesas jiems užganą padarytu. Bet kad kryžeivių siuntiniai 
apreiszkė, jog per žodį tiesos kryžeiviai supranta vis tą, ką 
Mintautas, Lietuvos karalius, buvo padovanojęs, ką popie
žius Innocentas IV ir Aleksandra IV buvo patvirtinusiu, o 
ciesorius Priderikas buvo jiems pavedęs, sakydama, jog vis 
tą, ką kryžeiviai iszverž ginklu nū Lietuvių ir Žemaiczių pa- 
gonų, tą sav paturės. Lietuvos siuntiniai atsiliepė: „Nu, 
mes regem aiszkiai, jog jus kito nieko, kaip tiktai Lietuvos ir 
Žemaiczių krasztaiš, ir jog jus ne gero krikszczionių tikybai 
linkėdami, bet tą krasztą įgauti geisdami, norite su mumis ir 
Lenkų karaliumi kariauti”. Ir taip sandara suiro, o siunti
niai viens kitą užgauliodami persiskeidė.

Ir taip vėl pakajųs iszskido. Ateinantį metą d. mistras 
įkanden praneszė Tautonijos valdimierams ir paežiam jų cie
soriui Venceslavui apie vis tą, kas buvo nutikęs ir yienkartu 
nuraszė taippat žiaudę gromatą karaliui Jaugaliui rievien isz- 
mėtinėdamas jo atkaklybę neiszkeitime kalinių, bet dar peik
dama jį, jog jų krasztų neužklėstė nū Lietuvių tautos, nesu- 
stiprinęs savo naujame tikėjime ir galią apent atkristi, ir jog 
jis taip paoją Lietuvių tautą kryžeivių zokonui szelpi ir 
stiprina Lenkais, Gudais bei visokiais ginklais. Dariu cieso
rius minavotas netrukęs nuraszė Jaugaliui sakydamas, idant 
nebžalitu artimųjų krasztų,Vr jei jis to nedarys, tad ciesorius 
ketėjo kryžeivius szelpti ir jų neteisybes nugiežti. Tūm tar
pu abejiem besiginklūjant į karę, pakajus dar ture josi.

Lietuviai ir kryžeiviai dar tebsahdaravo: kaipogi Skir 
galius ketėdams imtinius iszkeisti paženklino d. rnistrui die
ną, kurioje czionai negalėjo susieiti, kaipogi vieną dieną vie
no, antrą dieną antro nebuvo. Czionai d. mistras norėdama 
(antrą dieną), idant Lietuviai neginklūtųsi, visaip Skirgalių 
viliojo jau žodžiais, jau mandagiomis gromatomis, tardamas 
pakajų saugosęs; kad tūm tarpu staigu iszleido dvi kariauni, 
vieną isz Parusnės, antrą nū Padaugavio, Žemaiczių terioti, 
tarp kurių viena žara apygardas Nevėžos, Paszventupių ir 
Kaltinėnų baisiai baisesniai nuteriojo, bet antra žara būtinai 
nevyko; kaipogi Klaipėdos kamendotas Raszau, teriodams Me- 
dinįkų srytį, grūdosi į kraszto gilumą; pradžioje Žemaiczia 

amai Zykami esi keketomis nedrįso jo skardyti, bet įėjus jam, 
kraszlio gilumą, staigu susitraukė į vieną būrį, apniko jį 

grįžtantį nū visų pusių Trišakių balose arba keiąotėje, kurio
je augszta žemgrindą tepasitiko (1389 m.); kryžeiviai grunda- 
miesi pradėjo kristi į versmes, Žemaicziai tūm tarpu at- 
szokę kas su brūkliu, kas su kardu, pėsti, vienus iszklojo, ki
tus į versmes sukimszo; patį kamendotą Raszau nutvėrę die
vams ant apieros į ketures sti pines,įriszę jotą su szarvais ir 
gyvu $irgu sudegino. Visi turtai, karės padargai ir ginklai 
kliuv(r Lietuviams į nagą.

Tam besant, radosi Lietuvoje kita notis, kuri kryžei
viams gerą grobį vaidino. Buvo Jaugalius, kaip virsziaus 
minatyjau, kuningaiksztį Vytautą Keistutaitį savęsp (eaviep) 
pamasinęs tūlais žadėjimais ir pasiėmimais, kurių czionai jis 
niekados nedurnojo attiesti. Ką pats Vytautas (kaip buvo 
žadėta’nū Jaugalius) aiszkiai jau regėjo; kaipogi ne Vytau
tas, kaip buvo žadėta nū Jaugaliaus, bet jo brasis Skirgalius 
buvo tapęs d. Lietuvos kuningaikszcziu. Tas valdimieras 
kaip nūžinus, kaip ir nejaukus glimpo goslyboje ir praban
goje, turtus ir lobius ūkės kleisdams ant linksmybių ir pūtų 
bei valgių, o paezia ūke nemaž nesirūpindamas. Kad tūm 
tarpu Vytautas maža dalele savo tėvo meldėmės turėjo ka- 
kintiesi; už vis Vytautas rugojo, jog jam Žemaicziai neteko 
valdyti, kuriūs jo tėvas Keistutis taip garbingai valdė ir mir
dama jį savo karszincziumi jiems paliko. Vytautas visais 
savo gūdimais ir reikalavimais nevien nieko neiszklunė nū 
Jaugaliaus, bet dar patsai įtaremu jam pasidarė, kursai jau 
seniai kreiva akia į jį pažvilgojo. Czionai pradžioje mokėjo 
jį ilgą laiką vilioti, tūm tarpu liepdama visu įtikimūsius jo 
tarnus vienus nutverti ir iszkandinti, kitus į gelžinius (retė- 
žius) sukalus kalinyczioje užrakinti, jį patį nū visur saugoti, 
idant'negalėtu nuleisti gromatas į Gudus ar į -Parusiu;' atėmė 
jo gentims jų tėviszkes, atolino ilgainiu nū jo visuįtikimūsius 
jo taijnus ir jo bendrus, taip jog jis ant galo viens su savo 
viena dukterėle begyvūjo, kurios dar Jaugalius niekaip ne
leido už kuningaikszczio sveczios tautos nudūti, idant paskui 
Vytautas tūmi negalėtu reikiant svetimos pagalbos gauti, 
laip Vytautas tarėsi jau apkaltu, kūpiktesniai dar, paskelbė 
Skirgalių, noriant jį nugalūti, idant tūmi veikesniai įgauti jo 
likusiąją veldimę.

lokį Jaugaliaus elgimąsį negalėjo Vytautas ilgesniai be
kentėti. Darin visupirmu norėjo jis Vilnių pasalu paimti. 
Pasimetęs tenai nudūmė* kelti savo dukterei, isztekancziai už 
Maskolių d. kuningaikszczio V asiliaus, liepė daugybę ypatin
gų ,atų padirbtieji* jūs mė^a ir visokiais paukszcziai* bei žvė
rinis apkrauti ir nudūmėm* į Vilnių vežti. Bet slaptu giri- 
klotus vyrus tenai įsodino, idant jie silpnai nū Lenkų serga
mas V ilniaus piles įgautu. Buvo jau vežimai iki pilių atėję, 
bet lig paežiam Vytautui neatkakus didis bruzdėsi* ir klegė- 
sis bei svieto sukuszimas iszreiszkė pasalą: kaipogi pilės vyras 
kunig. Karjebutas, tai pajutęs, nutvėrė Vytauto kareivius, 
vienu* nugalavo, kitu* apkalė. Kiti raszo, jog dar du atvėju 
Vytautas norėjęs į Vilnių varu įsilaužti, bet abu nevykusiu. 
Ir taip Vytautas tame daigte nusivijęs, nu nebgalėjo kito nie
ko beveikti, kaip tiktai regemą Jaugaliui karę apskelbti.

(Toliau* bus.)
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Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomn Mickevyczios,
Pery tildė isz lenktszko Aleksandras (ružtitis.

I (Tąsa)
K u n į g as . Apricz duszios ir Dievo!
G u s t a v a s . Ant žemės viskas praeina, laimė ir vargai, 
Kiek tavo namftse paminklų, menu gerai!
Ten ant kiemo smiltį pilstinėjau su vaikais, 
Į giraitę bėgom, naudįtis paukszczių lizdais, 
Maudyklė buvo einancziam pro namus upelije, 
Plotūse su studentais grajijom į zuikelį, 
Į girių vaikszcziojau prieszdienij‘, vakarumi, 
Kad pasikalbėt su Tassu, Homerų lankyti, 
Ar regėt pergalėjimų Jono po Ved ui ūmi. 
Draugus surinkęs, mėgstavau į eiles statyti: 
Czia isz pagoniszkų debesių szvieczia mėnesiai, 
Ten vokiecziai nugandįti stengias užpulti, 
Liepiu pavadžius pritraukti ir draucziams sugulti, 
Pilių: o paskui manęs lenkiszkų szoblių žaibai! 
Debesis retinas, szauksmas į žvaigždes musza, 
Krint turbanai, nukirsti kaklai, kaip ledų krusza, 
Gauja jancziarių pabėgo, ar smiltin įmuszta, 
Raitarija iszkirsti, kojomis sukruszta.
Lyg szancziumi kelių skynėm, szancziumi kalnų skaicziau, 
Ten ji iszėjusi į žaidų |raikų veizėjo;
Ten, kad jų prie papartės pranaszo pamacziau, 
Godfreds, Jonas trecžias manyje numirti spėjo. 
Nil sziol, darbų mano, norų mįslių ponia stojo, 
Ak dėl jos, tik apie jų piiskui jų žigiūjo, 
Dar lyg szioliai pilnos jaja visos aplinkybės: 
Czia pirmkart regėjau dieviszkų skrostų grožybes, 
Czia pirmoj kalboj žodžius tarp savęs sukeitėm, 
Czionai ant to kalnelio Russų drauge skaitėm; 
Po tais pavėsiais paszėtrų dėl jos piniojau, 
Isz tų girių kvietkeles ir ilgas nesziojau, 
Prie manęs stovint, tame u pel i j meszkeriojau, 
Dailų karpį ir raudonbruksznių apstrangų kilnojau. 
O sziųdien. . .
Verkia:
K u n į g a s . Verk, bet kada skaudus atminimas ateina, 
Mumis paežius ėd, o aplink nieks nesimaino!
Gustavas. Sziųdien, po tiek metų, tokiose permainose, 
Liudniugame buvime, laimingose vietose;
Kad imtum akmerjį, kuriilm kūdikis žaidimas, 
Ir su tūm akmeniu, pereitum szalis tolymas, 
O pasku į tėvynę grįžęs isz kelio tolaus, 
Tų patį akmenį, dėlei togi paties žmogaus, 
Kurs jiimi, kaip vaikas prie auklio žaidimas linksmai, 
Grabe gulincziam seniui po galva padėtumei; 
Jeigu tas akimi karcziosios aszaros neiszvaro, 
Kunįge, mesk tų akmenį tiesiai į gelmę pragaro!
K u n į g a s . A! toji aszara nėr karti, kada prie vargų 
Atmintis laimės, maiszo dieviszkų gėralu;
Prie žmogijos altoriaus, jautrumas anų liejo, 
Karczius nfidus varvin tik aszaros piktadėjo.
G u slavas. Kiaušy k,dar kų sakysiu - Buvau darže tankiam

Tame rudens laike, vėsume vakariniam,
Tasai pats žaizdrus dangus, szeszeliotas debesiais, 
Tasgi mėnū blyszkęs ir rasa gausinga laszais, 
Ir ūkai kaip snieginės isz lengvo dnlkanczios,
Ir žvaigždės po nakties bėgiams mėlyniils skenstanczios, 
Ir tucz viražui manęs auszrinė žibanti szviesiau, 
Kurių tada regėjau, kurių kožnų dienų matau.
'Lose vietose, tasai pats jausmas deginos: 
Viskas po senovės, tik nebuvo jos vienos!
Žengiu prie triobelės, — kasžin kas sznabžda patyliais, 
Tai ji? — Ne! tai vėjas Įnirto geltusiais lapeliais, 
Triobelę, laimės mano lopszį, grabe tikriau, 
Ten pažinau, atsveikinau, ak kų czion jutau!
Gal toj paczioj vietoje, vakar ji sėdėjo, 
Tūmi pacziumi ornmi kvėpūti spėjo!..
Veltai akis mano klaidžioja, dairaus, klausau, 
Tiktai virszui savęs mažų vorų pamacziau, 
Nū lapo sviręs ant silpno supos siūlelio, 
Asz ir jis silpnai prikergti prie to svietelio.
Medin atsirėmiau — Tad gahlse siūlelių,
Matau kvietkas, žoles, lapelį tarp žolelių, s
To paties mano lapelio pusė žali Uja,
Iszima lapelį:
Atminanti pastarų buk sveika gražioji! .
Tai senas mano prietelis! Jautriai jį sveikinau, ; 
Ilgai su jum kalbėjau, apie viską teiravau!
Kaip anksti ji kilsta? Kaip rytmetij žaidinas?
Kokia tai giesme fortepijonas skambinąs? 
Prie kokio szaltinio eina pasivaikszczioti ? 
Kokioje* seklyczioj mėgsta tankiau buvoti? 
Ar manę atminusi nenuraust padoriai?
Ar kartais pati, neprimin manęs nenoriai?
Bet kų girdžiu? — Už žingeidų koronė baisioji!
Rūstingai nesigauna i kaktą: 
Moteris!
G i ėst a:
Pirm. . .
Pertraukia giesmę prie vaikų:
Ar jums žinoma giesmė senoji?. t*G lesta:
Pirmiausiai tavę atmena, 
Kas valanda, kas adyna. 
Sueiga v a i k ų . Kaip dideliai myl mergina, 
Kas valandėlė atmena!
G u s t a v a s . Paskui sykį kožnų dienų,
Jau nedėlioj sykį vienų.
S u c i g a vaikų. Kokia jautrioji mergina, 
Kožnoj nedėlioj atmena!
G u s t a v a s . Dar sykį mėnesio dienos, 
Ant pradžios arba pabaigos.
S u e i g a vaikų. Kokia geroji mergina, 
Kožnų mėnesį atmena!
G u s t a v a s . Teka vandū upeliūse, 
Atmintis ne mus dalykas,
Jau vienų sykį met ūse, 
Apie szventąsęs Velykas!
S u e i g a v a i k ų . Kokia viežlyva mergina, 
Kožnų metų dar atmena!

(Toliaus bus.
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Vienybe
'Vikrui -Xmerikiszkus Laikrodlls.

STENI Iszklrpk szitą apgarsi- 
tuso nimąlr prleių*k mums, 

pridedamas savo pilną 
adresą, o mes prisiusime 
tav ant pažiūrėjimo ge
riausią ir tikrą Amerl- 
klszką LAIKHODftių, 
kurio nieks iki sziol už 
tokią prekę nesiūlijo. 
Jis yra paauksfilas, Į 4 
prabos ailksil, *» ti
krai arnerlklazkais vidu
riais, ant 20 metų užgva- 
rantdtas, ir iszeižturi 
kaip gryno aukso laikro
dėlis už $40. Apžiū
rėk jį exprese'o office, Ir 

^jeigu tav patiks, užmo- 
kėk $7.50, o jeigu ne, ne
mokėk nieko. I’risiųsk 

•u orderiu 50c. markėmis už dailų $3 50 l t prabos 
paauksūtą lenciūgą, arba prislųek $7 50 su orderiu 
tai gausi jį uždyką. Jeigu szeszis laikrodėlius 
nupirktom bei pardūtum, tai vieną šautum uždy
ką. Adressas

Royal Mfg. Co. Depot.

LADIES
OR GERTI

SIZE

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

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

PIRMUTINE
TJIŽEIC3-JL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa20 et.

1,00 et. 
>1,00. 
20 et. 
30 et.

15c.

20c.

15c.

1

15c.
5.

20c.
15c.
15c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5',.

25c.

10c.

Jeigu sziezia atke- f 
liausi,

14: prabos paauksūtas. 
Iszkirpk szitą apgarsinimą ir 
prisius k mums, prldddftmas sa
vo vardą ir adresą, o mes prisiu
sime tamistai nzltą ktikrodėlį 

per espress'ą dėl jferžlurė 
jirno. Gv arantavota.* ant 5 
metų; lenciūgėlį ir pagraži
nimus taipgi sykiu prisiusi
me Tamista apžiūrėk jį ir 
•eigų patiks, užmokėk mn- 
nis$J50ir laikrodėlis bus 
tamiatos Jis yra puikiai 
oadarytas ir geriausiai ant 
•visto už tas pinįguė laiką 
rodantis; jis taipgi iszrodo 
tikrai auksiniu ant pažiū
ros ilaazyk aziądien, jei- 

į, gn nori iszto pasinaudoti, 
nės t >kios progos niekados 
kitąsyk neturėsi.

The National Mfg. & Importing Co.,
334 Dearborn str., CHICAGO, 111

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

yfaldit kniaos^
Ankao Altorius, arm Szaltlnis dangtezkn skar- 

ba 2.00 iki 3 00.
Garbe Dtewnj ant auksztyhės ,, ,, ,, $150. 
Batais Btlin lMės 1.2.5c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga gieimių ar‘»a Kantlczkos ,, 
150 Psalmu D >wid-> karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 
Istoriszkos doaoszk >s įtalpos k 
Gyvenimu Vieszpities Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo sn abrozėl. 
Istorija seno ista’ymo , „ ,, „
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczla ulm Marijos Panos 
Sopnlej Motyn >s Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenimaj Szwentuj.i, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antri, treczla ir ketvirta 
dalis už k >žną dalį po „ ,,
Gyvenimas azv Benedikto l.abro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszk>•’ knigos scietiszkos įtalpos. 
Istorija Lletuvoe ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis k m Petravyczlaus į Vilniaus 

džlakonvstės kunlngtis 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime b itl dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurtoje apraszyta 
visi misų prietikiai su lenksianti pat 

krlkazto Lietuvos 
Žiponas be; žiponė

75c.

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

1.00c.

55c.
10c.
4OC.

Ir

15c.

5C. 
15C.
5c.

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

Vytautas di li-a Lietuvos kunįgaikszlls
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

Knigos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Yltoltorauda, puikus poemataa Isz

sėaovflH IMtnvių^yreaTta-oę 2

40c.
•20c.
30c
10c.

15C.

1.25c.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Zematczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,, 1,00.
Europos Istorija su žlamlapials ,, 50 et
Lletuvlazkos Dainos Ibz vieur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalcztų Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka bzIob gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Vorazls, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

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

pilies 1362 m , du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Historlje gražios Katrakos ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai

liistorijeapie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c.

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

Isz po budelio kalavijo ir Kajitnas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. ,40c.

Į istorija Septynių Mokintojų
„ ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.

Jurgle MRoelawskis — ' — 80c.
Juozapas Koniuszswskis, arba kankinimas

! Untjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užminiinus 

, ir ant jų reikalai! jantį atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis puatelnįko — — 75c.

I Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 
80 et.

D&nelalcz.lo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Pėvynlszkos giesmės — 
J&kaunos dainos ,,
Naujos dainos ,,
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Petro Armino rasz.tai — ellėa 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 

Apysakos. 
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
l’ajndįkime vyrai žemę, puiki apysaka 

paraižyta p įtrijotliz.koje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėa „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabiizlus (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voktszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų knlngelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Knr meilė, ten ir Dievas 
Kai kaltas 
Negirdėtai dalgtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo raiztinįką 
Senis Makrickas 
Vakaras Tjlviko pirk tel A 
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszklo Senelio" | 

yfoksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knigos

Kningadėl iszsimokinlmo rokundų 25c.
Kningadėl iszsimokinlmo visasvietinės kalbos 15c 
Apie butvimą Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir inusų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prteezauszrls ,, ,
Kaip įgyti pinįgus it turtą 
Girtybė 5c.
Genių dėdė, graži pasak įtė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Etnai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė azalna 
Lietuvos gaspadinė 
Žodynas kun. M. Miežinio ;
Naujas elementorius [1895 m ] apdarytas 

S‘,i puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c , dėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1801 m. po

Įvairios dvasiszkos knįyos
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di 

į džiovios nedėlios, 
Tieids Zodžel, 
Elllote.a arba kalias į maldingą gyvenimą 
Pokilia Szventųjų ,, ,, ,,
iszgultlimas metiniu szwenc/.iu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „ ,,
Kas yra griekas ? ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, „
Pekla, arbi amžinas pragaras 
Arielka yra n i iii; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų „ ,,
Didžioji nedėlia „ „
Kaip Sumeniją nuspakajįti ,, 
Vadovas į dangų ,, ,,
Pristgatavojimas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszlų • ,, ,,
Lletuvlazkos mlszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis (vairas) 30c. Dėlisnė [polka] 30c 
Sudiev (mazurka) 40c.

5c.
5c.

10c.
10c.

$200.

15c.

10c.
10c.

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

10c.
40c.
15c.
20c.
15c.

30c.
25c.
15c.

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

10c.
5c.

,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikra atsytlkimu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkaa angeiekos kalbos neabdar.

Tai pas Pauksztį vi-

40 et. 
$1,00

,, ,, ,, abdarytas $1,25.
Pujkus apraszytnas ^pie Lietuvą ,, $l,oo. 
Itinalda Kinaldlnas, ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
l'ykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwiesa Diewo t ,, ,, ,, 65 et.
Tltkus Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
AVitasir Korynna historije iez tajko persekiojimo 

Bažnyczlos S. per Deoklecijana 95 et.

Pu veikslu i [abrozu i].
Kražių skerdynė 50c I’avelkslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

Lietuvos Istorija, nft seniausių gadvnių iki 
Gediminui I) L. K., paraszvta 1850m., 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama rtž 1,50c-

*1 ’ATENTS
1 ’ roinptly secured. Trade-Marks, C o p y r i k h t s 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent enn bo 
seemed or not, Tree of charge. Our fee n<>t duo 
until potent is allowed. 3*2pi>go Hook Free. 
H. U, WILLSON 4 CO., Attorneys at U*, 
Opp. V. b. 1'au Office. WASHINGTON. O.O.

Paveikslas!
Nori gražu tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

c
Kiekvienas 

lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuse 
kimo. 
Adresas:

paminklą to kruvino atsiti- 
Prekė 50 centų.

A. Ossowski,
337 Noble str., Chicago III.

Naujiena, Naujiena!!
Kas isz lietuvių neragavo, Lietu

voje būdamas, buvarsko alaus? 
Kaip jis skanus ir arnikas buvo; užkaitydavo 
kraują ir szlrdį pradžlugidavo. Amerikoje tokio 
alaus iki sziol nebuvo Bot paskutiniams laiko 
atsirado labai į jį panasztia, beje-LENKISZKAS 
A MERIKOS ALL’S. Jis yra malonus gerti, sal
džiai ru - aztus, sveika*. Taigi lietuvfszkl Ir len- 
ktszki saliunmkat privalo parsitraukti to A MERI- 
KISZKO l’OLSKO ALAUS Ir savo tautieczlus 
jum! valszlntL

KURZEJA & T0B01EWSKI
The Polish American Brewery

Danvillk, Pbnn’a.

ofcTENr.?___  ___ f
CAVEAI\IHAUt MARKSU 
COPYRIGHTS.^

CAM I OBTAIN A PATENT f Fora 
prompt answer and an honest opinion, write to 
M I’ N N JU CO., who have had nearly fifty years’ 
experience In tho patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Ph tents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific Looks sent free.

Patents taken th-ougli Munn A Co. receive 
special notice In the Scientific American, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the Inventor. This splendid paper, 
Issued weekly, elegantly Illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work in the 
world. 93 a year. Sample conies sent free.

Building Edition, monthly. $2.50a year. Single 
copies, ‘2.x cents. Every number contains beau
tiful (dates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN & CO., Nkw Yohk. 3til IlUOADWAY.

Rvkai T,l‘r“s L/yiXdl Eigen Dziegorelis
A telųsiJezilą apgarsi

nimą su savo pilnu ad- 
repsii, o men atsiųsimo 
tikrą ELGIN DZIE- 
GORftl.Į dykai ant 
peržiurėjlmo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir v Isas materijolaa isz 
rodo toks kaip tikro 
aukso dziegorėlla už. 
$40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų. Peržiurėkk 
atydžiai ant express 
office ir jeigu mlsllji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 irt'xproHso ka- 
sztus, o dziegnrėlis bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėlį, atsiųsk 
50c. ftvkiti su orderiu, 
pa<zl avals ženkleliais

arba money order, tai mes prisiusime tav isz gero 
materijolo auksu pleitįtą lenciiigėlį, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9 25 su orderiu, lenciūgėlį gausi dy
kai. Antraszas sztoks:

CHICAGO ILL




