
t.
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Plymontli, Pa., 26 Vasario.
Nedaug prieszingų bus mu

sų žodžiams, jei pasakysime, 
kad musų amerikiszki tautisz- 
ki darbai, szen bei ten apsi- 
reiszkianti, didesni bei mažes
ni, didesnę įtikinę daro, jeigu 
tik apie jūs garsas daeina, ant 
Lietuvos lietuvių, negu ant 
Amerikos ir gausesnius vai
sius atnesza. Priežastis to yra 
aiszki:?. iszalkęs sudžiovusią

artojo szirdį ir padaryti jį 
tvirtu tėvynainiu. Pertai mes 
amerikiecziai darbūkimės ant

tada grįžsz namo, o dabar pa- vežti daktarai 
sirodė, kad po pasveikinimui
caro pavaiszino jūs apie ketu- pripažįdami 

lietuviszkos dirvos, darykime | rias adynas ir paskui galėjo, daigtą. 
trukszmus, neveizėdami ant 
ant to, jog mažus isz to vai
sius matome tarp Amerikos 
lietuvių, bet atmindami, kad

tas,
, ir vienas ir ki-

negu sotas iszrinkszcziausius 
valgius; troksztantis su dides
niu pasimėgimu stiklą szalto 
vandens geria, negu prigėręs 
vyno. Mes lietuviai, Ameri
koje gyvendami, prisistebiame 
/(stūse visokioms isz,kil- 
- ms, visokiems apvaikszczio- 

j imams. Kadagį darome savo 
tautiszkus apvaikszcziojimus, 
jie tankių tankiausiai negali 
susilyginti su iszkilmingumu J r> o
svetimtautiszkų, tad gi jau per

mą visi ir visur apvaikszczioti.

tas dėl Lietuvos lietuvių, dėl 
visos musų tautos. Ir dabar
tės, tautiszką szventę, 4 d. Ko-

kilmingai apvaikszczioti, ap- 
vaikszcziokime ją bažnycziose, 
ant salių bei pri vatiszkūse na- 
muse susirinkę. .Jeigu nega-

sav grįžti, isz kur atvažiavo.
Ir sugrįžo, kaip szunį mu- 

szę, tik bereikalo tiek vilties

redoje (30 Sausio), nės tą

laisvės. Tai taip! tai tai „ge
rasis“, „lyberaliszkasis“ nau
jas caras....

dieną Sausio, kada buvo pri
imta pirmoji pusė deputacijos, 
caras aiszkiai pasakė, kad ji
sai tvirtai gins princi
pą patvaldystės, kaip jo tėvas 
darė ir kad ,,zemstvos“ tegul,

tai už pavojingą 
Bet sztai atsiranda 

kaiminis ,,daktaras“ — parė
jęs isz kariumėnės feldszierius 
Abraitis. Tas besijūkdamas 
isz ,,kvailumo“ mokytų dakta
rų, kurie bijosi pradurti rožę, 
apsiima iszgydyti tą merginą.

mergina tūjaus ėmė alpti ir 
bematant numirė. Tokių at-
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vai, kaip žmonės ilgai nesusi-

dinosi Alzbieta Raibikiutė.

aikyti, pasisznekėkime tarp | „pakraszczių“ Rosijos. Neat- 

 

savęs paprastais žodžiais apiejsirado nė pas vieną deputatą 
drąsos, kad padūti carui pra-

ir ausys,priszertos norssvetim- 
tautiszku, bet skanesniu penu, 
jau prie savojo nelabai links
ta. Žinoma, taip galima pa 
sakyti tik apie amerikiszki, 
lietuviszką visūmenę. Antra, 
Amerikos lietuviai yra liūsi, 
pertekę gyvenimo dalyįįūse, ir 
kiek kas nori, •• tiek be’baimės

cziai
anie lietu-

ant pasidžiaugimo ir tautiszko

uit kurio panaikinimo atmin
ite {patingai jijė per VIII

mieli ’ tautie-

s dėti. Nės reikia žinoti, kad

Lietuviszki deputatai nebuvo 
drąsesni už kitus ir kurie bu
vo nusivožę kokius praszymus, 
vėl atgal parsivežė. Naudos 
isz tų deputacijų jokios neap- 
turėjom, tik gaila kasztų, ku-‘

- sotina»lįglb
savo
Lietuvosgi lietuvių padėjimas

po maskoliszku jungu tautie- 
ežiu.

ame numeryje

szingas — jie ir medegiszkai 
nuvargę, irdvasiszkai suvar-

Lietuvoje buvusius ba
lnams ir kitas nelaimes.

rijos pav.), nors szundaktariai 
žmonių nepjauja, dideliai ne
smagu. Ne visiems nesmagu, 
tik „litvomano“ akys j tenais 
dabar nenoroms kreipiasi.

ksa, ex-sudžia, tenais dabar 
gali būti visai smagu — tikras 
dabar tenais jų gaivalas. Ga-

Vienok lit-vandenį, nardyti.
vomanui, sakau, 
szalį nusikreipti.

Ar tai seniai vos tik keli 
metai — apie Liudvinavą lie-

tys isz savęs užsimokėti, ir Pe- 
trapilėje v i esz n ainyje vietą
samdytis ir užsilaikyti — vis
ką isz savęs. Berots, apdo
vanojo jūs caras: kiekvienas i go ?

vo pradėjęs rietėti, kad net 
ramumas ėmė pamislijus, o 
dabar — kur tas viskas din-

Vienus gerus lietuvius

tographijas caro ir carienės — 
tai ir visos dovanos. Ant

o troksztancziam ir sapne van- 
dii vaidinasi, todėl gi ir ma
žiausi musų amerikieczių tau- 
tiszki subruzdėjimai, kurio ant 
atvėsusių Amerikos lietuvių 
tik szaltą nusiszaipymą gali 
iszszauktį, Lietuvos lietuviams,

savo kaimynais.

neskaitant

su nūžmiais

cziau, caras sėdi ant kėdės, už
simetęs vieną koją ant kitos, 
kairėjėje rankoje laiko dėžę, o 
tiesiąją (deszine) ima isz jos 
papirosą. Carienė stovi szale 
jo. Ta pliotographija yra ga
na menko darbo; kaip carisz-

tik pasturlakai, lietuviai 
sziaudadusziai, kurie greit,

jasi, kai Į) nū piktos dvasios,

Isz Lietuvos. geresnio darbo.
lietuvių pasiliko du veteranai,

šioje, gali džiaugsmingą aszarą 
isz akies( iszspausti ir szirdies

De-

birksztėlė mus tautiszko suju- jiems sakyta

kų valscziaus, Senapilės pav.) 
apsirgo jauna, kokių d vide - 

__ szimts pirmų metų, mergina, 
ir tik rože. Rožė įsisenėjo, ir par-

Buvo
draugijiniai reikalai tenai sto
vi. Y paežiai koksai Liudvi
navo sūdąs! Didžiausias prie-
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manytų skaudesnės parodijos 
sūdo, kaip dabar yra Liudvi
navo sūdąs. Teisdariu, nu
metus Aleksą, yra dabar len
kas įl Szmigelskia, nemokan
tys nė žodžio lietuviszkai, o 
prietaro žmogus silpno budo. 
Vieni lovinįkai menkai moka 
gudiszkai, dėlto nedrįsta vie- 
szai sude daug kalbėti. Visą 
sudijimą paėmė į sav^rankas 
lovinįkas Tulickas, kursai 
nors menkai ir gali gudiszkai, 
bet jo arrogancija ir kvailu
mas kužda jam į ausį, kad jis 
didelis žmogus. Kaip jis su
de pasielgia, tai savo akimis 
nemaczius net sunku įtikėti. 
Katras priesz bylą nupirko 
jam „sznapsą“, už tą jisai at 
virai stos. Į sūdą retai, arba 
beveik niekad neateina ne
girtas, vis jau su apdumtomis 
akimis. Kalba vis tik, kiek 
galėdamas, gudiszkai. Visus 
žmones, esanczius audė, susta
to kaip kareivius, nestovės 
jam jeib kaip. „Ti stoi zdies, 
ti stoi zdies“ (tu stovėk ežio- 
nais, tu stovėk czionais), kalba 
T., statinėdaroas, kaip jam pa
tinką,skundiką,kaltinįką ir liu 
dinįkus. Paskui isz szono užė
jęs pažiūri ir jei jam pasirodo, 
kad. da negerai stovi, tai isz- 
naujo perstato, sakydamas 
vėl: „Ti stoi zdies. ..Ar- 

' ba žiūrės katram žmogui į O v 
akis, paskui kaip szoks ant jo 
rėkti nežinia už ką. Ir takios 
scenos su begalinėmis atmai
nomis atsikartojo kasdien, ka
da tik Liudvinave esti sjudas. 
Na ir audžia tą visą kenezia. 
Negana to, vienas liudvinavie- 
tis pasakojo visai nesijūkda- 
mas, kad jis matęs sykį, kad 
persigėrusiam T. iszpūlė isz 
rankos plunksna, tai jis szoko 
ant sudžios, kad anas jam pa
judinęs ranką ir iszmetęs 
plunksną. Sako, sudžia pats 
paėmė nū žemės plunksną ir 
padedamas T., persipraszė.

Iszėjęs- isz sūdo T. eina, ži
noma, į kareziamą. Kaip su
de rodė savo iszmintį ir didu
mą, taip karezeraoje rodo vi

siems savo drūtumą ir miklu
mą. Nusijūsia tenais jūstą ir 
paėmęs už galų szoka abiem 
kojom, rodydamas, kad kiti to 
negali padaryti. Ir tas szoki- 
nėjimas nenusibosta jam nie
kad, nės beveik kasdien szo- 
kinėja. Jei heszokinėja, tai 
eina imtis su stipresniais vy
rais. Ir taip rimavojaai kar- 
cziamoje per dienas ir naktis. 
Tik nežinia, ar da ilgai T. sū
dys, gers degtinę ir szokinės 
per jūstą, nės jau szie yra pas
kutiniai metai jo lovinįkavi- 
mo. Pavasarį bus nauji rin
kimai. Vyrucziai, per naujus 
rinkimus rinkit vėl T. į lovi- 
nįkus, nės ką gi veik sudžia 
nemokantys lietuviszkai ir ne
drąsus ' lovinįkai netekę T., o 
ir jum ar nesmagu turėti tokį 
smagiu žmogutį. Asz pirmas 
dūdų už jį savo balsą.

J. Vėžys.
t ----------------------------------------

Zarasų vėl paviete, kur ne 
tiktai visoje Lietuvoje, bet ir 
visoje Maskolijoje geriausi li
nai auga, užmanyta netiktai 
linų kultūrą, bet ir linų isz- 
dirbimą dar augszcziau pakel
ti.

Sztai Belgijoje ir Olandijo
je, kur geriausias drobes isz- 
dirba, kūaugszcziau ant svieto 
linų auginimo kultūra daeina. 
Taigi dabar aname Lietuvos 
kraszte dygsta kapitalistų už
manymas, idant kokį techniką 
į Belgiją ir Oliandiją isz«iųsti 
nū pat pavasario dėl isztyrimo 
linų auginimo ir iszdirbimo. 
Anose karalystėse linus dide
lei milžiniszkus užaugina 
vien tiktai ant plūszto žiūrė
dami. Turi tokias
maszinas, su kurioms dar žy- 
danezių linų galvas nurauna, 
idant didesni augtų. Sziokiu 
budu linai,į galvas neaugdami, 
su savo stambumu mažne plo 
nų kanapių storumo daeina, 
labai gražią ir ilgą plū-«ztą(va 
lakną) iszdūdami. Tūs linus 
nurovus, anūs nei kloja, nei 
merkia, bet garūse szutina, 
idant valakna atszoktų. Bor

tai ano kraszto linų birkava 
savo prekėje iki 120 rublių 
daeina. Bet lietuviszki linai, 
kurie yra ne tiktai daug pras
tesni, nės ne taip dirbami ir 
auginami, bet dėl vogos padi
dinimo su smilezia, vandeniu 
ir szanszlavomis darkomi, 
ypacz už rubežiaus, savo verty
bę pateriojo ir labai baisiai at 
pigo, nės už birką daugiau 
kaip 30 rublių nemoka.

žaltys.
-------- Į -------- -

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Ashland, Pa., 18 Vasa

rio. Užsidegus gazui anglių 
kasyklėje Bear Ridge, penki 
darbinįkai tapo užmuszti, o 
septyni smarkiai sužeisti. Nū 
gazo ekspliozijos užsidegė ir 
angliai, kuriūs begesinant taip 
mainas vandens privarė, kad 
isz tos priežasties darbas jose 
turės ant keleto nedėlių ap
sistoti.

— Halsey, Ky 23 Vasario 
vienas negras anglekasis prisi
pažino ant myrio lovos, kad 
jis penkis žmones užmuszė, 
beje tris moteris ir du vyru.

Bedieviszka lenkiszka ga- 
zeta „Glos Polski“, kurį pe
reitą metą kun. Tomkevyczią, 
Plymouth Pa., kelis sykius 
bjauriai jūdino, turėjo pagal 
W-Barres korto nusprendimą 
nulenkti sprandą ir viesziai 
atszaukti melagingas žinias 
padūtas apie minėtą kunįgą.

— Pereitą mėnesį Philadel- 
phijoje, Pa., susivaževo beveik 
visų Suvienytų Valstijų slo 
vakiszkų kunįkų delegatai ir 
tarp daug kitko nutarė ve ką: 
idant slovakiszkoae parapijose 
butų vien tik slovakiszki ku- 
nįgai; idant slovakiszki kunį 
gai, valgantiejie slovakiszką 
dūną, butų ne isz vaido slova
kais, bet darbais, duszia ir 
kunu; idant nū slovakiszkų 
parapijų butų atskirti svetini- 

taueziai, o saviejie, prigulinti 
prie svetimtautiszkų parapijų, 
patraukti prie slovakiszkų.

Ant galo pasakyta, kad, 
kuris isz slovakiszkų kunįgų 
nenorėtų pasielgti pagal tūs 
nutarimus, bus paskaitytas už 
iszgamą ir atmestas nū slova
kiszkų kunįgų dranga vi.mosi. 
Bene pritiktų tūli punktai isz 
tų slovakiszkų kunįgų nuta
rimų ir musų gęradėjams, nės 
ir tarp jų randasi, ką sėdėda
mi lietuviszkose parapijose 
netik nesirūpina apie lietuvys
tės dalykus, bet jąją žemina, 
iszjūkia svetimtauezių akyse.

Lietuvis.

— Prancūzija trumpamę 
laike uždraus į vežimą ameri- 
kiszkų galvijų isz priežastii 
ligos.

— Neseniai ant salos For- 
moza užsidegė randavas ky- 
niszkas magazynas, prie ko 
2000 kyniszkų kareivių galą 
gavo.

21 Vasario daeina žinia, 
kad vienoje vietoje Azijoje 
plėszikai užpūlė praneuzisz- 
kus kareivius, kurių 30 užmu
szė ir 8 sužeidė.

— N. D. Lloyd‘as užkvietė 
asztūnis narus, idant jie isz 
tirtų nuskendusį garlaivį „EI- 
bą“ ir jame esanczius lavonus 
isztrauktų.

— Pereitą nedėlią pranesza 
isz Paryžiaus, kad Aprikoje 
prancuziszkus kareivius, ke- 
liaujanezius į sav paskirtą vie
tą, aprikonai užpūlė ir 300 
jųjų iszpjovė.

— Berlynas, 20 Vasario. 
Įstatymas, kuris per Bismarko 
įtekmę 1872 įvyko, ir kuriūmi 
buvo užginta jezujitams gy
venti Vokietijoje, tapo per 
Reichstagą panaikintas. Ga
lima tikėtis, kad ir vokiszka- 
sis Bundesratas nepaniekina 
Reichstago nutarimą, bet pat
virtins jį ir tokiu budu jezu- 
jitai galės sav Įjūsiai darbūtis 
po Vokietiją.

♦
— Caras Nikalojus užsima-
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nė įsteigti ant atminties Alek
sandro III institutą, kuriame 
ras prieglaudą pavargę auto
riai, artistai ir aktoriai. Ant 
to dalyko caras isz savo kisze- 
niaus jau davė 50,000r.

— Mask oi ij oje cholera vėl 
pradėjo siausti. Taip pereitą 
nedėtą Padolijos gubernijoje 
buvo 118 susirgimų, o 69 mi- 
riai.

— Maskoliszkas rankas už- 
manė platinti Azijoje bovel 
nos auginimą.

— 20 Vasario buvo pra- 
neszta isz Varszavos, kad 
Gurkos, buvusio Lenksjos ge- 
neral-gubetfnatoriaus, sūnūs 
(jis darbavosi prie tėvo,su ku
riami sykiu tapo pavarytas už 
szunybes szuniui szėko pjauti) 
sėdi cypė j e.

. Mat tai į) buvo: dabartinis 
Lenkijos general-gu bemato- 
rius grovas Szuvalovas, eida
mas per miestą, sutiko minėtą 
Gurkos sūnų, kuris nenorėjo 
atidtiti jam pagtidonės, užką 
Szuvalovas liepė jį įkiszti į 
skylę ant 24 adynų.

— 21 Vasario Petropilėje 
universiteto studentai ėmė da
ryti po miestą žymias demon
stracijas, isz ko buvo pakilęs 
didelis barnias, kuris pasibai
gė kruvinomis pesztynėmis 
tarp studentų ir policijos, beje: 
kada studentai nepaklausė 
policijos ir nesyliovė szukau 
ję, szi, iszsi traukus kalavijas, 
szoko ant jų ir pradėjo žymėti 
kur pakliuvus. Bet studentai 
neiszguro: kas ką turėdamas 
kirto atgal policmonams. 
Tik tada jiejie pasidavė, kad 
apgulę policmonai kelioliką 
isz jų suėmė ir nuvarė į cypę. 
Sužeistų buvo abiejose pusėse.

Studentai, kaip paskui pa
sirodė, norėjo savo trukszmu 
(jį ypacz padarė prie Anicz- 
kavo caro palociaus) atkreipti 
ant savęs caro atydą ir padtiti 
jam praszymą.

— Pereitame numeryje pra- 
neszėme, kad caras Nikalojus 

II, savo iszsitarimu į deputaci
jas, nustojo užsitikėjimo nihi
listų ir visos partijos, kovo- 
janczios ųž Maskolijos litisybę, 
už žmonių tiesas. Jie dabar 
labai sujudo ir gąsdina carą 
baisiu m iri u, jeigu jis taip 
elgsis, kaip jo tėvas ir nedtis 
Maskolijai amžiui atsakau- 
ežios litisybės. Jie atspaudi- 
no baisią daugybę ekzemplio- 
rių manifesto, iriszbarstė jį po 
visą Maskoliją. Manifestas 
maždaug taip skamba.

„Prakilniausios zemstvos 
reikalavo tik harmonijos tarp 
caro ir žmonių, žodžio litisy• 
bės, ir virszumo [supremacijos] 
įstatymų ant norų jųjų pildy
tųjų. Tu esi apgautas ir per- 
gąsdytas per dvarokų ir biu
rą k ratų perstatymus. Visti- 
menė tikrai supras, kad tai 
buvo biurokratija, kuri skau- 
gingai saugo savo locną visa
galybę, sznekėjo tavo burna. 
Biuriokratija, pradedant nti 
ministrų rodos ir baigiant ant 
mažiausio miestelių bei kaimų 
urėdinįkėlio, neapkenezia vi
sokio iszsigudinimo (iszsigval- 
dimo) kaip draugiszko, taip 
ir individualiszko, ir veikmin
gai periszkadija, kad manar- 
chas negalėtų susineszti su 
žmonių reprezentativais, isz- 
imant, kada tie ateina apsirė
dę iszkelmės drabužitise, idant 
suteikti carui pasveikinimus, 
ikonas ir kitas dovanas.

„Tavo szneka parodė, kad 
kiekvieną bamdymą, nors ir 
lojaliszkiausioje formoje, 
sznekėti priesz sostą apie szau- 
kianezius szalies vargus, su
tinka tik asztrus ir trumpas 
iszmėtinėjimas. Draugija 
laukia nti tavęs tvirtybės ir 
paszelpos, bet girdžia tik tavo 
nesupratimą, kas parodo, kad 
tu esi visai svetimas (sveczias) 
savo žmonėms, nematąs jųjų 
bėdų.

„Tu taps užmuszė savo po- 
puliariszkumą ir pastūmėjai 
nti savęs tą visą dalį draugi
jos, kuri ramiai, bet nenuil- 
staneziai yriasi pirmyn. Tū

los ypatos džiaugiasi isz tavo 
sznekos, bet veik patirsi tu 
jųjų negaliu g urną.

„Isz kitos pusės tavo sznekta 
sukėlė draugijoje skriaudos ir 
pažeminimo jausmus, kurie, 
kaip nebūk, greieziaus apims 
geriausias draugijos spėkas, 
negu pradės pakajinga, bet 
atkakli ir gerai apsvarstyta 
kova būtinai reikalinga dėl 
atjieszkojimo litisybės. Taip
gi tavo szneka padidins karsz- 
tį kovos bilekokiais budais 
priesz dabartinį neapkenezia- 
mą dalykų stovį. Tu pirmas 
pradėjai kovą. Ne ilgai ji 
tęsis“.

— Korespondecija isz Jyet- 
ropilės. Czia jau sziek tiek 
daugiaus žinoma apie Kelczių 
procesą. Pasirodo, kad ap
kaltinti kunįgai padalinti tapo 
tikt į dvi kategoriji: 4 iszveža 
į Siberiją (Irkucko guberni
ją), o visus likusius į viduri
nes Maskolijos gubernijas.

Ttis 4 kunįgus (visus isz 
Kelczių: vienas isž jų buvo 
seminarijos regensu, kitas vi- 
ce-regensu, o du likusiejie 
professoriais) jau iszvežė: 3 
isz jų ant 5 metų, o ketvirtą 
ant 3. Isz Petrapilės 15 Sau 
šio iszvežė kunįgą Przemockį 
į Novgorodo gub. ant 5 metų. 
Kunįgą Pranaitį * paskyrė taip 
gi ant 5 metų į Tvero guber
niją, bet daleido da visą mė
nesį likti Petrapilėje. Ypa
tingai atsitiko tame dalyke 
kunįgui Borovsk i ui, profeso
riui Kauno seminarijos: mi- 
nisteris Durnovo, padedamas 
carui pasiraszyti ant apkaltin
tų kunįgų iszvežimo, netyczia 
praleido jo pravardę: tokiu 
budu kun. Borovs kis netikėtai 
liks namiejie.

Pagal vyskupystės suraszusj 
tų kunįgų taip iszrodo: 
Isz Mogylevo (Petr.) vysku. 3 
„ Kauno „ 
,, Vilniaus „ 
,, Varszavos ,, 
„ Seinų 
„ Vloclavko „

2 
o 
o
1

„ Plocko „■ — 1
„ Sandemieriaus ,, — 1
Visi ant 5 metų į vidurines 
Maskolijos gubernijas: Ar
changelsko, Vologdos, Tvero, 
Novgorodo ir t. t.
,, Liublino ,, —1
„ Kelczių „ — 7
Visi buvę Kelczių seminarijos 
profesoriais: 3 isz jų į Siberiją 
ant 5 metų, 1 į Siberiją aut 
3 metų, likusiejie 3 ant 5 me
tų į vidurines Maskolijos gu
bernijas. yl. yl.

— Ji (f y a 7<9 d. Sausio. Į 
„Vienybę“ meldžiu patalpinti 
szį mano straipsnelį.

Sztai jau ir vėl nauji prasi
dėjo metai, o seniejie nubėgo 
pas savo prosenėlius. Istori
kas perkratinėdamas laikų 
knįgas, rasi panorės ir 1894 
metus perveizėti, kuritise at
ras szitis žymesnius nusidavi
mus: nužudymą Prancūzijos 
pirmsėdžio, myris rusų caro 
Aleksandro III; baisus žemės 
virpėjimus Graikijoje, Italijo
je ir kitur, milžiniszkus gais
rus Amerikos miszktise, dide
lius Amerikoje darbinįkų 
straikus, vieszpatavimą daug 
vietose azijatiszkosios viesz- 
nios, (choleros) ir daug kitų 
tam lygių atsitikimų,bet vargu 
ras kur užraszyta apie lietuvių 
kankinimus ir teriojimus. 
Argi nepragariszkas „zoko- 
nas“ iszdtitas 1894 m. [_?] 
apie iszpirkimą „po- 
niszkų“ žemių Lietuvoje. Jei
gu tas gudų užmanymas jiems 
gerai nusidtis, tai už kokios 
deszimties metų,o gal da ir vei
klaus, daugiaus nekaip pusė 
dvarų Lietuvoje pereis gudų 
rankosna, nės Lietuvos „po- 
nai‘‘ metas nti meto ekono- 
miszkai milžiniszkais žings
niais žemyn eina, o czia negu- 
dams visiszkai užginta yra 
dvarų žemės pirkti. Tada 
gudai, su pagelba Bajoriszko 
Banko, atpirks visus „dvarus“ 
su žemėmis iszstatomus ant 
licitacijos. O kur kiti Lietu-

3 i vos teriojimai ir jos apszvies-
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tesnių žmonių? Kur Kražiai? 
Oi daug, daug butų ką raszy- 
ti. Bet varsnai istorikas atras 
kame ką užraszyta apie Lietu
vą bei vargdienius lietuvius, 
nors maskolius Lietuvą daug 
daugiaus pustija, ne kaip kad 
baisus žemės virpėjimai tūlo
se krafcztūse, ką kiekvienas 
tėvynainis, mylintis savo bran
gią tėvynę Lietuvą pripažins 
už tikr^ą tiesą. Nu!. . . ką gi 
geresnio galime mes laukti 
sziūseį metūse, ar pasigerįs 
nors per vieną nago jūdumą 
musų : padėjimas?....... Ma
ža yra viltis....

Rygos lietuviai nori sutai
syti korą giedorių dėl giedo
jimo bažnyczioje. — Janczev- 
skis dar nėra paleistas isz ka
lėjimo. Nežinia kas su jūmi 
bus. Daugiaus kratų nebuvo.

Baravykas isz Puszinės.

Badai, marai ir kitos 
nelaimes Lietuvoje.

Parasti Žaltys.
Tą apsako liudinįkas Žalus- 

kis, kuris matė. Pas mumis, 
raszo ansai, nebuvęs vargas,nei 

• skaityti apie tokius dalykus 
istorijoje neatsitiko, nei at
minti negali. Czia oras svei
kas, ligų nėra, o mirimai bai 
sus isz bado priežasties. Ap
mirsi klausydamas, ką asz pa- 
raszysiu: Rugių baczka kasz- 
tūja nū 60-70 auksinų, isz 
czia net į Volinių dėl javų ga
vimo reikia važioti. Ūkinį- 
kai visame kame kareivių 
skriaudžiami tukstancziais, isz- 
vargę, su pacziomis ir vaikais 
į Vilnių plusta, idant truputį 
valgio iszmelsti. Tiems žmo
nėms visos szalies reikėtų. 
Kaip vandens czia jų priplū
do, kaip musių prilėkė, o kož- 
ną dieną ulyczios vis lavonų 
pilnesnės. Bet nieks ant to 
nežiūri, miesczioniai su szei- 
mynomis, kurie dar tur dūnos, 
yra sveiki ir nieko nedboja, su 
sausa akia tą baisų regėjimą 
vengdami, apie savę tiktai 
misi i j a. Pernai Liepos mėne

syje vienas Rochita kunįgas 
su draugais pasinaszino nu
mirėlius laidoti ir už tą milą 
szirdįgą užmanymą arti pilies 
lazarietą su dvejais namais ga
vo, ant kurių jau kryžius pasta
tė. Tas iki sziolei lavonus 
rankioja, turėdama® prie to 
du vežimu ir du pagelbinįku. 
Iszveža anų pilnais vežimais 
po 60-70 ant karto. Laidoja 
anūs už miesto po visų pu
sių *) kalvos; Nū Liepos 
mėnesio iki Didžiajai subatai 
užraszė palaidotų 22,862. Bet 
nū trijų nedėlių jau jų keli 
szimtai pribuvo, apie kuriūs 
dar nežinau. Perėjusią naktį 
30 tokių pavargėlių, kurie gu
lėjo ant ulyczios, arti namų, 
bažnyczių, kliosztorių, bromų 
negyvais atrasta. Paima 
anūs ir veža į dūbes lyg mal
kas. To Rokito brolio (kunį- 
go) draugas nū augszto tilto 
nukrito ir sprandą nusisuko, 
dabar ans vienas dirba. Pirm 
nedėlios, kada 10 lavonų vežė 
dideliame vežime žuvėdų ka
reiviai arklius jam iszkinkė ir 
atėmė. Miesczioniai davė 
jam kitus du arklius, o anas 
savo darbe nenustoja. Apart 
tų, kurie jau pražuvo, yra dar 
czia daugel tokių, kurie dū
sauja ant ulyczios arba yra 
slobni. . Prie trijų jezujitų 
namų vartų po keturis szimtus 
anų maitina, dūdami po kris
lelį dūnos ir po szauksztą 
strovos bile kokios. Tą pat ir 
po kitus kliosztorius dirba. 
Bet kūmigi yra toji pagelba 
ir dėl daugel kitų, kurie jos 
apturėti negali? Klausyk to
liau musų Jeruzolimos likimo: 
Kada padvėsusį arklį atranda, 
krūvomis sueina, iszdrasko jį, 
griebia ir ryja, žinau apie tai 
gerai ir daugel man isz tų* 
žmonių prisipažino. Szunes, 
kates, kur atranda, kaip kokį 
gardumą valgo. Nekurie bė
gioja po kaimus, uždega aba- 
res ir pririsztus apdegusius 
galvijus rija. Apie Vilnių 
kasžinkoki mužikai savo po-

*) Kalva - kalnelis. R.

nūs užmuszė, pasidalino kas 
ten buvo ir į visas puses isz 
lakstė. Per septynes mylias 
nū Vilniaus vyras su paczia 
užmuszė pirmiausiai jauniau 
šią sūnų, paskui antrą nū sep 
tynių metų, kurį iszvirė ir su
rijo. Kiti valgo lavonus, o 
tas ne tiktai Vilniuje darosi, 
bet ir Novogrodko ir Dina- 
burgo apygardoje ir t. t. 
Grūdžio mėnesyje 1710 m. Za- 
luskis jau isz Vilniaus raszy- 
damas skaitlių mirusių kriksz- 
czioniį iki 30,000, o žydų iki 
3,800 pakėlė. Ant to bado 
atminimo ant sienos szv. Petro 
bažnyczios Antkainyje yra to 
bado teplionė maliavota 1761 
mete, o atnaujinta 1801 m. su 
lenkiszku paraszu: „Baisus 
pavidalas smarkios pavietrės 
1710 m. ir t. t.“. Tas maras 
kūbaisiausis su badu, per kurį 
po daugel namų Vilniuje visi 
žmonės iszmirė, ilgai paskiau, 
per 40 metų, nieks nedrįso jū- 
se gyventi, bet paskui po gaiš 
ro, Ugnei apczystijus, gyven
tojai pradėjo atsirasti.5)

1741 m. isz sausos vasaros 
priežasties buvo badas Žemai- 
czi ūse. 1)

1780 m. badas ir gyvulių 
kritimas visūse Zemaicziūse 
vieszpatavo.2)

1857.m. džiūvo spiglyniai 
miszkai Lietuvoje, o labjausiai 
agi ės nū kirminų.3) Toje 
vasaroje Zemaicziūse daugybė 
miszkų, y paežiai aglynių, nū 
kirminų iszdžiuvo. Kaipo tai 
Kaisarienės miszkai Resiainių 
paviete, kurie pirmiau buvo 
musų karalių locnąstis, paskui 
dasiteko Zubovui grovui. 
Zubovikė paskui už Kaisarovo 
isztekėjo, dabar jos įpėdinių 
savastis. Lėkė tada ant misz
kų žiogai, kuriems kiauszinius 
padėjus, kirminai atsirado, 
aglių žievę nueidami ir džio
vindami. Buvo tai sausi me
tai, pertai daugybė miszkų 
~5) Wiln. Krasz. II, 84.

1) Opisanie povv. Rossien. 58.
2) Opis. pow. Rossien. 58.
3) Wilno hr. Tyszkiewicza 124.

iszdegė.
1867 ir 1867 m. iki Rug- 

pjuczio buvo badas Žemai- 
cziūse, per kurį nevienas smer- 
tį gavo.

Vienok nū pradžių XVIII 
szimtmeczio, kada pas mumis 
Lietuvoje bulvės isz Ameri
kos atsirado ir kožnas biednas 
žmogus galėjo pigiai iszmisti, 
badai pasimažino, prie to dar 
pravedi m as gerų kelių, gelž- 
kelių davė iszgalėjimą ir isz 
tolesnių krasztų maisto privež
ti, jeigu kur nepritektų.

N ari ma vy czi a4 ) iszrokū j a 
sziokius visotinius marus arba 
'isz dalies Lietuvoje:

1205 m. ir dar dvejūse me
tūse.

1211 m. ant žmonių ir gal
vijų maras.

1312 m. Prusūse, Inflantū- 
se, Lietuvoje badas ir maras;

1345 m. maras Prusūse per 
penkis metus.

1352 m. maras Torne, EI- 
binge, Gdanske ir po apygar
das.

1427 m. tenai pat.
1464 m. Gdanske maras.
1548 ir 1549 m. maras Pru

sūse .
1564,1575,1629, 1630 ma- 

rai Gdanske.
1709 m. maras Torne ir po 

kitas Prūsų ’ vietas. Prie to 
pridėjus marus Vilniuje, ku- 
riūs Naramavyczia neprimena, 
iszpuls, kad per penkis szim
tus metų nū 1205 iki 1709 m. 
buvo maras dvideszimts septy
nis kartuso) Lietuvoje, isz to 
galima susekti, kad didesnė 
dalis vadinamų marų nebuvo 
kokia liga, bet smertiniu ba
du. Patvirtina tą ir tas, kad 
kūtankiausiai drauge su badu 
apraszo ir marus arba truputį 
vėliaus.

K r as z a u s k as 6 ) i s z r o k ū j a
badus, kurie nors retai, bet 
Vilnių vargino.

1362 ir 1408 isz priežasties 
neprietelių užpūtimo.

4) Facies L. I. Cap. VI. p. 161.
5) Pagal Kraszauskį. [Wilno JI 

I77|.
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1473 isz sausos vasaros prie

žasties,
1543 ir 1544 Sausio mėne

syje kūstipriausis badas Vil
niaus apygardoje.

1551 m. badas Vilniuje, 
kaip raszo Gornickis.

1569 m. nū pusiaužiemio 
baisus badas.

1571 m. badas isz kurio 25,- 
„000 žmonių Vilniuje pasimirė.

1589 m. badas ir maras la
bai smarkus.

1708, 1709 ir 1710 m. buvo 
badas paskutinis (?R.), o re
gis baisiausia, pagal Kraszaus- 
U’>

i Mzbi tm Mis
— Luzerne, Pa., 2\ Vasa

rio. Antanas Grigaravyczius 
ir Vincas Alaburda nuėjo,pir
masis tik pirmą sykį, į Broad 
riko mainas darbūtis. Kuisi- 
nėjosi abu apie didelį akmenį, 
norėdami jį iszversti, bet, ne- 
patėmijus jiems, akmū staiga 
iszvirto ir abu it kirmėles su- 
traiszkino. Akimi buvo bai
siai didelis, nės 40 vyrų vos 
galėjo jį nū nelaimingųjų nu
versti. Jiedu paėjo isz Ne
majūnų kaimo, Szventežerio 
parapijos, Seinų pav., Su vai 
kų gub. A. Grig. 19 m. ir 
buvo buvęs Amerikoje tik 6 
mėnM o V. Al 27 m. ir rodosi 
jau 3 metai, kaip Amerikoje 
gyveno.

Nei vienas neprigulėjo nei 
prie „Susiv.“, nei prie drau
gystės; pinįgų nepaliko;, tapo 
pakasti 23 d. Vasario ant 
Plymouth© kapinių per savo

— Taipogi tą paczią dieną, 
kaip mums pranesza, Ma- 
hanoy City, Pa., gavo trys 
lietuviai galą, beje: vieną 
mainose užmuszė, antrą trūkis 
suvažinėjo, o tretį lauferiai 
perszovė.

— Netoli nū Wi|kes-Barre
6] Wilno H, 179.

V 7] Wilno H, 179.

ant peczės Mephitz 16 Vasario 
per pėdės atsitiko baisus da
lykas. Pas būrdingbosį Jūzą 
Szulcį, gerą, isztikro, žmogų, 
vienam lietuvnįkui Kazimie
rui (rodos Gailevyczia jo pra
vardė) beveik nupjovė su pei
liu nosį; o? antram supjaustė 
galvą ir rankas. Jie gyveno 
ant vieno sztoro virszaus, sza- 
lia kurio buvo žydiszkas sa
liu nas; tame sali u ne gėrė nu
garai, ar savo veselę laikė. 
Pradėjo jie tarp savęs ir su 
saliunįku peszties, svaidyda
mi į kits kitą kegėmis ir su 
peiliais szvytrodami. Nežinia 
kaip ten ir lietuvnįkai įsimai 
szė, o kada jūs nugarai pradė
jo vaikyti, tada jie pas savą 
stuboje užsirakino. Ungarai 
iszmuszę langus saliuno, szto
ro ir lietuvnįkų stubos, po
draug ir žydą salinnįką pri- 
muszę ir baisiai įnirszę ant 
lietuvių, pradėjo lanžties į stu- 
bą. Lietuvnįkai drucziai lai
kė duris, o neiszlaikydami pa
leido. Ungarai pradėjo pulti 
į stubą, tada lietuviai jūs ėmė 
neįleisti, stumdami atgal. Tū- 
kart vienas nugaras rėžė lie
tuvnįkui su peiliu per nosį ir 
tas tū suniro, nės nupjovė be 
veik visai nosį, tūkar kitas jūs 
stūmė atgal, kurį taipgi su 
pjaustė. Bet ant galo jūs at 
stūmė. Tada ungarai įnirszę 
laikė apstoję stubą visą naktį 
ir akmenais svaidė, norėdami 
jūs užmuszti. Lietuvnįkai 
lyg paukszteliai savo lizde, tu 
tupėjo, perimti baimės. Dak
taro ant peczės nėra, o jei ir 
butų buvęs ir tad jie negalėjo 
iszeiti jo parvesti. Tokiu bu
do negalėjo rodos gauti dėl 
nupjautosios nosies ir tas su 
beveik nupjauta nosia praszė 
savo draugų kad dabaigtų 
jam tą nosį pjauti, bet jie visi 
bijojo ir nėjo nei isztolo prie 
jo. Daug labai jam kraujo 
nutekėjo. Nedėlioję buvo 
parvežtas daktaras isz Wil
kes-Barre, daktaras jam tą 
nosį prisiuvo, tik nežinia, ar 
ji prigis. Sako, kad ir un- 

garų liko baisiai sužeistų net 
smertinai.

Bėda, bėda, kad tas gardu - 
•sis alutis į tokę žvėriszką nūž 
mybę, apsvaiginę proto szvie
šą, veda, o tū tarpu dar anio- 
lų sargų (palicmonų) nesiran
da. Lietuviai angarus ap 
skundė. Keleivis.

— Philadelphia, Pa., 18 
d. szio mėnesio buvo grajįtas 
pas mumis pirmas lietuviszkas 
teatras, susidedantis, kaip jau 

'buvo seniau praneszta, iszdvie 
jų vienaktinių komedijų: 
„Aukso Verszis“ ir „Budas 
Seno Kavalieriaus“. Abelnai 
sakant, teatras nusidavė visai 
gerai: žmonių priėjo pilna sa
lė netikt isz paežių lietuvnįkų, 

i bet ir lenkų, ir airiszių. Ti- 
kietai tapo ko ne visi > iszpar- 

’dūti ir grynas pelnas drauge 
su pelnu nū baliaus rokūja
mas ant 1500 dolerių. Balius, 
kurs atsiprovinėjo po teatrui, 
atsižymėjo tūm, jog musų lie- 

Įtuvnįkai apsiėjo ant jo tykiai 
'be barnių, kas labai retai pas 
mumis atsitinka. Isz svetini- 
tauczių buvo užkviesta tikt 
viena slovakų draugystė, kuri 
tacziaus neilgai pabuvus isz- 
siskirstė.

Kas link paczios dramos ly
giai kaip ir aktorių dūtusi kas 
ir užmesti, tacziaus daugel isz 
teisina tas, jog buvo tai pra- 

| tižia, kuri kaip ir visur yra 
sunki. Viens dalykas man- 

■din<*betfri v ra nedovanotinas, 
o tai iszkreipimas tikrai lietu- 
viszkų žodžių dramoje ant pu- 
siaulenkiszkų - vien dėl to, jo- 

Į gini pp. aktoriams (kaip jie sa
ko )buvo su n kiaus j ūsįsitėmyti. 
Abelnai mus miesto lietuvių

1 kai dar toli neatsikratė nū tū
lų lenkiszkų „priksztikų“, ku
riems jau seniai vertėtų iszeti 
isz mados. Atidavimas proe- 
menencijos lenkiszkai kalbai 
priesz lietuviszką tarp tūlų 
musų szlėktelių aiszkiai davė- 

įsi patėmyti kaip teatre, tai Į) 
ir ant baliaus, nežiūrint nė ant 
to, jog tai buvo tikrai lietu

viszkas pokilis, kaip isz savo 
siekių, tai p-ir užmanymų.

Iszimant tai, kaip sakiau, 
vakaras nusidavė labai pui
kiai: placziose puikiai įtaisy
tose salėse gražiai bo vijosi 
skaitlinga publika prie balso 
pirmos kliasos orkestros, kuri 
skambancziais aidais pripildė 
netikt placzius salės ,.Menan- 
choro Dailės“, bet ir toli pras
kambėjo po gatves senojo Kva- 
kerių miesto, pritraukdama 
ne vieną jos gyventoją vidun, 

i kur pasibovijęs dailiai, kad 
! ramus grįž namo, atmys jog 
pasibovijo ant lietuviszko va
karo.

Vietinis.

— Plymouth‘e, Pa., 18 Va- 
jsario buvo gražus balius szv. 
Jūzapo draugystės, ant kurio 
taiĮ»gi vietinis koras dainavo 
tėvyniszkas dainas. Sznektų 
isz tūlos priežasties nebuvo.

----------------------------------------------- Į--------------------------------- ----

— 20 Vasario Wilkes-JIar- *
re j e, Pa., buvo puikus para
pijinis lietuviszkas balius, ant 
kurio prisirinko nemažas 
skaitlius lietuviszkos ir sve- 

į timtautiszkos jaunūmenės ir 
bovijosi gražiame davade iki 
rytmeczio. Reikia patėmyti, 
kad balius buvo laikytas ant 
gražios, ruimingos „Land 
Messerio Dalies“, kame kiek
vienas baliaunįkas galėjo pagal 
patikimą rasti sav vietą dėl 
įsigėrimo, užsikandimo, pasi- 
sznekėjimo ir t. t. Todėl ve
lyti na butų, kad ir tolesni ai 
tenykszcziai lietuviai laikytų 
savo balius ant minėtos halės.

— K ai Į) isz „Garso“ matyti 
ir Shenandorio aktoriams už- 
ganėdintinai nusidavė persta- 

Styti „Kražių Skerdynę“. Tad- 
j gi, bravo Shenandoriecziai; 
darbūkitės toliau —pradžia 
sunki!

WWWIWX ’ •“'***•• . .m  

— Pittston Pa. 17 d. Va
sario. Pittstono parapijoje 
buvo pakilęs neramumas. 
Vietinis prabaszezius atstatė 
dėl tūlų priežasczių kapinių
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ant kurio atvyko vos 15 vyrų, 
isz kurių tapo naujas parapi
jos komitetas iszrinktas: prez. 
?. Czaplikas, vice-prez. J. 
Butkus, sek. prot. F. Mockus, 
sek. fin.' E. Šankus, ižd. J. 
Leikis, apiek. kasos V. Pet- 
tunas ir J. Jaksztis, mar. V. 
Kaunas. į

Yra pas mus dvi draugystės, 
Aeje, szv. Kazimieriaus, 25 są
nariai, ir D. L. K. Vytauto, 
50 sąnarių. Sunku kur rasti 
kitur tokius lietuvius, kurie 
taip nesirūpintų apie apszvie- 
timą ir lietuvystės dalykus, 
taip kad bostoniecziai.

V. P. Kareivis.

prižiūrėtoją ir sziaip prie baž- 
uyczios tarnaujantį žmogų, o 
paskiau ir dudorii| pavarė už 
tai, kad jis nedabojo didelio 
szalczio laike bažnytinio pe- 
cziaus, dėl ko paipos susprogo, 
o prabaszczius, laikydamas 
dievmaldystę, persiszaldė. Ka
da prabaszczius gulėjo ligos 
parmestas, atstatyti bažnyczios 
tarnai norėjo parapijomis su- 
szaukti ant meetingo ir jiems 
pasiskusti; apie ką iszgirdęs 
kun. J. Zlotorzynskas su pa- 
gelba policijos uždraudė tą 
dieną savo parapijonams da
ryti susirinkimą parapijos da- 
]ykūse. K,
f

— ■ ■■ ------------------------------------------- --- /

- — South Boston, Afass., 
11d. Vasario. Negalima su
prasti, ką tie bostoniecziai 
mislyja ir nesirūpina apie savo 
parapiją. Nesueina ant para
pijinių susirinkimų, neužsimo
ką mėnesinės, nors jijė visai 
maža, nės^tik 25 c. Apro 
kAkime, kad mes be didelio 
sunkumo galime į trumpą lai
ką bažnyczią pastatyti irku- 
nįgą užlaikyti, nės Bostone 
randasi 93 lietuviszkos szei- 
mynos, o isz viso 400 lietuvių, 
tadgi jeigu kožnas mokėtų ant 
mėnesio tik po 25 c., tai jau 
per metą pasidarytų $1200, o 
kad po 50 c., tai butų jau 
$2400 per vieną metą! Turė
dami tiek pinįgų mes jau drą- 
siaigalėtume pradėtirfisztisapie 
bažnyczios statymą, o susilau
kę kunįgo JAzo Griciaus, ku
ris rodosi bus po Velykų į- 
•zventintas, galėtume pradėti 
gyvAti, kaip kad ir kitų mies
tų lietuviai.

Reikia priminti, kad sunku 
bus atversti Bostono lietuvius 
ant gero kelio, o tai gali pa 
daryti tik geras ir smarkus 
kunįgas. Isz 400 lietuvių vos 
ant parapijinių susirinkimų 
ateina 10, o ir tie patys nenori 
mėnesinės mokėti. Tokiu bū
du pasirodo, kad visai mažai 
yra tvirti| parapijonų. Buvo 
pagaliaus 10 d. Vasario pus
metinis parapijos susirinkimas,

New Britain, Conn. 10,00 
Kansas City • 50

Fresno Cal. Juzas Vosilius 1,00
Plymouth, Pa. nu draug. ba

liaus 70,72
Hesperia, Cal. 50
Cincinnati, Ohio 9,00
Prūsų J. Smalakys 1,25 
Druecker, Vis. per „Lietuvą“ 

2,00
E. Longmeadow, Mass, per 

„Liet.“ 3,40 
Pittston, P. Matiejus Klimas 

2.00 
Pittston Andrius Tepliuszis 5,00 

Pittsburgo 13,00
Viso labo 311,59 c.

Jeigu, broliai lietuviai, pa- 
tėmytų mano apsirikimus kas 
link rokundos bei apgarsini
mo, meldžiu pas manę atsi- 
szaukti, o viskas noriai bus 
pataisyta.

Iszėjimai buvo toki:
Už apgarsinimą „Public 

Ledger“ 32,20 c.
„Herald“ N. Y. 43,20 c.

A. Gužucziui už broszurą 
(50 r. chonorarium) 25,oo

Viso labo 100,40 c.
Taigi pas manę yra 211,19c. 

kuriAs iszsiuncziau „Susiv.“ 
kasieriui.

Kas link tų i szdavimų ant 
apgarsinimo dviejose anglisz- 
kAse laikraszcziftse, Ply
mouth^ lietuviai nenorėjo 
skriausti kitų lietuvių aukas. 
Žinoma, tą skriaudą padarė 
p. A. Milukas, nors savo pro
tokole keturpėkszczias teisino
si per „G. A. L.“. Todėl jie, 
susisznekėję su visomis vieti
nėmis draugystėmis padarė 
abelną balių, kad uždengti tAs 
kasztus, k u riūs p. A. Milukas 
padarė apgarsinimais į ang 
liszkus laikraszczius, o apie 
kurį dalyką buvo ugningi 
ginezai ant IX seimo tarp jo 
ir JAzo Paukszczio. Taigi 
Plymouth‘o lietuviai taip pa
darė, kad t As kasztus uždeng 
ti, nėsa isz viso surinko 108,- 
02 c., iszdavė 75,40 c., o dar 
pasiliko 32,62 centai kas 
link apvaikszczjojimo Wilkes- 
Barre Pa. 4 dieną .Kovo 1894 
metAse ir jų baliaus.

Kun. A. Burba,

NM niialte.
Jau pirmame „Vienybės“ 

numeryje buvo apgarsinta, 
kad visi turintis ant to dalyko 
jinįgus prisiųstume pasiski- 
riant dviem isz komiteto. 
Vienok tas komitetas pasira- 
szęs nėra pilnas, nės vieno pa- 
raszo stokAja, nežinia kodėl. 
Reikia žinoti taipgi, jog kad 
visi, kurie turi surinktus arba 
prisiųstus isz kitur pinjgus, 
IX seimas nutarė, siųstume 
pas „Susivienyjimo“ kasierių, 
kuris yra užstatęs 5000 dol. 
kaucijos. Nežinia kodėl kra- 
žieczių komitetas tą dalyką 
nori perkeisti. Asz, kiek ant 
to dalyko turiu pinįgų. siun- 
ežiu pagal IX seimo nutarimą 
pas „Susivienyjimo“ kasierių.

Isz sekanezių vietų apturė
jau ant to dalyko pinigus. 
Lietuviai isz Chicagos, 111. 42,55

Northampton, Mass. 3,2U c. 
Philadelphia, Pa. 27,20 
Glen Lyon, Pa. 14,42 
Hazleton, Pa. 8,00
Elizabeth, N. J. 29,58 
Union City, Conn. 2,75 
Forest City, Pa. 10,57 
Wilkes-Burre, Pa. ant apv.

4 Kovo 37,80 
Grand Rapids, Mich. 11,18 
New York į Kovo apv. 8,00 
Isz Europos 2,00
Richmond, Va. *50 
North part N. J. Jons Kvet

kus 100
Marinette, Wis. 2,00

Kas ežia do žinia? 
. į

Paėmęs skaityti „Vienybės!* 
N 8 szių metų, užtinku atsa
kymą „Susivienyjimo“ Gar
bės Sąnariui. Pradžioje szio 
straipsnio godotinas „Susivie
nyjimo“ Prezidentas ne tAjau 
griebiasi prie atsakymo, kaip 
iszpultų kožnam rimtam (va
lyvam) virszinįkui daryti, bet 
nėra žinios apie ką nori szne- 
kėti, lyg ir savo ypatiszkumus 
tarsi norėtų iszlieti ant „Susi
vienyjimo“ Garbės I Sąnario, 
vienok to atvirai nedaro, tik
tai kaip ir gąsdiną ką. Bet 
i;ai ne ad reni (ne prie daly- 
co). Skaitome tolinus ir 
iieszkome (langiaus. Ogi mu- 
sų gAdotinas „Susivienyjimo“ 
Prezidentas taip’*) raszo: 
„konstitucijoje suvis nepasaky
ta kiek reikia posmertinės už 
k iek v ieną są na r į isz mokėti.1 ‘ 
Anot „Susivienyjimo“ Garbės 
Sąnario žodžių, „pliekiau sav 
per kaktą su delnu“ ir mąs
tau: kas ežia yra? Žiūrinį 
„Susivienyjimo“ konstituciją. 
Ogi randu, jog kožnam pos- 
inertinė „yra iszmokama 100 
dolerių“ (vide Į). 17 skirsn.14). 
Tą perskaitęs, užklausiau sa
vęs: kas ežia do žinia f O 
ant IX seimo, kaip visi „Su
sivienyjimo“ sąnariai žinome, 
jog draugysezių bei kupų de- 
legai posmertinę pakėlė į 150 
dolerių mokėti, o kuris daly
kas jau yra pildomas. Ir 
kam tie ginezai reikalingi dar 
per laikraszczius, kad viskas 
yra aiszku ir gerai link pos- 
inertinės? Juk „Susivienyji- 
mas“ kaip pereitą metą, taip 
ir szį metą auga, kaip matome 
isz „Susivienyjimo“ organo 
„Vienybės“. O jis augs ir 
platinsią tolinus, nės musų 
žmonės pradeda suprasti jo 
reikalingumą bei naudingumą

*] Apart to dar skaitomo tamegi 
N „Vienybės“ p. Prezidento dvi pa- 
sargi. Pirmojo raszo kad vardus 
siųstą pas sekretorių, o kitoje liepia 
siųsti pas prezidentą. Žmonės to 
nelabai supranta: reiktų gorinus pą- 
aiszkinti. —• K. A. B.
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link lietuvystės reikalų. 
Apart „Susivienyjimo“ orga
no ,, FPeni/!>ės“, kuri dėl jo 
ntlszirdžiai dirba nu pat užsi
mezgimo, turime dar tokius 
garbintinus lietuviszkus laik
raszczius sziądien, i kaip ana: 
}jT(tr.s(į Amerikos JAuduvių“ ir 
,,lAeturcp, kurie nors nebūda
mi „Susivienyjimo“, organais, 
vienok „Susivienyjimą“ savo 
straipsniuse pri pažįstai dėl lie
tuvystės reikalingu bei nau
dingu ir podraug kožnas isz 
jų nori kuveikiausei jį pra- 

i • • 4 • 1platinti, kad nedauglaus, tai ' 
nors tarp savo skaitytojų.
Todėl, Vieszpacziui Dievui szaukimu, rūpinosi broliams 
palaiminant musų visų gar- lietuviams iszaiszkinti „Susi- 
bingo „Susivienyjimo“ darbus vienyjimo“ naudingumą link 
bei veikmę, galime pasitikėti, materijaliszkos pusės, kuri la-
jog szį metą „Susi viynyji • bjausei musų žmones apeina, 
rnas“ galės pasiekti nors o godotinas Garbės Sąnaris 
iki “>000 sąnarių skaitliui, j link’apszvietimo bei tautystės
jeigu tikt jo sąnariai gyvens 
sutikmėje bei broliszkoje mei 
Įėję, visus ypatiszkumus at 
mesdami szalyn, o tikt, isz vie
no tesirūpindami apie „Susi
vienyjimo“ labą kaip materija 
liszką, tai Į> ir d v as isz ką bei 
tautiszką.

Tas dalykas butų labai ge
rai, kad tūli musų vadovai 
tarp savęs per laikraszczius 
besiginezydami, nekibtų prie 
ypatiszkumų, kūrins visai 
reiktų numesti szalin ir tikt 
apie vieną lietuvystės idėją 
bei ,,Susivienyjimo“ labą te
sirūpinti. Bet ir tai mes „Su- 
sivienyjimo“ sąnariai, jeigu ir 
matome kokius ypatiszkus 
ginezus, ant to neturime pik
tai žiūrėti, bet tinime jiems 
dovanoti, atsimindami ant 
musų prosenių patarlės: pir
mutinė vaga tankiai esti krei- 
va, mėsa musų „Susi vienyji- 
inas“ dar nėra tobulas, bet 
kas metas turime jį tobulinti 
ir iszgudinti bei ant tikrai 
tautiszko kelio pastatyti, o 
tam dalykui reikia laiko ir 
nenuilstanczio darbsztumo. Tą 
darbą galime atlikti visi Sąna
riai, vienybėje ir susi klausy
me veikiant, o tą dalyksj. t.aip 

gi aprūpina kas metas seimo 
delegatai. Žinoma kas link O
„Susivienyjimo“ augimo, tame 
dalyke labjausei gali nuveikti 
nu seimo iki seimui iszrinkta 
„Susiv.“ vyriausybė su pagel- 
ba karsztesnių „Susivienyji
mo“ sąnarių. Niekados ne
reikia nupulti dvasioje, o su 
Dievo pagel ba viskas iszeis 
ant gero, nesą kaip kada yra 
reikalingi ir ginezai mokįtų 
žmonių tarpsaviszki, kad ir 

Dabar perkratinėkime jų

pusės, kuri musų/ žmonėms 
dar nelabai užgaulia lietuvisz- 
kus jausmus. Kaip vienas, 
taip ir antras dalykas esti vie
name ryszyje, o vienas be ki
to negali būti.

Teisybė, ant. VU, VIII ir 
IX seimo buvo kelių draugys- 
ežių įneszimai, kad „Susivie- 
nyjimas“ visai posmertinę nu
mestų, bet balsų daugumas 
biivo prieszingas tam dalykui, 
o ant IX seimo balsų didumas 
net pakėlė posmertinę. Žino 
ma, butų gerai, kad musų 
„Susivienyjimas“ butų įrėdnė 
tiktai tautiszkai dvasiszka, bet 
tas dalykas dar yra per anksti, 
o galop gi juk kas metas lai
kome seimus, ant kurių patys 
delegatai apsprendžia ir nu
taria visus dalykus. Taigi be 
seimo nieko naujo negalima 
daryti, bet konstituciją ir de
legatų nusprendimus „Susi
vienyjimo“ vyriausybė turi 
isztikiniai pildyti iki ateinan 
ežiam seimui. — Todėlgi go
dotinam Prezidentui su godo
tinu Garbės Sąnariu nereiktų 
nei ginezytėsi, bet, kaip kons
titucija liepia, sugyventi mei
lėje ir vienybėje, ir vienas ki
tam jokiais ypatiszkumais ne-

užsivarmėti. Mano yra toks 38. Ježavitas Jonas, 
supratimas ir, manding, visų 39. Skaliszius Ignas, 
„Susivienyjimo“ sąnarių. — / ’ittMit/•<///, /d, Dr. Vitau-
Visi, broliai, bukime „Susi- to D. L. K. užsimokėjo meti- 
vienyjimo“ karszti sąnariai, nę ir posmertinę. 17 sąnarių 
jo laikykimės isz paskutiniu- metinę ir posmertinę, tik me- 
jiį, jo naudingumą aiszkinki- tinę -1 sąnai iai. Naujai prisira. 
me broliams nesuprantan- I. Pažercckb Juzas, 
tiems, jo sąnarius dauginkime, 2. Vitkam-kas Julius. " 
tarp savęs mylėkimėd, o tada //•.//,, Pa., kupos už-
visi sueisime vienon patiksiu*?), 
tada lietuvystė pražydės ir 
musų tauta apsiszvies..

J\un. .1. Burba,
„•S’msu r.“ <ja ritės niįiiarijs.,

Susivien. reikaluose.
Prisiraszė nauji prie „Su

siv.“ ir užsimokėjo metinę:
(7/uv/yo, ///.

1. Szlekis Petras,
2. Pecziukaitis Antanas,
3. Macziukas Stasis,
4. Nausėda Izidorius,
5. Keru lis Endrins,
6. Pudževelis Motiejus,
7. Žemunczius Juzas,
8. Laruckas Kazys,
9. Molinis Teodoras,
10. Semenauckas Izidorius,,
11. Rudaitis .Jonas,
12. Serapinavyczia Pranas,
13. Masiakas Konstantas,
14. Petkevyczia Antanas,
15. Pikelis Vincas,
16. Marcinkevyczia Antanas,
17. Levickas Mikolas,
18. Markus Juzas,
19 Kluszas Kazys.
20 Czernikovskis Jonas,
21. Kliuszienė Pranciszka.
22. Stankevyczia Tadeuszas,
23. G valda Jonas,
24. Paliauska Viktoria.
25. Grinevyczaitė Viktoria,
26. Abromavyczia Si manas,-
27. Daugelevyczia Stasis,
28. Szlekienė On na,
29. Mineikis Zigniontas
30. Asel.sk is Antanas,
31. Szpakevyczia Baltrus,
32. Kriaucziunas Petras,
33. Pupkevyczia Aleksandra,
34. Kuncevyczia Jonas,
35. Kunceviezienė Anastazija
36. C h u ras Simanas,
37. Žakas Pranas,

, simokėjo m< t. ir pos. 2 sąuar. 
Naujai prisiraszė ir užsimokė
jo metinę:
1. Baronas Jurgis,
2. Petraitis Juzas,
3. Petraitienė Elzbieta,
-J. Pelraieziutė Juli joną,
5. Kalinaucki.eiiė Onna,
6. \ erlnla Kazys,
7. Karuža Pranas.
Pittsburgh Moterių Dr. Ne
kalto pras. viena užsimokėjo 
metinę ir posmertinę, o viena 

i tik metinę.
Plymouth, Pa., ’ Dr. vysk. 

M. Voloiiczau-'ko užsimokėjo 
met. ir posmert. 14 sąnarių. 
Naujai prisiraszė ir užsi. met.
1. liadzevyczia Antanas,
2. A lyta Aleksandra.

/37/s/o//, pavienė užsi. meti.
1. K aza k e vyczi ulė Onna,

/s - La:.< rne, Pa., „Susiv.“ 
kupos, užsimokėjo metinę ir 

; posmertinę 1 2 sąnarių.
Nauji prisiraszė ir užsim. met.
1. Pacziukonis Mikas,
2. Daugėla Martinas,
3. Kitelis Ali kas,
4. Kumlr< ckas Jonas,
5. Dzidolikas Motiejus,
(». Gildienė Katarina,
7. Jokavoiiicne Elzbieta, 

į 8. Naujelienė Marė.
; Athol, Mass., „Susiv.“ kA- 
! pa užsimokėjo posmertinę pil
nai 31 sąnaris.

pulkas, Pa., prisiraszė 
prie „Susiv.“ Dr. Said. Szir. 
P. Jezuso iružsimokėjo metinę. 
1. Monkauckas Endrius,

į 2. (’zerkauckas Simams,
3. Tumosa .Jonas,
4. Vailionis Juzas,
5. Stankevyczia Simans,
6. Balcviczius Mikas, 

i (. Rakau c kas Jonas, 
‘8. Valentukonis Juzas,

Asel.sk
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suprantamu iszguldymu d i

10. Ackromaviczius Ale.sen.są-

matyt, kad sakytojas moka 
,,laužti mažiukėliams skalsią 
Dievo žodžio diiną — apreik- 
sztąjį mokslą. Kas labjausia

vau
Ro- 

bon- 
Tftm

dant szian ir ten skridinį SS, 
yand.fr volėje nfrlatai kils 
augsztyn, iki dasieks latako

1. Czerkauckas Vincas,
2. Balionis Antanas,
3. Szalkauckas Petras,
4. Varpukevyczia J Čižas,
5. Krencius Antanas, 
G. Tamulionis Petras,
7. Tarnuiionienė Elzbieta,
8. Grikėvyczia Martinas,

Hazleton, Pa., „Susiv.“ kil
pos po vardu Vytauto užsimo
kėjo met. ir pos. 5 sąnariai. 
Nauji prisiraszė ir užsinf. met.
1. K rasi ne k as Marczius,
2. Kuszlevyczia Juzas,
3. Degutis Pranas.

‘-Kees-Jloakč, Pa.,
kilpos metinę ir posmer- Sziam tikslui visiszkai tinka linių; vienok nevisi supranta, sjdaro retesnis. . - _ I • • *' . • i W • 1 • • « • « t • • ••

prastas praktiszkas pritaiky
mas žmonių reikalams. Yra 
taipjau nemaža mėdegos gau
sybė, nės kiekvienai szventei

augsztyn dugnu, įleisk 
bonkos kaklo į bliudą su 
deniu ir atkimszk bonką. 
dos visas vandil turės isz 
kos iszsi lieti į bliudą.
tarpu vandft nė ne krust! Dėl- 
ko? Dėlto, kad oras savo svar
bumu spaudžia visą vandenį: 
vandft neiszsilieja isz bonkos 
užtai, kad oras savo svarbumu 
užkemsza banką ir nedftda 
vandeniui iszeiti.

Maž-daug tokiu pat budu 
pritaisytas yra ir czirszkynės

gancziu* namus.

? M

Ąiszkus daigtas, kad paša- isz oro svarbumo ir iszmislijo 
vinfmas musų kalbai taip sav daug naudingų prietaisų, 

[svarbaus veikalo neapsakomai Viena isz tų prietaisų yra 
naudingas. Vertimai būtinai Pompa. Yra tai prietaisa 
reikalingi iszlavinti musų da' semti vandenį, kurią kiekvie 

Su- nenusistabavusiai *) kalbai; nas gali matyti ant miesto szu-

nevienam matyti, kaip gydy
tojai stato ligoniams taures. 
Paima nedidelį stiklelį įkaiti
na ant ugnies ir stato ant ku
lio: stiklelis nenupiila mi kli
no.; po j u iszsipuczia skūra ir

siv.“
tinę užsimokėjo 2 sąnariai. liszvertimas kun. Fischerio pa 
Naujf prisiraszė ir užsi. metin. mokslų: kalba aiszki, grynai
1. Balcziauckas Izidorius,
2. Malinauckas Jonas.

Wanamie, Pa., „Susiv.
pos užsimokėjo metinę ir pos. apart kelių mažmožių, puikiai 
Nauji prisiraszė iriižs. metinę, sustatyta; trumpai sakant, to-

lietuviszka, tartum tik ką su- kurioje liftsai gali slankioti* 
gauta isz sodiėczių burnos; augsztyn ir žemyn skridinys

ežia viską dari) oro svarbu
mas. Ant ugnies stiklelio 
oras įkaista, iszsiskeczia ir pa- 
............ ........ ..... Kada stikle
lis atvėsta, oras, kuris yra žino- 

volė, gaus viduriftse, spaudžia skū
rą į stiklelį, dėlto kad tenai 
oras yra retesnis ir kur-kas

I mažiaus spaudžia. Tokiu bu- 
to į vandenį VV; dugne tos -j,, skll|.a iszsi|llfczia.

Dabar ap-
uždengta iszvirszaus balana

2. Butkauskas Jonas,
3. Prankas Stasis. nyczioje.

Kas praktiszkiausia, tai jų
jų parankumas: ant kiekvie
no puslapio apaczioje lenkisz- 
kai paaiszkinti mažiaus tesu
prantami arba naujai įvesti 
lietuviszki žodžiai. Neviena 
kunįgas tik isz szių pamokslų 

Karolius Fischeris Dobrze- galės pusėtinai pramokti lie- 
chovo klebonas. Pirmasis to- tuviszką kalbą, pamatys jo- 
mas apimąs laiką nii 1 Adven- sios neužginamą grožybę ir 
to Nedėlios, iki Pelenei. At- turtingumą ir gėdėsis darkyti 
spausta kasztu J o zo Prano ją bjauriais polionizmais.

Pamokslai ir Maus
kalbos sodiecziams-

Be

gus į rankas tokį veikalą, ku- lai atras daug prieszinįkų, bet 
ris aiszkiai parodo Lietuvos reikia tikėlis, kad bent jau- 
atgijimą,—kuris pertikrina, nesni kunįgai nedalei* tokiam 
kad jaunesnėji kunįgijos kar- veikalui pelyti ant spaustuvės 
ta isztikrujų rūpinasi sutverti 
savają dvasiszką literatūrą. 
Sztai turime priesz savę isz-

lentynų, kad priims jį kaipo 
seniai laukiamą sveczią ir mo
kės isz jo isztraukti tam tikrą

Pripilk pilną
kritika.

rėti puikum ir drauge visiems

Kada 
už

rometrai, ant kurių galima

arba rytoj.
• i . • . . i ■ iin« nviMiHu vvhunų, i pupas h biro oras retesnis: tada . \ . .

. i . santro sieksnio ilgio, isz vienooro svarbumas, kuris spaudžia ’

yra retesnis. Oro varomas

ną B ir tokiu budu Jitsidaro “J ' “J“
... , . , t n isidabru. Jei paskui pirsztąsav įėjimą per skylutę. l)a- . . 1 , 1 . .

. i • r • * . . ,Hl voliukės atinisime, tai virbai* skridinį bb stumią žemy n: . . . i ,
iszutiniame voliukės gale gy
vasis sidabras nupuls kelis co-o kita balana b,

iszeina augsztyn oras.

. rys vieta suvis tuszczia, kurio- itę, J ’
^^ije nėra nė oro. Lengvai gali 
b suprasti, dėlko gyvasis sida

bras isz voliukės neiszbėga: / n;j .
iii , i . • i oras savo svarbumu neiszlei-balana b užsidaro, o atsidaro ... ;
. , n. .... i • dzia jo: bet dėlko gyvasis si- balana B ir įleidžia daugiau* , . ' (

. . . ,p . i . dabras nupulė nu aiigsztutiniovandens 1 volę. lain bestom ...
1 | voliukės ga

1) Autorius prisiuntė ir atpaisz.y-j colių? l'a 
tas ant popintas prietaisos, kurių sidabras y 
in^s laikrasztyje negalėjome dėl tu- gy,
lu priežascziiĮ patalpinti, todėl mel-1 . ..‘ i • „ :! ti 30 colių aiigszczio, sveriadžiaine skaitytojų, galvoje persista-, . . 1 . °
tant pompos povyzdį, naudotis isz , B' k-jau, kiek Volillkė oi O, 
szio straipsnio. R. Į turinti lo mylių augszczio, tai

svarbus:

yand.fr
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yra turinti tiek augszczio, 
kiek tiktai oras tęsiasi į augsz- 
tį. Kadų-gi musų paimta vo-

lių, tai gyvasis sidabras augsz 
tyn nė nekyla, ir nū augsz- 
cziau pats žemyn nupūla.

Voliukę drauge su bliude- 
liu pritaiso prie lentgalio ir 
kabina ant sienos. Ant to 
lentgalio daro bruksznelius,

tai stovi gyvasis sidabras. 
Mat, gyvasis sidabras stovi 
kaip kada augszcziaus, o kaip 
kada žemiau. Priguli tai nū 
oro. Priesz giedrų, kada oras 
sausas, gyvasis sidabras stovi 
augsztyn, nės jį tas oras lab-

oras mažiaus spaudžia ir gyva- 
sis^sidabras pūla žemyn. To-
kiu budu žmonės gali spėtai, 
koks bus neužilgio oras; vie-

vadinosi bdroinetrū, gerai ro 
dytų busiantį orų, reikia, kad 
gyvasis sidabras butu, suvis

gali pažinti

ryti mokaneziai:
barometro menkai d
rėsi.

Ant barometro
lietikt busiantį orų, liet gali 
mierūti augszti’ kalnu- Jū
žmogus vO *
mažiaus
to, kad augsztai oras yra .re

lugszcziaus

tesnis ir mažiaus sveria. Mo
r kyti datyrė, kad ant

10Į metrų augszcziaus, baro
metre gyvasis sidabras pūla

niaskoliszko arszino, o milli- 
metras —z tai tūkstantinė me
tro dalis: ilgio bus be biskio

Buna ir kitoki barometrai.
Nekuriūse, vietoje bliudelio

yra tiktai užriestas augsztyn 
galas tos voliukės. Yra ir to
ki, kuri ūse' suvis nėra gyvojo 
sidabro.
liukė padaryta isz misingio ir
suriesta į žiedų; isz jos vidaus

vo-

visas oras yra isztrauktas. susirinkti 4 d. 
Kada oras spaudžia labjaus, iszryto pas p. J 
voliukė ta dar labjaus rieezia- ( Plymoutlie, Pa. Bus svarbus 1 
si į žiedų; jei oras mažiaus slė i pasznekėjimai ir nutarimai 
gia, tai voliukė atsitiesia. Su apie Liet, nū ugnies užtikri-

ant 10 akis teisv

ga“ ne visiems užgana padaro,

visiems negal

rodyklė, kuri rodo, koks bus gėkite atvykti, nės tai yra dėl 
oras.

viens laikrasztis visu kum i
Amerikos lietuvių labai nau- visiems užgana padarytų, ta

Turn J d iki hi*
ti, koks bus oras: žiuri ant 
saulės, mėnesio, nekuriu gy

Mokyti gi iszvisur renka ži 
nias nū daug metų — kur ka 
da koks buvo oras: tokiu bu

kitus. Jei per vienų vietų ei 
na audra, tai mokyti jau žino 
\ur ji eis tolinus, ir per tele

nes, idant prisirūsztų prie tos

Bet visos, 
f I

šiai ant vienos arba dviejų

ežių iszleisti, nes vieno visiems

Gromatnyczia

sekr. Kiti,,Susiv.“ 
tilps sekaneziame 
Anie Pittsburizlio

numeryje, 
at ra ,,Pir-

m u tin is

me.

i trunipūse

„AįiĄ'iįl.jos^ užsteliavimus 
priimame tik ant dviejų (2)

ni us, tai yra: ant 
ir ant cžielo meto.
lo meto su ' prisiūti tunu per

Ant czie-

1 alinta da- , .
(> marki le tai nors ..r [markos.

niai turi buri siuneziami ant ! 
v a rd o red ii ktori d h*.

„Apžvalga

siuntimu
■ markos,
į markos, 
' kraszczius
iszio adreso:

(lemi d a id

ant pusės meto 3 
Prusūse, iki m as- 

su pri
mėto 4 
moto 2 
i r ran- 
isti ant

ant ezielo

eina jau szeszti (G) metai ir1 
pranesza žinias augsztaicziams iti, koks bus oras už mėnesio 

arba už metų. Raszo kalen 
doriūse, kad prie tokios ir to 
kios mėnesio atmainos bus 
toks ir toks oras: bet tai gry
nas melas! -Tie, kurie tai ra
szo, patys netiki, kad bus toks 
oras; bet jie taip teisinasi: 
„kų-gi darysi, kad kvaili žmo- 
nės jieszko kiilendoriūse, koks ir 1>riy(.|ija kaš naudinga'dėl •

ir žemaicziams 1 i<*t.u v in uis isz ‘

Patarlestų. „Apžvalga“ kariauja už 
katalikiszkų tikėjimų prieszj Nesėjęs, nepjausi, 
pravoslavijos įtekmę ir už tau-' Nespaudęs noragų,

kritikavoja ir pyragų.

likiszkam tikėjimui, o pagiria 1 dusi milo.
szirdžiai nė vai-

bus oras: kai ii apie busiantį 
orų apraszysiu, tai žmonės lab
jaus mano kalendorius pirks“. 
Jiems rupi ne žmonių nauda, 
bet nauda savo locno kisze- 
niaus. Jeigu kada kalendo-

sykių ir szimtų Kitų vie 
žmonės apsigauna.

A. Aržulaitis.

Reikale nuo ugnies 
apsergėjimo Liet.

Kompanijos.
Visi prakilnesni ir pasitu-

Beno- vii ko isz miszko.
ar pi’jus, bet ar

“ nežiūri per piisztus ir ne 
ngia po dangeziu kas yra 
kto; žodžiu rėžia visiems i

L&J GOLD
Filled ■

WATCH
•M*

rinti tautiecziai Plymo.utlio ir'‘",kjUH
. / . ! kaip 3 a ...

visų aplinkinių miestų ir mies- prh»i<pk$ 
telių maloniai yra meldžiami

ZKMMEtoOSKfirVMB reikalo. l’A KDA VINĖSI M E p.r (»() dienų tvirtus paauksfi-
teis A1O NINĮKI S, \< ritinio $25<‘o ir imi pic. cigarų • už. Š5 Uo.

yĮįffi, ISZKIRI’K szitų apgarsinimą ir pri*lų«k mum*, pritindamas savo adre-
są, o iiu-e tiijaus prisiųsiu!.• ta\ p« r . \pr- ss ą imi ,,|’erfs< to“ 10c. cigarų, ey- 

' kiu su paaiksutii ach iiiiiiku, vvriszku arba mot.-rmzku, su galvoke užsuka- 
mas, gerai eina, (Imtai ir gražiai padare tas, ypacz. gs ai anta'otas ant 20 metų.

įp Apžiūrėk expn-ee'o <>tli< e a htntiįką ir cigarus, ir jeigu tax pasidabos, pasi-
i Bavjpužinokėdumas « > 9 > ir k-.eztus prisiimtinu. .M<-s m-pardudame vienai v patai daugiau, 

, kaip 3 adyninjkuš ir 3 bawin cigarų, idant visur pragarsinti savo cigarus l’araezyk tujau mums ir 
?’> 05, o ganai nu musų a..art advninįko ir < igajų, dovanai paauksutą lem ingė j.

WESTERN UNION M’F’G CO ~*st Wabash Ave. Chicago. ill.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PARASZYTA 8IRAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTRO.

(Tąsa).
Kryžeiviai tūjau kvoszė bendryba Žemaiczių didžios lietos, 
ilgainiu busią su Skirgaliumi kariaują. Darin nenairydamie- 
si sandaras su Žemaicziais padarė, kuriomis pasiėmė kuning. 
Vytautą į Lietuvos sostą pagrąžįti ir apsiraszė, kaip Žemai- 
ežiai galėsią nū sziol be paojaus prekiauti Parusnyje, taip ir 
Vokiecziai Žemaicziūse, karei prasidėjus abeji tarp savęs pa- 
kajų užlaikys. Jei Žemaiczius ar kryžeivių zokoną koksai 
szalinis neprietelius apniktų, vieni antrus gelbės ir szelps: 
Jei kokios netaikos ir kersztai tarp abiejų gyventojų sukiltų, 
tad Vytautas 4 didūmius tarp Žemaiczių, o kryžeivių mar
czelga 4 didūmius tarp vokieczių paskirs, kurie tiesą kovo
jantiems atteis. Czia dar reik žinoti, jog Žemaiczių siunti
niai tame raszte vadina Vytautą „musų kuningaiksztis”.

Tokią sandarą Žemaiczių siuntiniai padarę sujeryžeiviais, 
namon pargrįžo vytiniais szvarkais apdovanoti. Idant dar di- 
dėsniai kryžeiviai sav Žemaiczius pagauptu, jų marczelga lie
pė (syytė rankr.) tenai be muito leisti javus, mitalą, druską, 
gelžį ir kitus reikalingus butai daigtus. Kaipogi kryžei
viams buvo didžiu daigtu, idant Žemaicziai nū Lietuvių atsi
skirtu ir Vytautui kliautusi. Jau ateinantį metą aiszkiai pa
sirodė tų sandarų nauda. Kaipogi atėjus naujiems meldžio- 
niems į Parusnį, kryžeiviai rįžosi isz naujo žygiuti į Lietuvą, 
ketėdami sziūmi atvėju Vilnių užimti. Nu, rodėsi visiems, 
Vytauto linkėjimas su nuveikme busįs. Darin jiems isz pe
ties ginki ištiesi, užvis pradėjus bendryba Zemovito, Mozūrų 
kuningaikszczio, su kryžeiviais silpti: kaipogi .kryžeiviai sku
binai savo kariauną ginklavo ir svetimus kareivius visūse 
krasztūse samdė. Žemaicziai taippat galįs už galį ginklavosi.

Rugsėjije buvo jau visi į karę pasirengę, tūmtarpu atėjo 
meldžionių gaujos isz Teutonijos, Prancijos ir Inglijos į Pa
rusnį Lietuvių kariauti, kurių dar svetimūse krasztūse netu
rėjo per krikszczionis ir vis dar ėjo su kardu jų kriksztyti; 
kaipogi kryžeiviai tą didei slėpė, norėdami lig nū kariavę 
Lietuvos tautą tūįtimpinę karę anturėti ir taip meldžionių 
mulkiai tardamąsi dėl Dievo duszios iszganymo kariaują, kad 
tūm tarpu kariavo, idant Lietuvius kryžeiviams nuvergtu, 
taip baisiai vis toje gadynėje kryžeiviai apgaudinėjo. Tarp 
atkeliavusiųjų meldžionių garsiejie buvo Jomylistos: Derby, 
kuning. Joną Lankaster, kursai paskui Inglių soste sėdėjo, va
dinamas Enriku IV, su 300 savo joties buvo iszlipęs isz laivų 
ties Dansku. TarpųPrancuzų buvo garsus eržilas Biuiko, ilgesniai vėtravojęs, kaipogi mitalo turėjo kiek reikiant, kurį 
kursai trecziu atvėju buvojau į Parusnį atgrįžęs pagonų jam nū visų pusių Lietuviai ir Žemaicziai leido; bet jog kas 
kriksztyti. Pasirengus karen tiems meldžionims, kryžeiviai dieną rudū jau artinasi ir Vytauto kariauną abaze gulinezią 
patelkė dar Padaugavio mistrą. Vytautas tūm tarpu buvo sžalcziai, lytus ir darganos novyjo, dariu pradėjo rupintiesi, 
sukėlęs stiprią kariauną Žemaicziūse. Visos tos kariaunos . idant grįžtant laivai neiszszaltu, užvis jog jau kariauna daug 
traukė į patį Kauną, kur ir Padaugavio mistras atėjo. Tenai .nūkriczių buvo prityrusi; kaipogi daug buvo kritusių, daug 
iszsijautojo, Skirgalių su stipria kariauna antrapus Nerio sugautų, paraką buvo iszszaudžiusi ir kitų karės įrankių sto- 
abaze stovintį. Vytautas su rinktiniais iszsibastė per girią kūjo.
ir laimingai persigavęs per upę isztike^su Skirgaliumi Vei- 
siszkės laukūse į baisiai kruviną muszą; Skirgalius tenai nu-

Vienybe____________________________________
veiktas vos beįsmuko į Visvaldas pilę, palikinęs savo kariau
ną, kurią Vytautas įkanden nevien iszblaszkė, bet dar tris 

• kuningaikszczius ir 11 didūraių nutvėręs kaipo imtinius su
2000 pabalnotų žirgų į Par usnį nusiuntė.

Paskui marczelga persikėlęs per Nerį vėl susinėrė su Vy
tautu ir Padaugavio mistru ir Vilniun artino®!, kurį 4 dienoje 
Szilo mėnesio apstojo nū visų pusių, katra kariauna atsiskei- 
dusi savo įpatingu abazu. Vytautas padirbo tiltą per Nerį 
arba Viliją,Mdant mitalą nū szinurės atkirstu ir rengėsi visū- 
tinai į patį miestą arba vietovę laužtiesi. Trys stipriai ap
tvertos pilės giniojo jį, užvis dvi, viena su antra buvo suner
ti; viena vadinosi boksztu, antra ant Tau rak arinio augsztaja
pile buvo vadinama, stipria įgulė Lenkų prikimszta, kurios 
kamendotu buvo Maskarovvski lenkas, antroji žemai su zoma- 
tais aptverta — kreivoji pile buvo vadinama; tukstaneziais 
svieto primurdyta, į kurią jau gyventojai su savo turtais buvo 
susidanginę; jau įgulės kareiviai tenai susiėję jos ginioti; toje 
rykavo kuningaiksztis . Karjegalius Kazimieras, Jaugaliaus 
brolis. Szalip tos paskūjos pastatė Vytautas abazą, kursai 
kasdieną didinosi, tekant pas jį Lietuviams, kurie, mindami 
jo tėvo dorybę, kasdieną nėriasi su jūmi. Visupirmu ėmė pa
tį miestą vėtravoti tūįtimpos dieną ir naktį, taranais ir pusz- 
komis graudami murus. Szesztąją dieną buvo jau murus rį- 
žęsi versti laukan, bet vos pradedant grautiesi, staigu nežino
ma nei patiems nū kokio lycziaus iszsimuszė liepsnos per zo- 
matus kreivosės pilės. Jū didesnės svieto gaujos tenai buvo 
susikimszusios, jū baisesnis trenksmas ir niukinės bei visūme- 
ninis nūgąstis ir vaitojimas, užvis kad vokiecziai įsilaužę pro 
angas į klajumą pilės, likusius nū liepsnų vienus kirto, kitus 
į gelžinius kalė, neskirdami nei lyties, nei amžiaus, niekšai jau 
nebdrįso tokioje rustoje dienoje begintiesi, 14000 svieto jau jiū 
kardo, jau nū ugnies, su dide daugybe turtų ir prekių, kuriūs 
buvo tenai sugabenę, prapūlė. Tarp kritusiųjų pasiliko pats 
pilės vyras kuningaiksztis Karjegalius, kurį, norintį į augszta- 
ją pilę įsprukti, pažinęs kryreivių kareivis nugalavo, kurio 
per kėlės dienas negalėjo žinoti, kur jis buvo nudingęs.

Nu, kryžeivių kariauna tarėsi lengvai galėsenti kitas pi
les ir patį miestą nuveikti, bet'noris Vytautas savo stambio
siomis puszkomis tūįtimpos murus ardė ir Inglių seidokynijii 
savo guvumu ir drąsybe didės žalas įgubai darė, czionai ji 
augsztojoje pilėje, kurią Mikalionis Maskarovvskis rykavo, 
būdama isz Kandėjų Lenkų ir (indų, bet kaip reikiant mitalu 
apveizėta, niekaip neįsileido, giniodamosi nū antpūlių ir vė
trų, iszpuldama staigu su puszkomis didei krėtė apgulinezius, 
kad tūm tarpu krutanezius savo pilės murus kalstė, jų ardy
mus jauezių odoms (skuroms) ir apynių maiszais kamszė; 
taip jog per 5 nedėles tūįtimpos vėtravodams Vytautas nega
lėjo nieko padaryti su visa savo talka. Aiszkiai, butų dar

(Tol i aus bus.
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Diedai.
(Strijai, senuliai, ainiai)

1 Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Pcryuldė isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

/Tąsa)
Szokantys apskricziai painiojas, dainose ir pažvangoj, 
Pirszlys szokinėk praszo svetelio,
O asz su ranka ant krutinės ir lapei i u m i antroj, 
Nei vieno netarsiu žodelio!
Tad ji su savo anibliszka gražybe: 
Sveti mano, tars: pavelik te dasižinosiu, 
Isz kur ateini,-kas esi? — Asz neatbylosiu, 
Tiktai mesiu ant jos akies smarkybę, 
Baisios gyvatės akimis subarsiu!
Isz krutinės į akis sueis pekla baisioji; 
Tegul buu akla, negyva, kaip Ūla szaltoji; 
Žvilgterėjimu perdėm ją pernersiu! 
Jos blakstienas ėsiu, kaip durnai peklos, 
Ir ant amžių paliksiu misliose galvos; 
Skaistas mislis jos visą dieną bjaurinsiu! 
Ir naktį isz miego tankiai ją žadinsiu.
Lengvinus su jautrumu:
O ji taip juntanti, taip pigiai j antroj i, 
Kaipo pavasarini pūkai ant žolelės, 
Kūrins veikiai nupuczia mažiausia vėjalis, 
Ir rytmetį nurenka rasa szlapioji. 
Kožnas mano jautrumas ją pajudins^, 
Kožnas apiasztrus žodis ją neramina, 
Szaszėlis liudnasties mano jos džiaugsmą gesina, 
Suvienyta duszia jausmus sav^ pažins! 
Ką viens mislijo, tai atminė antrasis, 
Cziela esybe suvienodyti mes gvaldžiai, 
Veide aiszkinasi zerkolas tikrasis, 
Szirdį musų matėm, kaip skaistose upėse, 
Koks jausmas akyse mano sublizgo szviesiai, 
Tai lėkiumi szviesios versmės 
Nueina prie jos szirdies,
Ir atgal pagrįždama, apent blizga akise. 
Ak! taip ją mylėjau!...
O dabar bauginsiu, 
Prakeiką paveikslą, mylintį dabinsiu? 
Kam? ko nū jo noriu? — A, pavyda lėtoji! 
Kokių peržangų ji dasileido?
Ardvimaniais žodžiais prigaudinėjo mylimoji? 
Ar masino manę j ūkais veido, « .
Arba neteisią iszžiurą rodė jos skrostai? 
Kurgi yra anos prisiega, koki prižadai?
Ar nors per sapną kokią viltį nū jos gavau? 
Ne! ne! iszsimanytus monus gaivinau, 
Pats tūs nūdus taisiau, nū kurių dabar padukau. 
Kam tas padūkimas? Kokia prie jos tiesa? 
Kas už paniekįtą kalb ir kas su manimi? 
Kur didelės dorybės, darbai szlovės szviesa! 
Nieko! ak vieną meilę turiu su savimi!
Pažįstu, kad drąsiais norais nenusikaltau, 
Neprasziau, kad manę savotarpiai mylėtų; 
Tiktai mažiausio patėmjimo maldavau,

Kad ji su manimi visad būti galėtų;
Nors kaip giminaitė, kaip sesutė su broliumi, 
Dievas liudytojumi mano, kakdincziaus tūmi! 
Kad kalbėcziau: regiu ją ir vakar macziau, 
Ir ryto asz ją apent regėsiu, 
Labą rytą dūšių, prie stalo sėsiu: 
Ak, kaip bueziau laimingas!
Paskui pertraukos:
Asz karszcziūju perdaug be malonės! 
Tu giliais pavydingų akių sergemoji, 
Matyti neleidžia be koronės!
Liepia atsveikįti, likti tavę brangioji. . .
Su gailescziu:
Jus nežinote žmonės isz akmenio kieto! 
Kaipo smertis pustelnįko yra sunkioji! 
Mirsztant, į svietą žiuri pats vienas ant svieto; 
Jam neužspaudžia akių ranka prilankioji, 
Žėlavos sueiga neaplinks tos lovelės, 
Paskui grabą nieks nežengs palaidoti, 
Niekas ant akių neužbers smilczių saujelės, 
Nėra kam pustelnįko apraudoti!
A, kad nors sapne apsireikszcziau tav sykį vieną! 
Kad tu mylimoji ant paminklo mano kanczios 
Žėlavą nesziotumei norįs per vieną dieną, 
Prišoktum jūdą kaspiną prie tovo apvalkos. . . 
Gal aszarėlę skausmo — žvilgterėsi vogtinai. . . 
Ir pamislysi, jis manę mylėjo labai!. . .
Su nūžmiu iszjukimu:
Szalin szauksme moterių, nustok cypti gailingai!
Ar verksiu kaip kūdikis — ir mirsztant žlembsiu garsiai? 
Dangus iszplėszė nū manęs visas bagotystes, 
Bet negal atimti, likusio szirdyj puikumo!. . .
Gyvas nemokėjau praszyti jokio gerumo!
Miręs, nemaldausiu nei jokios milaszirdystės!
Su atsidavimu;
Daryk ką nori, ponia esi noro savo,
Tu užmirszk, ir asz užmirsziu! (sumiszęs) jau užmirszau. 
Užsidūmojęs:
Kaskartas tamsiau didinas aiszkumas jos!
Jau amžinumas pragaro manę apglobstavo, 
Liglaikinį padūkimą paniekinau. . .
Pertrauka:
Ak, ko prie jos duksauju kas karts liudningiau?
Ir numiręs negaliu užmirszti mylimos!
Czia — ot czia ji stovi — asz ją matau, 
Verkia manęs — Ak, kokia aszarėlė tikroji! 
Su gailescziu:
Gustavas tavo jau mirszt, verk mano mylimoji!
Su atsidavimu:
No, toliaus, tiktai drąsiai Gustavai!
Užsikėsėjęs peiliuini, su gailescziu:
Nebijok mylima, asz nieko nebijau! 
Nieko drauge neimu, kū esi gailinkoji? 
Taip — viską, viską liektu tav visai, 
Liektu gyvybę, svietą ir mėginu us szirdclės, 
Su padukimu-
lr tavę!. . . nieko nepraszau, nei aszarėlės!. . .

(Toliaus bus.)



112 Vienybe
Vargamistra lietuvis, ge 

ras, darbsztus ir blaivas, tftjaus 
yra reikalingas. Atsiszaukti 
reikia per gromatą pas kleboną. 
Kun. Zlotorzyskį Pittston, Pa.

Parsiduoda.
Farma 63 akru gerai iszdirbtos 

žemės, su triobėsiais ir visa ukiszka 
padarga ir dailu sodu II unlock 
Thownship Pa. parsidilda pigiai ir 
ant gerų iszlygti, beje už §2,000; 
nū pradžių galima įmokėti pagal 
iszgalėjimą, o resztą mėnesiais arba 
metais su mažu procentu.

Norintiejie pirkti tegul atsiszau- 
kįa ant szio adreso:

Mr. Samuel More
Luzerne Luzerne Co. Pa.

arba i „Vienybės“ rėdystę (10)

Dovanai
SUM 
g«rM aukauta* lai

Gražus 14 tos prabos pa
gedėlis dėl 

, ***ųkiekvieno skait» tojo szito 
Iszkirpk szį 
ir prisiųsk 

savo 
o mes nusių- 

szį puikų, 
•ažintą laik-

i tamstai ji-*

laikraszczio. 
apgarsinimą 
mums, pridU lamas 
pilną adresą, 
eime tamstai 
turtingai pag 
rodėlį per espress'ą dėl pa 
žiūros, ir jeig 
pasirodys lygi s auksiniam, 
nu $25.00, laikrodėliui, už 
užmokėk mums $2.75 ir jis 

bus tamstos. Su laikrodėliu prisiu aržiame mes 
sykiu ir gvarantiją, jog jeigu jis tau stos neužga
nėdins bėgyje viso meto, gali jį atsiųsti atgal,o 
jeigu tamsta parddsl jųjų sz.eszis, tai 
dovanai, 
dusime tik per 60 dienų.

The National Mfg. & Importinį Co.,
334 Dearborn St., CHICAGO, 111.

vieną gausi 
Raszyk tujaus, nėstaip pi ;iai mes par.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Malda knigos.
Aukso Altorius, arba Szaltinis d*n<giszkn skar 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, $1.50.
Balsas Bilandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanttczkos „ 75c.
15į0 Paalrau Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticžkų 75c. 
Istoriszkos doadszkos įtalpos knįyos, 
Gyvenimas Vieszpaties le/.aus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno 4z venc/,la i*ios Marijos Panos 
Sopulej Motyn Diewo ,, ,,
Evangelijos su >uik>*ls apdarais
Gywenimaj Hz.wentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas s/.v. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

• •>c.
15c

20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Istoriškos knyjos snietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
AplinkraMztls k »n l’etravyczians j Vilniaus 

džiakonvstės kuniugus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knigutė kurioje apraszyta 
visi rnuaų prietikiai su lenkaisnu pat

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponas bei žlponė ,, ,, 40c
Žirgas ir vaikas ,, ,, 2»)e.
Vytautas didis Lietuvos kunįgaikeztle uOc 
Apie senovė* Lietuve* pili* „ 10c.

I

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vltoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 1.25c. 
Dunelaiczio pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvyniszkos giesmės — — 5c.
J dkaunos dainos ,, ,, 5c.
Naujos dainos ,, ,, l()c.
Birutės dainos ,, j ,, 10c.
Tėvynainių giesmės ,, ,, 40c.
Petro Armino rasztai — eilės 10c.
Paglrėnų gohtnvės — tvatralisz.ka 10c.
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai nemolas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta p įtrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutė* „Kas teisybė tai ne melas 15c. 

Pasaka apė Szaltabuzius (jiikinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c.
Mužikėlis ,, ,, „ 15c,
Valku kningelė ,, „ 15c.
Ant Nakvynės 5c.
Kaimynų pasaka 5c.
Kaukazo belaisvis 5c.
Kur meilė, ten ir Dievas 5c.
Kas kaltas 5c.
Negirdėta, daigtas 5c.
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztinįką 5c.
Senis Makrickaa 5c.
Vakaras Tilviko plrkteiė 5c.
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszkio Senelio”! / 15c.

Moksliszki rankoediiai ir
kitokios knįyos

Kningadėl iszsimokinimo rokundų 25c.
Knlngadėl iszsimokinimo visasvietlnės kalbos 15c
Apie buvvimą Diewo ,, ,, 5c.
Grlesznlnkas priverstas metavotls ,, 15c.
Pamokslai apie trusą ,, ,, 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
Szkala su kalba ,, ,, 20c.
Prieszauszris ,, ,, 20c.
Kaip įgyti pinįgus ir turtą ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dė lė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $•200.
Naujas elementorius [|8'.»5 m.) apdarytas

su puikiai* paveikslais 15c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

A u Tik >je 2»c, dėl perkupcz'ų po 10c. 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1RIM m. po 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvoncių ir dl 
tižiosios nedėlios, 50c,
Tiesos Zodžel, 35c.
Eiliotos arba kalias j maldingą gyvenimą 50c. 
Pokilis Hzventųjų ,, ,, ,, i5ę.
Iszguldimas metiniu szwenezin

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, n 40c, 
Kas yra griekas? ,, ,, ijc.
Nekaltybė „ „ goc.
Vartai dangaus ,, „ 15c,.
Pekla, arb * amžinas pragaras 75c.
Vrieika yra nu I ti; su iliustracijomis 30c. 
Garsas anie bajsybes Diewo sudo 25c.
Kaktas Į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, ,, 5c.
Kaip Sumeniją nuapakajįtl ,, 15c,
Vadovas j dangų ,, ,, ųpc,
Prisigatavojlmas ant smerczlo ,, ųot. 
Draugija dėl duszlų ,, 5c.
Lletuviszkos mlszloa ,, t| joc.
Kasdieninės M ildos 5C

N~otos dėl partapi/oao.
Varpelis j vak-a*! 30c. Dė lienė į polkai 30c 
Sudiev [mazurk i] •!•><■.

Pa i't iksl ai [ ai>r ozu i ].
Kražių skerdvnė .V»c Paveikslas Gėdlmino 30c 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c

Visokį ėbro-zėllai «n maldelėmis po 5centiis.

iciNriisra-os
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Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių Iki

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Simaao Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraszyta* Siinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Kuropos Istorija su žiamlapials ,, 50 et
Lletuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žeinaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 20 et.
Bolesiawas arba antra dalis Genowetos 30 et
ilu pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo ir piktą augynimą wajkn $1,00. 
Eglė, žalczlų ktrtlieuė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m , du puikus dratnatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25c. 

lllstorije gražios Katrukos ir jos yisoki
,, „ ,, atsitikimai JOc.

ilistorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Naa »oho ir apie Petrą kareivj 20c.

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

Isz po budeli > kalavijo ir Kajim ss, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. 8tag. 40c. 
istorija 8 sptynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 5’>c.
•Jurgis Mitoslawskis — — 80c.
Juozipas Koaiusz ».vskis, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabala* talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pueteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hžstortje isz lajko

,, ,, ponawojimo Neron?^80ct.
Pujkus apraszyinaj tikru ateytiklmu Isz

,, ,, czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnikae angelskoe kalbos neabdar. $1,00 

,, ,, ,, atidarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraazymas apie Dnktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajtne tūry dydeles akis 
Tykra teisybe isz Suwaikn gubernijos 15 et. 
Szwiesa Diewo ,, ,, ,, ., 65 et.
Tltkns Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Witasir Korynna historije isz lajko persekiojimo

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 et.

jtTcAVE ATS JRADE MARKs^r
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTAIN A PATENT f For* 
prompt answer and an honest opinion, write to 
M UNN dk CO., who have had nearly fifty years' 
experience In the i>atent business. Communica
tions strictly confidential. A li nndbonk of In
formation concerniiiK Pntentą 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 Scientific Americnn, and 
thus are brought widely before the public with
out coat to the Inventor. This splendid naper, 
issued weekly, elegantly illustrated, has by rar the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. a year. Sample copies sent free.

Building Kdltiou, monthly. *150a year. Mingle 
copies, ‘2.5 cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN A CO.. Nkw Y^hk. 3(H Bkoadway.

Naujiena, Naujiena!!
Kas isz lietuvių neragavo, Lietu- 

voj0 inuhmaR, buvafsko ala"s? 
Kaip jis skanus ir sveikas buvo; užkaitydavo 
kraują ir szirdį pradžiugldavo. Amerikoje tokio 
alaus Iki sziol nebuvo Bet paskutiniame laiko 
atsirado labai į Jį panaszus, beje LE NK ISZ K AS 
\MEIUKOS ALL'S Jis yra malonus gerti, sal
džiai ru oiztns, sveikas. Taigi lietuviszkl ir len- 
kiszkl sallun'nkal privalo parsitraukti to AMERI- 
KIHZKO POLSKO ALAUS ir savo tautleczlus 
jum! vaiszinti.

KURZEJA & TOBOLEWSKI
The Polish American Brewery

Danville, Penn’a.

PIRMUTINE
UŽEIGr-A-'
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

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

zktoik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą ,,A'A\1Z/(Z 
S K lt It 1 > } N fa Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namust) paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

A. Ossowski,
337 Noble str., Chicago 111/

ATENTS
Pro r i > pily secured.Trsdc-Marks, Copy rights 
r.iid 1.libels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can he

Tikrai Atnerikiszkas LaiKrOflellS.
Iszkirpk rzitą apgarsi

nimą ir prislipk mums, 
prIdudnmas savo pilną 
iulre*ą, o mes prisiusime 
tnv ant pažiurėjitno go- 
rlamdą ir (ikrą Amori- 
kiHzką LAIKKODfiL|, 
kurio nieks iki sziol už 
lo ią pn-kų m-Hiulijo. 
J is yra paaukautas, 14 
prabos n n |4mnt su ti
krai amerikis/.kaiH vidu
riais, ant 2o metų užgva- 
raututas, Ir Iszslžiuri 
ka'p gryno aukso laikro
dėlis uz. Apžiū
rėk Jį express’o oflice, ir 
jcii'n tav patiks, užmo
kė < $7 50 o jeigu ne, ne
mokėk nieko. Prisiųsk 

su orderiu 50c. markėmis už dailtj $3 .'0 11 prabos 
paauksutą lenui įgą, arba prisiusi; $7 5(i mi orderiu 
tai gausi jį uždyką. Jeigu rzuszjs laikrodėliu^ 
uupirktum bei pardutum, tai vieną ga-itum uždy
ką Adressas

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




