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PiyBMth, Pa., io lam.
Žinodami, koksai iždas mu

sų žmonių dainos dėl musų li
teratūros, kalbos ir kitų tau- 
tiszkų dalykų, jau pereitame 
numeryje pradėjome talpinti 
dainas, surinktas Krūpių pa
rapijoje. Mes jųjų turime 
gana geroką skaitlių ir rūpin
simės jas visas per „Vien.“ 
perleisti. Skaitytojai atras 
jose iszlietus savo brolių įvai
rius szirdies jausmus, puikius 
iszsireiszkimus, gražius, jau j 
gal daugumo užmirsztus, žo
džius.

Butų naudinga, kad skaity
tojai, norintiejie pralobti savo 
motiniszkoje kalboje, atradę | 
jose puikius iszsitarimus, nepa 
prastus ir nežinomus žodžius, 
užsinitavotų jūs sav ant kny
gelės, o paskui iszmoktų ant 
ūmenės (atminties).

Dainos nebus sutvarkytos 
kaip reikiant, viena dėlto, jog 
mes jas norime padūti savo 
tautiecziams be jokios permai
nos, o norint prigulincziai su
tvarkyti, reikėtų kur nekur 
mažumą perkeisti; antra, jog 
norime jas talpinti kaip ga
lint, dėl užėmimo mažiau vie- j 
tos, į siauras szpaltas. Atliks 
tai koks mokytas vyras, uorė 
damas jas perspaudinti atsky- 
rioje knygoje.

Sziame numeryje, kaip ma
tote, malonus musų skaityto
jai, pradėjome talpinti du

rengtas.
Galima sakyti, kad tas vei 

kalėlis yra netik originalisz 
kas, bet ir originalu musų Ii 
teraturoje.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Perei

tą syky rasziau apie maskolisz- 
ką komediją S e na p U ės virszi- 
nyko. Turbūt maskoliai nori 
ytaityti Senapilėje savo teatrą, 
kad taip tankiai bando savo 
aktoriszkas pajiegas: į kelias 
dienas po virszinįko komedi
jai, d a tą paczią sąvaitę (ne- 
dėlią) kitas maskolius į takėlė 
vėl komediją, tik kitokiam 
styliuje.

Autorium szios antrosios, 
komedijos buvo pulkaunykas 
17 pulko strielkų (sziaulių). 
Ėjo jis gatve (ulyczia) gerai 
užsigėręs, kaip pritinka mas- 
koliszkam didžiavyriui, na ir 

I galas davė paslysti! Paslydo 
ir parkrito ant žemės, ir tu 
man taip pataikyk pargriūti 
prieszais arklius važiūjanczio 
gatve ukinįko. Laimė, kad 
ukinykas važiavo žingsniu, ir 
arkliai spėjo sustoti, da neiiž- 
lipę ant apgynėjo Maskolijos. 
Paszokęs n ii žemės* pulkauti į- 
kas, kaipo narsus kareivis, 
szoko prie to ukinįko, kursai 
kątik jo nesuvažinėjo. Bet 
ir ukinįko butą taipgi m*1 
szapo. Jausdamasis nekaltu,' 
jis nedavė nė gero pulkaunį-

Ugi sztai, lyg tyezia, atva- 
žiūja ir patsai Senapilės vir- 
szinįkas su savo svecziu — 
prokuroru. Ar neužklups 
pulkaunykas ant jo: kas ežia 
— sako: — pas jus do tvarka, 
kad man — girdi — toksai i *y
skandalas galėjo pasidaryti, 
kad ant manęs visas miestas 
susirinkęs turi žiūrėti ir man 
tokią gėdą daryti! —.

A arnas nekirs varnui į akį 
— virszinįkas liepė zemskiams 
iszvaikyti žmones, kad apstoję 

' nežiūrėtų ir nedarytų pulkau- 
inykui gėdos! Zemskiai ran- 
Į komis ir szoblėms mosūdami 
pradėjo vaikyti žmones, bet 
kur jus iszvaikys, kad ežia 
tokia daili regykla. Kur 
zemskis mosuja, ten žmonės 
pasitraukia kelis žingsnius, o 
kaip tik jis eina toliaus mo- 
suti, tie, kurie buvo prasitrau 
kę, vėl grįžta į savo vietą, 
kaip vilnis vėjo nustumta vėl 
grįžta atgal. 1 ai p zemskiams 
nė nepasisekė iszvaikyti liau

dies.
\ isa ta komedija pasibaidė•’ * <*5

turn, kad" zemskiai pavedėję 
tą žmogų, ties kurio arkliais 
parkrito pu 1 kau kykas, paleido j 
jį, bet paskui neužilgo, kada; 
tas žmogus užėj< į kareziamą, : 
nežinia ar patys susimisliję, ari 
gavę nu ko paliepimą, zems- ' 
kiai antrusyk paėmę nuvedė į

kiek laiko sėdėjo tas žmogus,! 
tik žinau, kad jį paleido nesi-

vakare, sutemus, isz kliubo 
keli girti apicieriai ir pamatė 
žydą, kursai turėjo gražią laz
dą. Lazda patiko apicieriams 
ir jie užsimanė ją atimti nū 
žydo (kaip nū ko pavagi arba 
atimi, tai nereikia pirkti. ...). 
Žydas nedūt, apicieriai jį už 
tai muszti. Ant galo vienas 
isztraukė žydui isz rankų laz
dą ir kirto jam ta paczia lazda 
per peczius, kad net lazda pu
siau nutruko. Žydas paskui 
apskundė tą apicierių, bet ga
vęs 40 rublių „ugadų“, susi
geri no su jūm. Vienok tas 
dalykas atsidūrė pas tyrinėto
ją ir apicierių kaltina už pakė
limą triu kazino. Kiek pir- 
miaus da vienas apicieriua, o 
vis 17-tojo pulko, kirto kelis
syk į žandą ant ulyczios vie
nam urėdnįkui. Visi tie dar
bai Maskolijos apgynėjų tur
būt vis dėl pakėlimo vardo 
Maskolijos. .. .

Maskolijoje ketina atmainy
ti būdą deportacijos (isztrėmi- 
mo). Laikraszcziai praneaza, 
kad jau yra nutarta su mažyti 
siuntimą į Siberiją: į Siberiją 
siųs tik privilegyrūtus žmones, 
t. y. prasi kaitusius bajorus ir 
vyras su universiteto apszvie- 
imu. Dieve saugok nū tokių 
naskoliszkų privilegijų, ypa- 
?ziai kad ketina siųsti tik į 
bjauriausią Sibėrijos dalį: į 
miežius žiemius.

Szįmet neiszsi pildė žmonių 
Patarlė: „Nū grabnyczių

nauju veikalėliu — apysakėlė 
„Podukrė“ ir „Vargdienis tam
pa turtingu“. Pirmoji nors 
ne originaliszka, bet yra graži

kui. Bematant jiedu susiba- , kabydami dauginus. kreiva vėžė“, nės Vasarije, at-
rė, kiti sako, nežinau ar teisy-! Senapilėje, arba gerinus sa- 'žagariui, buvo smarkesnė žie
bė, kad ir apsistumdė po bis- kant szale Senapilės stovi du ma, nek Sausi j e. Szaltis vis 
kutį. Pulkaunykas (žinai gi' pulkai maskobszkų kareivių; laikėsi nū 10 iki 15 laipsnių,

ir pritaikinta prie musų žmo
nių, taigi mislijame, kad skai
tytojams ji patiks, ir jie pers 
kaitys ją su nauda. Antras vei
kalėlis (Vargdienis tampa tur
tingu) yra originaliszkas, pa- 
raszytas dėl naudos musų so- 
dieczių, vargdienių per tūlą 
musų tautietį, kuris dar visai 
neseniai pradėjo darbūtis ant
dirvos musų literatūros, pertai žiuri, kas ežia dedasi, 
nėra ko reikalauti, kad jo vei- ko'-gi butų tos komedijas,

penesnis už ukinįką) gavo ne-■ raiteliai, 9 pulkas dragūnų ir o 12 Vasario buvo 10 pary- 
užilgo tūm virszų, kad užkusė peštinykai, 17 pulkas strielkų'ežiu. Didžiausias szaltis — 
ant jo zemskius, kurie ežia jau (szaulių). Dragūnų nė ne-(19 R., buvo 18 Vasario. Sa- 
ir apspito žmogų. Ir zems-; girdėt i, bet strmkų, kurių pul- ko, kad nakezia buvę net 25. 
kiams nabagėliams užteko nu kaunykas pakėlė tik-ką apra- liet nu tos dienos szaltis „už- 
narsaus pulkaunyko: iszrėkė szytą komediją, ir tarp apiciesdsimuszė“: diena nū dienos 
jūs už tai, kad nedaboja tvar- J'ių yra ne ką geresnių už pul- Ris mažinosi, taip kad 21, 22 
kos. Ant viso to riksmo ir kauniką. (liriukliauja savu ’ ir 23 Vasario paežiam vidur- 
triukszmo susirinko daugybė kliube, o pasigėrę pakelia to- dienije buvo net szilumos po 
žydų ir žmonių ir apstoję ratu kias avantura-. kad jos gėdą laipsniu ir nū stogų varvėjo.

kalėlis butų kaip reikint pa-lnebutų kam žiūrėti?

Ant gali padaryti valkatai, netik 
kad apieieriui. Taip sykį (bus da 

įtik kelios dienos) iszėjo jau

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyba. Mer*



138 Vienybe
kinės parapijoje j u tolyn, vis 
didesni nesutikimai. Rasziau 
pirmiaus, kad vietinis pra- 
baszcziaus,kun. Jagminas, įve
dė į Merkinės bažnyczią lietu- 
viszką giedojimą, už ką mies- 
czionys — lenkai ant jo supy
ko ir davė skundą į vyskupą. 
Dabar, ko tolyn, vis didesnis 
miesczionių piktumas. Skun
dus ant kunįgo kaip isz ran
kovės kreczia. Skundžia jau 
netik vyskupui-, ale ir guber
natoriui ir ne už vieną lietu- 
viszką giedojimą; skundžia 
vyskupui, kad kunįgas spavie- 
dedamas degtinę geria, o gu
bernatoriui įskundė, buk kun. 
J. liepia nukabinėti caro pa
veikslus, o vienoje vietoje tai 
neva pats kunįgas nukabinęs 
caro paveikslą sudraskė. Net 
tūli lietuviai pasižiūrėję į 
miesczionis padeda aniems ku- 
nįgą skųsti. Turbūt nori, 
kad vietoje kunįgo popą m as 
koliai atsiųstų.

Abelnai vargu kur yra tiek 
skundų, kaip czionais. Spė
jo, nespėjo kas kilsteti ką, tai 
kitas, žiūrėk, nubėgęs ir ap 
skundė žandarams, ar kam 
kitara. Už kiekvieną niek 
niekį vieni kitus skundžia ir 
net tiek nesupranta, kad skun
dimas yra labai negražus dar
bas. O kad reikia isz vieno 
visiems laikytis, o ne skųstis, 
tai ežia nė neužsimįk apie tai. 
Kad ežia ir taip sunku vai
kams pas .„daraktorių*4 mokį- 
tis, nės „ucziteliui*4 Drėko 
akis iszputęs, dairosi, ar ne
pamatys kur bemokinant, da 
ir patys lietuviai, kaip tik da- 
girsta kur bemokinant, savo 
kvailume įskundžia brolius. 
Taip Ilginįkūse (Alovės volas- 
ties) žandarai užklupo „darak
torių“ Kiziavyczių bemoki
nant 27 vaikus, nės jiems 
koksai szungalvis užskundė. 
Žandarai atėmė nū vaikų 16 
knįgų ir elementorių, dau
giausiai lenkiszkų. Žmonės 
praszėsi, bet kur tav atsipra- 
,szys: žandarai tu suraszė 
„protokolą“. Antry tojaus

vienas žmogus bėgo da sykį 
pas žandarus praszytis, kad 
užtylėtų, siūlydamas ir maga- 
ryczių. Nors nežinau, ką ji
sai ten girdėjo, vienok taip 
manau, kad bereikalo žygiavo. 
Tai buvo 1 (13) Vasario.

Apie Merkinę miszkai taip 
dyla, kaip sviestas priesz ata- 
kaitą. Kada priesz kokius 8 
metus girių buvo da per pil
nai, dabar net patys žmonės 
pradeda nerimauti, kur ims 
malkas, nės kur pirmiaus bu
vo girios, dabar vietomis vėjas 
tik smiltis žarsto. Žmonės 
baimėje mislija, ar nereiks 
mokįtis durpėmis kuryti. 
Nabagai! jie nežino, kad ki
tur malkų da mažiaus, o kaip 
Suvalkų rėdyboje tai mal
koms retai kas kūrina, vis 
durpėmis, arba kelmais. Bet 
girias vis gi reikėtų pasiezė- 
dyti.

V. Stagaras. 

Nū Papilės (Szaulių pav.) 
žine daeina, kad vietinis ka- 
mendorius kunigas K. D. už 
savo „gerus darbus“, nū pra
ėjusio panedėlio 18 Vasario 
lyg praėjusios pėtnyczios 22 
Vasario per vyskupą Kaulie 
buvo į „karcerką“ uždarytas, 
subatoje 23 į Papilę jau pa
grįžo, o ant rytojaus 25 į pas
kirtą vietą, į Alsėdžius (Tel- 
szių pav.) ant gyvenimo iszva- 
žiavo. Papilyje dabar antras 
klebonas Petras Jurskis yra. 
Senas Papilės klebonas Am- 
brozevyczia isz to rupesezio 
susirgo, prie daktaro nuvažia
vo, naujo klebono į kleboniją 
neužleisdamas. Senam kle
bonui reikia į Papilės Altari
ją kraustytis.

Neseniai į Papilę atvažia
vo isz Jekaterinoslavio, Papi
lės valscziaus ukinįkas, kuris 

, tenai begalo praturtęs, nori 
dabar Lietuvoje nū szimto 
tukstanezių rublių ir (langiaus 
dvarą nusipirkti, bet jam gu
bernatorius ant pirkimo da- 
leidimo nedūda.

Papilės parapijoje, vienoje

apygardoje, rudens laike bo
bos ant vienos mergaitės Z. 
B. pradėjo kalbėti, kad ana 
yra neszczia, kad Spaliaus 
mėnesyje kūdikį gimdžiusi ir 
aną kiaulėms suszėrusi. Užjo- 
vijus apie tą policijai, aseso
rius ir isztyrinėjimo sudžia 
aną tampė, bet tai vis buvo 
neteisingai, nės anoji dar czie- 
lybėje buvo. Negimusį kū
dikį bobos savo galvoje pa
gimdė ir nemirusį palaidojo. 
Po tų visų tansymų, Grūdžio 
mėnesije, toji pati merga, kaip 
jai laikas atėjo, į svirnelį nu
ėjusi pagimdė ir tada tiktai 
panasziai padarė, kaip pirm 
dviejų mėnesių tos bobos ant 
jos kalbėjo, policijai užjovi- 
damos. Dar nežinoma, ar ana 
tą vaiką užsmaugė, ar negyvą 
pagimdė, kaip ji pati pasako
jo. Bet ant tiek buvo stipri, 
kad to kūdikio kūną ant sen
kapių per 50 sieksnių tolumo 
nuneszė, į žemę užkasdama. 
Pagrįžo į tą svirnelį, kur pa- 
lagą atliko ir kaipo ligonė ten 
gulėjo. Nū ryto tėvai ją svir
ne vos tiktai gyvą atradę į 
triobą atneszė, o pravodytam 
daktarui ligonė prisipažino, 
visą teisybę sakydama. Isz- 
tyrinėjimo sudžia su kito pa
vieto daktaru pribuvo, idant 
ją apžiūrėti, bet ją be iszgiji- 
mo vilties slabną rasdami, at
gal nuvažiavo, dėl jos iszgiji- 
mo liūsybę dūdami, o tiktai 
dabar 22 Vasarioi 1895 m. 
policijos uriadnįkas su sotnį- 
ku pribuvo, liepdami tą vietą 
parodyti, kur aną kūdikį pa
laidojo. Iszkasę jį į tą svirną 
nuneszė, kur ana gimdžiu
si buvo. Dabar to kūdikio 
kūnelis tenai po sargyba gel
doje gulės, pakol isz Szaulių 
pavieto daktaras neatvažiūs. 
Daktaras atvažiavęs nusprens 
ar tas kūdikis negyvas gimė, 
ar nusmaugtas tapo. Tada 
bus žinoma ar ji kalta ar ne
kalta, ar ją suims ar dus jai 
pakajų.

Inteligencijos tarpe vyrai 

labai musų kraszte pamažėjo, 
į kitus krasztus iszvažiūdami, 
per tai panų yra daug dau
giau, kaip ponaiezių. Per tai 
nedyvai, kad isz sunkio iszte- 
kėjimo priežasties demorali
zacija pasidaro. Senų ponų 
didelė daugybė netikt Lietu
voje, bet1 ir Latvijoje atsiran
da. Kuržemėje taipojau ba
ronai labai tankiai balius dir
ba, idant dėl savo dukterų ka
valierius pritraukti, bet visgi 
pasirodo, kad ant visų susi
rinkimų daug daugiau mergi
nų, negu berniukų suvažiūja. 
Net baronų smerdai ir važny- 
ežios jūkiasi, kad: „pulku go- 
viii yr, aber įvirsiu maž“ | dau
gel yra karvių, bet bulių ma
žai). Daug yra mergų, noriu- 
ežių isztekėti, bet nėra tekių. 
Ką daryti, visūse dalykūse 
sunku!

Žagarės parapijoje [Szaulių 
pav. | žydas Liunda ant sve
timo, maskolio vardo Marti- 
niszkių dvarą nupirko ir aną 
musų žmonėms dalimis iszpar- 
dūda. Bet žemaieziai galės 
apsigauti, kaip maskoliai da- 
seks ir antskarbo dvarą atims, 
nės niekam daugiau, kaip 
maskoliams pirkti nevalna, o 
ežia pirko žydas po maskolio 
vardu, pats iszpardūti tiesų 
neturėdamas. Keli dvarai 
jau taip į valdžios rankas į- 
kliuvo. Prie to dar nevisi 
lietuviai ukinįkai turi tiesas 
žemės net szmoteliais pirkinė
ti, ypacz tie; kurie savo tarpe 
kunįgus arba augszcziau mo
kytus žmones turi.

44.

— Szaulia pavietas. Vek- 
szniūse pirm dviejų ar trijų 
nedėlių gini no rasztinįkas Nie- 
dzelkis, maskolius, 1) pats sa- 
vę nusiszovė. Užprovyjęs 
striebą, ant lovos atsisėdęs, 
strielbos zamkus atlaužė, 
vamzdžius į dantis paimdamas,

1) Kauno, Vilniaus rėdybojo lie
tuviams nėra daleista gminos kan- 
celerijos rasztinįkais būti, nors tie 
daug goresnes galvas už maskolius 
turi.
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gaidžius su koja paspaudė. | rėkdami, metės bėgti į visas 
Taip kad szuvis eidamas gal 
vos viražų ir smegenis į palubį 
iszneszė.

szalis. Kiti, nebesumanyda
mi kur dėtis, į vandenį pAlė. 
Atbėgus policija į kovos vie
tų ir pamaczius, kad neįveiks

isz Aprikos į miestų Cadiz, 
Ispanijų, bene isztikrujų tapo 
pakilusių audrų ant vandens 
sudaužytas ir paskandytas.

ku bndu nužudytas. Atradę 
jo lavonų jo draugai, 1 1 Kovo,

Užėję vienoje

— Telsziu pavietas. Var
nių kazokams, kurie dabar į 
Plunge ketina iszeiti, o Kražių 
baisybėmis pasigarsino, nd 
augsztesnės valdžios yra smar
kiai uždrausta apie savo dar-I negro nematyti buvo, 
bus, Kražidse atsitikusius, kal
bėti, idant svietui akis užmui- 
lyti buk ten nieko blogo ne
atsitiko. Yra pasakojama, Įsiskirstė į visas szalis taip, 
kad kitų daigtų daugybės tar- kad policija nei matyte neina- 
pe, kazokai atsivežė isz Kražių tė, kur jie dingo, ir nei vieno 
vienų paduszkų, kurių VarniA 
se už rublį žydams pardavė, 
kurioje žydai szimtų rublių 
įsiūtų atrado.

lį, saugodamosi, kad paežiai 
nebimtelėtų kulka į pilvų. 
Baltiejie szaudė be pertrūkio 
per 10 minutų, iki nei vieno 

Dau-

isz dienos naktį, ir todėl szau- 
dikaif pabaigę savo darbų, isz-

kurių tik procentas buvo ne rę jus 
kareiviai.

Garlaivis kasztdja $5,000,- 
000. Apie tų nelaimę nėra 
didelės abejonės, nės paga- 
liaus ant Ispajos krantų tapo I įnirto, kad tAs italijonus, va-

vietų, kame isztikro pasirodė 
jie szeripo nužudytais esu. 
Iszgirdus apie tai liaudis, taip

kai.
Tai kiek turto -van d A pra- 

ryja.

pusių ir ėmė szaudyti, ir ne
žiūrint ant ginimo policijos, 
keturis ant vietos paklojo.

Taip mat Amerikoje tan-
— Pereitų nedėlių Susivie

nytos Valstijos gavo karsztai 
susibūrė su Ispanija ir nežinia 
ant ko pasibaigs. Priežastis 
buvo ta: vienas (Allianca) 

gnr' laivis, plaukdamas pagal salos 
Gubos krantus, susitiko su is 
paniszku.: kareiviszku garlai
viu, ir abu pasisveikino už
traukimu ir nuleidimu savo 
vėliavų. Po to nei isz szio, 
nei isz to, ispaniszkas gaidai- j 
vis paleidžia tris, sykius isz 
kanAlių granatas į „Alliancų“; 
granatos nieko jai nekliudo, 
bet kvakėdamos sulenda ne
tolimoje nA jos į vandenį.

,,Allianca“ persigando ir 
kAveiviausiai traukė tolyn. 
Parvaževus į namus praneszė 
apie tų visų Suvienytų Valsti
jų sekretoriui Greshamui, ku
ris tAjaus pareikalavo nu Is
panijos tam visam užganapa-

ant to syk nei suaresztavote ne- 
suaresztavojo. Muszoje szeszi 
negrai ant vietos tapo užmusz- 
ti, o daugiau kaip dvideszimts 
įvairiai sužeisti. Sužeisti taip Suv. Valstijų prekystės

Bažnyczia|gi tapo keli balti paszaliniai 
tiek rude- 
isz vidaus

Ne-

niekadėjus nubaudžia.

žmonės.

— Freeland, Pa. 15 Kovo.

— Isz Toranto 15 daeina 
žinia, kad Canados protestan
tai, ypacz „Canadian Protecti
ve Association“, iszleido ma
nifestų, kuriame atsiszaukia į 
viso kraszto ukėsus, žinia, 
protestantus, kad jie, isz paš

ras, ant kurio 
komanda savo mokslų parodė, 
nės užgesino. Ant turgaus 
nekuriu dalykų prekės ant 

lasziniai 18 
3 kap., 

10 kiau- 
Sviesto

svarų yra tokios: 
kapeikų, versziena 
jautiena 7—8 kap., 
szinių 30 kapeikų, 
gorezius 2 rubliai.

Varlė.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.

vo.

Į akrutų dirbtuvių | ant upės 
Mississippi prūdo, vietų užėmė 
neapkeneziami negrai. Strai- 
kieriai, idant negrus isz verfų 
iszgyti, pasiryžo su jais, kaip su 
miszko žvėliais apsieiti, beje 
iszszaudyti. Todėl 12 Kovo, 
ūkanotoje, tamsioje dienoje, 
į 600 vyrų, apsiginklavę su 
muszkietais ir revolveriais,

— Jiasiainiai. 
nd virsziaus sziek 
nyje sutaisyta, bet 
pavasaryje bus taisoma, 
seniai buvo ResiainiAse gaiš-1 Pereitų naktį larvAti žmogžu-

vietinė gaisro džiai įsilaužė į graikiszkų ka
talikų kunįgo, Galoviczios, 
klebonijų. UžpAlę du klebo
nijoje gulinezius vyrus Bumu- 
szė iki nejautimo. Plėszikai 
su dinamitu suplėszė kunįgo 
szėpų. Kunįgas. gindamas 
savę, paspėjo iszsprusti lau
kan, apturėjęs ml plėszikų ke
lis lengvus sužeidimus. Plė- 
szikus pabaidė žmonės, kurie 
sukilo, iszgirdę per dinamitų 
pakeltų trukszmų.

I — MtC arinei, Pa., trys 
I Metzingerių placziai iszsiszako- 
jusios szeimynos netikėtai tur 
tingos taps, beje, 15 Kovo ga
vo jos žinių isz Golandijos, 
kad tenai po mirusio jųjų gi- 
minaiezio pasiliko ant $51,- 
000,000 mantos. Tie pinįgai 
bus padalyti tarp 200 Metzin
gerių pamilijos sąnarių, isz 
kurių kiekvienas . gaus po 
$255,000.

Laimingi žmonės! O

atsakymų, tani am a, kad ji ta

nedAš, iki neisztirs tikrai, kaip 
ir dėlko ten tie szuviai buvo 
leidžiami į S. V. garlaivį.

stijos ketina siųsti į Gubų savo 
kariszkus garlaivius ir bausti 
ispanus. Suvienytos V. uorė-

pirkti, ir davė jai už jų ' 
000,000, bet szi nusitiko.

kutinės stengtųsi iszvyti isz 
Canados jezavitus už tai, kad 
jie darų neramumus mokslai-

— Pereitų nedėlių buvo

kiszkose parapijose maisztai,

gos bažnyczios, kur į 200 len-

buvo smar-

z-ija jus iszvaikė; antras maisz- 
tas buvo Ohamoje, Neb., kame 
dvi partijos, viena už kunįgų 
stodama, kita priesz jį eidama, 
pakelė tarp savęs didesnę „ba
talijų“, negu Ereelando len- • 
L--d ba. rodosi, 6 tano snierti-

i. Vietinis kunįgas K- 
<kas, taipgi iszvien kovo- 
• vienam savo tautiecziui 
ė kulkų į paojingų vietų.

kada
netikėtai apstojo isz dviejų 
pusių darbAjancziųsi negrus, 
ir ėmė į j As krūvomis kulkas 
leisti. Negrai persigandę,

— 18 Kovo daeina žinių isz 
Ispanijos, kad ispaniszkas ka- 
reiviszkas plieninis garlaivis 
„Reiną Regente“, grįždamas

______ ir kur tarp len.kų gali būti su-
— Wilxenloir./, Colo., Įtikima“, vienybė, jeigu jau 

Kovo. Priesz kelias dienas paežiu^1 I)ievo namAse taip 
tapo szeripas Hixon brutalisz-'tankiai pjaunasi tarp savęs,
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liedami broliszką kraujo? 
Kaip su tokiais žmonėmis gali 
kitų tautų (lietuviai) vienybės 
laikytis?

— Afaisztas. Nors ispanai 
ant syk buvo numalszinę Cu
bes salos maisztinįkus, ta- 
cziaus dabar jie vėl pasikėlė. 
Cubos gyventojai dėlto nori 
iszsiliūsūti nū Ispanijos val
džios, kad jijė jūs labai me- 
degiszkai spaudžia, uždėjus 
visokius permier didelius tak
sus ant visokių gyvenimui rei
kalingų dalykų.

17 Kovo daeina nū Cubos 
[Kubos] žinia, kad 2,000 in
surgentų pergalėjo 1,500 lia- 
guliarnų kareivių, 300 jųjų 
jau užmuszdami, jau sužeisda- 
mi.

— Troppau, austrijiszkoje 
Silezijoje, 16 Kovo. Eks- 
liodavojo anglių mainose ga
las. Mainose tada buvo 280 
darbinįkų, isz kurių, atsitikus 
nelaimei, 80 pabėgo, o likusie
ji® tapo uždaryti, nės eksplio- 
sija iszėjimo kelius užvertė. 
Iki sziam laikui kelios deszim- 
tys nelaimingųjų iszkasta gy
vais, nors daugiausiai įvairiai 
sužeistais, o negyvų atrasta 
jau 50.

— I^ondon, 16 Kovo. Kur
pių straikas didinasi.

Kurpiai priėszinasi įvedi
mui per darbodavėjus naujų 
maszinų, reikalauja, kad kapi
talistai darbodavėjai aprube-_ 
žiūti skaitlių pasiuvimo j kur
pių, o pertai pakeltų jųjų pre
kę, o paskui ir jiems patiems 
padidintų mokestį ir t. t. 
Darbodavėjai ant to nepristo
jo. Dabartės yra jau į 200,- 
000 suatraikavusių kurpių, o 
rodosi daeis jų skaitlius iki 
400,000.

— Maekolljoje gana sapnu- 
ti ir apie cenzūros liūsybę, nės 
pereitą nedėlią buvo randavai 
apgarsinta, kad cenzūroje jo
kios permainos nebus — ko

kia buvo pirma, 
dabar.

tokia bus ir

— 19 Kovo Romoje szv. tė- ------ —
vas popiežius pakėlė 65 žino- Dėl anylekasėjų szviesybė, o 
gystas į arcivyskupus ir vys- mulų iszyanymas.
kupua. ' Delawaros, Lakavanos ir

______ Wyomingo Valley anglių
— Columbijoje maisztns kompanijų departamentai, ap- 

fcianezia. Pereitų nedėlią 600 svarstę ir atradę, kad elektri- 
insurgentų susimuszė su vai- ’ ka gali geriau ir praktiszkiau 
džios kareiviais, tapo pergalė atlikti darbus mainose, prie 
ti ir 120 savųjų paklojo. ° kurių dabar yra prikinkyti

---------- sztymas ir mulai, nutarė: įves-
Azijutiszka korė.

Nors jau sandaras tarp ky 
nų ir japonų yra daromas, ta 
cziaus japonai ketina nesiliauti 
karevę, iki kynai neapsiskelbs 
pergalėtais esu ir tokias ir to
kias sandarų iszlygas, per ja
ponus padiktavotas, priėma. 
Tarp svarbesnių sudaru išly
gų yra szios: sala Pormoza iki 
laikui turi būti pavesta Japo 
nijai; per tūlą laiką du 
kariszki drūti pertai (Port 
Arthur ir \Vei-IIai-\Vei) turi 
būti japonų rankose; Ko
rėja turi būti tolesiiiai nepri- 
gulminga ir antgalo kynai tu
ri už kariszkfą blėdį $250,000- 
000 auksu užmokėti. Kynai 
atsiszaukė į Maskoliįą, Angli
ją ir kitas vieszpatystes, mels
dami, kad nedaleistų japo
nams jųjų perdaug skriausti, 
ant ko, rodos, Maskolija su 
Anglija pristojo ir maskolisz- 
kas randas prisakė savo ant 
Jūdujų marių esantiems ka- 
riszkiems garlaiviams traukti 
Azijos link.

Kaip kada Kristus mira. ;
Paryžiuje tūlas astranomas 

(žvaigždinįkas) atrado, kad 
1895 metas bus pažymėtinas 
kaip isz astronomiszkos, taip 
ir isz tikėjimiszkos pusės: a- 
teinanezioje Didžiojoje Pėtny- 
ežioje, 12 Balandžio, dangiszki 
kūnai (įvairios žvaigždės), ku
rie sukosi apie saulę, bus aku- 
ratniai toje paezioje pozicijoje, 
kokią užėmė ant dangaus fir- 
mamento dienoje, kurioje Jė
zus Kristus ant kryžiaus mirė. 
Tai dar pirmą sykį nusidūs laike

nū Jėzaus Kristaus mirio, ku
ris atsitiko priesz 1,862 metų.

ti po visus mainų kelius elek
trikus szviesą; mulams nū ka
rų dūti ,,atstauką“, o vietoje 
jų elektrikinę šylą pristatyti: o 
taipgi ir sztymą (garą) nū 
„službos“ pavaryti, o jo vieto
je tągi paezią elektrikinę šylą 
vartoti. Tadgi augszcziau 
minėtų kompanijų mainos, 
apszviestos elektriszka szviesa, 
žibės it daimantų sienas turė 
damos ir jose szviešu bus kaip 
ant oro prie saulės spindulių.

Mulus iszvadus, bet kada tą 
darbinįką nū kruvino vargo 
paliūsūs?. . .

įjeceriai drebėkit. (?Z.) 
Inžinierius Grocer*is iszrado 

taip vadinamą, ,,telegraphisz- 
ką laikraszczių spaudą**, kuri 
ketina užvadūti zecerius prie 
laikraszczių darbūjanezių. 
Iszrasta maszina gali daugiau 
padaryti už deszimtį zecerių, 
nės per adyną 300 eiluezių. 

| Kas įpatingiausio, kad vienas 
ir tas pats laikrasztis galės 
iszeiti tame paeziame laike 
daugeliūse kitūse miestūse. 
Tai darysis mat taip: Mies
tas, kuriame laikrasztis iszei- 
na, bus centras kitų visų vie
tų, kuriose tas pats laikrasztis 

’norės iszeiti. Laikraszczio 
’centre bus visas laikrasztis su- 
’rėdytas, kaip kad ir dabar da
rosi, bet kada jį tam centre 
pradės spaudinti, tai tada sy
kiu, su telegraphijos pagelba, 
padus tą patį laikrasztį visoje 
czielybėje į tas visas vietas, 
kuriose iszdavėjas norės, kad 
jo laikrasztis tame paeziame 

iszeitų. Tosegi vietose

bus įtaisytos elektriszkos ma- 
szinos, kurios padūdajamają 
telegraph)jos keliu laikrasztį 
spaudys ant popieros. Tokiu 
bud u iszei nanezius Europoje 
ir kitur laikraszczius, kuriūs 
mes dabar galime sulaukti už 
nedėlios kitos po iszėjimui, 
galima bus gauti tą paezią 
dieną. Bet ar įvyks tai, pa
rodys ateitė.

— Isz Petropilės. Už nese-
niai mirusį Austrijos ciesoriaus 
brolį Albrechtą, Austrijos pa- 
siuntinis, kunįgaiksztis Lich- 
tenszteinas, užpraszė atlaikyti 
miszias szv. Katarinos bažny- 
ežioje. Miszias laikė 16 (28) 
Vasario Petrapilės suffraganas 
Symanas, su asistavymu klie
rikų Dyasiszkos Akademijos. 
Vienūliktą valandą priesz pie
tus atvažiavo caras su cariene. 
J ūdų pasitiko vyskupas Sy- 
monas: caras pasi vilgė sav 
kaktą su szventintu vandeniu 
ir pabueziavo padūtą vyskupo 
kryžių. Paskui vyskupas 
drauge su kunįgaikszcziu 
Lichtenszteinu nuvedė carą ir 
carienę į paskirtas jiedviem 
vietas. Bažnyczioje jau pir- 
miaus buvo susirinkę daug 
kunįgaikszcziu, ministerių, 
pasiuntinių ir kitų, augsztai 
pastatytų ypatų: buvo net ke
turi kynų pasiuntiniai su 
baltais eziabataieziais, su ilgo
mis, jūdai aptrauktomis, 
skrandomis, per kurių praskės
tus skvernus galima buvo ma
tyti keletą szilkinių szlebių, su 
jūdomis raudonvirszėmis kepu
rėmis, ant kurių virszaus buvo 
digtas bumburas: tų kepurių 
jie nė bažnyczioje nenusiėmė.

Evangeliją ir miszių kano
ną iszklausė visi stati. Po 
miszių kūn. Lichtenszteinas 
dėkavojo vyskupui už atgie- 
dojimą miszių, gražų iszrėdy- 
mą bažnyczios ir gražų giedo
jimą giesmininkų.

Du paskutiniu caru, Alek
sandras II ir Aleksandras III, 
niekad nebuvo ant miszių ka- 
talikiszkoje bažnyczioje szv.
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Katarinos.

— liusiszki jezavytai Ry
me. Korespondentas „Novoje 
Vrenaia“ (N 6 808) pranesza, 
kad ant jo didelę įspaudą pa
darė pasimatymas su vienu 
rusiszku jezavytm „Ar tai 
paprastas daigtas, raszo jis, 
matyti buvusę Szvencziausidjo 
Synodo czinovniką jezavytų 
parėdūse? Tėvas Julijonas 
Astromov‘as papasakojo man 
savo ypatingą karjėrą.

„Geriausiai už visus kitus 
studentus pabaigęs universi 
tetą, jis tapo mylima ypata 
apszvietinio mimisterio grafo 
Uvarov‘o, kuris, neilgai tru
kęs, perstatė jį savo prieteliui 
grafui Protasov1 ui, ober-pro- 
kuręriui Szvencziausiojo Sy
nodo. Ir szitas pamylėjo 
„gabų jauną vaikiną“ ir pas
kyrė jį czinovniku ypatingų 
paliepimų (osobich porucze- 
nij). Tada vertė į pravosla- 
viją 200,000 latvių, žinoma, 
administratyviszkais keliais, 
kaip tvirtino tėvas Astro- 
mov‘as. Jį, kaipo isztikimą 
ir gabų l)protėgė ir nusiuntė 
tenai. Bet jis* iszsipraszė 
trumpą kelionę į užrubežį ir 
iszvaževęs jau daugiaus į Ru
siją negrįžo: tikt vieszpatau- 
jaut Aleksandrui II jam buvo 
daleista ant neilgai atvažiūti 
į savo tėvynę.

Dabar jis jau turi per 70 
metų, bet dar mitras, nors lė
tas, tylus ir persitikrinęs jeza- 
vytas. Jis paraszė keletą k n į- 
gų lotyniszkai, prancuziszkai 
ir rushszkai, gindamas, žino
ma, katalikiszką bažnyczią ir 
popiežių. ' Jis dirbo suvieni
jimo bažnyczių klausyme ir 
pernai dar buvo persitikrinęs, 
kad tas susivienijimas turi at
silikti sziose dienose....... Ne
mažą įtekmę turėjo jis ir ant 
p. Solovjevo, daug raszusio 
apie to susivienijimo reikalin
gumą. Jis dabar yra rekto
rium (t. v. prabaszczium) szv.

1) Prateg(ž)ė prancuziszkąs žo
dis. Įdėt. globamasis.

kata- į jus.

Stanislovo kollegijos, t. y. 
bažnyczios ir namų, priguliu- 
ežių musų valdžiai nū laiko 
apėmimo palaikų po lenkų 
karalių. Kollegijos tikslas — 
dūti per 8 dienas pastogę ru- 
siszkai — lenkiszkiems
likams, aplankantiems Rymą.

„Jis man pasakojo da, raszo 
toliaus korespondentas, kad 
ne per jį atvirto į katalikystę 
nekuris jaunas (26 metų) pra- 
voslavnas kunįgas isz žemojo 
Novgorodo; tas neseniai, ant 
pasistebėjimo viso Rymo, per 
valandą ir 20 minutų klūpo
damas priesz popiežių ir pa- 
bueziavęs jo tradicijonaliszką 
cziabataitį, kaip vaikas nay- 
viszkas, tvirtino szventam Ry
mo Tėvui, kad ne sziądien, tai 
rytęj — visi rusai jieszkos su- 
sivienyjimo bažnyczių ir t. t.

„Szitą kunįgą, pasakojo tė
vas Astromov‘as, parodė man 
tikt per 20 minutų ir tai prie 
liudinįkų: į Vatikaną gi (t. y. 
popiežiaus paloczių) įtraukę jį 
rusiszkos damos.... ?“

Szitą korespondenciją at
kartojo ir daugelis kitų ru- 
siszkų laikraszczių. „Mos- 
kovskija Vedomosti“ prideda, 
kad tas jaunasis kunįgas dar 
neseniai tikt pabaigė dvasisz- 
ką akademiją ir priguli prie 
prakilnesnių giminių. Jis 
dar n ep r i ėmęs katalikystės, 
pertai dvasiszkos jo valdžios 
kūgreieziausiai reikalaują jo į 
Rusiją....

A. A.
------ i-------

PODUKRE.
Pasakojimas isz kalbiniu szvenczm.

(latv. Įtaruszė liet. g. L.)
„Zelenėkūse, kaip rodosi, 

nebus linksmios kalėdinės 
szventės“, medsargis Mežinis 
sznekėjo į daktarą, kurs jau 
kūpė arkliui ant nugaros ir 
rengėsi joti szalyn.

„Hm. — apžiūrėkite tikt 
gerai ligonį ir kas valandą de
kite po arbatinį szauksztelį 
užraszytų vaistų (liekarstų). 
Mažytė dar gana yra drūta;

galima pasitikėti, kad ji isz 
laikys. Szią naktį liga ar 
sziaip ar kitaip turi persikeis
ti! Man dar reikia apžiūrėti 
ligonius Užpurviūse, bet grįž
damas dar apsilankysiu pas 

Likkit sveiki!“
„Sziąnakt ligai ar sziaip ar 

taip reikia persikeisti“, med
sargis patylom pats sav szne
kėjo, prisižiūrėdamas kury n 
szonan daktaras nujoja ir veik 
girioje szis pranyko. Sunkiai 
atsidusęs įėjo stubon.

Prie lopszelio (vygės) sėdi 
moteriszkė, nuliūdimose isz- 
blankusi. Ji pakelia akis, 
pilnas aszarų, ir žiuri į įėjusį, 
kaip ko užklausdama. Tad 
ji užsikniaupė ant ligonio, ku 
ris sunkiai kariauja su karsz- 
tine.

Lopszio kojų gale stovi sze- 
szių metų' mergaitė, kurios 
veidelis nelabai dailus. Maža 
iszblyszkusb mergaitė nenusu
ka savo akelių nū serganezios 
sesytės.

„Kodėl tu taip nusiminei 
Darta (Dorota)“, medsargis 
pradėjo ją raminti, „kūdikiai 
juk tankiai serga karsztine. 
Ponas daktaras sakė, jog szią
nakt liga persikeis.“

„Antanai, geriaus eik kū- 
greieziausiai į Liepdvarį vais
tų parneszti!“ pati jį skubino. 
„Eisiu jau eisiu“, medsargis 
atsakė, paimdamas nū sienos 
savo szaudyklę ir permesda- 
m as ją sav per peczius „už 
poros valandų busiu atgal. 
Nesirūpink taip labai apie li
gonį, Dievas dūs sveikatą!“ ir 
pats, dar sykį apsiaszaravu- 
siomis akimis pažiūrėjęs ant 
mažyczio ligonio, iszėjo.

Zilenėkai randasi prie gana 
didelės ir placzios girios krasz- 
to. Czia jau nū senų laikų 
gyveno medsargiai, kurių pa
reiga yra saugoti girią. Tro
besiai gana daliai iszrodo, ir 
kuplus obūlių daržas liudija, 
kad czia gyvena rūpestingas 
namų tėvas, kurs supranta ne- 
vien gerai apsaugoti girią, 
jam pavestą, bet ir medžius

auginti. Szie namai, taip sa 
kant, randasi mažo miszkelio 
viduryje, kadangi szone sodno 
riokso dailios liepos ir didi 
ąžūlai, szale kelio apsodinti, 
kad keleiviui butų pavėsis. O 
tenai už sodno tyvuliūja ma
žas prūdelis, apaugęs glūsniais 
ir kitokiais medžiais, kur va
saros laike žąsys ir antys mau
dosi. Dabar, žinoma, prūde
lis apsidengęs ledumi, ant ku
rio saulės spinduliai atsimusz- 
dami, iszdaro visokius dažus 
taip, jog rodosi, tarsi prūdelis 
yra pavirtęs į krisztolą.

Mežius greitai žingsniūja 
tolyn, nėsa rūpestis apie ligo
nį jį labai skubina. Jis pri- 
guli prie tų vyrų, kurifls gy- 
veninio likimas, taip sakant, 
jau yra apszarvavęs. Kiek
vienas jį pažinta kaipo med
sargį ir be szaudyklės. Vėjo 
api pustą veidą padaro dar 
vyriszkesniu gana kupli barz
da, o jo drąsios ir placzios 
akys rodo drąsybę ir miela- 
szirdystę.

Pirm septynių motų Mežius 
už medsargį atėjo į Zilenėkus, 
atsivesdamas su savimi jauną 
paezią, su kuria tik k a buvo 
apsivedęs. Bet po penkių 
metų ilgo laimingo sugyveni
mo jis tapo naszlys, ir jo pati 
jam paliko vieną mergaitę, 
kuri sziądien stovėjo prie lop
szio. Tai jis antru syk apsi- 
paeziavo. Tegul jam nebuvo 
reikalo gailėtėsi szio antro ap- 
sivedimo, betgi vis szis bei tas 
neramaus radosi jo szirdyje: 
pirmiaus Anytė, pirmos pa- 
czios duktė, buvo daili ir 
linksmi, bet toliaus jos veide
lis pradėjo džiūti ir pati vis 
neramesnė darytiesi; vargsziai 
truko motiniszkos meilės. 
Kodėlgi jo. dabartinė pati ne
galėjo apkęsti mergaitės? Ar 
gi jai szi mergaitė taip bjauri 
rodėsi ir taip atkari buvo?

Tokiomis mislimis apim
tas, jis paežiu laiku pasisu
ko ant takelio Tyrumnėkų 
link, kur už savęs iszgirdo sa- 
vę sveikinant. Jis atsigrįžo
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atgal ir pamatė kokį senelį, 
neszantį nukirstą eglytį dėl1 
szvenczių kalėdinių. Senelis! 
kelis syk apsukinėjo savo me
dinę pypkę ir jūgingai žval
gėsi aplink.

„Labas vakaras, Muronų 
tėve“ medsargis atsakė: „Su- 

* prantu, kad esi tamsta nusi- 
kirtęs eglytę dėl szvenczių.“

„Nu taip, isz visų mažiausių 
eglyczių. Vaikai tėvo nebe
turi, kas gi apie jūs rūpinsis - 
reikia man paežiam tai daryti.“

„Man reikia eiti greicziaus, 
tamsta tėveli kad ir vėliaus 
pareisi. Asz to negaliu dary
ti: turiu namieje ligonį; turiu 
skubintiesi į Liepdvarį, kad 
greicziaus vaistų parneszti dėl 
ligonio.“

„Ką tamsta sakai! Ar ne 
bus tikt Anytė?“

„Ne, — mažoji Elzytė.“
„Tai tamsta skubinkis!; bet 

‘grįžtant namon pasiimk sav 
kokį žmogų, kadangi mes szį 
vakarą sulauksime didelės 
pūgos! Pasižiūrėk tiktai, ko
ki antai ten už girios žili ir 
aptemę debesiai — pažįstu tūs 
gerai, sziądien sulauksime to
kios pūgos, jog dangus su že
me kausėsi!“ senelis sznekėjo 
atsitolinancziam medsargiui, 
kurs kūgreicziausiai skubino
si, bet paskutinius žodžius gir
dėdamas apsistojo. „Taip,
taip asztūnesdeszimts metų 
nėra viena diena — esu daug 
ko prigyvenęs: vaikams visos 
apylinkės daktarai ir aptieko- 
riai negali daug ko gelbėti — 
tas geriausiai, kaip mylimiau
sia Dievulis tiems dūda svei
katą! Szį szventą vakarą pat
sai Dievas rūpinasi apie ge
riausius vaistus. Tenai antai 
riokso senas kryžius, pasta
tytas dar musų seno pono; ir 
prie szio kryžiaus —- jau bus 
dvideszimts metų atgalios — 
kalėdinių szvenczių naktį ra
do suszalusiu du vaiku. Ak 
— Sparvenų Elzei — amžiną 
atilsį jos duszelei — pasitaikę 
tą patį vakarą eiti taja vieta, 
ji girdėjusi atokiai nū savęs

vaikų verksmą'ir už valandė
lės gražiai givdanczius. Ko 
Dievas nori, taip stojasi — 
vaikai paskui buvo atrasti su 
szalę ir toje vietoje tapo pas
tatytas prastas medinis kry
žius. Ar tikite ar ne, szie kū
dikėliai pagelbsti nevienam 
nesveikam kūdikiui, jeigu tikt 
prie jų szaukiasi szventame 
kalėdiniame vakare. Toks 
receptas yra geriausias už vi
sus receptus.“

Senis apsistojo savo iszkal- 
bingoje kalboje, matydamas, 
kad medsargis ant paskutinių
jų žodžių patraukė pecziais, 
isztardamas sziūs žodžius: „Ai 
Dievuliau, receptą esu užmir
kęs namieje!“ bėgo seneliui 
>ro szalį ir skubinosi kūgrei
cziausiai namon.

(Dar neviskass.)

Isz lisMszto to Mis
13 Kovo vakare musų pra- 

baszczius pagrįžo isz Shenan- 
dorio Pensilvanijos, kur buvo 
ant 40 valandų dievmaldystės, 
o visas Water bu ris virte virė 
nū panedėlio vakaro 11 Kovo. 
Tada numirė Jonas Kulbokas, 
senas Waterburio gyventojas. 
Regėjosi viskas gerai butų bu
vę, p. Kulbokas buvo kunįgo 
daug kartų lankytas priesz 
smertį ir aprūpintas szv. Są
kramentais, bet niekados kol 
gyvas neidavo į bažnyczią. 
Komitetas parapijos nuspren
dęs padavė praszymą ant po 
pieros savo prabaszcziui, kad 
žmogus, kurs nemylėjo kata- 
likiszkos bažnyczios41* jos nie
kados nelankė, posmercziui 
idant nebūtų nesztas į tągi 
bažnyczią. Žinoma ant to ko
mitetas parapijos atėjo, isz sa
vo ūlumo dėl namų Dievo, 
bet czionai isz kitos pusės la
bai norėjo Gedimino d ra ūgy s 
tės, prie kurios prigulėjo na- 
basznįkas, kad nebūtų užgė- 
dinta nū svetimtauczių, kad 
pasirodys be bažnyczios. Ant 
nelaimės isz dr. Gedimino yra 
daug užraugtų netikėjimo

rangų. Net buvo labai pra
dėję neparapijonai ant gera- 
dėjų bažnyczios rugoti, noris 
neteisingai. Kunįgas padarė 
pakajų greitai ir suprato dau
gumas isz neprigulinczių prie 
bažnyczios, jog jų rugojimai 
ant geradėjų bažnyczios yra 
be pamato. Nės jei katalikai 
nebūtų pastatę, tai kurgi szlu- 
piniai butų atradę bažnyczią, 
į kurią veržiasi, o ant kurios 
nedavė anei cento. Kurie i 
biskį buvo davę ant bažny
czios, tai sako, mums atidūkite, 
ką mes davėme ir tada mes 
sav atsitrauksime visiszkai, 
bet pasirodė, kad Waterburio 
katalikai visiszkai nebijo ne- 
tikinczių, girdėjau savoms au
sims: jei jus savo atsiimsite nū 
parapijos pinigus, sako vienas 
lietuvis, asz jūs pats vienas 
apmokėsiu isz savo kiszenės; 
ir teisinga jo szneka, nės neti
kėliai pas mus visiszkai atsis
kyrė nū katalikų, o tas mums 
dūda didžiausę pasisekimą, 
nės neprigulėdami prie parapi
jos,neturi tarp žmonių balso, o 
per tai visoje parapijoje viesz- 
patauja geriausia rodą ir su
tikimas. Galutinai Jonas 
Kulbokas buvo priimtas į baž
nyczią, kad perstatė tą dalyką 
prabaszcziui geri pavapijonai 
ir naszlė mirusio žmogaus. 
Bažnyczioje buvo viskas kū-
negražiausiai, Gedimino drau
gystė priesz bažnyczią nusiė
mė paveikslą savo draugo dėl
atminties, o kad laidotuvės' 
ėjo pro tą pabriką, kur dirbo 1 
amžiną atilsį nabasznįkas per | 
15 metų^ rėkė ant atsisveikini 
mo ženklo pabriko szvilpynė.

Žinoma katalikiszka bažny- ! 
ežia kaip tikra motina apsėjo 
su savo kūdikiu, amžiną atilsį, 
Jonu Kulboku, nės priesz 
smertį už kelių dienų su asza- 
romis glaudėsi Į>rie tos bažny
czios kaip tikras sūnūs, bet 
daug linksmiau# visiems yra:) 
giminei, draugams ir szv. baž-; 
nycziai motinai, kuris jos sū
nūs visados laikosi tikru ir 
isztikimu ir neužmirszta savo

motinos bažnyczios . . .
A!(t žūti*. 

1

— Pittsburgh, Pa. 4 Ko
vo buvo musų tautiszka szven- 
tė, kurią, isz priežasties sun
kių laikų, ir, jog prastoje,dar
bo dienoje pripūlė, mažai ka
me amerikiecziai lietuviai isz- 
kilmingai apvaikszcziojo, o 
kad ir apvaikszcziojo, tai dau
giausiai sekancziame nedėl- 
dienyje, t. y. 10 Kovo. Taip 
ir mes Pittsburgiecziai, per 
rūpestį musų gūd. prabasz- 
cziaus, apvaikszcziojoine tą 
tantiszką szventę *) 10 Kovo 
su iszkilme.

Ant dievmaldystės žmonių 
prisirinko pilna bažnyczia, 
net, nemažas skaitlius, tu
rėjo stati stovėti. 'Apart lie
tuvių, buvo taipgi ir svetini- 
tauczių. Miszios atsilaikė 
priesz iszstatytą SS. Sakra
mentą. Laike miszių puikiai 
giedojo vietinis koras, suside
dantis isz deszimties vyrų lie
tuvių, apart p. Grajaucko, ir 
deszimties merginų, isz kurių 
visos vokietaitės, apart vienos 
lietuvaitės, kuri taipgi mažai 
ką moka lietuviszkai, bet su 
laiku iszmoks.

Reikia pasakyti, kad musų 
giesminįkai, per storonę p. 

| Grajaucko, savo pareigą dai
liai atlieką, net svetimtaucziai
jūs giria. Po miszių gūd. k. 
Sutkaitis pasakė apie szv. Ka
zimierą didei puikų pamokslą.
Miszparai taip gi iszkilmingai 
atsiprovinėjo!

Pas mus vieno dalyko di
delė stoka, beje, lietuvaiezių; 
taip kad dėl atgrajimo žaislės 
„Pirmutinis degtinės varyto
jas“ negalėjome mes jų ganė
tinai surinkti ir bobutės rolę 
turėjo net vyras grajiti. Rei
kia pasakyti, kad teatras nu
sidavė ir svetimtaucziai pagy
rė, ypacz lenkai. Ant teatro 
taipgi buvo dailintos lietuvisz-

*) I‘lytnoutho lietuviai taipgi tą 
dieną apvaikszcziojo; <> Scrantono — 
4 Kovo. lai buvo rūpestis gini. k. 
M. Pėžos. K.



Tarnai pra-

busrvaževę kunįgai norėjo 
po atlaidų savo draugystės su
sirinkimų laikyti, bet dėl sto
kos laiko ir kitų priežasezių

dos nepadariau, ir yra apgar-7
sinta Organo N 6, jog 30 są
narių užmokėjo
nų posmertinę, o keturi naujai ukinįkų,

Baisi laiD liaMi.
metinę ir vi*; Skaitome evangel i joje

Lietuvininku
kos dainos: „Pipkelė“, „Kur
tu buvai died u k. mano“, „Ant 
kalno karklai siūbavo“, antga- 
lo „Nu Lietuva, nu Daugu
va“... Iszgyrė taipgi kit- 
taueziai ir lietu viszkus dainavi • 
mus, apie kų buvo placziaisve- 
timtautiszkūse laikraszcziūse 
apraszyta,gaila kad apie tai nei 
viename liet, laikrasztyje ne- 
patilpo. Ir. dabartės mūšų 
teatrai iszka draugystė, per

,,Ponas ir
Mužikai“.

rioms: jų mums nei dėl Teatrų 
neužtenka. Todėl gi meldžiu 
jus, lietuvaitės, atkeliauti nors 
kelioms į musų miestų. Mu-

Susivien. reikaluose.
..Susi v.“ vrisiruszė:

3. Bartaszius Vincentas,
4. Szlikta Petras,

S d vieniu i:

1. Prūsaitis .Jonas.

szv.

i i« r/o ivou i ui liūlio^

szirdį skauda, žiūrint kaip lie
tuviai, toki jauni vaikinai, da Vus. [prie czionijksztės kupo 
ir vidutiniszkai apsiszvietę, 
turi savo gyvenimų perleisti 
be jokio ramumo isz stokos lie
tu vaiezių. Nevienas dėl tos
gi priežasties susitūkia su sve
timtaute, ypacz vokietaitėmis.

Ant Velykų laukiame nau- 
io didžiojo 'altoriaus, kuris

1.
o

5. T ra k on is AM t.an as,
G. Lukamas Miatijoszius,
7. Askec Juzas,

szventes

Shendiulodh, l\t.

apart vietinio, sekaųtiejie lie-
- tuviszkų parapijų prabasz

ežiai: K. Burba, K. Szedvy

Maszotas,

isz Read i n go, Maluseckis.
Apart kelių lietuviszkų pa

mokslų, buvo vienas , ir len•

r lenkų gerokas skait 
Per tūs atlaidus szinitai

isz apylinkių, susidrutino dva- 
siszkai ir atliko velykinę isz-

v. vrvizevsKis diin
10. Sakalas Jonas
1 1. Imgauckas Kazys,
1 2. Kamaitis Juzas,
13. Vai nekas Pranas,

16., Akuockas Pranas,
17. Plytnykas Adomas,

‘J

Atsiszaukiu į Moreos 
siv.“ kūpu: geidžia neatbūti
nai nū '■ „Susiv.“ sekr., idant

o

Man rodos, asz jokios klai-

ie dalyke, dėlko kartais gali |szė ukinįk 
egauti nosmertinės pasimirus rauti, bet

me
negauti posmertinės pasimirus 
sąnariui. Aplaikiau laiszkų 
nū kūpos, su vardais, kurie 
užsimokėjo metinę ir posmer-

tinės, o metinę mokestį, 
sav žinai taip raszyk, i

idant tumi 
ežiams, tas
pjūtis, t u kart liepsiu kvieczius 
suvežti į klunų, o kūkalius su- 
riszti j pėdelius ant sudrgini-

kaipo 
žolę, 

tai jau ir ežia baigiasi trys mė- nės tumi patys sav, savo tau- 
nėšiai kaip buvo apgarsyta ; tiszkamjam gyvenimui ir jo 
Organe „Susiv.“, o jeigu pa ! plėtojimui>i kenktume. Pas- 
kvitavojime yra kokia klaida, | tebėtinas daigias vienok yra, 
tai nemano kaltė, nės kaip,jog gera sėkla taip stropiai

užsimoka, ar už sziūs, 1895, 
kas link antros posim utinė

tai taip ii

! <r

veninio

kėjo metinę ir posmertinę, o 
jau laikas perėjo, kaip kons
titucijoje yra priimta.

mažai auga, o c? 7
ir n ošėjam a 

vis randasi, auga ir savo szak- 
uis leidžia.

augancziu

Ji yra
mokanezių metinę ar posmei 
tinę, ir tai sunku iszpildyt

tai su kokiais galima klaidų 
padaryti kur netik nieko ne
galima surasti, ale ir su geru

rie dėl to dirba. Negalima 
pas kiekvienų su laiszku atsi
szauk t i, nės nežinia, ar galima 
bus gauti su gružių imu už 
laiszkus ar ne? Ba jau ir

kokia klaida, tai meldžiu kū- 
noveikiausiai atsiszauk, o bus 
viskas užganėd i n ta.x

*) Czia sakiniai neaiszkus; sunku 
jus skaitytojams suprasti. R.

nors kn-

už jų, mažai ką

ręs, pripažindamas sav tai už

musų broliai

girtu klysteje jie<zkotų sav 
laimės ir jų ten rastų, nės pa-

rai.
gurno
t ės )

Daugiausiai ant blėdin- 
» ir negerumo girtūklys- 
musų broliai lietuviai

jausdami 
tai yra i

drau-

, ale 
ivas,

visai mu-
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bu žmonėms, jog svaiginanti 
gėrymai labai gadina žmogaus 
kraują, tąją brangiausiąją sul- 
tį gyvasties, kepenas, žodžiu 
visą žmogaus kuniszkąjį orga
nizmą; - taipgi temdo ir silpni
na jo dvasiszkas galybes, nės 
in sano corpore, sana mens, 
t. y., sveikame kūne, sveika 
iszmintis. Neužsiimsiu asz 
tų dalykų detaliszku iszrodi- 
nėjimu, nės tai yra phyziolio- 
gų ir daktarų darbas, tikt

tus norus, kurie paskui neat
leistinai reikalauja užganapa- 
darymo, o žmogus girtas, už
pylęs savo proto szviesą ir su
mažinęs savo valės drūtybę, 
beveik visada, progai pasipy- 
nūs, tiems reikalavimams pa
sidės. Kas ardžiausia dar, 
jog randasi prasižengimai 
priesz patį prigimimą. Bene 
mažai sziądien rasime tarpe 
savo brolių ir seserų tokių, 
kurie vartoja violiaciją savęs,

tiszko apszvietimo, tai kasne- 
dėlinis riksmas musų laikrasz- 
ežių, bet musų tautieczių au
sys mažne visai kurezios ant 
to. Sziądien per tą bedarbę 
daug liūso laiko turime, kurį 
galėtume apversti ant apszvie
timo pats savęs, bet musų bro
liams tai nė galvojo, nenori jie 
nublokszti miglos nū savoD
akių, kad geriau matyti gyve
nimo ir ateitės reikalus. Ana 
Chicagoje miesto įtaisytos

sziądien kiekvienam geram tė
vynainiui turi būti skaudu ant

t. y. nedorą 
su savim?

pasielgimą pats mokslainės lietuviams iszsi- turėti 
Nekurie taip da- mokyti angliszkos kalbos, jau daug

žmogui iszpildyti. Jū dau
ginus kas turtų turi, jū tam 
sunkinus apasieiti su anais pa
gal Dievo valią. Kurie tą su
pranta, tie stengiasi surenkti 
tik tokius turtus, kokiais jie 
gali vartoti sutinkaneziai su 
valia Dievo, koki jiems reika- 
ingi dėl jų priderinezio gy

venimo. Vienok ir tie neat- 
putinai reikalingi dėl’atliki
mo žemiszkos kelionės ir už- 
dūtės turtai žmogui nelegva

Jis turi sunkei dirbti,
nuvargti, perueszti ir

szirdies ir gaila, jog tai pikty 
bei mes dar neturime reikalin
go ir atsakanezio vaisto. Ge
rai, neiszpasakytai gerai, man 
regisi, butų, jeigu mes pasi
rūpintume iszdūti kokią knį- 
gutę, apraszanczią populia- 
riszkai sanitariszką pusę ir 
blėdingas pasekmes žmogaus 
sveikatai ir protui, paeinan- 
ežias isz girtūklystės nedoros. 
Be abejonės, tokią knįgutę ne
vienas perskaitęs, liautųsi gė
ręs ir savo brolį pamokįtu ta
me. Isz kur, mieli broliai, 
kilsta tarpe musų tos musz- 
tynės, barniai, nesutikimai, 
vaidai, jei ne isz girtūklystės? 
Kur musų sunkiai, kruvinu 
prakaitu ir pūslėtomis ranko
mis uždirbtas skatikas dings
ta, jeigu ne į girtūklystės balą 
sulenda? Apmislykime ir 
apsvarstykime gerai tą daly-

ro, žinia, nežinodami tai esant 
piktu, įžeidingu sveikatai ir 
nūdėme, o tūli nors ir žino, 
bet įsileidą į praktiką, sunkiai 
gali susilaikyti ir nusikratyti. 
Atmįk žmogau, jog taip su 
savim elgtiesi yra netik t nū- 
dėmė akyse Dievo, ale baisiai 
ir neapsakomai blėdinga, įžei- 
dingą tavo prigimimui, svei
katai, nės toks darbas silpnina 
tavę ant kūno, temdo tavo 
protą, silpnina valę, žemina 
jausmus ir ant galo traukia 
tavę į kvailystę. Tai yra ge
rų daktarų darodyta, kaipo 
tikras faktas. Taigi, lietuviai, 
liaukimės nū to viso,jei norime 
sveikais ir czielais būti!

Trecziūja kūkaliu musų dir
voje riogso prigesusi teisybė. 
Jog Amerikos lietuvių szirdyse 
jausmas doros teisybės yra 
prigesęs ir apsilpęs, be apta-

sziądien apleidžiamos, nors 
daug rupeszczio ir vargo pri
dėjo tūli pakol, jasias iszsi ru 
pino. Mylėkime mokslą, ku
ris tiek jau gero yra padaręs 
ir da padarys žmonijai, o my
lėdami, griebkimėsi spareziai 
ir noriai prie jo. Sziądien 
musų tauta žengia pirm utini a 
koja ant locnos kultūros laips
nio ir nori stovėti greta su ki
tomis,todėl kad ta kultūra, ap- 
siszvietimas butų su drutu pa
matu, reikia mums patiems 
būti drūtais gerais lietuviais, 
patrijotais, mylėtojais mokslo 
ir doros, o ne kokiais isztvir- 
kėliais, supuvėliais ir tamsu- 
nais. Tegul buna sziądien i- 
nio musų gyvenimo istorija 
taip puiki, narsi ir paveizdin- 
ga, kokią musų sentėviai pa
laikais musų pamokinimui li
ko. J).

nukentėti, daug atsakyti savo 
norams ir geidavimams. Sun
ku, vienok galima. Kiekvie
nas žinome ir matome, kaip 
nevienodas, nelygus yra me- 
degiszkas žmonių padėjimas:' 
vienas beturtis, kitas beturtin-
gesnis, arba vienas turtingas, 
kitas turtingesnis, kitas dar 
turtingesnis, ir t. t. Dėlko gi
taip? dėlko vakar, sziųdien ir,
galima sakyti,^ 
musų pavargęs, 
pertekęs, net

ryto, vienas isz 
kitas visoko 

milijonierius?
Užgindamas, juk nei vienas
nieko nearsineszame, visi at
einame, isz medegiszkos pusės, 
lygus, tikriausi kommunistai, 
o pagyvenus daromėsi ne su
lyginimais differentistaiš. Tie
sa, kitas paima jau surinktą 
turtą nū savo pirmbuvių: tė
vų, giminių ir kitų ir taip jau 
nū pradžios savo dienų yra

ką, o taip padarę paliaukime 
tą romiszką ,,Bachų“*) su pil 
nais stiklais garbinę, o tūkart 
patys jausimėsi laimingesniais 
ir busime turtingesniais, kaip 
dabar esame!

Antrūju kūkaliu tarpe 
musų yra bjauri paleis
tuvystė. Jog paleistu
vystė yra duktė ir iszperą di
džios girtūklystės, manding, 
apie tai niekas nepaabejos, 

- kuris pažįsta žmogaus prigi 
mimą ir gėrymo veikmė ant 
jo. Kas nežino, jog gėrymas 
sujudina žmogaus kraują, su
žadina kuniszkus geismus,pik-

rimo, abelnai sakant, galima 
pasakyti, nės, paimkime tikt 
vienintėliai tą dalyką, kiek 
sziądien lietuviai savo broliui 
lietuviui arba ir kittaucziui, 
laikancziam valgomųjų daigtų 
krautuvę, isznesza ir visai ne
sirūpina užmokėti, jeigu kaip, 
tai dar skundžia į sūdą, iszter- 
lioja ir iszkeikia. Savo ne- 
padūk, kito nenorėk, — įsidė- 
kime sav tvirtai ir giliai į gal
vas ir laikykimėsi to, o va
gystė tegul einaszalin! Bet 
didžiausiu ir stambiausiu kū
kaliu gali būti tarpe musų 
tautieczių tamsybe pavadinta.

VarEflienls lamja Mb.
(Prakalba)

Dievas atidavė visas žemisz- 
kas gėrybes žmogui, davė jam 
valią vartoti anomis, kaip jam 
tinka; bet Dievas apgarsino ir 
garsina, ir savo norą arba va’ 
lią, pagal kurią žmogus turi 
vartoti žemisz komi s gėrybė 
mis, jei nori užsitarnauti ir 
amžinas dangiszkas gėrybes. 
Ir taip, žmogus turinti^ kokias 
nors gėrybes arba kokį nors 
turtą, turi žinoti, kaip Dievas 
prisako su anais apsieiti ir

turtingu,bet pažvelgkime atgal 
į praeitę ir pamatysime, kad, 
jei ne jo tėvas, tai senelis, jei 
ne senelis, tai prosenelis, užgi
mė betureziu; prieszingai, ki
tas sziądien tarką neszioji, 
nors keliems metams atgal bu
vo didžturtis, valdimieras dau
gybės žmonių. Kitas vėl 
ežios dienos pavargėlis isztik- 
ro užgimė betureziu, bet jo tė
vas, jo senelis su karaliais sta
le sėdėdavo. Ne reikia dai
ry tisi nei atgal, nei į tolą, ma
tome kiekvienas savo apylin
kėje, savo mieste, miestelyje, 
sodžiuje ir kieme: vienas kila,

*) Bachus senovės romėną girtū
klystės dievaitis. R.

Jog reikia mums mokslo ti
kro, sujungto su dorybe, tau-

taip apsieiti, kaip prisako.
Paskutinis punktas sunku yra

kitas krenta. Pereitą metą 
vaikai pasidalino po lygią da-
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Jį tėvo turtais, o szįmetą vie
nas jau ir d finos kąsnio nebe
turi. Ar ne taip? Kiekvie
nas žinome ir matome, kad 
taip. Kas tame kaltas? Ar 
noroms ar nenoroms turime 
prisipažinti, jog visupirmiau- 
šiai patys (‘same tame kaltais; 
kad patys esame kalviais savo 
ar sunkesnio ar lengvesnio pa
dėjimo. Mažu Dievas vie
nam, ir tokiam paežiam dėl 
jo, prilankesnis, geresnis; vie
nam padeda pats isz savęs 
daugiams turtų įgyti, kitam 
mažiaus, vienam davė tokias, 
kitam kitokias tiesas ant že- 
miszkų gėrybių. Ne, Dievas 
yra visiems, dėl jo lygiems, 
lygus ir visiems davė vienodas 
tiesas ant žemiszkų daigtų: 
prieszingai nesutinka su jo 
teisingumu. Praszancziam 
žmogui Dievas padeda įgyti, 
bet tik tą, tik tokį turtą, kuris, 
atneszdams jam žemiszką 
naudą, atnesza ir amžiną; bet 
žmogus ir be Dievo padėjimo 
surenka žemiszkus skarbus, 
nės ant to jam yra dfita valia, 
ant jų jis pilnas ponas. Taip 
matome, kad turtus sukrauna 
kaip tikri krikszczionys - ka
talikai, taip ir visoki atskalū
nai, žydai, stabmeldžiai ir ant 
galo pikcziausi ir nedoriausi 
isz visų - bedieviai (kuriais, 
ant nelaimės tėvynei ir žmoni
jai, ir isz musų sątautieczių 
jau keli apsigarsino); pasta- 
riejie gi da nesulyginimai 
lengvinus ir greicziaus. Kaip

gui, arba neteisingu keliu 
lengviaus ir greicziaus galima 
įgyti turtą.

Juk pilna aplinkybių ir 
progų, prie kurių, neatbodami 
ant Dievo prisakymų, galėtu
me ežį ar tą prisisavyti, aptu
rėti, įgyti, nepakliudami į na 
gus žemiszkos tiesos. Bet 
žmogus, kuris bijosi ir Die 
viszkos tiesos, atmeta nfi sa
vęs tokias progas ir aplinky
bes, kurios, atneszdamos že
miszką turtą, atnesza amžiną 
terbą, o kuriomis bedievis pa
sinaudotų su didžiausiu 
džiaugsmu, nės žemisz k i tur
tai jo vienintėlė laimė, viene
tinis įrankis, kurifimi gali už
ganėdinti savo gyvuliszkus 
norus. Sunku tiesu keliu į- 
gyti turtą, bet galima. Reik 
tik triusėti, mokytis) ir teirau
tis! nfi gerų žmonių, kurie jau 
turtingi, geriaus gyvena už 
mus, reikia sekti jų pėdomis, 
ir turėsime jūs pasiekti, o gal 
da ir praneszime. Norėdaiųi 
tapti Dievo baimingais, szven- 
tais žmonėmis, mes skaitome 
gyvenimus szventujų, klauso
me skelbimo apie jfis Dievo 
namfise ir rūpinamės) jų gyve
nimus sekti, taipgi turime su
sipažinti su gyvenimais tur
tingų, pertekusiai gyvenau- 
ežių, ir jfis sekti, jei norime 
pa£s tapti tokiais. Žmogus ir 
iszjnintingiausis ne tropis vi
sad ir visur geriausiai ką nu
veikti, jei nepasirems ant da- 
tyrimų savo tėvų, senelių, da-

Margumynai.
Tsz ko susideda oras, ku

riu kvėpujamef Musų oras 
susideda isz dviejų dalių: rug- 
sztadario ir azoto, kuriedu 
taip yra susimaiszę, kaip deg
tinėje (arielkoje) yra susimai- 
szęs spiritus su vandeniu. 
Pats grynas spiritus yra per
sti prus, perdaug degina ir ėda 
burną ir vidurius, pertai ir 
damaiszo prie jo vandenio. 
Taip lygiai ir ~ rugsztadaris, 
nors tiktai jis vienas yra rei
kalingas kvėpfiti, vienok gry
nas butų perdaug stiprus ir 
kenktų sveikatai: pertai jisai 
yra atmiesztas (atskiestas) a- 
zotu, nors szits paskutinis pats 
per savę yra nerei kalingas 
kvėpfiti, nės jis nevalo krau
jo. Mokyti datyrė, kad oras 
susidedąs isz 1 dalies rugszta- 
dario yra 4 dalių azoto.

Kvėpfijant dalis rugsztada- 
rio susivienija plauczifise su 
krauju, o visas įtrauktas į 
plauczius azotas su likusiu 
rugsztadariu iszeina per bur
ną, arba per nosį atgal. Jei 
trioboje, kurios durys ir lan
gai yra sandariai uždarytos, 
susirinks daug žmonių, tai per 
ilgą laiką iszkvėpfis visą oro 
rugsztadarį: liks tiktai azotas 
ir oras pasidarys taip troszkus 
(dusznas), kad žmonės galėtų 
jame numirti, jeigu da ilgiaus 
jame pabūtų. Dėlto vienoje 
angsztoje trioboje nesveika 
gyventi daugy bei žmonių.

dėtų ilgai angsztose, sandariai 
uždarinėtose triobose, galime 
padaryti datyrimą su pele. 
Įleiskime pelę į stiklinį indą, 
arba į stiklinę bonką su pla
tesniu kaklu, dūkime jai ten 
ėsti ir gerti, bet viražų tos 
bonkos arba indo drueziai už- 
riszkime skūra arba stora po- 
piera: pamatysime neužilgio, 
kaip pelė pradės silpti, paskui 
ją apims miegas ir, kada jau 
tame inde suvis neteks rugsz- 
tadario, apalps ir pastips.

Panaszų datyrimą galime 
padaryti su Ugne. Įstatyki
me į tą patį indą (arba bon
ką) uždegtą žvakę ir paskui 
tą indą kfi-nors uždengkime: 
žvakė pati neužilgio užges, 
kada tame inde iszdegs rug
sztadaris. Mat, rugsztadaris 
yra reikalingas, kad kas deg
tų, taip lygiai, kaip kad kas 
butų gyvas. Jei norime, kad 
ugnis gerai kūrentųsi, tai tu
rime pusti ant jos kfidaugiau- 
šiai oro; pertai kalvėse (kuz
iuose) įtaiso tam-tyežia dump- 
le’s, kurios atvaro į ugnį daug 
rugsztadario, ir tokiu budu 
geležis ugnyje greieziau įkais
ta.

Jei koks daigtas dega, tai 
jis vienijasi su oro rugsztada
riu. Nū to susivienijimo pa
eina tiek karszczio, kad de
gantis daigtas pavirsta į anglį. 
Jeigu degįsim paezią anglį, 
tai ji visai isznyks: visa anglis 
susivienijo su oro rugsztada
riu ir pavirto į anglinę rugsztį.

isz dviejų vaikinų, kurifis, sa
kysime, įleidžiame į sodną pa 
siraszkyti vaisių, tas, kuris at
mena, kad jam pavelyta rasz- 
kyti tik nu tokių ir . tokių 
medžių, ir tik nuaugu
sius vaisius, ir taip daro, 
prietam saugojas) pažeisti me
džius arba kitą ką blogą so
dnui padaryti, toli mažiaus 
prisiraszkys vaisių už antrą, 
kuris, neatbodamas ant nieko, 
griebia, plėszia su visomis sza 
komis, su medžiu, bile tik 
prisiraszkyti kaip galima (lan
giaus, taip ir neteisingam žipo-

tyrimų praėjusių sziintų, tilk
sta n ežių metų. Nereikia 
mums jieszkoti Edissonų arba 
kitų per keletą metų augsztai 
iszkilusių turtūse, mes turime 
ir tarpe savo tautieczių tokius, 
kurie turėjo tokį arba ir sun
kesnį medegiszką paėjimą 
kaip mes, o dabar jau toli mus 
paliko, jau gana turtingais ta
po. Jų gyvenimai yra iliums 
geriausi paveizdai. Žemiaus 
ir padfidu trpmpą apraszymą 
vieno paveizdingo gyvenimą, 
kuris, pagal mano nfimonę, 
vertas pasėkimo.(Tolinus bus).

Retai -atsitinka, idant žmonės 
visą oro rugsztadarį iszkvėpū- 
tų ir potam aht amžių užmig
tų: užtai gana tankiai atsitin
ka, ypaez n\iestfise, kad dau
gelis žmonių gyvena angsztū- 
se kambariūse ir kvėpūja 
troszkum oru, kuriame mažai 
rugsztadario; toki žmonės 
tampa silpnos sveikatos, lysta 
(džiūsta) ir lengvai užsikre- 
ežia visokiomis ligomis. Toks 
gy v e n i m as 1 a b i ų-1 a b j a u s i a i

Anglinė rugsztis - tai ne vis 
tiek, ką durnai. Durnai buna 
jfidi, pilki arba mėlsvi, ėda 
akis ir nosį, terszia kiekvieną 
daigtą, kurį dasiekia ir palie
ka sūdžius; durnai darosi tada, 
kada medis, anglis, sziaudai 
ir t. t. negerai sudega, kada 
nevisas dar daigtas susivienijo 
su oro rugsztadariu; anglinė 
gi rugsztis darosi tada, kada 
daigtas visiszkai sudega, vi- 
siszkai susivienija su oro rug-

vodija vaikams. sztadariu: anglinė rugsztis ne-
Norėdami persitikrinti, kas turi jokio ypatingo dažo 

atsitiktų su žmonėmis, jei sė- (spalvos), jokio kvapo: pertai
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146 Vienybe
Trejopas daigiu pavidalais.jos suvis negalima matyti ir 

jausti ir tikt mokyti turi tam Visi daigtai ant žemės yra tri- 
tyczia prietaisas, kuriomis ga- jų pavidalų.
Ii anglinę rugsztį atskirti nū medis, geležis ir t. t. yra kieti 
oro. , ir gana sunkiai dūdasi savę

Galime sakyti, kad ir musų smulkinti. Norint nū jų at
gyvenamas panėszi į degimą, skirti kokią dalį, reikia kirsti, 
Žmogaus kraujas yra sziltas, muszti arba pjauti. Daigtus 
tartum ant ugnies suszildytas, szito pavidalo mokyti vadina 
o nū kraujo suszįla visas ku- kimaus kietais arba kūnais

O kas tą kraują suszil- Jei szmotą tokio
Kvėpavymas. Oro rug- kieto kūno padėsi antstato, 

sztadaris musų plaucziūse vie- arba ant žemės, tai jis gulės 
nijasi su anglim, kuri yra mu- vietoje nesijudindama be jo- 
sų kraujūse; tokiu bud u ang- kio parėmimo isz szalių. Kie
tis musų kraujo, vienydamasi | tus kunus galima sutrinti į 
su rugsztadariu, dega taip ly- miltus arba smiltis: bet pertai 
giai, kaip degtų gryna ang- kūnas neperstoja būti kietu: 
lis; isz to susivienijimo oro jis tikt tampa padalintas į 
rugsztadario ir kraujo anglies daugybę smulkių kūnų, kurie 
darosi sziluma, kuri szildo vis gi yra kieti: supilkime isz 
kraują, o palikusią isz to su- smilczių kalną ir kalnas 
sivienijimo anglinę rugsztį viens sav stovės.
žmogus iszleidžia atgal per Bet su vandeniu suvis kas- 
burną arba nosį. kita: ne tikt nesupilsi isz jo

Stebėsitės gal, iszgirdę, kad’kalno, bet nepadėsi nė ant že- 
musų kraujas turi savyje ang-Į mės, arba ant stalo be indo; 
lį, o nėra jūdas. Bet ir pati nepalaikysi nė saujoje, nes 
anglis nevisa jūda. Kiecziau- liejasi per visus krasztus ir 
sias ir brangiausias už viską iszbėga per mažiausią plyszelį. 
akmū — deimantas, kuris yra Norint vandenį užlaikyti vie- 
szviesus, kaip stiklas ir tan- toje, reikia jį paremti ne tikt 
kiaušiai neturi jokio dažo isz virszaus, bet ir isz visų 
(spalvos),— tai ir ne kas dau- krasztų, t. y. reikia jį įpilti į 
giaus, kaip ta pati anglis, tikti kokį nors indą.
kitokiame pavidale. Į Užtai dalyti vandenį įsmul-

Anglinė rugsztis, kuri su- kias daleles yra suvis lengva: 
sirenka isz žmonių ir gyvulių nereikia nėkirsti, nė pjauti — 
kvapo, o taipgi isz degimoI užtenka kū nors pasemti. To- 
lempų ir žvakių, dideliai ter- 
szia kambario orą.
lengvas būdas ją isznaikyti: 
mat, medžiai, žolės, javai ir 
viskas, kas tikt auga, traukia kio pavidalo daigtai 
į savę anglinę rugsztį per la- kūnais skystais arba skysti- 
pus per isztisą dieną (naktyje 
netraukia): reikia tiktai lan
gus kambario, kuriame gy
vename, apstatyti kvietkomis.
Yra tai labai geras būdas va
lyti užtersztą orą mokyklose, 
pabrikūse ir kitur, kur dau-

Akmū, ledas,

nas.

zą užlaikyti ir nedūti jam isz- 
sisklaistyti po orą, reikia su* 
semti jį į bonką, gerai bonką 
tą užkimszti ir patį kamsztį 
da kū nors gerai užlipinti.

Nekurie gazai gerai dega. 
Tokiu tarp kitų yra gazas, 
kurį žibina ant didelių miestų 

Daro jį isz 
kaitinda- 

uždarytūse 
geleži niū

jūs ten įmestu m e. Jei ugnis 
ta butų da karsztesnė, tai,tie 
patys skystimai pavirstų į ga- 
žus. Toki gazai isz sutirpu
sių geležų, akmenų ir t. t. yra 
ant saulės, kuri ir žemę szildo, 
nors atstoja nū jos per 20 mi-

Nū didelio szalczio visi 
skystimai gali pavirsti į kietus 
kunus. Gyvasis sidabras su- 
sząla tokiame szaltyje, kokio 
Lietuvoje niekad nebūna, t.

kio - pat, kaip vandū, pavi- 
Bet yra dalo yra ir daugelis kitų daig- 

tų: pienas, aliejus, kerosinas, 
gyvasis sidabras ir t. t. To- 

vadinasi

mais.
Ant galo, yra ir toki daig- 

tai, kurių neužlaikysi nė pa
prastame inde, anė pūde, anė 
bliude, nės jie tūjaus 
iszlekia ir iszsisklaisto 
Toki daigtai vadinasi 
garujancz tais, k una is
cziaisiais arba (tankiausiai) 
guzais. Tokiais gazais yra 
azotas ir rugsztadaris musų 
ore; tokiu gazu yra anoji ang 
linė rugsztis. Norint tokį ga-

akmeninių anglių, 
mi jas sandariai 
akmeniniūse arba 
se kakaliūse (pecziūse): įkai
tintos anglys pavirsta į koksą,' 
kuriūs kūrena nekurie kai -: 
viai, o iszėjusį augszyn gazą 
surenka į tam tyczia prietai
sas, isz kurių geležinėmis vo
lėmis varo jį į gatvių žibykles 
(liktarnas). Panaszus gazas 
iszeina isz nesudegusių anglių 
ir mėlynai liepsnoja kakalyje 
(pecziuje); jei jis gauna isz- 
eiti isz kakalio į kambarį, tai 
žmonės jį vadina smalkėmis', ' 
nū jų pradeda skaudėti galvą.'

Tas pats daigtas gali turėti cziaus ukinįkas. 
trejopą pavidalą, t. y. gali bū
ti kietu kunu, skystimu ir ga
zu: taip, ledas yra kietu kunu; į 
paszildžius ledą gausime van- 

' denį, t. y. skystimą; jeigu da 
patį skystimą szildysime, tai 
vandū pavirs į garą, kuris 
taip gi yra gazas. Panasziai 
galima isztirdinti kitus kietus szirdžiai viltis, 
daigtus: stiklą, geležį, auksą Pakol isztarsi žot 
ir t. t., tikt ant to reikia daug pamislyk apie savę. 
didesnio karszczio. Toks 
karsztis yra viduryje musų že , 
mės: užtai vidurys žemės yra 
visas isztirpęs: tenai toks, 
karsztis, kad geležis, ' stiklas, ( 
akmens — viskas akimirkoje į 
pavirstų į skysfimą,

i Grynas spiritus vienok nesu- 
szala. Vienam mokytai pa-

szaltį, kad spiritus pasidarė 
panaszus į drebuczius: tai yra 
ženklas, kad prie didesnio 
szalczio ir spiritus pavirstų į 
kietą kūną, tikt padaryti tokį 
szaltį negalima. A. A.

Patarles.
ė vyžos nevertas, ta-

vęs, kaip žirgą praradęs.
Nū vilko bėgęs, meszką su

tiksi.-
Oi nelaimė: senelis, kaip 

pūdelis, veikiai susikals.
Oželis vos užgimęs, jau žilas.
Pakol duszia kūne, patol

jodama, toliaus
nujosi. 1

Panosėj laszas, pakauszyj 
szaszas.

Paprotys už prigimimą pik- 
jei tikt’tesnis.

*

iszten 
po orą. 
kūnais 
leken-

per ilgas valandas. Dėl tos 
paczios priežasties miestų gat
ves (ulyczias) reikia apsodinti 
medžiais.

GOLD
Filled
WATCH

1)61 padarymo reikalo. PA RIJA VINŽSIM E per dienų tvirtu# paaukafi- 
hujAIIYNĮNIKUS, vertumo $25. ooir 1<X) lo<-. cigarų - už ^5.1)5.

ISZKIRI’K azltų apgareiniiną ir priwių>,k miline, pridtidnmae aavo adre- 
eą, o mes ttijauB prielųeime tnv per eNpreee'n 100 „Porfecto" 10c. cigarų, ay- 

• klu eu paaukeutu adyninjku, vyriezku arba moterlezku, hu galvoke ožeuka- 
mae, gerai eina, drūtai ir gražiui padarytai, ypacz gvarantavotae ant 20 metų. 
Apžiūrėk expr»-ee'<> oillce a-lyninjki| ir v.lgarue, ir jeigu tav paeidaboe, pasi

imk jiia aav, užmokėdama# >5 95 ir kue/.tnė prbduntimo M«h nepardudame vienui ypatni daugiau, 
kaip 3 adyninĮkua ir 3 bakene cigarų, idant visur pragarint! buvo < igarue. Paraezyk tujini mama ir 
prleiųek $5 95, o ganei nu inueų apart adyninjko ir cigarų, dovanai paaukautų lenciugė'Į.

WESTERN UNION M’F’G CO- ‘-81 Wabash Avo. Chicago, iii.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO POILOSOPHIIOS MAGISTRO.

(Tąsa).
į . Tftm tarpu Jaugalius, spaudžiamas uit Czekų, Austrijo- 

nų, Vengrų ir kryžeivių, kurie buvo jau tarp savęs Lenkų 
ūkę dalytiesi .susitarę, dariukūveikesniai jis norėjo taikintie- 
si su Vytautu, kurs tiktai vieno Vilniaus dar neturėjo savo 
rankoje, kaipogi kitų visų krasztų buvo jau valdimieru pasi
daręs ar tokiu jau nū žmonių vadinamas. Darin vos buvo 
Vytautas į Joties pilę pargrįžęs, kaip Enriks vyskupas, Mozū
rų kuningaiksztis, ir klat (jau ežia. Per r.) antrų atvėjį atė
jęs, siulojo vis tų, ko Vytautas norėjo, kursai nebgalėjo ilges
niai benairytiesi: kaipogi tai gavo ko geidė, beje, tapo d. 
Lietuvos kuning'aikszcziu.

Ir nu reikėjo Vytautui kryžeivių nusikratyti, bet nei toje 
dingtėje nestokojo jis nei buklumo, nei guvumo: kaipogi 
apie Szv. Jonų atėjęs su stipriu kareivių pulku, kaipo senas 
bendras, į Joties salos pilę ir tenai pasitaisęs kaip reikiant, 
staigu pagriebęs visas puszkas ir kitus karės ginklus, liepė 
kryžeivius,ir prekėj us vokieczius, kurie tenai gyveno, apkalti, 
meldžionis isz pilės iszvaryti, paežių pilę iszdrevėti ir sudegin 
ti. Paskui pulė žaibų veikimu Gradnon ir tenai .įdėjo didei 
stiprę įgulę, idant naujų pilę Gradno arba Kartino ir Metepilę 
galėtu užimti. Noris kryžeiviai pajutę Vytauto vylių stein- 
bėsi pradžioje kantriai kantresniai, bet negalėdami pilelių 
ilgesniai beanturėti, pasidavė, Vytautas įėjęs kų vien rado 
viskų iszdravėdino, pilę sudegino, o Vokieczius į vergus pa
varė. Jutę artymiejie kryžeivių kamendotai vyjo Vytautų 
į Lietuvų; Vytautas tai nujautęs, sumetė vingį, atsisuko, nu
tykojęs jus anksztime, visus iszguldė, pagal iszmiisztujų skait
lių sprendė kiek buvo likusių pilėse, tai žinodamas pūlė pas
kui ant jų, kurias radęs tenai mažne tuszczias, iszdrevėjo ir 
su žeme sulygino vienų po kitai.

Nu Vytautas tai nuveikęs artinosi Lietuvos buveinę ir 
apsiskelbė Olesnickiui grįžtųs į Vilnių, kursai įvedė jį tenai 
grobiu nuslogūtų, leliojant, ratūjant ir kriksztūjant svietui, 
bei piles jam įdavė valdyti. Tūjau tenai atkeliavo karalius 
Jaugalius su karaliene ir Lenkų tėvūnais. Ilgų laikų kau- 
lijęsiusi, ant galo karalienė, pasidariusi tarpėja, sutaikino 
Vytautų su Skirgalium. Vytautas su savo žmona Ona prisiekė 
už savę ir savo palikimus įtikimai su visais Lietuvos krasztais 
Jaugaliui tarnauti. Vienybę Lietuvius su Lenkais visados 
saugoti ir abiejų tautų prietelius ir neprietelius už vienus tu
rėti. Skirgalius pasiėmė Vytauto bendru būti ir nebsmeig- 
tiesi daūgesniai į Lietuvos sostų, už kų Kijavo urėdystę arba 
Jūdūsius Gudus su visomis apygardomis gavo, kitų viskų Vy
tautas valdyti turėjo; kaipogi Jaugalius, nesakę Vytautui, 
negalėjo į Vilniaus, Vitebsko, Merecziaus ir Grodno arba 
Kartino pilės vyrų perdėti. Trumpai sakant, Vytautas val
dys visų Lietuvų, kaip buvo pirm susinėrimo su Lenkais. 
Visų tų ant raszto iszraszė, pasiraszė ir, apžymėję ūkių žymė
mis, Krokuvos rasztinyczioje padėjo. Olesnickis isztraukė 
isz Vilniaus su Lenkais, o Vytautas paliko bcvaldųs Lietuvų.

Tūm tarpu didis mistras Klaipėdoje būdams pajuto Vytauto 
I vylių, isz apmaudo liepė Konradų Vigundų, jo brolį, su kitais 
vadais į gelžinius įdėti ir jautriai saugoti.

XXXIV.
Aleksandra J Vytautas d. Lū turas kuningaiksztis.

Niekados Lietuva nebuvo nei didesne, nei rimtesne, kaip 
kad Vytautas jų valdė, vyras stropus ir buklus bei valdžios 
geisi us, tuįtimpos ir mažne visados laimingai kariavo. To
kiam vyrui su jo žmona Ona Vilniuje szv. Stanislovo bažny

čioje, kurioje pirm 6 metų Perkūnų dar garbino, tenai vys
kupas Edriejus Vosilko Lietuvos ūkės karūnų sena tautos da
ba su dide iszkilme audėjo. . Visa Lietuva ratavo ir kriksz- 

. tavo nū džiaugsmo, regėdama Vytautų savo valdimieru, bet 
tūli tolymesniai regintiejie lėmė Lietuvai arty m as audras: 
kaipogi Keistuczio sūnūs prakeltas Olgirdo sunams ir jū gfr- 
dojams ne kaip tikriejie Jaugaliaus broliai; szis sėdęs stiprios 
ir narsios tautos soste, jiejie į u kęsus paversti, kas galėjo sty- 
gavoti tenai ermyderių nebusiant.

Isz lauko rodėsi Lietuvos neprieteliai gurstų: kaipogi 
ant Laimos Lietuvių tautos, Padaugavyje brostviai buvo su- 
kerszę su Rygos arcivyskupu, savo valdimieru. Nū senų 
laikų, kaip virsziaus regėjome, brostviai norėdami kuningų 
valsczius ir piles pasavinti, visaip jūs spaudė ir iiovyjo. Me- 
tūse 1366 buvo Danske susitaikinę tarp savęs; bet jog brost
viai to nedarė, ant ko buvo pasiėmę, ir dariu sukilo apent 
kersztai. Kaipogi tarnai arei vyskupo susimokę su brotviais 
pasimetė neturtu ir skolomis, it butu negalį ilgesniai arc.i vys
kupui betarnauti ir jo pilių beanturėti, dariu vienas pardavė 
brostviams, kitas vadu užstatė, kurias pirmu jie į vardų arci
vyskupo valdė. Taip atliko Rygos arei vyskupas nū visų sa
vo pilių ir valsezių. I). mistras kryžeivių norėjo jūs gerūju 
sutaikinti, to dėjęs buvo paženklinęs vietų ir dienų visiems 
suseiti. Neatkankant tenai arei vyskupui, sutarė tūs nukalus 
Liubekos pilės vyresnybių palikti nuspręsti, kurios arcivys- 
kūpąs su pilės durna bei Rygos kanauninkais pasilyginimų 

i sutarė, kurį Rygos kanauninkas gabeno į Rygų jos arcivys- 
kupui parodyti. Bekeliaujant jį brostviai nutvėrė ir į gelži- 

i uitis įdėjo bei paskujus valsczius bei piles užėmė arei vysku
pui; kursai regėdams doros nebsulauksiųs, nemintus su tūlais 
kanauninkais iszsi kraustė į Liubeku. Tenai bebudamš pradėjo 
gūstiesi gromatomis visiems vieszpacziams ir karaliams krik- 
szczionių, skusdamas brostvius Padaugavio ir Parusnio, kaipo 
l)nevertais žmogaus gymies. Už vis nū Vytauto, d. Lietuvos 
kuningaikszczio, ir .Jaugaliaus tais žodžiais atsakė: „kas per 
žmonės yra kryžeiviai, tamstos sveikata žino gerai, jog jie nei 
Dievo baimės, nei svieto gėdos, nei gudos, nei dorybės tur, nei
gi tumi rūpinasi, geidimas jūs kibina, skaugė spito, nežinosi 

; patys ka’ų) dengtiesi, it springinėje vilkai avies kailyje, pa- 
virsziui szvento zokono skvarma vaidindamies), szirdyje visu- 

( baisiausiais yra jiiktadėjais, neturi Dievo žodžio ir tikrosios 
tikybos nei mažiausio krislelio. Mudu būtume seniai jau 
tiems Įiargalviams paskūjį siūtį užsiautusiu, jei tiktai mudu 
popiežiaus įsakymų, kaipo paklusniu sunu, nedrovėtumemosi 
teisingų apmaudų nugiežti.

1) Orig. nukartas, l’orr. f

(Toliaus bus.
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Dainos
Surinktos Krupiu parapijoje, 

Sziaulių paviete.

III
Anksti rytą atsikėliau, 
Nė su vienu nekalbėjau 
Ir nuėjau į stainelę, 
Atsiguliau tarp žirgelių 
Ir atėjo mergužėlė — 
Padėk Dieve tav berneli. 
Žiūrėk, veizėk mergužėle, 
Koksai mano patalėlis: 
Žirgų dangstis po szonelių, 
Žalias szienas po galvelių. 
Žiūrėk, veizėk mergužėlė, 
Kaip dreb manoSbėrs žirgelis. 
Ką tu tekši mano valion, 
Tu drebėsi kaip žirgelis. 
Te dreb tavo bėrs žirgelis, 
Bet asz jauna nedrebėsiu. 
Asz užkirsiu per szonelius, 
Brauksi aszarom skrūstelius, 
Oi berneli, oi jaunasis, 
Katras mudu pergalėsmės, 
Tu su savaja ryksztele, 
Asz su savo uparele. 
Oi, mergele, oi jaunoji, 
Tikrai tavę pergalėsiu. 
Pergalės mano ryksztelė 
Tavo didę uparelę.

Elzė Navogroclcienėy 
Kevelkės^ 12 Sausio 1888 m

Lioterija! Lioteriia!
Jeigu norite iszgrajiti $100 ir pa

aukauti ant statymo Lietuviszkos 
Bažnyczios, Forest City Pa., imkite, 
mieli vięngencz.iai, tikietus ant liote
rijos. Tikietai tik po 50 o. Jus 
galite gauti pas prezidentus drau-

mą Liet. Amerikoje“.
Grajus bus 4 Liepos 1895 m. Fo

rest City Pa.

Lioterijos Komiketas.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltlnis danglszku skar 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, „ $1.50.
Balsas B Uandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,,
1501’salmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų

75c.

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

1.00c.

55c.
10c.
40c.

75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimai Vieizpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo (statymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Hzwenczianilos Marijos l’anoe 
Sopulej Motynos Dlewo ,, „
Kvangelljos snpuikeis apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalia už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. l’etravycziaus l Vilniaus 

džiakonystėe kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką tnes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knygutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkalsnd pat 

krlkszto Lietuvos 
Žlponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|gaikaztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

40c.
20c.
30c.
10c.

Klaidu atitaisymas.
„N .6 Vienybės tarpe naujei 

prisirasziusių sąnarių į vietą 
Jūdkuro, turėjo būti Jftdkū
nas“.

Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuviu gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkoi giesmės — —
J&kaunos dainos „ ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės „ ,,
Petro Armino raaztai -- eilės 
Pagirėnų gob^tvėa -- teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penklose perinalnose, 

15C.

15c.

1.25c.
10c.
10c.

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

15c.

Pujkus apraszyinaj tikru ataytiklnni Ibz
,, ,, czesu wajnos 1803 metu 40 et.

Prawadnlkaa angetekos kalbos neabdar. $1,00
,, ,, ,, abdarytae $1,25.

$1,00.
$1,50 et.

5c.

5C. 
15c.
5c. 

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

50 et.

Eujkus apraszyirtaa apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaldinas „ . ,,
Senowes apraazymae apie Duktery 

,, ,, Eilypo Karejwlo
Sumyszymas arba bajtne tūry dydeles akle 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwleea Dlewo ,, „ ,, ., 1
Tltkne Persų Karalius, „ ,, !
Uiayatanawlk ant to gera] ,, ,, 1
VVltaalr Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos S. per Deoklecljana 95 et.

15 et.
55 et.
25 et.
50 et.

Dovanai.»
Gražus 14-toe prabos pa- 

’aukautas laikrodėlis dėl 
skaitytojo szito 

dP laikraazczio. lazkirpk sz( 
^^apgarsinimą ir prieiųsk 
^jlf^ mums, prldudamas savo 

pilną adresą, o mes nusių
sime tamstai bz] pulkų, 
turtingai pagražintą laik- 
rodėlj per express’ą dėl pa
žiūros, ir jeigu tamstai jis 
pasirodys lygus auksiniam, 
nu $25.00, laikrodėliui, už- 
užmokėk mums $2 75 ir jis 

bus tamstos. Su laikrodėliu prlalnncziKme mes 
Bykiu ir gvarantiją, jog jeigu jis tamstos neužga- 
nėdins bėgyje viso meto, gali j] atsiųsti atgal, o 
jeigu tamsta parduri jųjų ezeezle, tai vieną gausi 
dovanai. Raižyk t h jaus, nėa taip pigiai mes par- 
d&sirne tik per 60 dienų.

Tie National Mfg. & IrajortinE Co.,
334 Dearborn St., CHICAGO, 111.

paraižyta Aleksandro Gužuczio,

20c.

Gyvenimas Stepo Kaudnosio ir kiti naudingi 
skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėniszklo Senelio"]

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Kningadėl lazstmoklnlmo vlsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwltną Dlewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trasą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,, 
Prleszauszrls ,, ,
Kaip |gyti pln|gns ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė azalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.J apdarytas 

su puikiais paveikslais 1
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 1 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1894 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
džioslos nedėlios, !
Tiesos žodžei, 
Viliotes arba kelias į maldingą gyvenimą I 
Pokilis Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas! ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus * ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra niidai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl ,, 
Vadovas Į dangų „ ,,
Prisigatavojlinas ant sinerczlo ,, 
Draugija dėl duszlų ,, ,,
Lietuviszkos miszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Kotos dėl partapijono. 
Varpelis [valca.*| 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 4Oc.

Pa ve iksla i [abroza»]. 
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedim 1 no30c• 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.
— | t J

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemolas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
fllstortje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareivį 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrijotis/.koje dvaiėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėi ,,Kas teisybė tat ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jAkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Valkų knlngelė ,, ,,
Ant N ak .ynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis į

Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztlnįką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrkudė

15c.

20c.

15c.
5.

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

15c.

10c.
10c.

PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas

Edwardsville, Pa

10c

Ir di-
50c.
35c.
50c.
15c.

30c.

sziezia atke
liausi

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

15c. 
40c. 
40c.

alaus gap-
daus, vyno cig 

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

£00 KOS SPAUSTUVES.
detuvos Istorija, nit seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c- 
Judas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žrmaiczių 

paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Kuropos istorija su žlamiapials ,, 50 et
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraižė ktin. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apleka Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genovvefos
Du pujkus apniszypiaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00, 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovhnas Kauno 

pilies 1382 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Hirttorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

Hlstorlje isz laiko Erancnzkos
,, ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. ,40c. 
istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis —< — 80c.
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas

(,'nijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnimus 

ir ant jų reikalaujant] atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Ibz lajko 

„ ,, ponawojUno Nervno 80 et.

25 et. 
20 et.

1,00 et.
11,00, 
20 et.
30 et.

>
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CAN I OBTAIN A PATENTt Fora 
prompt answer and an honest opinion, write to 
MUNN <V CO.. Who have had nearly fifty year.’ 
experience In the patent buainess. Communica
tions strictly confidential. A I In nd book of In
formation concerning Pntents and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientltie books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notice In t ho Kelt* nt Hie A in er ten n, and 
thus are brought widely before the publle 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. #3 a year. Sample copies sent free.

Building Edition monthly, »1.50a year. Single 
conies,‘i,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.. New Yoke, 361 Bkoadwat.

25c.

10c.

30c.

Paveikslas!
Nori gružų tantiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą „KRA/KŲ
Kiek v ienas

lietuvis turintis nors ki birksz.tėlę
v

tautisz.ko jausmo, privalo turėti savo 
numušė paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 emit u.

Ossowski,
337 Noble str., Chicago ill.




