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rustiį žiema, o prasidėjo pava
saris. Pereita žiema nemaža

apsirgdino, ir nuvarė į kapi
nes ant amžino atilsio. Bang 
isz perszalimo priežasties ir 
sziądien dar serga, ir nevienas 
gal turės atsisveikinti su szia 
pašau le. Ypacz nukentėjo 
biedni žmonelei, kurie, gyven
dami prastose skylėtose na- 

užkaitinti, neturėjo atsakau- 

mo savę ir savo vaikų nū d i 
delio szalczio. Mažu pavasa
rio szilta saulė ir draugus vė
jas atgaivins ir sustiprins pa
žeistus szalczio žmones.

Bėda amerikiecziams, kada 
jūs asztri žiema užklumpa: 
stubas sunku užszildyti, nors 
anglių ikivaliai turi, nės jos 
daugiausiai yra pastatytos ne

sukaltos su cviekais isz plonų 
trumpių lantgalių ir per sie- 

Czian as

je ir svetur. Žodžiu, saugo
ir daboja visus jų žodžius, viai iszmėtinėja lietuviszkiems
darbus ir giliai‘įsideda jūs sav ' „amerikonams“ girtūklystę, 
į galvą. Dėlko jie taip daro paleistuvystę, bedievystę ir 
nesunku dasiprotėti: sulaukė tinginystę. Kas link girtūk- 
savo brolių, kurie perbuvo po lystės ir tinginystės, tai dar 
keletą metų tolymoje svetini- pusė bėdos, nės ir Lietuvos

vieszpatauja liūsybė, žydi pra- ir dar labjau siurbtų alų ir 
monystė ir randasi- daugybė degtinę, jeigu butų geresni 
visokių įstrigimų, mokslo vai
sių vartojimų, apie kuriūs 
žmonės Lietuvoje dar nei sap- 
nūte nesapnavo. Svetimszaly- 
je, kurioje kiekvienam mokslo 
durys yra atviros. Taigi no
ri tie senosios tėvynės gyven
tojai nū savo „amerikonų“

mokinti; nori žiūrėti į jūs 

miszko gyvenimo. Bet ant ne
laimės, j i e j i e ta n k i ų ta n k i a u s i ai 
datyrsta tik apmaudą, nės pa
mato, kad tie „amerikonai“ 
amerikiszkos civilizacijos, kul
tūros tik szukszlus ir purvus 
prisisavino ir parneszė jūs į 
savo tėvynę, o nepaezią civi
lizaciją, apszvietimą. Liūdnu 
tai ir labai Ii minu, nės tai ant

Labjausiai Lietuvos lietu

»

laikai, turėtų pinįgų. Ame
rikonai nėra tinginiai, nės ir 

pragyventi turi dirbti, ir kar
tais labai sunkiai. Jeigu jie 
Lietuvoje nenori prie darbo 
eiti tai dėlto, kad, turėdami 
pinįgų, nori pasiuliavoti, o 
paskui vėl į Ameriką grįžti, 
arba jog tas darbas jųjų aky
se rodosi visai neapsimokantis. 
Isztikro gali būti sunku ir 
graudu amerikiecziui dirbti 
per visus metus nū saulės už
tekėjimo iki nusileidimui už 

kad jis Amerikoje daug leng
viau uždirbdavo kartais per

Bet ir mažiausia pasižymė
jimas „amerikonų“ paleistu- 

lės, ant kūno, bet turtingi, 
sveiki, nesupuvę ant dvasios. 
Neplatinkime tarp savo bro- 

dvasią neprigulmingumą, sa- 
vistovingumą. Dūkime jiems 
pažinti skyrių laisvos žemės 
gyvenimo ir žemės prispaus
tos, persekiojamos.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų vėdylta. Vai

siai manifesto (juk kiekvienas 
daigtas turi sziokius ar tokius 
vaisius) — tolyn vis gausesni. 
Žinoma kad obelis gali iszdūti 
tik obūlius, ant gruszios me
džio auga tik gruszios (krau

po didelis apgavimas, ir vai
sius atnesza nemažiaus kar- 
ežius.

Manifestas apgavimas? pa
klausit. Nu-gi kas, kad ne
apgavimas, gal, sakysit, gera- 
dėjistė? Tai jeigu caras su

smaugęs geležine ranka, sako 
garsiai: ve, kiek jiems dūdų 
geradėjyszczių, nė ant jauczio

1 antrai ir daro, žemina mus visus jųjų 
akyse. Mes amerikiecziai

nedovanotinas, jis jūs dėl jų 
užmusza. Žinoma, tankiai se-

laikus, kasmet

isz įdėt u vos j Ameriką. Tai 
pogi nevienas szimtas par

nają tėvynę. Daugiausiai, ži
noma, grįžta pagyvenę keletą
rnėtų svetimszalyje „lietuviai 
amerikonai“ ir da prie skati- 

idant pama- 

pasisznekėti. Žiuri į jūs 
szimtai žmonių, viens kitam

in irstei i us

ba geri aus,

Jin akyvumu senąjąv

sakyti, netiek dėl savęs, kiek 
dėl savo brolių po maskolisz- 
ku jungu vargstancziii. Bet

‘ bedievystėje ne- 
nės jie žino, kad
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nesz, jeigu mes jųjų akyse tu- gana amerikiecziui isztarti žo-

riausią knįgą ir

dievio darbas? Be abejonės, 
k isz ją daugumas n ė per v este

a
nasziai Lietuvos lietusiai pra- ; tai dėl vardo visos 
dėtų ir su visais amerikiszkais. lietuvių, dėl 
lietuviszkais laikraszcziais irisų tautos.

ką jie knįgomis elgtis, jeigu mes pas Pargrįžkii
įamie-ijūs nustotume gero vardo. [tėvynę netik retūti, kaip bite-Ikur manę miegantį, užgultų,

liūsiau pa

ties.
Buk kaip nebūk, bet mums 

reikia nū to viso labai saugo- 
: tis, jeigu ne dėl savo vardo, 

A merikos 
naudos visos niu

neliaudamas turn tarpu mus 
mindžioti ir smaugti, ar atsi
rastų nors vienas toksai mul
kis, kursai pasakytų: Dieve

rp n1 uni

atsiranda, teisybę sakant —■ 
nedaug, tokių, kurie mini apie 
caro „loskas“* Kas apie ma
nę, tai tegul caras sugrąžįtų 
man, na, netik man — ir vi
siems lietuviams, pilną liūsy- 
bę, ir tai nebueziau per daug 
dėkingas. Kad tą geriaus pa- 
aiszkįti, parodysiu per pa-

lai:

. . ar-

»
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vieną „negražiai pabaudė“. 
Ex fructu arbor em coynosci- 
mus.

Neseniai ant Szunskiį (Se- 
napilės pav.)/kapinių tyrinė-

Baranauckai numanė, kas ten 
dejūja. Kada po trijų dienų 
niekas daugians nedejavo, Ba
ranauckai sujieszkojo rugiūse 
negyvą vagį ir niekam nema
tant palaidojo jį. Bet nil tos 
paczios dienos Baranauckų 
namūse pasidarė baisus beldi
mai: kada lieka grinczioje 
tik ‘’vienas žmogus, tai ant

** . . " "
susirisztų ir taip atėmęs ml 
manęs galę pasiprieszinimo, 
imtų ant galo muszti, spardy
ti, spjaudyti, o kada asz ne- 
iszkęsdamas imeziau dusaut ir
dejilti, da labjaus manę kan- Itojas su daktaru atkasė per 
kytų, kaip dabar caras su mu- žiūrėti kunilį antrų metų ku- 
mis daro, ką netyliu. Tegul dikio. Buvo paskusta, kad 
paskui skaitytojas manę susi- tas vaikelis numirė ne savo 
mislijęs paleistų, ar bueziau smerezia. Skundas pasirodė 
asz jam už tai dėkingas? Ne- teisum: vaikelio rado sulau- augszto rodos kas;bėgioja; už- 
pervirsz; geriausiam atsitiki- žytus kaulus rankelių ir į- 
me pasakycziau: „aezių Ta- lausztus szonkaulius. Iszėjo 
mistai, ką galėdamas manę ii- ant virszaus baisi teisybė, 
giaus kankyti, paleidai, bet Tula prasižengus mergina, sa- 
szimtą sykių bueziau tav dė- vo sūnų, minėtąjį kūdikį, pa- 
kingesnis, kad manęs .butum davė augįti vienam liūsinįkui, 
visai neužkliudęs!“ Caras, suderėjus apie 10 rublių už 
arba geriaus, carizmas mus maitinimą per metus. Tas 
taip spaudžią, bet apie tokį liūsinįkas, žmogus baisios szir- 
prakilnų paleidimą nė sapne dies, pinįgus norėjo paimti 
nesapnūja, o mes, neiszmanė- bet vaikelį augįti bodėjosi, 
liai, džiaugiamės isz jo malo
nių! Ir da kada mus apgau-

i dinėja savo neva-dovanomis - 
manifestais, mes gatavi del
nais ploti. Neginu, kad tru-

* pūtis yra naudos ir isz mani
festo (amnestijos), ypaeziai 
dėl tų, kurie iszbėgo į užrube- 
žę nū kariumenės, bet nė blė- 
dies, 
budu nemažiaus. 
nifesto dovana, 
80.

Paklausykim,
•v iszk i u raszo: 
f estu i,

>

Prasimanė jį nužudyti. Nu
laužė isz pradžių nekaltam 
kūdikiui ranką, bet ta sugijo; 
laužė kitą, ir vėl sugijo. Tik 
kada tas baisus žmogus sulau
žė kūdikiui szonkaulius, tas 
numirė.

kiek man rodos, jokiu
Vagys, ma- 

visiems įsigri-1 kitiems tokias baisias pasakas,

— Vilniaus rėdyba. Czio- 
nais žmonės pasakoja vieni

bet vos tik ateina į grįczią, vėl i 
ant augszto baisus bildėjimas. 
Kada grinczioje dauginus 
žmonių — niekas nesibalado- 
ja. Naktį, kada visi su miega 
nežinia kas sunesza visus in
dus: bliudus, szauksztus, gel
das ir t. t. ir sukrauja į vieną 
krūvą, vienok nieko nesiimu- 
sza. Da didesni prajovai pa
sidaro, kada visi vasarą iszeina 
į laukus dirbti: parėję randa 
priemenioje po balkiu paka- 
bytą už kojų, nugara žemyn, 
jautį. Vos visa szeimyna jį 
nukabina, randa gyva, o kada 
nuvaro į tvartą („dangtį“),

viena kaiminka žiuri — atei
na blekorius. Priėjęs prie jos 
kokius 5 žingsnius, smarkiai 
szmėgsztelė pro ją, tūm tarpu 
pragydo gaidys. Iszsi gandus 
žmona parėjo namo, an try to 
jaus pasakojo savo atsitikimą. 
Nuvėję žmonės ant kapų rado 
žydą gulint ant virszaus kapo 
(mat nabagas blekorius gai
džiui pragydus nespėjo palysti 
po žeme), o kape buvo tokia

Tūli pradėjo kitiems aiszkįti, 
kad „neczystas dūkas“ žydą 
neszioja, dėlto nukirto jam 
galvą, o subinę ir gerklę už- 
kimszo, nės yra toksai pada
vimas, Kad pikta dvasia į 
žmogų tik per gerklę, arba....
pasturgalį gali įeiti. Nil to 
sykio blekorius dadgiaus ne- . 
sivalkiojęs naktimis po mies
telio gatves.

Mielas skaitytojau! reikėjo 
szių dviejų pasakų priesz nak
tį neskaityti, (pasarga neatsa- 
kanczioje vietoje Zee.), bet 
jeigu perskaityta — ne ką da
rysi, tik meldžiamas netikėk 
nors į jas. Kur žmonės apszvies- 
tesni, tokių pasakų nė nepasa
koja visai, tik Vilniaus rėdy- 

,l—j- tokių galima

Kada vakare gena namo- gal
vijus, tai tarp jų pamato ne
pažįstamą žalą jautį, kursai, 
davarius arti namų, isznykda- boję daugybę 
vo isz akių. Katrie žiūrėdavo iszgirsti. 
į tą jautį „ranką prisidėję prie; 
kaktos, priesz saulę“, tai ma-1 -—
tydavo ne jautį, tik žmogaus Apie /lenininius ir kitur 
paveikslą. Ir taip buvę tos Lietuvoje tūs lietuvius, kurie 

ai, pakol lavoną isz Amerikos pagrįžo „ameri* 
vagies neperkasė i konais“ vadina,; bet apie anils 

labai blogai žmonės atsiliepia, 
sako, kad jie su mažu iszėmi- 

yra tinginiai, laidokai, 
jei ne paleistuviai, be tikėjimo. Pa-* 

, naszus jie pasidarė į smulkius 
nu- bajorus, kurie nors biedi ir

! kad? priesz naktį net baisu 
ką nū Pil- klausyti. Ir netik patys tiki,

„Dėkui mani- bet su kiekvienu gatavi gin- 
nės pas mus vagysta czytis, kad taip „buvo“.

ant vagystes, didi plėszimai, o Sztai dvi tokios pasakos isz
net ir szunų korimai!“ \Jezno volosties (Trakų pav.):

Toliaus raszo, kad vagys, Dar laikūse caro Nikalojaus 
per manifestą isz Kalvarijos I pabėgo isz kariumenės vie- 
kalėjimo paleisti, kad geriaus nas kareivis, ir pristojo pas 
prisitaikyti prie arklių, pir- vieną ukinįką Paverknių so- 
miaus szunis pavogę iszkaria, džiaus (Jezno vol.). Tas pa

bėgęs kareivis iszmoko, ko 
greieziausiai galima nū mas
kolių iszmokti — vogti. Nu- 
vėjo jis sykį vogti į Baranauc- 
kus, kur jį bevagiant apjuto.
Matydamas Baranauckas, kad jį visi kitaip nevadydavo, kaip šiai pilkus arba tamsiai mėly- 
vagies nepavys, szovė į jį, ka- tik blekoriiim. Nūn ' 
da tas szoko per tvorą. Pas- korius, ir, o stebuklai!
kui apie per tris dienas visi sinert Tie vienas da matė jį mažas.
girdėjo dejūjant kasžin ką naktimis po miestelio ulyczias nutukę i 
tūse rugiūse, į kur įbėgo pa- vaikszcziojant. p...-- -----■.......
szautas vagis, bet niekas savo vieną ukinįką kriksztynos, L* > j 1 v v/ L/IUVAIV llll*
ausim n‘i»zsitikėjo. Tik vieni kurių grįždama vėlai naktį kosi, Resiainiūse Blioko kar<

o paskui arklius vagia. Taip: 
Sausbalių Butkaus pavogė 
trejatą gerų arklių ir du szu- 
uis pavogę pakorė. Baltru- 
szių Matulaiczio pavogė porą 
kumelių ir taip gi szunį pako
rė. Isz paežių Pilviszkių vie
no žydo pavogė net szeszetą 
arklių, o kito tūjaus pavymu 
iszplėszė klėtį ir trejatą arklių 
pavogė. Per papelcziaus pre
kymetį Pilviszkiūse sugavo 
apie szeszis vagilius, isz kurių

užmusztojo
toli į girią nuvežę.

Na ir į tokias pasakas žmo 
nės tiki kaip į szventą teisybę! mu 
Sztai da antra tokia, 
baisesnė pasaka:

tytaklinzk iu i n i este liję
mirė žydas, kursai darydavo mulkiai yra, priesz kitus savo 
arba taisydavo bleszines, 
delius, virdulius ir t. t.,

run- puikybę rodo. Tie „ameriko- ( • • • •lėlto nai“ neszioja drabužius tam-

‘ė ble- nūs, burnosus maž-daug lan- 
po jo glitus (kraciaste), kepures 

Visi pagrįžszta labai 
ir raudoni. Ar tai 

Buvo pas szventės ar metturgio (jomar- 
. isz : ko) laike jie savo būrelio lai-
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czemoje arti rinkos susirenka. 
Isz namų kotlėtus arba pe- 
czenkų atsivežę ir geriausios 
arielkos arba alaus pasiėmę, 
laukia pakol paskutinis drau
gas neatvažifis. Ant to ba
liaus galo dėl gardumo cuker- 
kų arba perui kų nusiperka. 
C’zionykszcziai lietuviai yra 
labai pasipiktinę, kad ,,ame
rikonai“ nebenori su jais kal
bėti, kad jie įsilapina, kad 
nebenori su jais nei darbo 
dirbti, nei jfidos d finos valgyti.

— Panevėžio pavietas. Czia 
bagocziai dejūja, kad dėl jų 
prasti laikai atėjo, kad jie 
prie savo kapitulų dabar ne
gali pinįgų pridėti. Sztai p. 
Tichniavyczia, Konstantinavo 
dvaro, Žeirnės paviete, savinį- 
kas, dar pirm kelių metų už 
kvieczių purų po keturis rub
lius imdavo. Bet nabagas pa 
rokavo, kad tai dar maži yra 
pinįgai. Turėjo viltį, kad 
ilgiaus palaukęs dar daugiaus 
gaus. Kitų metų sulaukęs, o 
pageidautinos prekės kad ne-
buvo, supylė vėl į svirnų javus 
ir taip dabar per kelis metus 
vis pildamas, o geresnės pre
kės nesulaukdamas, javų svir
ne sulyg stogui pripylė, o apie 
jo javus žydai nei klausti ne
klausia. Atidūtų savo javus 
dabar ir po tris , rublius ant 
ųmro, bet žydai nei dviejų 
rublių nenori dilti, nės javai 
pradėjo pelėti ir atsidūti. 
Dabar nežinodamas kų reikia 
daryti antrų '■ svirnų stato. 
Nors javų turi užtektinai ir 
geriau butų nekulti, bet kulti 
reikia, nės reikia sziaudų dėl 
bandos szėrimo. Sziokiu bū
du: klinas klinų varo, o szlė- 
ga visus. Nežinodamas kų su 
javais daryti, ketina prie lo- 
komativos malūnų pritaisyti, 
grudus malti, miltus pardavi
nėti, arba kokiam mieste dfin- 
kepystę, pyragų-kepimų už
dėjus, bulkas pardavinėti, o 
jeigu tas nenutiktų, tai gyvfi- 
liais suszerti. P. Tichmiavy- 
czia turi javų ant 6,000 pūdų.

dienų gali czielų nedėlių dy
kauti. Pertai prie dfinos pi
gumo darbinįkų sunku yra 
gauti ir tie branginasi. Arba 
nenorėdami dirbti, vaginėti 
pradėjo. Ne be to, kad po
licija jiems nepadėtų.

— Kaip jau seniau žinote, 
Pasvalio asesorius Loveckis su 
arklavagiais susineszimų turė
damas, tokius „dejatelius“ už
taria. Pas jį yra toks parun- 
kas, kad kermoszius ilgiaus 
kaip iki 6 adynos vakare 
trauktini negali. Taigi vienas 
gaspadorius Vodopalas tokiu 
peržingėju pasidarė, ilgiau 
ant rinkos užtrukdamas. A- 
sesorius anų po to laiko dar 
ant rinkos atradęs,prisikabino, 
o kada tas nū rinkos su ark
liais trauktisi nenorėjo, rėžė 
m am į ausį ir į cypę ant ežiu
os nakties pasodino. Bet 
urtingas gaspadorius Vodo- 
>alas nenori jam pasidūti, 
mgsztesnei valdžiai pasi- 
kųsdamas. Loveckis, ma-

Antras bagoczius p. Pus- 
lauskas Nei r i ūse, Vaszkų pa
rapijoje, tai po jau nežino kų 
su savo javais daryti, nės nū 
jų svirnas lūžta. Sidabrinius 
rublius vėl daugumas kavojo, 
nės jie kitų kart buvo iki pu
santro rublio ant bumaszkinio 
rubliaus vertybės daėję, bet 
dabar labai nulindo dažinoję, 
kad tas sidabro rublius že- 
miaus bumaszkinio stovi.

Panevėžio paviete moka už 
pūdų: kvieczių; 60—65 ka
peikas, rūgi vi 45 — 50 kap., 
miežių 36—<37 kap., avižų 40 
kap., žirnių 50 kapeikų. Jau
tienos svaras 7—8 kap. Svies
to Į> re k ė taip kaip ir Rygoje, 
nės ten dėl pardavimo, veža. 
Baronai Kopai centrafugas 
įtaisė, kurios pienų nfi Smeto
nos atskiria, ir sziokiu bud u 
po savo dvarus sviestų ant 
pardavimo iszdirba.

Isz tos priežasties, kad du- 
na yra pigi, žmonės lengvai 
ant anos uždirba ir pertai la
bai sutingėjo. Padirbę porų

tydamas, kad czia gali jam 
negerai iszeiti, norėtų su Vo- 
dopalu gerfiju pabaigti, 200 
rublių ugados jam siūlydamas, 
bet V. atsakė, kad jeigu ase
sorius pas jį į namus atvažifis 
ir daleis sav į ausį atgal rėžti, 
tai anas provotisi pasiliaus.

— Isz priežasties geros žie
mos ir szlajų kelio visur žy
dams miszkus pardfida, o tie 
į paupius veža dėl tų medžių 
pavasaryje vandeniu žemyn 
leidimo. Taip Vilniaus, taip 
Kauno rėdyboje darosi. Isz 
to laikraszczių dejavimas, kad 
per tūs laikus isz priežasties 
stokos pinįgų, miszkų daugy
bė bus iszkirsta, o didžiausia 
nauda turės žydeliai; kurie už 
niekus pirkti gauna, ponams 
kvailiems beesant.

— Nil Pir iogalas (Kauno 
pav.) pranesza, kad tenai 
miszkus žydai baisiai kerta. 
Ant Dubisos kranto yra su
vežta keli tukstancziai kapų 
raustų. Didelis žmonėms yra 
uždarbis, bet pas tūs raustus
dar didesnė yra nelaimė. 21 
Vasario pas rustus vienų žmo
gų visai užmuszė. Mat, kaip 
buvo, kalne daugybė rųstų 
buvo sukrauta, o žemiau tų 
rųstų tas žmogus stovėjo. O 
kalno virszuje didį rųstų že
myn paleido, idant tas prie 
Dubisos kraszto nuritėtų. 
Tas didelis rustas užlėkė tie
siai ant to žmogaus, po savim 
anų pamuRzdamas. Rustas 
per jį perlėkė ir suskaldė jam 
galvą.

— Su sūdo pristavu Nabo- 
kovu, kuris Panevėžyje ant 
fermų gyvena, gana navatnas 
atsitikimas pasidarė. P. Na
bokovas labai dailę netiezan- 
kų nusipirkęs namon važiavo, 
o netiezankos užpakalyje buvo 
pririsztas pakas. Vakare va- 
žiūjant per Peskų priemiestį, 
vagis jam tų pakų su peiliais 
atpjovė. p. N. į užpakalį at
sisukęs pamate, kad jo valizos 
nėra, tūm labjausiai, kad viso-

kios popieros prie sūdo reika
lingos ten buvo (delovija bu - 
magi) ir popieroms pražuvus 
galėtų pats į kalinę įpulti. 
Labai nusigandęs, sz<»ko lyg 
subludęs isz vežimo dėl anos 
valizos sujeszkojimo ir poli
cijos sujudinimo. Atrado 
ant sniego pėdas ir nupjautos 
virvės galų nuszliaužtų, dasi- 
protėjo, kad tai valiza tfimi 
keliu ėjo. Toms pėdoms da- 
ėjo sulyg Į). Montvilo dirbtu- 
tuvei, o nū tenai ant tilto link 
prie Nevėžos kranto. Pakely
je atrado paduszkėlę sudras
kytų ir isz ten pūkus paleis
tus, nės vagys mislijo, kad to
nais pinįgus ras. ToliaUs nu
ėjęs p. Nabokovas net apalpo, 
matydamas, kad jo valiza su
draskyta, o popieros ant van
dens pluduriūja. Mat, vagys, 
apart popierų, nieko daugiaus 
valizoje neradę, o Nevėžioje 
iszkirstų aketę lede atradę, tas 
popieras į vandenį po ledu su- 
kiszo, bet priesz vandens bė
gimų. Pertai vandū atgal tas 
popieras iszmuszė ir jas ake-
tėję plūduriavo. P. Nab. 
per kelias dienas nū tos bėdos 
buvo lyg numiręs. Tas po
pieras iszdžiovino ir laimė, 
kad mažne visas atrado, nės 
tiktai vienos provos, kuri jau 
užbaigta buvo, anam neprite- 
ko.

__ Puzinas, kuris už Vasz
kų ir Panevėžio bankų iszpus- 
tymų, pirm kelių metų iszsiųs- 
tų į Irkuckų buvo, ketina vėl 
į Vaszkų krasztų pagrįžtų 
kaip sako, dėl mirusius pa‘- 
ežios kūno isz Gružų į Vasz- 
kus perkėlimo, bet kurie g(i. 
riau iszmano kalba, kad czia 
bus kiti reikalai.

— Ponai, pinįgų neturėda- 
mi pradėjo dalimis miszkus 
pardavinėti, bet žinoma labai 
pigiai. Už malkų sieksnį ne
moka daugiau girioje, kaip po 
5 — 6 rublius.

— Zarasu parieti' vilkai 
policijos uriadnįkų sudraskė.

— Paneniunelgje (Zarasų
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pav.) pasigarsino žulikas „mo
kantis pinįgus dirbti“. Vie
nai bobai davus anam 200 
rublių, gavo nū jo 300 rublių, 
o kada pasirodė, kad „falszy
vi“ pinįgai taipojau geri bu
vo, boba taip gerus pinįgus 
gaudama visiems iszpasakojo, 
anam daugel kapitalistų (!) 
privarydama. Mat, anas 
„falszyvų“ pinįgų neturėjo, 
tiktai su tūm 100 rūb. dėl bo- 
bos virszaus dūtus sav rėklia- 

suviliodamas. Vienas žmogus 
1000 rublių turėdamas anam 
atneszė, norėdamas už tūs dau
giau anų „falszyvų“ gauti, bet 
žulikas pinįgus priėmęs pasa
kė, kad anas palauktų, pakol 
tie „falszyvi“ pinįgai isz Prū
sų isz pabrikos ateis. Bet 
paskui anų „prusiszkų“ pinį 
gų nelaukdamas žulikas iszbė- 
go, daugel kitų prigaudamas. 
Taigi paskui tie biedniokai, 
kurie nū ani| prigautų bago- 
ežių norėjo pirmiaus pinįgus

— Aha, nenorėjote mums 
pinigus paskolyti, taigi dabar 
jūsų pinįgai pražuvo!

— Palangoje pajūriais di
delės reformos darosi. Pa
langa už miestą yra rokūjama. 
Pajūriais tarp Birutos kalno 
ir ūsto tilto puszys ir kiti me
džiai yra raunami, o ant jų 
vietos puikus palociai statomi. 
Ant Birutos kalno visokios 
iszkrytusios ir iszlūžusios pu- 
szys yra laukan raunamos. 
Isz viso puszyno puikus par
kas daromas. Grovai Tiszkai 
nori szitą savo maudymo vietą 
augszcziau už Liepojų ir Du- 
beiną pastatyti, bet vargu tas 
nusidūs. Jura mažai yra szį- 
met nū krasztų užszalusi.

44.

ant
— Isz Petrapilės. 23 

sario buvo vakaruszkos 
naudos „Lietu viszkai-Žemai- 
tiszkos Labdaringos Draugys
tės“ :buvo tai jau treczios va
karuszkos po Kalėdų. Kaip

aniedvi, taip ir szitos treczio- tėvas: pertai jam teisingiaus 
sios labai pasisekė: gryno pel- prigulės tie 150 arba 200 eg 
no apie 150 rub., nežiūrint ant zempliorių, 
to, kad pati salė szokti kasz- 
tuja 60-75 rub., muzika — 
30 rub., o valdžia atima 10$ 
(t. y. deszimtą dalį) vertės 
kiekviena bilieto. Prietaro 
daug kasztūja visokį tarnai, 
kurie sunesza reikalingus 
daigtus, valgius, gėry mus ir t. 
t., nės prie salės buna bufetas. 
Mokestis už bilietą — l rub. 
vyrams ir 50 kap. moterisz- 
kėms.

Lietuviszkos vakaruszkos 
jau gana pragarsėjo po visą 
miestą ir skaitosi už vienas isz 
linksmiausių: susirenka dau
gybė net isz kitų miesto krasz
tų. „Lietuv. Žem. Labdarių 
Draugystė nusprendė taukiaus 
daryti vakaruszkas; butų tai 
ir pirma darius, bet mirus ca
rui Aleksandrui III, valdžia 
nenorėjo daleisti.

— Isz Petrapilės Pirm 
keleto nedėlių atvažiavo ežio- 
nai p. Juszkevyczius, sūnūs 
garsaus lietuviszkų dainų rin
kiko — a. a. Antano Juszke
vycziaus, ir praszė Mokslų 
Akademijos, kad tolesnį spau- 
dinimą lietuviszko žodyno pa
vestų jam. Ikiszioliai tą žo
dyną spaudi no Fortunatovas, 
Maskvos universiteto profeso
rius, ir Volteris, docentas Pet- 
ropilės universiteto. Atspau 
dinta jau iki literai 1). Mok
slų Akademija atsakė, kad 
pirm visko reikia dasižinoti, 
ar pp. Fortunatovas ir Valte
ris sutiktų atsisakyti nū toles
nio spaudimo žodyno. Kada 
jiedu abudu ant to sutiko, 
Mokslų Akademija per savo 
paskutinį susirinkimą nu
sprendė visą tolymesnį span- 
dinimą žodyno pavesti p. Jusz- 
kevycziui, viena — kad jo 
moksliszkas censas visiszkai 
tam tikslui atsako, nės p. 
Juszkevyczius pernai Jurjevo 
(buvusio Dorpato) universite
te gavo magistro filologijos 
laipsnį; antra — kad tą žody
ną paraszė p. Juszkevycziaus

kuriūs Mokslų 
Akademija donanoja tiems, 
kurių rasztus ji savo kasztu 
spaudina. Vienok ant to pa 
ežio susirinkimo Mokslų Aka
demija nutarė, kad dėl paežio 
p. Juszkevycziaus naudos 
geistina butų, idant jis nuva- 
žiūtų pas Fortunatovą ir su jū 
placziaus pasikalbėtų apie to
lesnį to žodyno spaudi n imą. 
P. Juszkevyczius dabar Mas
kvoje pas Fortunatovą; ant 
kelionės kasztų gavo nū Mok
slų Akademijos 100 rub. Ga
lima dabar tikėtis, kad toles
nis Juszkevycziaus žodyno 
spaudinimas eis kur-kas spar- 
eziaus. V. J>.

Isz Kitur.
— Suvienytos V'aistijos,
— Pert Ca non, Wyoming, 

20 Kovo. Rocky Mountain 
anglekasyklėje pasidarė baisi 
ekspliozija, kuri pareikalavo

Ekspliozija buvo baisiai smar
ki, nės netik užvertė didesnę 
dalį mainų iszėjimo kelių, 
apiberdama angliais, akmenais 
ir kitokiais dalykais nelaimin
gus darbinįkus, bet papurtė 
geroką .szmotą žemės aplink 
ir sugriovė keletą maszinų na- 1 
rnų ir kitų mainų triobėsi

Mieste Limoje (Piru) tokios 
pjovynės per kėlės dienas bu- 

I vo pakilusios tarp dviejų, po- 
inų ir kitų mainų triobėsių.! litikiszkų partijų, kad į 2000 
Iszgirdę apie eksplioziją gimi- jjau užmuszta, jau sunkiai su- 
nės, paezios ir valkai nelai-i žeista tapo. I o visą miestą 
mingujų subėgo apie brėkerį . žlugsojo kraujūse krūvos.la- 

jvonų, ir mirtinai sužeistų.
Dabartės, per rūpestį popie-

ir verkė gaudžiai, laužydami 
rankas, ir szaukė gelbėti sa- 
vūsius, 1
vo paUūti, nės įėjimai į mai-!je Pi> u liovėsi neramumai, 
nas buvo iszdalies užgriauti.Jau ^pereitame numeryje pa- 
Lavonai, kurie įminėjome, kad Suvienytos
laukan, ;
Pasiliko naszlėmis ir naszlai

»

ežiais 50 moterių ir 250 vaikų.
Mainos, kuriose nelaimė atsi
tiko, yra labai gilios — 2000 
pėdų. Lietuvių, rodosi, nei 
vieno nėra tarpe nelaimingųjų.

bet pagelbų sunku bu- įžis&ko nuncijuso,

__ s tapo isztraukti; minėjome, 
yra baisiai sužeisti, i Valstijos susibūrė su Ispanija 
naszlėmis ir naszlai- todėl, kad ispaniszkas katei* 

viszkas garlaivis netoli nū sa
los Kubos (Amerikoje) szovė 
į amerikiszką prekės garlaivį. 
Suvienytos Vals. pareikalavo 
utį Ispanijos paaiszkinimo 
priežasties to szovimo, bet Is
panija ikisziol to nedoro, to-— Koeln ( Vokietijoje), 20 

Kovo. Ant upės Reino su-

krovė į garlaivį „Elizabeth“ 
20,000 kilo dinamito, kuris isz 
nežinomos priežasties eksplio- 
davojo, garlaivį suplėszyda- 
mas ir ant-jo esanezius žmones 
užmuszdamas. Žmonių tapo 
užmuszta 11 (isz kitur prane- 
sza, kad skaitlius aukų iszne- 
sza 25). Ekspliozija buvo 
taip baisi, kad per kelias my
lias aplink misi i jo žmonės, 
kad žemė dreba. Pagaliaus 
per 5 mylias atstojanezio nū 
katastropos vietos miesto C’leve 
triobėsių durys ir langai isz- 
szokinėjo. Taipgi szalyje 
„Elizabeth“ stovintis kitas gar
laivis užsidegė ir į skutą susi- 
kurino. Atokiai stovintiejie 
ant Reino trys garlaiviai taip 
buvo ekspliozijos šyla papur
tyti,! kad paskendo ( ?). Gar
laivis „Elizabeth“ su dinami
tu turėjo plaukti į Australiją.

— Pereitą nedėlią Ispanija 
prisiuntė 8000 kareivių į Ku- 

maiszto. Bet nekas per ka
reivius: dauginus vaikinai nū 
14 metų. Isz to galima nu
manyti, kad Ispanijai yra api- 
trumpiai. Kubos maisztinį- 
kai turi dabar į 8000 neblo
gai apginklūtų kareivių.
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prieszingi, ir įneszimas tapo 
atmestas 163 balsais priesz 
146. Lenkai, vokiecziai kata
likai ir kiti isz to gardžiai jū- 
kiasi, o Bismarko draugai su 
ciesorium nuleido nosį. Bis
markui ir žinoma labai ne
smagu.

Isz to ir mes galime pasiszai- 
pyti, nės Bismarkas yra despo
tu ir fanatiku, jis norėtų visus 
po vokieczių valdžia esanczius 
padaryti netik vokiecziais, bet 
protestonais. Nukentėję to
kį nepasisekimų Reichstago 
prezidentas von Levetzov ir 
vice-prezidentas Buerhlin at
sisakė n ft savo urėdų.

23 Kovo daeina isz Romos 
žinia, kad mieste Comacchio, 
netoli nu Adrijatiszkų jūrių, 
buvo jaucziamas smarkus že
mės drebėjimas. Mirabel loję 
sugriuvo viena bažnyczia ir 
keletas namų. Imbaccari, 
Katanijos provincijoje, griū
dami bažnyczios murai užmu- 
szė 8 darbinį k us.

— Budapest ( Venjrijoje), 
23 Kovo. Magnatų butas 
priėmė 126 balsais priesz 112 
įstatymų, kuris suteikų tikėji
mo liftsybę. Tas pats butas 
117 balsais priesz 111 atmetė 
įneszimų, pagal kurį žydiszkas 
tikėjimas turėtų but randavai 
pripažintas.

— /s1.? B( t ra pilės, Vasa
rio 20 dienų suėjo 76 metai nft 
įsteigimo czionykszczio uni
versiteto. Tų dienų studentai, 
kas metas szvenczia: universi
tete buna susirinkimas profe
sorių, studentų ir sveczių, ant 
kurio skaito praneszimų apie 
universiteto garbus ir stovį 
per paskutinį! metų ir iszda- 
lina studentaus medalius ir 
premijas u^ gerai atliktus 
moksliszkus darbus.

Pasirodo, kad Petropilės 
universitete buvo 191 moky-. 
tojų (profesorių, lektorių, do
centų ir t. t.), 2,634 studentų 
ir 41 Husų klausytojų. Sti

si uždrožti Ispanijai per kailį 
už laužymų internacijonaliszkų 
įstatymų.

— Dabar jau tikrai yra ži
noma, kad ispaniszkas karisz- 
kas garlaivis ,,Reine Regente“ 
nuskendo su visūm kftm, nės 
ispaniszkas garlaivis „Alfon
so XII“ atrado jį netoli nū Gi
braltaro prie Bajo Aceitanos 
sėdintį ant jūrių dugno. Jis 
yra paskendęs negiliai, nės jo 
macztų galai kiszo isz vandens 
20 colių. Garlaivis „Alfon
so“, pasiėmęs keletu narų ir 
daugybę tam reikalingų įran
kių bandys isztyrti „Reine 
Regente“ ir joje esanczius la
vonus isztraukti laukan. 
„Reine Regente“ dėlto audros 
laike paskendusi, kad per
daug buvus apkrauta ginklais, 
beje ji turėjo ant savęs ketu-, 
rias 9į colines kandies, sze- 
szias 4Į colines ir jgenkiolikt, 
kitokių nemažų kariST ginklų.

— 1 d. Balandžio sukanka 
80 metų nū užgimimo kunį- 
gaikszczio Bismarko. Tų die 
nų rengiasi visi vokiecziai, 
Bismarko garbintojai, apvaik- 
szczioti kūiszkilmingiausiai. 
Pagaliaus pats vokieczių kai- 
zaris Vilius ketina tų dienų 
ypatiszkai Bismarkų atlanky
ti. Norėta taipgi, kad tų die
nų ir visas vokiszkasis Reichą- 
stagas, vieszpatystės reprezen
tatyvų susirinkimas, randavai 
pasveikintų senį Bismarkų, 
bet tai nenusidavė: Atsiminė 
lenkai, kiek blogo padarė dėl 
jų Bismarkas, įvesdamas įsta
tymus ir parengdamas viso
kius kitus pragumas dėl pri
spaudimo ir suvokietinimo 
lenkiszko gaivalo. Nepamir- 
szo ir katalikai, kaip jis priesz 
jūs kovojo ir kaip įmanyda
mas spaudė ir persekiojo. 
Atsiminė taipgi ir kitos par
tijos Bismarko nedorybes. 
Todėl kada prisiėjo votūti kas 
link Bismarko pasveikinimo, 
lenkai, katalikai (centro), lift- 
sumaniai (liberalai) ir šuna
kiai žmonių partijos buvo tnm 

pendijas turėjo 343 studentai, 
iszviso ant 93,985 rub., pa- 
szalpas gavo 496 studentai, 
iszviso ant 6,604 rub. Meda
lius auksinius gavo 8 studen
tai, sidabrinius 6, o premijas 
pinįgais gavo 2.

Vakare gauja jau užsilinks- 
minusių studentų susirinko 
szale puikiausios restau
racijos Paikino ir pra- 
szė, kad jūs įleistų į vidų. 
Palkinas nenorėjo tų nepra- 
szytų sveczių priimti, nės jam 
jau keletu kartų jie daug blė- 
dies padarė, sumuszdami stik
lus ir indus, laužydami stalus 
ir kėdės ir L t. Kada studentai 
per akis veržėsi į vidų, Palki
nas iszsiuntė priesz jus į 60 
szveicorių (taip vadinamų 
dvarnikų) ir į 40 apginklutų 
policijantų, kuriūs jau pirm 
to buvo užkvietęs. Tie dru 

■ ežiai pradėjo*) pesztis su stu
dentais: dvarui kai su lazdo
mis, policijantai su szoblėmis, 
o studentai su szpagomis. 
Užmuszė 3 studentus, o sužei
dė į 50; yra nemažai užmusz- 
tų ir sužeistų ir isz kitos pu
sės. K ft tai pasibaigs — da 
nežinia. Petrapilėje didelis 
isz to trukszmas, nės daugelis 
isz sumusztų studentų priguli 
prie aristokracijos.

— Czionai visi skundžiasi 
ant dideliai pasidauginu
sių vagystų ir iszplėszimų: 
mat, per caro manifestų dau į 
gybę vagių ir plėszikų isz- 
leido isz kalinių. Neseniai 
policija sugavo vienų apsukrų, 
vagį, kuris po savo iszliusavi- 
mui per manifestų papildė jau 
24 vagystas su įsilaužimu.

— Ispanijos ministerija dėl 
tūlų priežasezių buvo priesz 
kelias dienas pairus, bet da- | 
bar vėl tapo iszrinkti nauji, 
ministrai, tarp kurių penki 
yra liberalai.

Isz to galimo matyti, kad 
ir katalikiszkosios Ispanijos' 
randas yra nekatalikų rauko-

*) Apie tų pesztynę buvo jau se
niau raszyta lt.

se.

— Sandaravirnas tarp kynų 
ir japonų nelabai vedasi, ir 
kasžin tik ar nenueis tų sykį 
ant vėjo. Japonija laižosi 
prie Maskolijos, norėdama 
kad jijė nesikisztų į dalykus 
karės su kynais. Kaip dabar 
girdėti, ant to Maskolija pri
stojo, už kų jai Japonija pri
žadėjo užleisti Korėjoje vienų 
portų. Paasztrino prietikius 
tarp Kynų ir Japonijos ir tai: 
24 Kovo mieste Shimoneseki 
(Japonijoje) kyniszkas vice- 
karalius Li Hung Chang, ku
ris yra atvykęs dėl sandarų su 
Japonija, einant namo, tapo 
sužeistas į veidų per vienų jau
nų japonų isz revolverio. Ja
ponas norėjo jį užmuszti, bet 
nepasisekė, tik lengvai sužeidė.

/> ed i ev i a ms dž iawjsmas.
Paskutiniame numeryje 

prancuziszkas laikrasztis ,,Re
vue Scientifiųue“ pranesza, 
kad Dr. Dubois atradęs giliai 
po žeme (ketvirtame slūksny- 
ne) ant salos Sumatra (Azijo
je) makaulę ir sziaip keletu 
sąnarių, kurie pagal moks] isz- 
kų isztyrinėjimų pasirodė 
(sic) nei žmogaus, nei bež
džionės esųs, bet esybės vidu
ryje stovinezios tarp žmogaus 
ir beždžionės „Pithikanthro- 
pos“, beždžionžmogio.

Tula bedievių partija tvir
tina, kad žmonės paeinu nū 
bezdžionkų ir kad buvus kada 
tai veislė vidurinė, t. yra, pa- 
naszi į žmones ir beždžiones, 
bet isznykus. Turėjo bedie
viai tai daleisti, ba, kadangi 
dabartinio žmogaus jokiu bu
do negalima prilyginti bež
džionėms, nebūdavo jiems ant 
ko atsiremti. Dabargi, jeigu 
radinis Dr. I)ubois‘o isztikro 
bus sąnariai beždžionžmogio 
(?!), bedieviai galės klykauti, 
virszų gavę (!).

Bedieviai daug triūso dadė- 
jo, jieszkodami ženklų bež
džionžmogių veislės. Dabar 
atrado (!).
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PODUKRE.
j

Pasakojimas isz Kauliniu szt encziu.
(luti', paraszė Vaidelaitis, liet. g. L.')

Medsargiui iszėjus, mažo li
gonio stuboje buvo tyla, kaip 
ant kapo. Tiktai ant sienos 
valandinįkas tikszkėjo, o ma
žoji, drugiu krecziama, alsavo. 
Gal butų motina nors lipszniu 
žodeliu užkalbinusi vargszę 

« Anytę, kuri kaip pelytė stovė
jo prie lopszio nepasijudinda
ma ir nedrąsiai žiurėjo į ser- 
ganezią seserį, jeigu butų su* 
pratusi, kaip giliai kūdikis 
sanjauezia gaspadinei. Bet 
jei pasirodė, buk mergaitė vi
sai to nejauezia, o jū ilgiaus 
dymojo, jū dauginus sav tikė’ 

, ti pradėjo, kad Anytė dar bu- 
senti linksmesnė, jeigu mažoji 
numirs.
ji pradėjo neapkęsti Anytę, 
bestovinezią prie lopszio, ir 
ruszcziai prisakė, kad Anytė 
atsitraukt nū lopszio.

Anytė pasitraukė kampan, 
ant pamotės placziomis akimis, 
bet nedrąsiai pažiūrėdama. 
Kaip sapnyje jei pasirodė lai
mingų dienų paveikslai. Ji 
buvo pas mylimąją matulę, 
kurios žodžiai ir pažvelgimai 
ją laimino. Kaip motina su 
jaja bovijasi, malonėjasi ir 
pasakoja dyvinas pasakas apie 
Miszkų motiną, Vandens mer-

Bet vieną 
gulti ir 
svetimi

ją paėmė ir nuneszė 
, tėvas labai, labai grau-

Jeigu butų gerai atsiminu
si*, kaip mergytė neseniai per 
ją buvo užgauta, tad butų la
bai gailistavusi, jog dabar tikt 
taip piktai mislijo apie Anytę. 
Ji greitai užmetė jupelę Any* 
tei, apriszo galvą su vilnone 
skara, ir į trumpą laiką jau 
maža mergytė bėgo pažįstamu 
miszko takeliu, norėdama pa* 
Įvyti tėvą.
! Mergytei ausysna kaip 
skambino: „Elzytei reiks mir
ti, jeigu veik nebus vaistų!“ 
Serganti sesū Anytei buvo 
vienįgas džiaugsmas, tiktai bi
jodama piktos pamotės, ji bi
jojo stovėti prie lopszio ir se
sytę sznekinti.

I Jau popiet buvo ketvirta 
valanda. Anytė sykiu sykiais 

Taip sanprotaudama |szaukė savo tėvą, kiek tikt 
iszgalėdama. Negalėdama 
suszaukti, ji kūveikiausiai 
skubinosi pirmyn ir galop jau 
temstant pribuvo į Liepdvarj.

Medsargis, grįždamas na
mon, nėjo keliu, bet staeziai 

į per laukus, kad greičiaus pa* 
[siekti namus.

Pati pamatė jį 
daržo vartelius ir 
patikti.

„Matai, Darta, 
mirszūlis — receptą užmirezau 
namieje. Jau buvau puške
lyje — tūjaus padūk kūgrei* 
cziausiai!“

„Kaip tai, ar tu nesutikai 
l Anytę!“ pati praszneko nusi
gandus. „Ji vijosi paskui ta
vęs, tarnaitė dar nebuvo su
grįžusi, o kito nieko neturėjau 
pasiųsti“.

„Kur tavo protas!“ medsar
gis suriko, mergytė iszėjusi? 
Tokiame laike? Pūga gali 
pasikelti kas akių mirksnyje, 
p naktis jau arti — Darta, to 
tav gan nereikėjo daryti, — 
jis neisztarė paskutinių žodžių, 
kuriais norėjo pabausti savo 
paezią. Baudimui dabar ne
buvo laiko, reikėjo skubintiesi. 

j „Kokiu keliu Anytė iszėjo1“ 
jis ūmai paklausė.

„Ji nubėgo miszko takeliu.“

tė bus iszėjusi isz dvaro. Asz 
misliju, kad ji nū pūgos bus 
pasislėpusi dvare pas ką. Ei^j 
tamsta pas dvaro poną, tegul 
tas liepia apsiklausinėti!“

Tarsi naujos vilties spindu
lys pražibo ant medsargio vei
do.

Veik visi dvaro žmonės bu
vo ant kojų: buvo klausinėta, 
buvo jieszkota - biednos 
Anytės niekas nebuvo matęs.; 
Dvarponas paliepė žmonėms 
eiti ant kelių ir jieszkoti, ar 
mergytė nėra kur.„ pakelyje 
parpūlusi. Dvaro kareziamo- 
je isz artymų apilinkių buvo 
keli vyrai — visi ėjo pagelbė- 

Į ti nusiminusiam tėvui atjiesz- 
koti mergaitę.

Neviena gera motina, tai 
girdėdama, dvare meiliai žiu-

Vargūliai medsargiui reikėjo [ rėjo ant savo kūdikių, taryda- 
kautieti su smertina baime: 
jeigu Anytė sziame laike ran
dasi ant lauko, tad jau yra po 
jos! Bet gal būti, kad ji dar 
pirm pūgos nuėjo į Liepdvarį,

o v,......

,,Bus jau apie pusę valan
dos!

„Dieve augszcziausis!“ ir 
jis skubiai nuėjo, nieko pa
ežiai nesakydamas.

Veltu jis klausinėjo pasi- 
tinkanezius kaimynus, jo mer
gytės nieks nebuvo matęs.

Tūm laiku jau pūga buvo 
pradėjusi trankytiesi, kaip se
nelis buvo pranaszavęs. Snie* 
kas snigo taip stambiai, jog ir 
už deszimts žingsnių nieko ne
galėjo matyti. Per laukus, 
miszkus ir grovius pūga szvil- 
pavo, tarsi ant velnių motinos 
linksmybės. Sniegas vartėsi 
ant oro kuliais, tai nusileisda
mas žemyn, tai vėl pasikelda
mas — tikrai rodėsi, tarsi dan
gus su žeme kaujasi.

ginas ir didvyrius, 
dieną ji buvo nuėjusi 
d augi aus neatsikėlė; 
vyrai 
kur—
dingai verkė;, ji ir gi buvo1 
verkusi savo mylimos motinos 
ir sznekinusi ją, bėt viskas 
buvo veltu: motina negirdėjo 
nei verkimo ir sznekinimo — 
motina ant nieko nebeatsakė.

Tūmi tarpu medsargienė 
buvo atstraukusi nū lopszio, 
kad pusdienį (valgį) padary
ti. „Ai Dievuliau, Dievulė
liau!14 ji garsiai suszuko, „dar 
ant skūmės guli receptas! 
Anyte, vykisi paskui tėvą ir 
nuneszk jam receptą! Elzytei 
reiks mirti, jeigu veik nebus

grįžtant per 
skubinosi jį

koks asz už*

leisdami grįžti! Sykį nusida-

ma: ’„Acziu mielaszirdingam 
Dievui! mano dar yra visi 
sveiki! Kurgi dabar kaimyno 
medsargio mergytė? biedna 
mergytė — biediii tėveliai!

(Dar neviskass.)

“'į'Z’u- Isz lisMszki dirvų tartt
liostor^ilgai klausėsi, bet dauginus 

nieko neiszgirdo, kaip tiktai Kas girdėt. Bostone? 
vėjo szvilpavimus ir užimus.; klausykit:
Visai nuvargęs, jis skubinosi | Vasario buvo susirinkimas pa- 
pirmyn isz visų savo spėkų, rapijos lietuvių Bostone ir Ii- 
sykių sykiais szaukdamas: kos komitetas iszrinktas, kad 
Anyte, kur tu esi? bet vis bu-j nueiti pas vyskupą ir papra- 
vo veltu. Galop jis

Ve tik
antrą nedėldienį

nuėjo 1 szyti vyskupo, kad jis lietu-

„Ar mano Anytė pas tams- i kyti Bostone, 
tas?“ jis užklausi

„Tamstos mažytė buvo ežia, 
jau bus koki valanda... 
Mergytė labai buvo privargu
si, kad net vien kvėpavo sun
kiai. Į daviau jai vaistus ir 
mėginau prikalbinti, kad ežia 
liktų iki pereis smarkioji pū
ga. Bet jokiu budu ji nebu
vo prisznekama.“

Mežius jautė, kaip jam szir- 
dis susopėjo, tarsi 
geležinėmis replėmis 
dė.

„Nesibaimįkite?“ 
riuspakė, „nežinia, ar mergy-

kas j jį su 
suspau-

Ir ve kjį girdė* 
j jo komitetas pas vyskupą ka
da nuėjo, žinoma lietuviai no*. 

i rėjo prisisznekėti prie 
Į po iszpatolo, 
nenorėdamas 
su lietuviais, 
jus norit. S:
kė, kad norime kunįgo. Vys
kupas atsakė, asz dabar netu
riu kunįgo, kaip turėsiu,tai asz 
jums dėsiu. Toliau lietuviai 
užklausė apie Jūzapą Gricių, 
kuris, kaip jau žinoma, baigia 

; mokslą: vyskupas asztriai at
sakė, kad jus už Gricių nedū- 
date kasztą ir jums apie jį

vysku- 
ale vyskupas, 
daug užsiimti 

tūj užklausė, ko 
ie trumpai atsa-



Lietuvininku

kylių ir nei v ienas

lai k nėra (langiaus per trisde-

tai lenkai jau sznairavo, šaky lų. 
darni, prigulėti i 
dabar atsivelka ežia.

szimtų, nei deszimczių, tiktai 
po keletą dolerių. Davusių 
po 20 dolerių ant statymo

ką vadovą, kuris susijungė su‘spaviednės, ale labai mažai 
Bostono paliokų klebonu, ku į nės tikri lietuviai laiko savo 
ris dabar

eina. U
<d n a,

kartus Bostone, o vienok lie- 
tuvių nevedė prie paliokų.

Kaip rasziau, taip ir pribu 
vo kun. Jaksztis 17 dieną Ko
vo į Bostono į paliokų bažny- užsiima 

o darbai

.istono pusę. Kaip pasirodo, tai szi- 
palio-1 tas jegamastis yra labai susi- 
ksztis, denkėjąs, jis sako mums, reik

-‘Tai labai dyvas, kad kunį- 
;ų nėra vienokis stonas, nės

O reikia žinoti, kad \Va- 
nenorėjo, o terburyje tėra 470 lietuviszkų 

asabų ir Union-City 170. O 
dabar apie nebuvo daryta ant naudos

metu visai menkai 
ir dabar visai menkai
kad kur ir yra darbo, tai kaip Augszcziausiojo, 
tik gali ant maisto užsidirbti., laimino.

nieko nerupi; kaip asz jį į- Igu jį szauks, tai turi važiūti ir 
szventysiu, tai ir vietą jam dū- t. t.
siu, o kas jums rupi. Su tiek 
sznekos atsiskyrė su vyskupu 
ir tokiu bud u dabar lietuviai 
nustojo vilties apie Gricių, ant 
kurio pirma visi buvo nusiti
kėję, kad bus prabaszczium 
Bostone lietuvių ir t. t.

Taipogi asz ežia primįsiu ir

Bostono lietuvius, tai sunku 
yra dasilaukti, kada Bostone 
bus lietųviszkas kunigas ir 
bažnyczia, labjausiai dabarti
niame laike, ba Bostone dau
giausiai lietuviai 
kriauezystės darbu,

lietuvius sujungti su 
kais, tai yra kun. .
Worcester Mass, lietuvių pra- ! mylėti lenkus, ba yra mus ar 
baszczius.

Kaip girdėti, tai jis yra tik- I gi Worcesterio lietuviai apsi- 
ras lietuvis, bet nedyvai, kad žiūrėkite, kad szitas jegamas- 
da jis kvėpūja lenkiszka d va- itis už jus pinįgus nepakildavo- 
šia, ba da neseniai isz Lietu-! tų jums lenkiszką bažnyczią. 
vos. Jei cnt Bostono lietuviai neoni

tymiausi artymai ir t. t.; dėlto

metų pasisekimą Waterburie- 
ežiai isztikro mato tame ranką 

kuris mus 
Taiposgi pas mus
įėjimas, jei kas ant 

bažnyczios nenori nieko dilti, 
tai ir nedūda, o parapija nū 

Taip kad ir

tetas iszrinktas, kad partraul tai nė nenori prasidėti ir pri
gulėti prie paliokų. Žinoma 
kun. Jaksztis Worcester Mass., 
turėdamas lietuvius ir pabo

tai yra netoli, mažai kaszto, ba j kus, mislina, kad ir Bostone

nomatūjau nurąszė pas kun 
Jaksztį į Worcester Mass. Nė

pasistatė bažnyczią. O dabar 
matydami, kad bus sunku at 
laikyti, tai kaip įmanydami no- jo nei nepraszo. 
ri lietuvius pritraukti prie sa- netikusiams bevieriams darosi 
vęs,nors su pagelba lietuviszko 
vadovo. Taipogi mes lietu
viai užpraszom k u n. Jaksztį, 
kad daugiau pasirūpintum 
Bostono lietu visus pasti pryti, 
o ne susilpnįti ir kad mums 
nedarytum jokių periszka

neiszpasakyta gėda, kad tikiu- 
tiejie nū netikinezių nieko ne
reikalauja. Pinįgai pasidaro 
daugiausia per mėnesinius mi
tingus, ant kurių ateina visi 
geri katalikai. Mokėjimas 
pinįgų yra lygiai kaip drau
gystės. Sekretorius kiekvie
ną parapijoną szaukia vardu,

Bostono į Worcester. Tūm lietuvius po savo priegloba,

nė atsakymo Bostono lietu- nėra nė 200, o lietuvių yra 
pribus ar ne. jau per 500. Žinoma lygszio- 

■ liai lietuviai^ labai menkai ni
viams ar jis ]
Todėl tūm tarpu lietuviai par
sitraukė trūd. kun. Žebri, ku-

Dūk Dieve, kad but pilna

kuri. Žebris.

viai laikė parapijalną susirin-

d an (r i

liekų bažnyczią ant iszklausy- 
mo spaviednės, tai lietuviai 
sudarė rodą, kad iszrinkti vie

cester Mass, pas k u n. Jaksztį, 
kad jis nevažinių į Bostonų 
pas paliokus, ba lietuviai ne

nepamaczijo, ba kun

statymą bažnyczios, ale kad 
tik darbai pradėtų geriau eiti,

praszė, kad atvažiūtų į Basto-

rei kalavo, tai kai Į) szaute at- 
szovė, norint lietuviai praszė 
kad nevažūtų.

Sakau kad butų tikras lie-

uo lietuvius labai galėtų pa- 
'linksminti, atsilankydamas no
rint kartą ant mėnesio, o Bos
tono lietin iai mielai jam už 

; mokėtų visus kasztus, bet to-

lime gaut bažnyczias. Mes
nenorime su paliokais musztis ° tie užsimoka kas mėnū po 
. . . -r • 1 !___ .1..]....:,. . ----------Abažnyczioje.
szioliai da bažnyczią nepasta- j įėjimo pinįgų yra bažnytiniai 
tėme, tai paliokų bažnyczia ir deszimtukai, treczia rinkimas 
mus neszildo. Juk ežia yra nū lietuvių; ketvirta Loterijos 
ikivalei airių bažnyczių, o mes ir dovanos isz szalies. Taip 
geriau suprantame angelskai, augant lietuviams 
negu polskai.

P. Pavapijonas. ! lietuviai galės p ra

mes lyg pusę dolerio; antra versmė

i ir dvasisz-
kai stiprinantis! Waterburio

— Waf erta iria n i jos.
lietuvių. Daugel kartų isz-!tė bu

Dr. szven- 
tis lietuvnįkus: kad turime to Kazimiero, kurios sąnariai 
savo 
mums
tėvynėje. Isztikro, 
būrio lietuviai turi

linksmu ir ramu, kaip būti gerais katalikais ir para- 
Water- pijonais, ant savo mitingo 10 
isz ko Vasario nusprendė atlikti 
vardan draug visi sąnariai velykinę 

e praeitų spaviednę, o jau pirma savoszv

sziądien už bažnyczią sveti 
miems nebėra skolos nei cen
to. Daugumas lietuvių dy 
vijasi, kad taip sekėsi per pra
eitus metus: (langiaus per 
5000 dolerių buvo padaryta

Priesz antrą nedėlią subatoje 
buvo atlikta szv. velykinė isz- 
pažintis musų godotinos drau
gystės. Nedėliojo 10 Kovo
ant
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sirėdžius. Altorius, dovana 
draugystės, žėravo szviežiu pa
auksavimu: tą dieną pirmą 
kartą buvo laikomos szv. mi- 
szios prie naujo altoriaus.

Ant viso būrio rūszencziusi; 
prie stalo Vieszpaties' nekaipo 
garbingas bedesys kybojo 
Dievo palaiminimo ir mylis- Į 
tos\toks ramus, toks gražus 1 
tas 70 vyrų buvo vaiskasl. 
Tris kartus prie stalo vieszpa-' 
ties artindamiesi pripildė 
draugai taip gildotiną priesta-' 
lą. Isztikro regėjimas tada 
buvo pastebėtinas: veidai visų, 
pripildyti dvasiszko džiaugs
mo, žydėjo tykiu ir dvasisz- 
ku ramumu; krutinės spin
dėjo aprėdytos draugystės žen
klais; szalyje altoriaus szvietė 
brangi draugystės vėliava su- 
paveikslu karalaiczio patrono 
szv. Kazimiero. Visas užsi
laikymas musų brolių buvo 
nužemintas ir ramus. Tą gi 
dieną ant sumos, susirinko 
tiek lietuviszko svietelio, kad 
patys dy vi josi, jog tiek pas 
mus yra lietuvių. Evangelija 
tos dienos tikru buvo iszreisz- 
kimu linksmiausios musų die
nos, kad buvo skaitoma*apie 
persimainimą Vieszpaties, jog 
veidas jo stojosi, kaip saulė, o 
rubai jo kaip sniegas. Taip 
tada visi buvo linksmus musų 
lietuviai. Apie tą praneszu 
broliams net per laikraszczius, 
asz džiaugiausi, tegul sulau
kia ir kiti musų broliai tokio 
džiaugsmo, nės tas ant aszarų 
pakalnės yra dideliu surami
nimu, ir viltimi amžinos lai
mės . . .

Mažutis.

— Isz P rock ton o Mass, pra- 
nesza 19 Kovo mus vienas 
skaitytojas, kad tenykszcziai 
lietuviai iszkėlė gavėnioje ba 
lių (!), ant kurio klykė, szau- 
kė, rėkė, szoko per visą naktį 
iki penktai ryto.

Taip tai musų broliai nau
dojasi isz amerikiszkos 1 i Esy
bės.

— Neto York, 6 d. Kovo.
Nors trumpais žodžiais pra- 

nesziu savo broliams, kad mu
sų miesto lietuviai pradėjo 
darbiltis apie Tautiszką K. L. 
A. Susivienyjimą. Lygszio- 
liai mažai ką darėme, bet jei
gu Su t vertoj as mums padės, 
mes trumpame laike atsistosi
me ant savo kojų ir taip dar- 
bilsimės, kaip kad ir kitų 
miestų lietuviai.

Mes sutvėrėme 6 d. Kovo 
„Susiv.“ kilpą isz 17 sąnorių, 
kurie užsimokėjo metinę mo
kestį. Didelės kilpos mes ne
galėjome antsyk sutverti, nės 
dar nedaug yra pas mus lietu
vių, kurie supranta naudą ir 
reikalingumą „Susiv.“. Bet 
tikimės, kad už trumpo laiko 
mus kilpa pasididins. Kilpos 
komitetas susideda isz trijų 
sąnarių: virszinįkas Petras 
Skripkevyczia, iždinįkas Pra- 

Į n as Dombrauckas ir sekreto
rius Motiejus Alijanskas.

Seks. M. Alijanskas.

pasiskaityti visokių knįgų. 
Isz tos gi priežasties musų 
draugystė atsiszaukia į ,,Vie 
nybės“ skaitytojus, kad, jeigu 
isz jų kuris turi kokią atlieka
mą knįgą (lietuviszką, lenkisz-v 
ką, maskoliszką, prancuzisz- 
ką, vokiszką ir t. t.) malonė
tų paaukauti ją į musų skai
tinyczią. Kuris atsiųs kokią 
knįgą, musų draugystė bus 
jam dėkinga, užraszys jo var 
da ant knįgos ant amžinos at 
minties.

• Su gildone 1) 
Skaitinyczios perdėti n i ai 

V. Petkunas ir S. Giniunas.
Aukas praszom siųsti ant 

szio adreso: V. Petkunas
— 195 W-8-th st.

So. Boston Mass.

— South Boston, Z& Kovo. 
Musų D. L. K. Vytauto ka
rei viszka draugystė, kurią ne 
perseniai uždėjome, žymiai 
auga, mokinosi musztro ir ro- 
dos turės neužilgo puikius ka- 
reiviszkus drabužius, ir tada 
galės pasirodyti priesz svetini- 
tauczius, jog lietuviai dar gy- 
vilja.

Gana buvo mums miegoti 
be jokio pažinimo lietuvystės 
labo, dabartės keliamės, kiek 
kuris galėdamas (labai links
mu. R.). Tik nekurie yra 
dar atszalę prie tautiszko dar
bo: būdami tikrais lietuviais, 
priesz svetimtauczius nenori 

! prisipažinti kokiais esą. Bė
da mums, kad mes neturime 
mokslo, o pertai sunku mums 

| pažinti savo tautiszkus reika
lus if jų svarbą. Musų drau
gystė, supratus szitą dalyką, 

(nori prie jo nors szapeliu pri- 
Įsidėti, beje, užmanė uždėti 
skaitinyczią, isz kurios kiek
vienas lietuvis galėtų gauti

1) Mums žemiau pasirasziusiu du 
tėvynainiu nėra žinomu, o pertai už 
judu ir skaitinyczios dalyke negali
mo gal votis (ranczytis). R,

— Philadelphia 21 KOvo.
Vardan kliubo sąnarių pra- 

szau nilszirdžiai patai pinti tą 
celetą žodžių į „Vienybę“. 27 
Sausio ant Richmond po 3151, 
buvo suszauktas mitingas ir 
paliko uždėtas lietuviszkas 
kliubas po vardu „Soszal (tu
ri būti Social ?R.) Gedymi- 
no“ dėl pakėlimo lietuviszkos 
tautos politikoje ir susi vieny- 
jimo, ir apszvietos patrijotisz- 
kilse reikalilse. Ant pirmu
tinio mėnesinio mitingo prigu
lėjo 50 sąnarių, mitingai pa
prastai atsilieka po pirmai 
kožną mėnesio treczioie nedė
lioję. Užpraszome brolius 
lietuvius aplinkėje esanczius, 
kad pasirūpintų įstoti į kliubą.

Komitetas paliko iszrinktas 
isz szitų asabų:
Prezidentas D. Bajorūnas, 
Vice prezid., K. Stafonavyczia, 
Sek. protok., K. Kazokauckas, 
Sek. finansų, B. Gosniauskas, 
Apekun.kanos Į- ¥• K"'*'™.

1 j A. S ta f on avy c.
Palieku su gildone

A azintieras Kazokauckas.

Susivien. reikaluose.
Athol P., prie czionyksztės 

kilpos prisiraszė:
1. Vaiczilionis Antanas,
2. Tamuliunas Jonas,
3. Žemelis Jilzapas,
4. Padžiunienė Paulina,
5. Mockevyczius Povylas, 
G. Mockevyczienė Teofilia,
7. Barakavyczius Antanas,
8. Gedaitis Jilzapas,
9. Gedaitienė Katrė.

Keto York N. Y. kilpa su* 
siorganizavojo 6 d. Kovo, s. m.
1. Skripkevyczia Petras,
2. Alianskas Motiejus,
3. Dambrauckas Pranas,
4. Degutis Vincas,
5. Skripkevyczienė Jonieszka, 
G. Dambrauckienė Marė,
7. Januszaitienė Magdė,
8. Dambrauckiutė Marė,
9. Januszaicziutė Marė,
10. Kardokiutė Jieva,
11. Kulikauckas Mikas,
12. Baturas Jilzas,
13. Galiasevyczia Jurgis, 
'14. Alianskienė Magdė, 
15. Kulikauckienė Emilia, 
1G. Kardoka Jonas, 
17. Kardokienė Ona.

Detroit Mich, kilpos:
1. Savickas Andrius, -
2. Szalaszevyczia Antanas.

Prie „Susiv.“ naujai prisi
raszė: Mahanoy City Pa. ku
pos :
1. Urbonienė Paulina,
2. Mockui t is Jilzas,
3. Mockaitienė Agnieszka,
4. Skrenauckas Antanas,
5. Varnagiris Jonas, 
G. Traszkauckas Jonas.

S ha/noki n, Pa. Prisiraszė 
prie „Susiv.“ „Vytauto Lietu
vos vyrų gvardija“. Charterį 
iszėmė dieną 17 Kovo,1895 m.
1. Bukevyczia Petras,
2. Baziukevyczia Augustas,
3. Kazlauckas Alexandra,
4. Baranauckas Jilzas,
5. Buczinskas Jilzas, 
G. Margevyczia Eelixa,
7. Norkūnas Andrius,
8. Dauginykas Tamoszius,
9. Szalaszevyczia Jilzas,
10. Perlys Antanas,



ženkliukus, kaip tie pirmiejie

nis Antanas.
si vieny j imo“ knįgiaus,

ryti pigiab ° kitas da pigiaus.
Bet pigią mėsą szuva ėda.

Tada vyriausybė pradėjo 
raszinėti, ar nepadarys kas tus 
ženklelius pigiaus nei po $5oo 
už vieną. Spekulentai tįljaus13. Kun. J. Žilinskas, 

Ivs Mvkola, 15. Balio-

Detroit Mich. kupos komi
tetui. Jau pereitą metą buvo 
garsyta, kad visi, kurie gavo 
ženklelius visai menkai pa

11. Vilkaitis Jilzas,
12. Karpuszka Mikas.

Lietuvininku

1. Bausevyczia Pranas,

atsiųstų priesz Seimą atgalios, 
isz kur gavo arba pas prezi
dentą, kad apie tą dalyką ga
lima butų pakalbėti ant sei 
mo. Buvo keletas tokių

tils ženklelius daryti sykį kun. 
Pautienius Baltimorėje, mokė

.Daltimore, Md. prie czic 
nyksztės kilpos naujei įstojo: 
1.
9

geriausiai viskas lur
Taigi ir dabartės

6.
7.
8.

Czėsna Ignotas,
Bicziunas Antanas,
Bartkevyczienė Magdelena,
Dumsza Jokūbas,
Selickas Tamoszius, 
Mažeika Jilzas, S. 
Vilczinskas Jonas, 
Žvingila Antanas,
Kemeraitienė J ieva,

nutarimą seimo, tie gaus, kaip 
tik bus padaryti, naujus. O 
visi tie, kurie savo ženklelių 
iki seimui neprisiuntė, tylėji 
m u savo parodė, jog pasikaki- 
na ir senaisiais ir, tokiu būdu, 
tiesą prie permainymo pražai-

nau, jog da gana brangiai, už 
tai ir ženkleliai da buvo geri, 
nors, žinoma, nebuvo tokie*,

vienas prekevo.

auksinius

Bros.

.X ew

parėjo į jo rankas, bet imda
mas ant tolesnio laiko atsar-

darni man laiszkus praszysiu 
jus, saugokitės nil keiksmų ir

10. Ragauckiutė Marė, ‘ labelnai visokių trivialiszkų
11. Kaminskiutė Morta, žodžių, nės raszte jie suvis ne-
12. Marcziulionienė Agnieszka pritinka.
13. Demijonaitis Aleksandra, Detroit Mich, kupos komi-
14. Norvaisza Ciprijonas, \ tetai ir visiems, kurie „Susiv.“
15. Januszauckiutė Alzbieta, už ženklelius Lereikalo
1f>. Ambraziejus Andrius. \ kaltina.

už pigesnę prekę, tik po .* 
centus kiekviena.
pasirodavojęs su
nykais ,,Susi vieny
tils ženklelius sumaiszė su 
anais pirmesneisiais per kun.

sąnariams, kol neisztir.s, 
jie yra gėri, kad neniisi-

Bet 
irszi

visus vienaip. Gautus pinį- 
gus knįgius neėmė sav, tik

szers. Kada ims galima ženk
lelius gauti pirkti, praneszime 
per Organą. Czion pridursiu 
tik tiek, kad mes t ils ženkle
lius vadiname ir vadysime 
auksiniais, bet galime .visi

17. B red ic kas Jilzas,
18. Žolynienė Ona,
19. Kilikevycziutė Ona,
20. Vaitukaitienė Viktoria.

daryti, kaip visi žinome, neva 
auksjnius ženklelius ir ženkle-

Pautienių, taip ir szitie dar, 
gryno aukso nebus, nės gryni

nės tįljaus nusiszėrė.Gromatnyczia
'raw/. szv. Antano, Forest I szėrusius ženklelius pakilo 
'. Praszote, kad senojo barnis tarpe virszinįkų, o pas- 

draugystės kiaus, nežinodami viso ko

taip ir negalėjo padaryti, nės 
pradėję pardavinėti anils pir- 
mesniūsius ženklelius bran- 
giaus su sziais antraisiais, per 
kun. Zlotorzynską darytais, ir

mai ženkleliai nė 
žiūrėsime vienok,

prezidento
adresą isz
iszmest, o patalpyti adresą Iriai pradėjo murmėti, o kaip
naujo prezidento, bet turite Detroit Mieli, kilpa ir dartės

tie yra vienoki.

Kiek szie naujiejie ženkle
liai prekiiis, da ndinome, ti-

tės paraszėte tik jo vardą ir Kame buvo dalykas? „Su- 
pravardę. siv.“ anais metais davė pada-

ir kitų tautų susi vienyjimai 
daro: imti už tokius daiktus Klaidu atitaisymas.

prisiraszantiejie sąnariai gan- nius ženklelius, kurie, žinia 
na knįgas lygiai su visais ,,Su- kaipo ženkleliai, buvo daryti 
si v.“ sąnariais, t. y. tas, ku • jsz labai prasto aukso (žemos 
rios tą metą, kada jie prisira-| prabos), bet vienok galima
szė, iszėjo arba iszeis. Juk I jau ji

, už vieną pusdorelį negalima nįajs. Kasztavo jie po $500 
dilti keliolikos knįgų?! Jei- kiekvienas, 
ku-gi yra toks metas, kad paf 
,,Susiv.“ jokios knįgos neisz- Lenki 
dildą, tai naujei prisirasziusie- Ljų „

tik kad ežion gera 
tiko.

Bet kada viens kits misi-

kurie taipgi no-

kiaušiai iszėjo, arba kokias Lūs auksiniai, bet taip 'bran- 
kitokias, bet tik vienas. Icfiai nenorėjo mokėti,

siuntė atgal, vyriausybė pa
matė, jog anie suvis neyra to
kie, kai Į) ženkleliai dilti dary
ti per kun. Pautienių, pamatė 
jog yra prastesni ir j ils nega
lima vienaip pardavinėti.

Bet į vietą klaidą atitaisyti,

busi klaida link piuįgiszkos 
rok undos. Pirmiausiai tą 
klaidą užtėmyje musų tantje

ir kiti.

radome taip
Midi, m* 11

o pas manę pasiliko ne 21 1,
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158 Vienybe
19 c., bet 213,19 c., todėl 2 
dol. dar si u n ežiu pas „Susiv.“ 
kasi erių.

VaiBWs toji MM
Paveizėtas,

Jonas Vaitekūnas, sūnūs 
neturinczio žemės grintelnįko, 
sulaukęs 30 metų amžiaus,per
ka 25 deszimtines žemės, ima 
dailią Alzbietąnž moterį, tam
pa savižemiu ir storu, kaip sa
kome, ukinįku.

Szitai ką pasakė man Jonas 
apie savo prasilobimą, pasi
remdamas ant savo atminties 
knįgelės (moka truputį raszy- 
ti ir rokundos).

Jonas pas tėvus, piemu. | 
Nū užgimimo dienos, kurios 

neatmenu, iki septynių metų ir 
dūną, ir drapaną, ir pastogę 
davė man mano brangus tėve
liai. Dūk jiems Pone Dieve 
amžiną atilsį. Iki minėtų me
tų nieko nedirbau, o jei kad 
ką ir padirbdavau, tai motina 
dažniausiai beržine koszele 
man užmokėdavo. Poterius 
isztisinius iszmokau penktūse 
metūse, o szesztūse ir septin- 
tūse iszmokino manę tėvelis 
prisakymus, kitus visus pote
rius, ir skaityti ant lemento- 
riaus. Ant asztuntų metų tė
velis, turi būti pamatė, kad 
asz jau daug dūnos jam sunai
kinu, peržegnojo ir iszleido 
manę ant uždarbio į svietą. 
O kur? Pas Gutonį, į Mesz 
kelius, ganyti.

Pas matuszę buvo linksma, 
nors apart dūnos 
tai ką kitą gaudavau palaižyti. 
Bet ir pas Gutonį buvo sma
gu. Ten jau netik dūnos bū
davo lig valiai, bet netrukda
vo nei mėsos, nei varszkės, o 
tankiai turėdavau ir sviesto. 
Palikdavo kaip kad ilgu, ro- 
dėdavo nueiti pas tėvelius, bet 
užmirazdavau, ir vėl gerai. 
Už tat kaip buvo linksma, 
kada nubėgdavau pas tėvelius, 
negaliu nė apsakyti. Links 
ma būdavo man, bet linksma

ir mano broliukui, Petriukui 
ir sesutei Onitei, kurie pama- i 
tę manę ateinantį, iszbėgdavo 
toli prieszais pasitikti ir visad 
apturėdavo nū manęs kokias 
nors dovanas: ar rieszutų,obū 
lių, ar po kiauszinį, po sūrio 
szmotelį, nės gera Gutonienė 
visūmet man ką nors dėl jų 
įdėdavo.

Taipo gi ir motina linksmai 
manę priimdavo ir praszyda- 
vo, kad asz jūs kaip galima 
tankinus lankycziau. Motinai 
vasaros laike beveik kiek vie-1 
name karte nuneszdavau po 
keletą kapeikų, o paskiau po 
deszimtį, po pehkioliką ir 
daugiau. Isz kur tas kapei
kas traukdavau? Uždirbda
vau, ganydamas bandą: vyda
vau apivarus, batagus, apynas
rius, dirbdavau sziaudines 
skribėles, o atsiradus kliuge- 
lėms, — korbelius, doklelius 
ir kitus indelius; jei kūmet 
neturėdavau nei jokios mede- 
gos, tai ar pats eidavau pasi- 
praszęs, ar kitą leisdavau ant 
uždarbio, kaip ve: paakėti 
kam, rugių pariszti, pagrėbs
tyti, bulvių rinkti ir t. t. ir už 
tą paimdavau kūmet net per 
vieną dieną po 10 kapeikų! 
Ar ne geras uždarbis? Gas- 
padorius mokėdavo man algos 
nedaugiau per 7 rublius ant 
metų, taip kad ant dienos isz- 
puldavo vargei po dvi kapei
kas tikro uždarbio, o ežia net 
po deszimtį ant dienos, 
kio džiaugsmo bereikia! 
dieną beveik augdavo 
skarbo masznelė, o sykiu aug- 

plutelės re- [davo linksmumas ir noras nu
bėgti pas tėvelius ir apipilti 
jų stalą savo variniais ir sida 
briniais. Piemeniu priderys- 
tęs atlikdavau toli “už kitus 
geriau, nės paszaliniu darbu 
užsiimdavau tik tūmet, kad 
man pavelydavo banda, tūm 
tarpu daugumas mano pieme- 
nystės draugų, dirbdami py p- 
kės, dūdas, szvilpynes, korto
mis loszdami arba, kitais nie
kais laiką perleisdami, tankiai 
yisiszkai apie savo keturkojus

pamirkdavo. Dėlto manę vi- 
si girdavo, visi mylėdavo, kas 
manę vėl labjau paragindavo 
ant gero. Kada gi nebūdavo 
progos uždirbti ką dėl savo 
skarbinyczios, traukdavau isz 
kiszeniaus arba anezio knįge- 
lę ir valiai 
mokyti, nės pats jau pirmoje i XT . . . -J 1 . J . J Ne dėl rožių raudona! ir antroje gamino vasaroje ge- . .f .J b , . T . . I Mano tetuszio gryna dūnatė rai iszmokau. Dėkui Jurgiui, o . 1A1 .... ,
tai jis manę iszmokino. Bu- ■ 
davo, kaip tik sustos banda,; 
jis ir szaukia: ,,Berniukai! į1 
krūvą, skaitysime“. Mes „a, b, 
c, mėsos nebe“ ir bėgame ir, 
sutupę apie jį, klausome, o jis 
tik sako, tik sako apie raudo- Į 
nūs, jūdus ir laukinius žino- i 
nes, apie levus, tigrus, mesz- į 
kas, beždžiones ir kitus misz- 
kinius gyvulius ir medžiones 
ant jų; žinomas, jis daug ir isz 
savęs pridėdavo, nės skaityda-i 
vo, ar geriaus, sakydavo isz 
rusiszkų knįgelių, nės ; 
tylomis perbėgdavo akimis; 
buvo mat bebaigus dvi klia- 
savą mokslainę Joniszkelyje, 
o nū brolio, kuris tad Sziau 
liūse ėjo, vėl labjau prasimo- y 
kino. Brolis jam parvežda
vo knįgeles ir liepdavo genant 
į lauką bandą visūmet įsidėti 
vieną rusiszką ir vieną lietu- 
viszką. „Ar skaitysi, ar ne“, 
sakydavo „ale dėkis!“ 

(Toliaus bus).

Ko-
Kas

mano

Pramanė manę ilgai miegtan- 
ežia,

Tinginėje au gan ežia.
Pramanė mane pienu prausen- 

ežia, 
Tarp rožių vaikszeziojanczia.

i skaityti arba kitąI Ak-ne dėl balta paau-

Pridūd man skaistumėlį.
Mano matuszės plonos drobelės

Anėle Dauntaudyria,

Vai szlaviau, szlaviau kiemą

Laukiau didžio pulkelio.
O kai Į) pamacziau ir iszsigan-

Isz to didžio pulkelio.
Negąskės mergele,baltalelijėle,

.. Man penki brolacziai,-asz pat- 
J18 / •• i sai szesztasis,

; Sekmas mano žirgelis.
-Antele Daunėaudyrzia.

Tulniai, 15 Liepos.
VI.

Žaliavo rugeliai,žaliavo žaliejie

go sūneliai, paaugo jau- 
niejie

Ne rugių kirtėjai, nė szieno 
. pjovėjai,

Dainos.
Į Paaugo dukrelės, paaugo jau

nosios

Sziauliu parietė.
IV.

iliu, guliu daug mįslių 
turiu,

Rugių riszėjėlės, szumo grė
bėjėlės

w ■ 'j ,

Tulniai, 15 Liepos, 1887 m.

GOLD
Filled

WATCH
■a iMii

DAI padarymo reikalo. I’A KDA VIN ŽSl M 1C per <lh>ni| tvirtus paaukafi- 
mi) AI) Y N I N Į K |!S, vertumo $25 ooir HM) 10c. cigarų - už yr-

IS/.KIKI'K Hzitą apgureiiiimu ir priHiųnk inunin, pridu'damaH anvo adre- 
na, o men tnjaiiR prinlipdme tav per expreH«'ą loo ,,1’erfecto" Hlc. cigarų, ny
kiu hu paaukautu adynin|ku, vyrinzko arba moterlH/.ku, hu galvoko užsuka- 
maH, gerai eina, drūtai ir gražiai padaryta*, ypacz gvąrantavotaR aut 20 metų. 
Apžiūrėk cxpreaa o ottlcH adyninĮkij ir cigarun, ir Jeigu tav panidaboH, pasi

imk Juh nav, užmokėdama* $.’> !».'■ ir k..Hztim priHluntimo Men nepardudame vienai ypatai daugiau, 
kaip 3 adynlnįkUH ir 3 bakana cigurų, idant viaur pragarninti aavo cigariiH. Paraazyk lujautniimH ir 
priaiųHk $5 !>.*», <> gauni nd inuaų apart adynlnįko ir cigarų, dovanai paaukHiltų lem iugftlj

WESTERN UNION BITO- CO- Wabash Ave. Chicago, m,
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PARASZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTRO.

h (Tąsa)/
- Czionai ateis laikas, kuriame 

nebgalės ilgesniai beužturėti mudum rūstybės ant kraugerių, 
kurie tiek nelaimų ir neteisybių Lietuviams per tiek amžių 
darė, kurie seniai jau butų krikszezionimis esą, jei nebūtu 
kryžeiviai jų novyję ir žudę, tąmistos sveikata steigia tiktai, 
idant popiežius mudu su Vytautu, d. Lietuvos kuningaiksz- 
ežiu, perdėtom ekzekutoriais pagrąžinti nu brostvių Rygos 
bažnycziai valsczius ir piles”. Kitoje gromatoje Mikalojus, 
Kelmo vyskupas, lugodams pagelbos minavotam arei vysku
pui, stigavoja jam kryžeivių zokoną nesant nū popiežiaus pa
tvirtintą, skųsdamas jūs, kaipo neklausanczius daugesniai Pa- 
rusnyje Dievo žodžio ir nebtikenezius į Evangeliją: kaipogi 
jis tenai sako, jog du didei iszmintingu brostvių, kuningu, 
gėdėdamosi daugiau jų kuningams bevaidintiesi, į kitą zoko
ną įstojo”. j .

Idant skaitytojas pažintu, kas per žmonės buvo toje ga
dynėje kryžeiviai, ežia priplėksim vieną gromatą dievobai
mingo Kartūzo zokoninko, gyyenanczio Parusnyje, Enriko 
Boringer, raszytą gūdaneziusi d. mistrui tais žodžiais ,,Ne
dori užveizdėtojai ir teisdariai sėdi apikaimūse, golfus turtų, 
tiesą minioja ir vargdienius spaudžia, kaipogi vyresnybė jūs 
taupo niekados jų nedrausdama. Tokius valdimimįus kana- 
kados Moires į kartuves kabino į saulę vėpsoti. Vargdieniui 
atima jo metinį nupelną, kurni jis paezią ir vaikus galėtu ku
tinti. Kiekvienas vargūtas kruviną prakaitą lapsi. į Gūdin- 
gas mistre! kaip padoriai, kaip iszmintingai skelbei'tamsta 
pirm trijų metų visame kraszte: kiekviens abidytas ;turi tav 
gūstiesi, tamsta ketėjai visas neteisybes sudrausti. Tada pa
tys velniai pekloje nusigando. Dėja tam, kas to nenuveikė! 
Nu vargdieniai beduksauja pas Dievą, jūsų avis vilkams ada- 
vėtė. Jei kanakados Augszcziausis reikalaus nu jūsų likau- 
nos arba skaitliams, tada asz neatsiliepsiu su .Jonu: Dėja man! 
asz tylėjau. Vis visi žino ir regia, noris retam kuriam tas 
szirdį tegildo, vyresniejie tai slepia. Pagonių valdimierai daug 
doresniais buvo, nekaip nu krikszczionių valdimierai. Vy
resniejie paniekė dvasiszkus įstatymus, noris patys kuningais 
vadinasi. Taippat isz ukiszkų įstatymų tieziojasi, sakydami: 
„užtarytojus, norinezius vargdienius globti, kalinyczia gori
na”. Czionai kai m ūse yra kamisoriai, piszoriai, lovininkai, 
kurie su žinia vyresnybės perdaug smarkauja. Tai sveikina 
lovininką, kurs didesniai vargdienius žudo, kuriam dėkavoda- 
mi ponai sodina į savo stalą. Per spaviedį iszpažino, jog vis 
sūkantys vyresniejie neteisiai spręsti. Saunorių susitaikini
mų perdėtojai nekenezia, norint visumažiausiuse daig'tūse ne
norint reik skųstiesi. Užaugus javams vargdieniui jo dir
voje pons atima, reikalui radusis jis tur brangiai brangesniam 
nū jo apeirt mažesniu saiku pirkti, o jamzsaviisius pigiai pi
gesniam pardūti. /Kas mistrui gudžiasi, tą į gelžinius deda ir 
isz jo namų būtinai tremia. Lažai arba baudžiavos ir rink
liavos kas metą didinasi. Žiemą kryžeiviai ponai superka pi

giai javus, pavasarį turi jūs brangesniai nū jų atpirkti. Ir 
taip tatai pas jūs vadinosi žmones szelpti. Kad skryties savo 
primurdo piningų, tada teiszsižada vyresnybės. .Jei koks vy
resnysis perdeda antveizą, tad nū tos valandos jam nieko 
nebdūda, sakydama, maitinkis nujau isz savo szaržo. Ai 
Dievuli Augszcziausis, kas tad dingosi su vargdieniais.

Su moteriszkosėmis lėbauja, kiekvienas daro, ką tinkama, 
mistras maž tūmi terupinosi. Kad kuningai bažnycziose mel
džiasi, brostviai karezemose sėdi šauniai. Kiekviens nor sav 
vyresnybės, norint tyrūse, jeb tiktai nū konvento atstu, idant 
savo knebiniu be trūkliams brustu. Vis dar Parusnėnai pas 
savo senovės Dievus (szaukėsi. Perr.), niekšai tūmi nesirūpi
no. Baudžiauninkams ir szventą dieną liepia darbus dirbti, 
apjakę gobumu nor jais vieszpatauti ir naudoti, bet nemokyti 
jų ir.atversti. Vergia jų senų dienų liūsybę. Jūs vadina
krikszczionimh, bet nesielgia su jais krikszczioniszkai. Jei 
kas mirszta bevaikiu, labyba tenka kryžeivių ponui, nu to 
dirvos ir tyrai. Kiekvieną žadėjimą neatteisia, isz prisiekos 
tycziojasi. (teras parėdymas nei pusė metų nepatenka, kaip 
brostviai ir pamina jūs po kojų. Palūkanų, pergalvių, svet- 
moterių visur vieszėte vieszėja, ir už grieką niekas sav netu
rėjo, kaipogi patys vyresniejie tai daro. Dalį davę, nukro- 
pia mergaites, paežiujasi ir paezias pameta. Iszeiga ir lapu- 
mas kas metą didinosi. Pacziūdamiesi ir užgavėdami velnio 
darbus dirba. Godingos baltos galvos slepiasi vyriszkame 
apdare. Kromininkai ir kareziamninkai trukina retus baž- 
nyczininkus. Kovos tankios; kaipogi arklio nei žmogaus 
daugesniai gailiasi. Ponai kryžeiviai nieko neskundžia, jeb 
tiktai piningų gautu. Tai yra lycziumi nakties lėbavimų 
karezemose, kurios daugyn vien gausi naši, prakeiktos arendos 
dygdami. Suniko į kortas nevien dvarūse, bet ir vargdienių 
ublaidėse ir t. t.

Burniuja priesz Dievą ir tavę, kuningai patys gyvena 
daugiams svietiszkai, ne ukiszkai. Viską pasavina vyresny
bei, quod non toilet Christus, toilet fiscus, kuningams pa
tiems reiks žemę arti. Ką kuningams atėmė, tą supenėjo ka
reiviams. Ką ponai paliko žmonėms, tą jiems atėmė antvei- 
zai ir lovninkai. Trumpai sakant, nėra nėkokios krikszczio- 
niszkos žemės, kurioje Dievo įsakymus taip niekintų kaip Pa
rusnyje”. Ką Boringer gromatoje d. mistrui raszė, tą Tavler 
jo sekretorius aiszkiai susirinkime arba tūloje kūpoje iszmė- 
tinėjo kryžeiviams jų girtybę, kartas, goslybą ir prekybą tais 
žodžiais: „Daugioje puikioje bažnyczioje nebgarbina Dievą 
daugesniai, bet szunų pėdsakių tukstaneziais skaito. Bažny- 
ežias atidūda už piningus kuningams linkiams, kurie pėdsa
kių grutis ne kuningais skaito. Naszlėms ir siratoms atima 
tėviszkes ir turtus neteisingomis prisiekomis, testamentą neat
teisia, ką tiktai patys Turkai bedaro ir kad vargūliai Parusnė
nai apie tai kalbėjo, kula jūs it szunis. Atskalūnų gana jau 
rodosi. Parusnėnams patiems leidžia jų pagoniszkus dievus 
pasėti, jei tiktai piningų už tai gal gauti. Bažnyczias griauti, 
kūdikius galūti, žmonas, mergaites žarginti kiekvienos dienos 
yra jų darbu”. Daug dar galėcziau kryžeivių nedorybes isz- 
skaityti, bet man regiasi, jog ir nū to gal spręsti skaitytojas 
kas per žmonės buvo kryžeiviai toje gadynėje.

(Tol i aus bus.
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Pajieszkojimai. , 
ieszkau savo szvogerio Juzo 

paeinanezio isz Vil- 
Traku pavieto, Kar- 

.Jis jau 6 metai 
Jis nedidelio au- 

Jeiizu kas žino,

Lioterija! Lioterija!
Baužtivyczios, 
niaus rėdybos, 

v 

kliniszkiu kaimo, 
kaip .Amerikoje, 
gurno, judbruvis.
bei jis pats norėtų atsiszaukti, tegul 
dūda žinią ant szio antraszo:

Catskill Greeno Co., N. Y. (15)

Didelis Balius!
17 d. Balandžio bus Wilkes Bar- 

rėje, Pa didei puikus balius ant nau
dos szv. Mykolo draugystės, ant 
Landmesser* Hali, 152 South Main 
str. Skardi muz.ykė grajis gražius 
lietuviszkus szokius, todėlgi nepa
tingėkite jauni ir seni ant jo atvykti.

Prasidės ant 7 vakare.
Tikietas--------- 50 c.

Jeigu norite iszgrajiti £100 ir pa
aukauti ant statymo Lietuviszkos 
Bažnyczios, Forest City Pa., imkite, 
mieli viengeneziai, tikietus ant liote- 
rijos. Tikintai tik po 50 c. Jus 
galite gauti pas prezidentus drau- 
gyscziiį prigulinezių į „Susivienyji- 
mą Liet. Amerikoje“.

G rajus bus 4 Liepos 1895 m. b’o- 
rest City Pa.

Lioterijos Komitetas.

pargabentos isz užmarės:

Gromatnyczia
kui: vardus ir pravardes pri- 

jus „Susiv.“ 
nusiuntėme

sirasziusių prie 
kupos sąnarių 
„Susivienyjimo“ 
Jis tūs vardus 
gas, o paskui padfis mums at 
gal dėl apgarsinimo.

Visi naujai prisiraszantiejie 
prieSusi v.“ turi savo vardus

o pinįgus pas kasierių. 
meldžiame 
pondenci ją 
draugystė 4

pad liti 
apie

bei

Mums 
tik korės-

prisiraszymą
kilpos prie

ir

5c. 
15c.
5c. 

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

Aukso Altorius, arba Szaltlnis danglszkn skar 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50.
Balsas B įlandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmei Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanttczkų 
kstoriszkos doasiszkos įtalpos knįjos 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo 8zwencztansios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Kvangelijos supnlkels apdarais 
Gyweniinaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dlehos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalj po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
fstoriszkos knįtjos soietiszkoš įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Potravycziaus j Vilniaus/ 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, *"5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knĮgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaiand pat 

krikszto Lietuvos 5c.

75c.

1.5c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

*

„.MOM.

straipsniai patilps sekaneziame
numeryje.*

V. J. Northampton. Ma
loniai bus sunaudotas Tamstos 
pieszinys, meldžiame kū’dau 
ginusiai mums jų parūpinti.

Žiponas bei žiponė „ ,,
Žirgas ir vaikas „ ,,
Vytautas didis Lietuvos kunjgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

K n įjos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vttollorauda, pulkus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knygos 
Ddneiaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J&kaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztal — eilės 
Pagirėnų gobtuvės teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczio,

■10c.
20c.
30c.
10c

15c.

Atitaisymas klaidu.
Naujai prisirasziusiujų tar

Pa. į vietą Survinskas Ado
mas — turi būti. Simniszkis 
Adomas.

PATENTS
Pr< > n> pt I y secured. Trude-Marks. Copyrights 
and laboki registered. Twenty-five years ex
perience. Wn report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3‘2 page Book Free.
H. B, WILLSON A. CO.. Attorneys at Law, 
Opp. U.B. return^. WASHINGTON, D.O.

Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu. isz
,, ,, czesu wajnos 1863 metu 40 et.

Prawadnikas angeiskos kalbos neabdar. $1,00
,, ,, . ,, abdarytas $1,25.

$1,00.
$1,50 et.

50 et.

Pujkue apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Rinaldinas „ ,, ,,
Sonowee apraszymas apie Duktory 

,, ,, Pilypo Karejwlo
Sumyezymaa arba bajine tūry dydeies akle 
Tykra tejeyhe lez Suwaiku gubernijos 
Szwiesa Diewo ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, „ ,,
Užsystanawik ant to geraj ,, ,,
Witaeir'Korynna hlstorije isz iajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

15 et.
65 et.
25 et.
50 et.

Gyvenimas Stepo Raminusio ir kiti naudingi 
Į skaitymai. [ketvirta dalis
, „Sziaulėntszkio Senelio”) 15c.

Moksliszki rankvedžiai ir 
j kitokios knįgos

Knlngadėl iszsimoklnimo visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwliną Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas inetavotis 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszrls ,, ,
Kaip [gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 5c.
Genių dėdė, graži pasakėlė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M.'Miežinio $200.

» Naujas elementorius [1895 m.) apdarytas 
su puikiais paveikslais 

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 
Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 

Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 189-1 m. po
Į Įvairios dvasiszkos knįgos^ 

. Pamokslai ant didžiųjų metinių esvencių ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
iszguldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,

’ Kas yra grlekas!
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas 
Arielka yra nddai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raitas Į dangų ,,
Didžioji nedėlia „ . „
Kaip Suinenlją nuspakaj(ti „ 
Vadovas Į dangų ,, ,,
l’risigatavojimas ant sinerezio ,, 

I Draugija dėl duszlų ,, ,,
Lietuviszkos miszlos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis [valcasĮ 30c. Dėdienė [polkai 
Sudiev [mazurkai 40c.

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

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

pragaras

PIRMUTINĖ

dėl lietuvininkų pas
15c.

Edwardsville, Pa10c.
10c.

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

30c.

sziczia atke
liausi,

10c.
10c.

ne. 
IOC. 
10c. 
40c. 
10c. 
10c.

15c.

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

isz lietuvių gyvenimo
H istorijų apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus

20c.isz Neaoollo Ir api* Petrą kareivi 
Pajudjkime vyrai žemą, puiki apysaka 

paraižyta patrijutiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltahnzlus fjnkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų kningelė ,, ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigias

1 Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztiniką 
Senis Makrickas
Vakaras Tilviko pirktelė

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

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

10c.

skiį gausi.

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

zYteik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850m.‘ 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už l,5<.)c.' 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos istorija su žiamlapiais ,, 50 d
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
I’onas Bartkui, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Bolestawas arba antra dalis Gsnowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00.
15c.. Į Kglė, žalczių karalienė ir lezgrlovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gnžuczio, 

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

Hlstorije isz laiko Francuzkoe
„ ,, vainos Afrikoj’

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

20c.

25c.

10c.

15c

20c
15c
15c

5C.
5c

H'

5c.
5c.
5c.

30c.
Isz po budelio kalavijo Ir Kajhnas, dvi paikios 
apysakos, ant liotuviszko perdėjo V. Stag. ,40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis MHoslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

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

ir ant jjų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.

1 Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz iajko 
,, ,, ponawojimo Neroao 00 et.

>CAvtAI 0,1 nAUt MARKSmW 
COPYRIGHTS.^

CAN I OBT/1IN A PATENTf Fora 
prompt answer and an honest opinion, write to 
oi L' N N CO., who have bad neariv fifty years’ 
experience In tho patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Patents and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific hooks sent free.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice In tho Sclent Hie A niericn n, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to tho inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly Illustrated, ban by rar tho 
largest circulation of any scientific won ' " 
world. S3 a year. .

Building Edition, moothly, f’.50a year. Single 
copies, *2A cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, mid photographs of now 
houses, with plans, enabling builders to show tho 
latest designs and secute contracts. Address

MUNN A co.. New Yohk, 301 Bhoadway.

n tho 
>les Kent free.

Paveikslas!
Nori gružlį tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą
N/i A J A A . Kiekvienas

.'t

lietuvis turintis nors kibirksz.tėlų 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuse paminklą to kruvino atsiti
kimo. 1 ’rėkė 50 centų.

A. Ossowski,
337 Noble »tr., Chicago lib




