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Plymmilii, 'Fa., HIM
Pereitų sanvaitę apvaiksz

amenkoniszkų szventę; szven- 
tę apgarsinimo nepavaldybos. 
Toje dienoje Amerikos kolio- 
nijos vienbalsiai ir iszkilmin- 
gai atsisakė pavaldybos nū 
Anglijos — kad iszsiliūsūti 
isz po jungo ir prispaudimo.

Dekleracijoje nepavaldumo 
skaitome tarp kitų, kad „visi 
žmonės yra sutverti lygiais, su 
tūlomis neatmainomomis tie
somis link gyvenimo, valdybės 
ir dasiekimo laimės“.

Žmonės sutverti yra lygiais

lygiai apdovanojo kas link 
duszios ir kūno — bet jog tu
ri lygias tiesas link gyvenimo, 
valnybės ir laimės.

prispaudime visų gyvenimų 
turi dirbti ir savo reikalus ap- 
spakajyti negali ir neyra, ga
lėję — ir prisižiūrėdamas m a 
to, kad artymi jojo gyvena

vena isz jo darbo — jauezia 
tvirtai neteisybę, kuri naikina 
jo laimę. Juk jis neturi ir 
nesinaudoja, užtikrintomis per 
deklemacijų • nepavaldybomis
J O t 4 14* -V IIIUIM,

liūsybės ir dasiekimo laimės - 
bet prieszingai; ypatingas da 
lykų stovis daro isz jo nelais- 
vį, privilegijos (iszimanežios 
tiesos) ir monopolija (sugle
bimas ta v oro į vienas rankas) 
užtveria jam kelių, ant kurio 
galėtu ir reikėtų dasiekti lai
mę.

— Nuszirdžiai meldžiame

užvilkę prenumeratų, kad kū- 
notrumpiausiam laike savo 
skolų užmokėtu. Iszleidimas 
laikraszczio kasztuja daug pi- 
nįgų. Turime mokėti už po-

tavais pinįgais ir per tai užsi- 
tikrinam, kad skaitytojai su
vis neužsirustins, kada atme- 
narn ant to, kas mum tikrai ir

teisingai priguli.
meldžiame tų, kurie už ilgesnį 
laikų yra užvilkę mokestį.

Su sziflmi numeriu piane 
szam visiems savo skaityto
jam, podraug ir visiems lietu
viams labai nesmagių naujie
nų, kadangi po ilgam sirgimui 
persiskyrė su sziūm svietu rė
dytojas szio laikraszczio, Jd- 
zas Petraitis.

Ypatingai didelė daugybė mazurkų no- met žemė puri, nesupiilus, nės 
vėjo padilti praszymus. 
jos ko norėjo praszyti, 
skųstis ant ko, nežinau. 1

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdijba. Pra

džioje praėjusios sanvaitės per 
Suvalkų redybų pervažiavo 
grovas Szuvalovas, naujasis

ar

ežiais stovėjo virtynės moterių

re, M asai isz kėse, 
nįkas Kalinskbs.

rado. Tik tiek

tur niekas praszymų nepada- 
vinėjo, tik Suvalkiį mozūrai.

16 Birželio Senapilės 
gimnazijoje buvo „iszkilmin- 
gasis aktas“. Asztuntų kliasų
iszbaigė 12 mokytinių, isz jų'szaųta per langų, 
keturi lietuviai. Pakabo (me-yftengėsi gulti, 
dalio) nė vienas negavo. Ir grankulkės. 
dovanų už mokslų labai mažai, K. tik kelias 
nės isz visos gimnazijos tik gyvas,
dvieja gavo dovanų pirmo ' Abelnai mano, kad jį užmu- 

j skyriaus. Buvo kelios dova- szė už jo bjaurumų. Nevienų 
'yra jis pragaiszinęs visai ne

inu ir muzikų ir už pieszimų teisingai, ir netik lietuvius,

ex' pulkau- 
Kas szovė, 

dar nesu- 
žinia, kad 
kada p. K.

Pataikė kelios 
Po szuviui p. 
miliutas buvo

t

Varszavos general-gubernato- nos ne už mokslų: už giedoji- 1
rius. Svarbesnių pasekmių to 
pervažiavimo jokių nematyt: 
ot, apsiszvarino truputį mies
tai, per kur ids turėjo perva 
žiūti, iszsibaltino mums, pra-

(risavojimų).
Kaip lenkiszkasis „Kraj‘us“ 

raszo, draugystė mylėtojų
Dėlto ir visi aplinki- 
irdę apiesmertį p. K.,

isztaisė plentus, kuriais reikė- 
io general gubernatoriui va

vui neatsiėjo važioti ir dabar

viskas, kum atsižymėjo per 
važiavimas p. Szuvalovo.

vo kuratorius Varszavos mok
slo apskriezio Anuchtin‘as, ir

rius sustodavo gimnazijose.

zijoje mokyti nės padainavo 
„Bože caria chrani“, o Sena-

„Kol slavien“.
Dar pasakoja vienų anekdo-

gamtažinystės ir etnografijos didelei 
iszsiųs p. Porzezinskį dėl ty- jiems 1

Kauno nusmuko.

į G rod niaus (Gardino) rėdybų 
ir p. Elkin‘ų į Varszavos rė-

gy vena docentas p. Nikolia, 
besimokydamas lietuviszkai ir

isz jos. . . . iNepavyuziu asz 
tokiems ponams nė. jų dvarų,

munaiezio parapijoje

lynojo, tik nelygiai, vienur pa- bėsių per 
kaktinai, kitur labai, labai sužeistas.

• i imažai. Dabar vėl dangus J — J/e

kutinį drėgnumų isz žemės, (jomarkas). Laike Miszparų 
Javai džiūsta, ypaeziai drut- atėjo į bažnyezių Varėnos 
žemiūse, kur Jfcjmė suskilo, assesorius. Naiviszki žmonės 
Kur minksztesnė žemė, arba pradėjo mislyti, kad jis isz 
kuriose vietose dauginus pali- maldingumo ir gododamas ka-

Bet nekurtose vietose, kur ant ežių ir ti 
kalnelių, pats maeziau per džiaugtis i

per policijų atsiimti. Vienas 'Devintinias jau nubalusių ru- po 
invalidas neva tada atsiliepęs, gių didelius pblsztus. Bulvės eit 
kad jei jiems pinigai pareis (roputės), neatbodamos sau- ba 
per policijų, tai jie niekad jų sumos, dailiai auga ir jau vi- to. 
nematys. Tada Szuvalovas! sur kaupiamos. Taipgi ir riu 
pats iszdalinęs piuįgus ihva-. kviecziai
lidams. Ar tai yra pasaka, ar Kad tik tolinus sausuma ne
tikras atsitikimas, to negaliu j isznaikytu ir bulvių 
pasakyti. ežiais. Turbut dėlto

Pažymėtina, kad Suvalkūse bulvėm ir kviecziam,

Bet ko isztikrųjų aseso- 
Uėio į bažnyczių.. ne visi

vietomis neblogi.

kad szį- 8zi n koriams tas, žinoma,-nela-
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bai patinka, ir vienas isz jų 
Žvairys, nepasigailėjo pavai- 
szyti asesorių, kad anas nuėjęs 
į bažnyczių ant pamokslo pa
žiūrėtu, ar negalės už kų prie 
kunįgo prisikabyti. Bet kad 
nė vienas isz jftdviejų nežino
jo valandos pamokslo, tai ase
sorius pataikė ant Miszparų dabar anas Szaulių turmoje 
ir. . . . pradžiugino žmones.

— Merkinės parapijoje nft 
1890 metų įvesta į bažnyczių 
lietuviszka kalba ir vis labyn 
platinasi. Žmonės pradeda 
vienas kitam net labas dienas 
lietuviszkai davinėti, kas ap
linkinėse parapijose yra ne
girdėtu daigtu. Nekalbant 
apie maldaknįges, ir lietuvisz- 
kos knįgutės moksliszkos įtal
pos pradeda platįtis. Net pa
tys žmonės stebisi ir klausinė
ja vienas kito: ,,Kas tai yra, 
kad lietuviszkas taip į garbę 
eina? Gal tai nft vyskupo 
yra koksai prisakymas?“ Tik 
miesezionys tai isz to neužsiga- 
nėdina; jei kas poniszkiau ap
sirėdęs pakalbina katrų lietu
viszkai, tai miesezionys laiko 
tai už didžiausių pažeminimų 
ir supykęs atsako lenkiszkai 
gana sziurkszcziai, o kad pats 
turėtu katrų užkalbyti lietu
viszkai, tai Dieve saugok! Pa
rėjus kalbai, su pasididžiavi
mu pasigiria, kad skundė ku- 
nįgų už lietuviszkų giedojimų 
ir pamokslus ir vyskupui ir 
gubernatoriui, o jei sulyg sziol 

tai nenusimena vnieko negavo, 
ir ketina toliaiįs skųsti ir skųs-

Arti Rastauskinės (Podbir- 
že) Panevėžio paviete, Pur- 
viszkiuse, gyvjna 
Beliaku, Andrius ir Jurgis. 
Andrius buvo net 
o paskui pagrįžo, 
Jurgis paczuutas. 
nū valdžios pažvel

du broliu

Amerike,

Abu yra

lietuviszkų kpįgii kantraband- 
nįkai, per tai: vis jieszkomi ir 
revidavojami Sztai neseniai

nedaug knįgų atrasta, bet Jur
gio vis per szeszis metus dienų 
ir naktį jieszko, sugauti norė
dami, nors su lietuviszkoms 
knįgoms rankose niekados ne
nutvėrė. Andrių dar pavasa
ryje, drauge su kitais penkiais, 
prusai maskoliams iszdavė ir 
,1"‘............
sėdi. Tada nft prūsų suimtas 
tapo ir Pocius nft Gaurės, Re
siainių pavieto, ir maskoliams 
padfttas.

Regis dabar maskoliai nori 
administrativiszkai . visų Jur
gio B. szeimynų iszsiųsti, o 
taipojau ir anų patį jeigu nu
tvertu, nės apie jo gyvenimų 
policija renka visokias žinias, 
o taipo jau suraszė jo paežių 
ir vaikus. Žinoma tada anfts 
iszsiuntę ir jų gyvenimų atė
mę, burliokui atidfttu, o aniems 
dfttu kokių pustų vietų Siberi- 
j°je- .

Apie revizijų pas p. Vainei- 
kį Svirpliftse apie Joniszkį 
(Szaulių pav.) jau žinote, nės 
jau praneszta buvo. Vis tik
tai vieni varginimai, kada bus 

, anų galas*. Tada kada la
tviams viskas yra daleUta, lie- 

t tuviams nei maldaknįgių 
spaudįti neleidžiama! Tokia 
tai yra teisybė!

Poznaniaus laikraszcziai 
pranesza, kad kas žin koks 
jaunas lietuvys neseniai per 
Karaliaucziu važiavo. Tas 
keleivis turi devynis metus. 
Nesenei jo motina pasimirė, o 
dabar jis keliauja pas tėvų, 
Amerikoje gyvenantį. Ant 
kairės rankos turi baltų jftste- 
lę, ant kurios didelėms lite- 
rėmis iszraszyta: Praszoma 
yra pp. urėdnįkų manę dėl ki
tų urėdnįkų atidftti, pakol asz 
sulyg galui nenuvažiftsiu. 
Vaikinas jau nuvažiavo į Ber
lynu, isz tenai 
burgu, kur jo 1G metųx sesft 
tarnauja; paskiau abudu į 
Amerikų važifts. Mažasis isz- 
eivys visų pakeleivių simpati
ja džiaugiasi.

m-

9 ę

viszkiuse buvo revizija, kur

— I lakius e. Telszių pa
viete, buvo bailus atsitikimas: 
llakių bažnyczia turi prie sa
vęs altaristų, kuris n ft valdžios, 
kaipo lietuviszkų prusiszkų 
knįgų platintojas, nužvelgtas 
tapo. To senelio kunįgo pra
vardė Ui'bonavycze, o atsiti
kimas buvo į porų dienų pirm 
szventos Traicės. Toje tai 
dienoje vidurnaktyje, kada vi
si miegojo, atvažiavo isz Tel
szių pas altarista Urban avy- 
ežių kratyti: Prokuroras, 
spraunįkas, asesorius, uriad- 
nįkas ir t. t. Isz tos priežas
ties, kad į kiemų vartai buvo 
uždaryti, o kiemas augsztai 
aptvertas, tai kitaip negalėjo 
įeiti kaip per tvorų, idant nft 
vidaus vartus atidaryti. Tų, 
kaipo žemiausis pagal urėdų, 
urednįkas iszpildyti turėjo. 
Žinoma duris laužyti pradėjus 
szunes sulojo, žmonės pabudo, 
mislydami, kad tai razbainį 
kai užpftlė. Maskoliai apsto
ję langus ir duris įėjo į vidų. 
Iszbai lytas kunįgas ant goti
kų iszpftlė ir isz iszgųsczio ap- 
silpęs, gonkos stulpų apkabi
no visas drebėdamas. Iszkra- 
tė viskų, kas buvo netiktai jo, 
bet ir gaspadinės kambaryje, 
kur jos lovos sziaudftse buk 
apie Kražius knįgutę « rado. 
Bet labai gali būti, kad ir tų 
knįgut<į jie patys primetė, kų 
ir žmonės pasakojo, norėdami 
bėdų padaryti. Ar tų viskų 
maskoliai už kalczių atras ar 
neatras nėra žinoma, bet mes 
tų gerai žinome, kad žandarai 
ir policija norėdami savo „de- 
jatelnost“ parodyti, tankiai 
proklemacijas ir visokias už
draustas knįgas primeta. Žo
džiu sakant dienų ir naktį bai
sus persekiojimas, nft kurio 
negalime žinoti kada atsikra
tysime.

Pirm trijų nedėlių Palubių 
dvarė, llakių parapijoje, isz 
aplftko (pasteunįko) vagys 
buvo penkis arklius pavogę, 
žinomu savo taku Ant prust. 
link su arkliais bėgdami. Bet 
ponui pinįgų ant telegramų

nepasigailėjus anfts į visas pu 
sias „trenkta“, kaip žmonės 
kalba. Isz to buvo toji nau
da, kad ant prūsų rubežiaus 
;ris vagis su tais arkliais ant 
;ų pėdų suimta.

baisiai arklius vagia, nės ten 
r policija prie vagystės pri

sideda. Vaineronių kaime, 
Vaszkų par. du arkliu po Ve
lykų pavogti tapo. Vagia ar
klius baisiai visur Lietuvoje 
ir Latvijoje, per tai dejavimai 
yra vis girdžiau)i.

— Gaisrai. Apie dides
nius gaisrus isz laikraszczių 
žinote, nės jie buvo garsingi 
kaipo tai: Lietuvos Breste, 
Kobriniuje, Eisziszkifts ir t. t. 
Li n kavos par. Panevėžio pa
viete, grovo Tiszkaus Valakų 
dvarų, kurį p. Dovgelavycze

ežia priesz Sekmines visi bu- 
dinkai oudėgė, tiktai rūmas 
pasilijio. Apart to sudegė 
tvartftse 5 dvaro arkliai ir 9 
karvės, kurios prie kumeczių

Visi dvaro galvijai

jau gaisras Titkoniftse, toje 
pat parapijoje.

Dunauskių dvare Sados par.

kumetinė sudegė.

miestelyje uždėtas tapo vienas 
lietuviszkas kromas, o Ilakift- 
se du. Pirm deszimts metų 
Lietuvoje krikszczioniszkoje 
prekyboje pradžių padarė po
nai: Ivanavycze, Resi ainių 
paviete; Puzina Panevėžio, o 
Mantvilas Zarasų ir Aukmer- 
gės pavietftse. Dabar prie 
prekybos metėsi ir ne taip tur
tingi, po visus mažnė mieste
lius kromus uždėdami. De- 
szimtį metų dar palaukus, lie
tuviszkas kromas nebus suvisu 
akyvu daiktu, nės bus visftti- 
n as.

Ponas Podbereskis, daugelio 
dvarų Kauno ir ^Vilniaus rė- 
dybų savinįkas, ant visokių 
dirbtuvių ir pramonysezių
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daugel pinįgų iszleidęs, jau 
senei buvo labai įsiskolyjęs. 
Taigi Musnįkų dvare, kuris 
prie jo priguli buvo gražaus 
miszko, ant 75,000 rublių ver-

si kratyti norėdamas, su Vil
niaus bankos daleidimu, kur 
'jo dvarai užstatyti buvo, tų 

. miszkų norėjo pardftti. LTž 
anų kupcziai 75,000 rublių 
davinėjo bet p. P. mislydamas, 
kad patsai tų miszkų isz da
lies pardavinėdamas, daugiau 
pelnys, praszė skolinįkų, idant 
daleistu anam paežiam anų isz 
dalies pardftti. Taigi p. P. 
nft Vilniaus komercijos ban
ko dėl tos girios ekspliotacijos
pinjgu paėmęs ir savo skoli- sztos 
nįkų daleidimu, ekspliotavoti pastatė ir ant visų 
(tai yra: pristatinėti, 
kontraktavoįi) pradėjo.
ant galo pasirodė, kad jo už-1 kart neužsimuszė, tiktai prisi
manymas nepraktiszkas buvo, muszė, ant balkių krisdamas, 
nės 75,000 rub. ant eksplio- Laimė jo, kad toji budavonė 
tacijos iszėjo, o už miszkų nie- turi platų stogų,

—r Volguntas, arti Jelgavos 
per 16 verstų. „Latweeschu 
Awises“ raszo, kad Volgunte 
ir apigardoje daugel nelabu- 
mo girdėtisi, kad ano kraszto 
pievos nft kirminų nuėstos ta
po. Jų yra po visas vietas 
daugel, bet po lomas kftdau- 
giausei. Kirminai tie nft il
gos giedros rir sausumos atsi
rasti galėjo.

- Yra pas lietuvius sakoma, 
kad nei bažnyczių nei kitų di
delių namų stati m as be aukų 
neapsieina. Taigi dabar tas 
ant latvių ,,Svetkų jekas“, ku
ri Jelgavoje statoma per Sek
mines iszsipildė. Vienas jau
nas žmogus, kada ant tos aug- 

triobos stogo vainikų 
žiuri n ežių 

kirsti, | džiaugsmo isz revolverio szo- 
Bet vė, nft stogo nuritėjo, bet ant-

kuris žemyn 
ko nepelnė. Isz tos priežas-1 nueina, nės ant lietuviszkų ir 
ties irskolinįkai nieko negavo, latviszkų triobų pavidalo da- 

L 12 ir 22 Birželio su visu Į romas. Ligonis sveikyn eina, 
džiaugsmu pa-Latviais ir pa- 
.Lietuviais diktas lietus užlijo. 
Pagelbės anas nors dėl vasaro
jo, nės dėl rugių jau pervėlu 
o dobilai pjaunami.

Varlė.
iszplėsztojai 

isz ryto 
Su pagelbą re-

kieriai randasi 
stovyje. Isz Humtingtoh isz-

apgailėtinam tas, vienok spėjo viskų iszgel- 
bėti kas jame buvo sukrauta.~ J J —— — — — ~ — ~ J*»U4V MU I v/ CU l\i UI* •

siųsta trukia su maitnasczia ir Blėdis padarytą, jame per tų
apdangalu dėl straikierių. susidūrimų isznesza £4,000.

— Washinyton, 
Liepos. Ministeris 
Wilson'^ paskyrė $ 1,000 do-1 Stanley Force'' 
vanos tam, kuris suims Alle- 
ną, Killoraną ir Russellį,.tris!sykiu su penki 
paczto iszplėsztojus, pabėgu
sius isz kalėjimo New York‘e. 

j Apart to p. Wilson‘as atsiuntė 
laiszkų pas valdiszkų prokura
torių New Yorke, kuriame 
asztriai bara dažiurėtojus ka
lėjimo už tai, kad daleido pa
bėgti tiem trim iszplėszikam, 
garsiem isz įvairiausių apvo
gimų ir apiplėszimų.

V/

pacztų susidūrė
su

„Edker Bets“ ir

garlaivis
garlaiviu

žmonėmis, 
kurių negalima buvo jau isz- 
gelbėti.

— Stokit oi m, "t Liepos. (’ie- 
sorius Wilhelm‘as atvyko ežia 
sziųdien ant savo 
lero“.
kė jį ir užpraszė į
pietų. Ciesoriu 
ežia visų nedėli:

Karalius Oskar apian- 
rumus ant

o paskui 
trauks toliau savo keliu.

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— New York, 5 Liepos.
Trys smarkus

— Isz Latvijos. Ant I paczto pabėgo vakar 
Sztrando, Rygos pajūryje, jū
rės maudymo; dalyke, ketina veiverių prispyrė kalėjimo 
reforma pakilti, kuri nepri- sargus prie tylėjimo ir iszda- 
pratusias prie to moteris ir vimo jiem raktų, su ’ 
merginas baido, bet vyrai ne- atsidarė trejas duris ir pabėgo, kų papildė, 
sipriesziną. Pagal Amerikos Kokiu būdų aresztantai įgyjo 
ir Ostendos mųdas vyrai su revolverius, ..tai nieks negal 
moterimis į kostiumus parėdy- sav perstatyti, 
ti, drauge maudysią. Nežine 
ar dar tas szįmet įvyks, nės 
reformų įvesti nėra pas mumis 
taip lengva. — Dubeltftse, 
Majorftse ir kitur ant Sztran
do baisei daug sveczių priva
žiavo, o per tai gyvenimai ten 
per vasaros sezonų baisef pa . 
brango, mažne dvigubai kaip 
pernai. Trukiai nft Rygos ir gyvenimo dėl szimtų be dar- 
atgal eina vienftlika kartų ant bo esanezių žmonių toje apy- Falklandbank. 
paros, o vagonai vis pilni,

— Isz Zbarazo, Galicijoje, 
pranesza: Pranciszkus Gro- 
szupas, darytojas alaus, pra- 
szalintas priesz metus isz czio- 
nykszczio bravoro, nors sylijo- 
si gauti užsiėmimų, bet nega
lėjo, o turėjo moteriszkę su 
trimis vaikais, tarp kurių se
niausias buvo 5 metų o ma
žiausias 8 mėnesių. 10 dienų 

I pereito mėnesio, 
tų vaikų apie 5 valandų iszry- 
to iszėjo isz namų, kad isz- 
melsti nft kaimynų biskį pie
no, Groszupas 
muszė vaikus, 
liko užmuszti, 
tojaus numirė.
į kainlyniszkų karcziamų ir|dymų savo paczios ant 20 me- 
iszgėręĮ stiklelį sznapso ant 

kuriais | bargo, apsakė karczemnįkei,

Liepos.

Sarg<) arti 
muszoje 
Amodor.

sumuszti po Cayo 
Manzanillo. Toje 
krito jų vadovas

— Vieden, 5 Liepos. Bai
si vėtra susivienyjus su pavan- 

kada motina |deniu, padarė daug blėdies į- 
vairiose apylinkėse. Marba-

su kirviu isz- 
Du ant vietos 

treczias ant ry
Po tam nuėjo

— Dublin, 5 Liepos. Mi
kolas Cleary, farmerys, gyve
nantis arti miesto Colona, liko 
sziųdien apkaltintas už nužu-

— Londonas, 6‘ d. Idepos. 
Laivas ,,Queen Ansa“, kuris 
priesz septynias sanvaites isz- 

! — Humtington, IV. Va., I plaukė isz Akyal su tavorais, 
5 Liepos. Delegacija, suside- gal but prigėrė podraug su vi- 
danti isz straikftjanczių ang- sais žmonėmis. Ant laivo ra- 
lekasių isz kasyklos Elghorn, |dosi darbinįkų į 40?'^ 
esanczios ant geležkelio Nor
folk a Western, atvyko ežia 

zvakar iszryto dėl rinkimo pi
nįgų ir reikalingų daigtų prie

tų kalėjimo. Taipgi, kaip 
tvirtino apylinkėje, jo pati tu- 

Irėjo būti czėraunįke, užtai api
pylė jų gazu ir iszkepė ant 
ugnies. Apkaltintasis tikri
no, jog turėjo paežių sudegin
ti, kadangi buvo czėraunįke. 
Keli jo pagelbinįkai prie tos 
barbariszkos piktadėjystės ta- 
P° apkaltinti ant kalė
jimo nii vieno iki kelių metų, 
palei savo kaltę?

— Jjondonas, 5 d. Liepos.
Cjųa atsitiko susimuszimas 
dviejų garlaivių t. y. belgisz- 
ko Swifzerland su angliszku

Belgiszkas namus, užmuszė 10

tagene ekspliodavojo katilas 
elektriko name. Sugriovė tris

linkėję. Sako jie, kad strai-’garlaivis tapo didelei pažeis- sunkiai sužeidė 18.
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lėtu sugrįžti į tėvynę.
O giltine, giltine, kokia tu 

esi nemilaszirdinga! kam tą 
paaugusį aržūlą pakirtai ?i 
Juk su laiku jis butu surem- 
bėjęs ir Lietuvos pauksztelius 
butu glaudęs po savo szako- 
mis nū sziaurės szalczių ir 
vėjų, o liūsybės saulelei užte
kėjus butu kelią rodęs jaunai 
gentkartei link apsiszvieti- 
mo ir lietuvystės. Su sugrau
dinta szirdžia

Viens isz. pažįstamų.

a-[apie manę. Su gūdone Pe- 
Tai jo paskutinė gro- 

O aulink pas

želiu. Jo tikroji pravardė bu 
vo Petras Kuczas, paeinąs isz’ 
Kauno rėdybos Paneviežo ap- 
skriezio, parapijos JoniszkėliolP- Pauksztl; bet sztai 
isz tėvų valszczionių. ■ Isz ko.|30 d. Kovo mėnesio kas truko 
kio kaimo buvo kilęs dar ne-| , ’ J «
žinome. Į gimnaziją ėjo Jel-|kare ,r Pradėj° kvauJas varvė 
gavoje. Pabaigęs mokslą peri1' isz burnos- Ant rytojaus 
keturias kliasas, įstojo Peter-Įv.,8a‘ aP8'1P0 ,r t’}jau ‘aP° aP‘ 
burge į seminariją, bet ten pa-j 
tyręs savo nepaszaukimą į ku- 
nįgus, apleido isz liūsos valios 
dvasiszką seminariją, ir važi 
,nėjo po dvarus ponų vaikus|» 
mokindamas kaipo darakto
rius. Pasipynus progai, kaip 
prie „Vienybės“ reikėjo re
daktoriaus, 
geri draugai 
ii, J ' 
,,Vienybės“ redagavojimo p. 
Jūzui Paukszcziui, kurs veik jį 
ir partraukė savo kasztu 1893l^J° silpnyn.
m. A. a. Petras Kuczas pra-|va kiek pasitaisė, 
dėjo „Vienybę“ rėdyti Rugsė-|*° Pas Bftuksztį.

kaip matyti isz[(---------  --------- -
pirmutinio atsiszaukimo įĮpats meldė, kad jį vežtu į 

Bet|Szpitolę. Ant jo noro pp.

žiūrėtas szventais sakramen
tais. Priežastis/ kraujo pra
si m uszimo, kaip pats man na- 

į [basznįkas pasakojo, neva nū 
■geležies kilnojimo einant gulti 
[dėl gimnastikos jam szone 
(suskaudo, o atsigulus po kiek 
laiko prasimuszė , kraujas.

jog pažįstam’i bei|Geri žmonė8 ruPin08i aP>e j° 
.... 1 rekamendavojo|8ve*kat!b W t,kt kaiP nor8 

kaipo gabų žmogų prieĮkraują sulaikyti, kvietė gėrės' 
[nius daktarus. Teisybė už 

j [kiek dienų sulaikė, bet vis jis
Dar toliaus ne- 

Vėl sugrį- 
Silpnyn vis

Poliliteto [8iW
Paskuti n i ūse lai k ūse ateina 

tankiai žinios, kad Bosija 
kemsza kariumenę į Azijos 
portus, su mieriu įžengimo į 
Korėją ir apgarsinimo ant tos 
vieszpatystės savo protektora
to. Kaipo sparną, nusiusta 
tenai daugybė „czinovnįkų“, 
kurių pareiga yra pakurstyti 
vietinius žmones prieszai Ja
ponus. Prie tokio dalykų 
stovio, Japonija neima paveiz- 
dą nū Kynų, bet sudrutiną 
savo portus ir organizavoja 
kariauną, kad tvirtai atsispirti 
niekvereziam maskoliszkiem

jo mėnesyje, kaip matyti iszle^nan^ valsIams
jo f
„Vienybės“ skaitytojus.
kaip laikraszczio rėdymas ne-lPftukszcziai' ir Pajaujai vežė, 
kožnam yra patinkamas, taiplbet daktarai jau jo nepriėmė, 

. Petrui Kuczui nepati-[n^sa greit turįs mirti. Vienair a. a
ko. Todėl jo draugai kun. M.ltikt abejotinas jam pasveikt- 
Szedvydis ir kun. J. Kaulakislmas esąs grįžti į savo tėvynę, 
yelyjo jam mokįtiesi dakta-|Ligonis ant to pristojo. Pa
vystos ir priegtam isz jūdviejų,[buvo dar pas kun. A. Burbą 
kaip nahasznįkas pats man|daugiaus sanvaitės ir 27 dieną 

žadėjo jį|Gegužio iszvažiavo į New 
o antras|York, palydint Jūzui Pauksz-

gerą airą, pas kurį gyvenda-įlaivio iszėjęs jaueziausi sti itodėl ir savo pravardę buvo 
mas galėtu greieziau prasimo-ipresnis, negu pas jus. Kosu fperkeitęs ant Jūzo Petraiczio, 
kinti angliszkai. Taip na-ilys nepametė nei ant marių.|idant, užsimanius, drąsiai ga j 
basznįkas ir padarė gal priesztPraszau praneszti ir kitiems 
pereitus Naujus metus.
buvo ten kelis mėnesius, jamjtras“.

a. Juzui P^<»»W».|Pra,dėi0 "esveikftti, n ės kaipjmata raazyta.
n‘>rA /19.0.5 m 7 / tl Prad6j° kraujais spjauti,[kun. A. B. ateina gromata nū

[o taipgi kelis syk persiszaldęsinabasznįko brolio tokia žinia: 
kiek sirguliavo. Jau trum-[„Drįstu praneszti Tamstai, jog 
pam laike vėl ketino grįžti pasiligonis Petras Kuczas 28 die

noje Gegužio (seno stiliaus) 
vakare pargrįžo į tėvo namus 
labai silpnas, 30 d. to paties 
mėnesio apie pietus, turėda 
mas pilną nūmonę ir kalbą ir, 
susivienyjęs per komuniją dar 
sykį su V. Dievu, atidavė Jam 
duszią. Priimk Tamsta jo 
paskutinį — su dievu! — Jo
nas“. A. a. Petras Kuczas 
amžiaus galėjo būti arti 30 
metų. Ūgio buvo vidutinio, 
bet dailei nū gamtos suaugto. 
Budo buvo tylaus ir linksmaus. 
Tikėjimo buv4> karszto ir gy
vo, nės laike savo ligos dar 
Amerikoje būdamas kelis syk 
per nūdėmių iszpažintį buvo 
pasirengęs isz szios aszarų pa
kalnės persikelti į amžiną lai 
mingą gyvenimą. Link lietu
vystės pakylimo visad prakil
nesnių lietuvių susirinkime 
mėgiai sznekėjo, anot vigili
joje savo kalboje pas kun. A. 
B. iszsitarė taip: „kas žino, ar 
dar prie gyvasties sulauksime 
Lietuvoje liūsybės, ar galėsi
me kada pargrįžti į savo bran
gią tėvynę ir tenai savo 
lėlius paguldyti?
jo paskutiniai žodeliai iszsipil 
dė, nors Lietuva dar 
ir despotizmu tebėra prislėgta,[galėmis, 
nės numirė tarp saviszkių ir[taip didelio grąsumo dėl Ja- 
paguldė savo kaulelius Lietu-[ponų. Taip, jeigu pakiltu ka
vos žemelėje, bet gal su m u [rė — tai galynė butu pasibai- 
mis to nebus, gal atsigulsimegsėtina ir patrauktu skaitlingas 

aukas kraujo ir pinįgų....
Norvegijos laivas „Oscar 

II“, atėjęs pereitą sanvaitę po 
18 dienų kelionės isz Vladi
vostoko, Siberijoje, į Tacoma, 
jWach., atvežė sekanezias nau
jienas: Kapitonas Landerson 
sako, kad Bosija sutraukė į 
Vladivostoką ir apielinkes jau

abejojame, kad

pasakojo, vienas pr 
piningiszkai szelpti, 
pas savę už dyką laikyti pa [ežiui, kurs su nabasznįku daug 
kol szis nepabaigs daktarystos[vargo turėjo, o ant rytojaus 
mokslus. Ir jau buvo nutarta[sėdo į laivą, ir važiavo tėvy- 
kad po szių vakacijų, jeigu|nen jieszkoti sveikatos, o isz 
Dievas butu pavelyjęs jamiBremen be datos (į Ply- 
būti sveiku, o neteisingoji gil-[mouthą atėjo 20 d. Juniaus) 
tinė nebutu užpūlusi, butu su[raszo drebanezia ranka taipos 
Dievo apveizda pastojęs į Phi-|kun. A. Burbai: ,,Labai grąžei 
ladelphijos universitetą. A-Įpervažiavau per vandenį, sirg-1 
part to draugai jam linkėjoiti nereikėjo nei biskutį, tūm[grįžti į savo tėvynę ir kad 
kad nū J. Paukszczio persi-|tarpu beveik visi sirgo, 
keltu ant gyvenimo pas kokįllabai gražus buvo.

Vienokgi 
sziame naujame maskolių ne
teisingame prisisavini me, kitos 

kau [vieszpatystės, kaip Vokietija ir 
Teisybė,[Prancūzija, norėtu jūs parem

ti. Pertai iszrodo, jog Mas- 
carizmu[kolija stengiasi tiktai savomis 

ką neperstalo vėla

už jūrelių — marelių, už di
džių — szaltų vandenėlių, už

timų žmonelių. O Dieve! ne
smagu apie tai prisiminti.

I Kaip nabasznįkas norėjo

Maskolius nežinotu, jog jis0ra8^u<w«»v.1uo
Isz gar-[ant tautiszkos dirvos dirba,
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' 80,000 kariaunos. Kosi ja
darbavosi patykiai bet saugiai 
ant prisigatavojimo į karę su 
Japonais ir nori dabar užimti 
tą dalį Kynų, kurią Kynai tu
rėjo Japonam apleisti. VIa 
divostokas persimainė į didelį 
abazą, o porte stovi daug lai
vų, pasirengusių ant atvežimo 
Kariaunos. Įėjimas į portą 
yra pripildytas torpedais (mi
nomis) ir nei vienam laivui 
nevalia nei į važiūti, nei iszva- 
žiūti be eskortus (pravedimo) 
maskoliszko apicieriaus, ži- 
nanezio vietas, kuriose guli 
torpedos (minos). Porte ran
dasi visa rusiszka eskadra 
Tykosios jūrės. Visi tie pa
rengimai sutaisyti su tokia 
paslapczia, kad užrubežyje 
nieks apie tai nežinojo. Pla
nų Rosi jos abelnai nieks ne
žino, bet isz vedymo gelžkelio 
į; pietus iki Geltonųjų jūrių 
iszeina, kad neatbūtinai ji no
ri valdyti portu, kuris žiemos 
laike neužszala.

Pravedimas sibirsko gelžke
lio eina labai spareziai, ka
dangi caras iszdavė prisaky
mą, joge i pasiskubintu. Kaip 
greit tas gelžkelis taps praves-

per Mandžuriją ir Koreję iki 
vienam isz portų ant Geltonų
jų jurT * **

Kynai rodosi gana anksti 
pažino maskoliszką prilanko
mą, kuris galėjo jiem labai 
daug kasztūti. Dieną 28 p. 
m. aplaikytas isz Petro pi lės 
valdiszkas atsakymas kynų, 
kad jie nereikalauja į pagel- 
bą Rosi jos prie paskolinimo 
pinįgų, kaip pirma buvo nu- 
tarią, kad Maskolija apsiėmė 
pasigalvuti už kyhus. Dabar 
kynai pats ant savęs gauna pa
skolinti isz Anglijos ir isz Vo- 

lijos diplomacija, kuri nenorė 
jo, idant Maskolija ką nors 

telystę. Caras Nikalojus II 
Už tai labai pyksta.

* r
-X-

visur

* 
j°g buvęs i s 

Peixo-

Nū salos Formozos ateinu 
vėla nepakajingo'S žinios: 
Razbaininkiszkos gaujos Jū- 
dųjų Velevų pasirodo įvairiū- 
se salos krasztūse, isztaisant 
daug blėdies. Japonai turės 
su jais vesti tikrą karę. Ypa
tingai rengiasi užpulti ant po
zicijos Jūdųjų Velevų Me- 
kung‘e. Angliszki kariszki 
laivai iszsodino apginklūtus 
marinįkus su kanūlėmis ant 
kranto dėl apgynimo gyvento
jų ant salos Formozos. Nieks 
tenai nėra užsitikrinęs nei sa
vo turtu nei gyvasezia. Jū- 
dosios Velevos 
baimę.... * *

Ateina žinia,
B ra z i 1 i j os prezi d e n tas, 
to, numirė. Marszelga Flo
rianas Peixoto, eksprezidentas 
republikos Suvienytų Valstijų 
Brazilijos, buvo sunum pul- 
kaunįko Ilancell Vierra de 
Anjo Peixoto. Gimė 30 die
ną Gegažio 1830 m. valstijoje 
Alagoas. Ypatingai jis atsi
žymėjo sumuszimu revoliuci
jos, kuri 1893 m. pakilo Bra
zilijoje. Po sugrįžimui admi
rolų de Mello ir de Gama isz 
manevrų, flotas iszreiszkė Pei- 
xotui paklusnumą ir susivie- 
nyjo su revoliucijonistais val
stijoje Rio Grande do Sul. 
Po daugeliui muszynių porte 
Rio de Janeiro Peixotas įsten- 

ciją. ‘Vienintelei valstijoje 
Rio Grande do Sul randasi 
dar kelios gaujos revoliucijo- 
nistų. Įpėdiniu Peixoto liko
si Prudente de Moraes isz San 
Paolo, pirmas prezidentas ap
rinktas per žmones.

Prezidentas Peixotas numi
rė savo vasariszkam gyveni
me, esaneziam apie kelis de- 
sėtkus mylių nū Rio de Janei
ro. Peixotas jau nū senei sirgo 
ant vidurių — ir gydytojai jo 
smertį iszdalies priskaito prie 
tų kentėjimų. Isz kitos pusės 
vienokgi smertis prezidento 
atsitiko veik netikėtai. Ap
linkybėse tai gana daigtas ne- 

aiszkus, kadangi prie smer 
ežio prezidento nebuvo su vist 
gydytojo. Nekurie sanpro- 
tau ja, kad turėjo būti užnū- 
dytu. Lavonas tapo parga
bentas į Rio de Janeiro — ir 
taps užbalsamavotas. 
basznįko visi gailesį.

Na-

Kareim snžietoiiič,
Apysaka isz baudžiavos gadynių.

(Tąsa.)
Pirmoji ezvenezių diena pe

rėjo greitai ir tyliai. Kas ga
lėjo paspėti, iszėjo szventny- 
czion. Namūse pats Kalnė
nas su savo szeimyna giedojo 
ražanezių.

Antrą dieną Petras isz 
sz ve n tu y cz i os g r įžd am as • ūžė j o 
pas Stypnėkus. Stypnėkų 
bernai užsimanė pasiįėžįti. 
Vyrai užvilko roges ant * La
mos kalno ir nusileido. Au
link atėjo merginos ir vaikai. 
Petras pasiėmė mažas rogutes 
ir važinėjosi su Stypnėkienė. 
Bet už valandos ji pasisakė 
eisianti gyvulių liūbti, ir veik 
sugrįžszenti. Pats Stypnėkas 
buvo didžiųjų rogių vežiku.

Kaip gaspadinė sugrįžo, tai 
Trynė atėjo ant Lamos kalno. 
Petras užkvietė ją pas savę 
vėžintiesi. Trynė ncisztarus 
nei žodelio atsisėdo rogutėsna.

Petras paleido rogutes į pa
kalnę naujomis pėdomis. At
gal grįžtant Petras norėjo ją 
užkalbinti:

„Kodėl tu ankszcziau neatė
jai vėžintiesi?“

„Asz ir dabar nenorėjau 
eiti!“ ji pasznabždoms atsakė.

„Kas do priežastis? Ar tu 
baimyjiesi važinėtiesi ?“

„Tu da klausi. Tarsi pats 
nežinai!“

„Kas tai? ko tu bijaisi?“ 
Petras nusidyvyjęs užklausė.

„Visai nenusidūk nežinąs. 
Ką tu esi Barbei apie manę 
pasakęs? Ar tu atsimeni?“

„Ne, dar nieko nežinau, pa
sakyk aiszkiaus! Asz Barbei 

nieko neesu sakęs, visai apie 
tavę nieko“.

„Tu neesi sakęs? Kaip tai 
ji galėjo mislyti ir Teisti mudu 
pakulose į orą“ Trynė neti
kėdama užklausė.

„Ai, tu kvailyte, ai; Barbė 
yra negera, vėjo mergaitė, jei 
tu viską priimsi už teisybę, ką 
ji szneka, tai tav kasdien reiks 
su ja bartiesi. Asz jai nieko 
neesu sakęs, ji pati sav iszmi- 
slinėja“. Petras ramino.

„Asz dar nenusiraminu, gal 
ji apie musų draugavimąsi ką 
nors žino. Kokiu bud u ji ga
lėjo ant to dalyko užeiti?“

Jau abudu buvo užlipę ant 
taino ir antru sykiu leidosi 
žemyn. Abu tylėjo. Atgal 
grįžtant Petras pradėjo: „Kas 
ežia butu per nelaimė, jeigu ji 
žinotu; lai visi žino, vis tiek 
nei vienas mudu negalės per
skirti. 7 Jeigu t\i,tinki tai dar 
H’iesz Jurginus kelsime svod- 
Ją, o a«z szį metą tapsiu tavo 
vyru“.

Petras meilei pažvelgt ant

navo. Ką abi szirdi jaute, 
kodėl abi baimyjosi sznekėti, 
tas isznežinių pasirodė?“

Trynė ilgai nieko neatsakė.
„Ne, szįmet tas negali būti.

Ar tinki dar ant ateinanezių 
nusAs metu Ji era- 

4

lop tarė.
„Kaip nori, dar mudu m yra 

laiko. Bet kodėl tu-ant kitų 
metų nori būti dar mergina?“

„Taip sav. . . . Nu, asz tav 
pasakysiu, kodėl taip mislyju. 
Tu atsimeni, kaip Barbė leido 

skūmės; aulink mes visos ke
turios merginos bandėme su 
miežiais, bet gaidys nekliudė 
mano miežių. Dar mudu m nė
ra butą draugystėn sueiti“.

„Asz tokiems monams neti
kiu“, Petras nusijūkdams atsa
kė, ,,bet lai lieka, juk mudu m 
gana laiko su vesele. Kad

Kalėdų. Juk dar visko ir 
taip prigyvensime“.
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Jam greta stovi Stypnėkų Ka- 
;rė, kaip mažas vyrelis. Ma
žas vyrelis ragina didžiąją 
mergą szokti. Szi stovi ant 
vietos ir pamažu sukasi ap
iak, bet mažas vyrelis kaip 

szpulė sukasi apie didžiąją 
nergą.

Galop įeina Stypnėkų Try
nė, kaipo giltinė, apsisupusi 
balta, kaip sniegas, paklode, 
vienoje rankoje ilgas szviesus 
duncis (peilis), antroje ji lai
ko priesz savę torielką su de- 
ganczia degtine. NA baltos 
liepsnos jos veidas apszviestas 
suteikia labai liūdną lavono 
(numirėlio) iszžiurą. Visi, 
nors gerai žino, kas per gilti
nė yra, bet nusigandę stovi. 
Niekas nesijftkia daugiau.

Kalnėnas pertraukė tylą, 
melsdamas giltinę (smertį), 
lai dabar ji savo aukai apsi
renk a kokį isz žmonių, bet už
tenka jai alaus su ragaisziu; 
antai kiti, taip sakant, atsigy- 
vftja. Liczynos esti numestos 
ir namiszkiai kvieczia sveczius 
prie skAmės.

Stypnėkas su savo žmona ir 
buvo; dabar jiedu, nematant, 
nori eiti namon, bet Kalnėnė 
jiedu užmato ir traukia į kam
barį, kur jiedum padAda vaka
rienę ir meldžia, kad dar ežia 
liktu prisižiūrėti, kaip jaunft- 
menė bovyjasi.

Po vakarienei liAszia kur- 
pinįką (sziauczių), bet kaip 
tapo kelios kėdės sudaužytos, 
tai pametę kurpinįką, o pra
deda „iszleisti mielą mergelę“.

Kalnėnų motina atsisėdo 
ant kėdės už mergos motiną - 
Stypnėkų Katrė - jai į glėbį. 
Kiti visi rindoje viens kitam 
į glėbį. Kalnėnų Andrius 
paima szlfttkotį ir aplink rin- 
dą joja, kaipo jaunikis. Prie 
Kalnėnų motinos kėdės apsis
tojęs sako:

„Labs vakars, Mocziute!“
„Labas, labas, vaikeli! Ką 

tu gero pasakysi?“ Kalnėnų 
motina jo užklausė.

„Asz noriu vesti mielą mer
gelę“.

kins nucziftžė, kada tūli jau 
pradėjo eiti namon. Vakare 
reikėjo eiti per kiemus su bai
dyklėmis, todėl pirm laiko 
reikėjo pasirengti.

Kaip pradėjo temti, Kalnė
nų motina padėjo valgį ant 
skftmės, taipgi Kalnėnų tėvas 
liepė tarnaitei atneszti alaus, 
laukiant baidyklių. Vaikams 
tapo pasakyta, kad butu ar 
meszka, ar kas kitas, szie nie
ko nedarysią.

Ilgai nereikėjo laukti. Pir
mi ausei įėjo gervė ir raitelis. 
Andrius buvo pasivertęs į ger
vę: jis buvo iszvirkszcziuse 
kailiniuse. Kailinių vienoje 
rankovėje buvo ilgas pagal ti
kas įkisztas su snapu ant galo; 
kru! kru! tardama, jis taikėsi 
prie kožno, kad įlesti.

Raiteliu buvo apsirengusiu 
abu Stypnėkų bernu. Viens 
paėmęs vežlankį (lanką), per 
kurį užklodė (kaldra) buvo 
pertęsta, prie vieno vežlankio 
galo buvo pririszta arklio gal
va, o prie antro Adega. An
tras, sodžiais veidą nutepęs, 
pasidarė čigonu, vienoje ran
koje laikė kindžalą, o antroje 
botagą ir užsisėdęs ant žirgo 
taikydavosi pulti ant gaujos.

Isz to dar gauja visa gerkle 
jAkiasi, kaip įsibaladoja ir į- 
žvanga vidun Petras, pasida
ręs meszka. Jis buvo dailiai 
aprėdytas virkszcziais ir ap
kabinėtas žvangucziais ir re- 
tėžiukais taip, jog kaip tiktai 
kiek pasijudino, tai visas 
žvangėjo. Martinas, meszkos 
ponas, mokėjo jį visaip szo- 
kinti: reikėjo jam rodyti, 
kaip piemenys bei vaikai vo- 
pėja į žirnius, ką veikia vyrai 
pasigėrę; tai vėl -jam reikėjo 
szokti, tai vėl rodyti, kur pi- 
nįgai yra paslėpti. Visi ne
galėjo paliauti jAkęsis.

Stypnėkų įnamis (kumetis) 
įeina, pasidaręs augszta mer
gina; vienus undarokus suse
gęs ant strėnų, o kitus ant 
galvos rankose virsz galvos 
pakeltose jis laiko szlfttą, kur 
yra parengta į žmogaus galvą.

„Asz tavę visai nepažįstu, 
kas tu per vienas esi?“

„Tamsta manęs nepažįsti? 
Tai ir verta gyventi ant svie
to. Tejaugi tamsta nepažįsti 
Kempelių kurpių (sziau
czių)?“ Andrius jftkiasi.

„Kad tu nesulauktum, kad 
asz tav dfteziau mergelę; kur
pius gali užlaikyti paezią, bet 
mielą mergelę tav nedAsiu. 
Imk nA galo.

Andrius pagauna n ft pat 
galo ir pastato kampe, ir vėl 
joja aplink rindą; pasisako 
esąs geru dvaro kalviu ir gau
na antrą merginą. Trecziu 
sykiu jis yra Naukėnų siuvėju 
(kraueziumi) ir vėl parsiveda 
paezią. 'Taip veikiasi toliai, 
pakol miela mergelė viena pa
lieka. Nu, vėl Andrius at
joja, ir vėl pas mielą mergelę.

Mocziutė klausia, koks jo 
yra amatas. Andrius liūdnai 
pasakoja, kad buvęs tikrai 
ženklyvu vyru, jaujininku, 
bet jis tikt vieną javų pūrą 
paėmęs ir — tftjau ant vietos 
tapo priengtas ir pavarytas nū 
amato. Dabar jis pasiryžęs 
vesti mielą mergelę, nės kitaip 
nebus galima dasigauti prie 
dftnos kąsnelio.

(Toliaus bus).

Isz lirtuvlszlra flirvn tartoia
— ITązletofi, Pa. Malonus 

„Vienybės“ Rėdytojau! teik
siesi patalpinti į savo laikrasz- 
tį szifts kelis žodžius:

29 d. Birželio Hazletono lie
tuviai turėjo iszkilmingą 
szventę szv. Petro ir Povylo, 
globėjo bažnyczios ir parapi
jos^ Isz szalies prisižiūrint 
rodos nebuvo matyti jokios 
iszkilmės: nemuszė niekas į 
bubnus,neplevėsavo amerikisz- 
kos velevos, pagaliaus ir stik
lais skambinanezių mažai bu
vo regėti, per ką gyvenaneziam 
žmogui szioje liftsybės žemėje, 
visai neiszžiuri ant iszkilmin- 
gos dienos; na o asz vadinu 
iszkilme, kadangi prisižiūrė
jau, kaip žmonės skubei ėjo į

bažnyczią ant dievmaldystės, 
maeziau kaip desėtkai prisi
artino prie „confessionalo“ isz- 
pažinti savo nftdėmes, žmonių 
prisirinko pilna bažnytėlė. 
Vieni atėjo iszklausyti miszių 
szv., kiti iszgirsti pamokslą, 
pagaliaus buvo ir tokių, ku
rie atėjo tiktai dėlto, kad vis
kam prisižiūrėti, o paskui ty- 
cziotis galėtu isz to. Taigi 
ant szių paskutinių ir labjau
sei atkreipiau ( savo atydą. 
Asz pamenu kaip, būdamas 
Lietuvoje, matydavau būrius 
žmonių, einanezius ant atlaidų 
į įvairias szventnyczias ir to
ly inas parapijas, kurie tai 
taipgi eina ne su vienokia in
tencija: vieni keliauja isz- 
melsti nu Dievo visokių my- 
listų, kiti, ypacz merginos, 
prisižiūrėti įvairiems žmonių 
parodams, davatkos, pasirody
ti su savo szventenybe ir tt. 
Kiekvienas turi savo mierį ir 
savo mąstymus, tai nėra ką 
dyvytis; bet tycziotis isz baž
nytinių apeigų, netikt katali- 
Jciszko, bet ir kitoniszko tikė- 
yųno, žmogui, turineziam svei
ką protą, ypacz lietuviui, isz- 
auklėtam katalikiszkoje dva
sioje, man nudAda, jog per 
didelė gėda.

„Vienybės“ skaitytojam la
bai bus liūdna iszgirsti, jogo 7 J o 
tarp Hazletono mažos saujalės 
lietuvių randasi ir naujo 
mokslo isžpažintojai, bet nėra 

■ką įdaryti, reikia iszpažinti; 
pelėda labai norėtu užslėpti 
savo vaikus kad jie yra negra
žus, ale negalimas daigtas, visi 
paukszcziai jus mato, kad jie 
yra bjaurus is/^ prigimimo: 
taip ir mes norint labai norė
tume užslėpti savo moksliu- 
czius, tai jie vis savę su savo 
gerklėm pasirodo, rėkdami, 
kad visa katalikystė ir tikėji- 
miszkos apeigos yra tiktai 
kunįgų iszmislas. Popiežius, 
vyskupai ir kunįgai esą nu 
velnio dAti, o velnias, nA ko 
dfttas, tai nei patys nežino. 
G'erai vyrueziai varykit savo 
įdėjas tolyn, žiūrėsim kaip to-
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Ii tamstos nusiirsit! Teisin
gai pasakė g. kun. A. Burba, 
sakydamas pamokslą 28 dieną 
vakare, kad Hazletono lietu
viai yra nusilpnėję ant dvasios 
netikt tautiszkūse, bet ir tikė- 
jimiszkūse dalykflse.

Vietinis.

PATĖVIAI.
Pasaka

Isz tikrų atsitikimų, paraszyta 
Aleksandro (riižuezio.

(Tąsa.)
Stumbrys pasisveikinęs su 

gerai sav pažystamu Zuikiu, 
prakalbėjo: „kada asz tams
tos laukiu! pone Kajetonai - 
žiūrėdamas per langą, akis 
praveizėjau“.

— Negalėjau, brolau, atbėg
ti - tasai szungalvis rasztinį- 
kas bijodamas, kad nesprus 
cziau į karczemėlę; nuavė ma
nę ir prispyrė raszyti, o dabar 
atlikęs tą baudžiavą, gatavas 
esu tav patarnauti.

— Asz tamstos norėjau 
praszyti rodM

— Kalbėk Elizeuszai - ką 
žinosiu, tą pasakysiu, i *

— O tai pirmiaus paklausiu: 
kokiu bud u pritauktas prie 
rekrutijos, musų vaikinas Jur
gis Rugutis, kurs yra vienu 
darbinįku giminėje?

— A! brolau - patėvis ir 
Siakutis jį įkiszo.

— Meldžiamasis, pone Ka 
jeton, sakyk, ką mums reikia 
daryti, kad galėtumėm vaiki
ną iszgelbėti?

— Asz tau pasakycziau tei
sybę, bet dasižinojęs rasztinį- 
kas, iszvarys manę ant keturių 
vėjų, o asz, nustojęs kąsnelio 
dūnos, turėsiu eiti elgėtauti.

— Saugok Dieve! asz tams 
tos neiszdūsiu, o už gerą rodą 
nesigailėsiu porą rublių dilti 
ir patekti n ai privaiszyti.

Stipriai gundini manę Eli
zeuszai - nu ką daryti! asz 
tav parodysiu kelią, tik bro
lau niekam neiszsitark - da
bar kolei apie reikalą kalbė

sim, reikia porciją iszgerti; 
nės nfl to ilgo raszymo rankos 
pradėjo drebėti - sakė Zuikis 
geidulingai veizėdamas į sto
vintį ant stalo butelį.

— Nebijok, Kajetonėli, ty
lėsiu kaip akmū - sakė Stum
brys užgerdamas Zuikį, o ka
da tasai, su pasimėgimu czier- 
ką iszlenkė, tai Elizeuszas 
pritarė: „priesz atlikimą rei
kalo daug negersim - paskui 
galėsime drucziai sudrožti.

— Teisybė, brolau - tik 
dar vieną czierką ant antros 
rankos, kad nedrebėtu - tą isz- 
taisęs Zuikis dar czierką ariel
kos iszgėrė kalbėdamas: „bas
tą - dabar prie reikalo - Rū
gti ežiu i priraszė tikrais bro
liais du giminaieziu, dėlto vai
kinas, kaip turintis tris darbi- 
nįkus giminėje savo, pakliuvo 
į skaitlių rekrutų.

—- Kaip tie piktadėjai ga
lėjo tą padaryti?

— Ar negirdėjai, kad 
Spravnįkas dovanai davė čigo
nui motiną; dėl ko gi starszina 
ir rasztinįkas, už gerus pinį- 
gus negalėjo apdovanoti bro
liais?

— O kad anils szventas 
perkūnas nutrenktu!

— Nieko negelbės keikti, 
reikia rupįtis apie iszgelbėji- 
rną pakliuvusio - atsiliepė Zui
kis - motinai prigul padūti 
praszymą prie prezidento Pa 
latos karaiiszkų turtų, su aisz- 
kiu iszguldymii viso reikalo.

— Kas mums tą praszymą 
galės suraszyti?

— Asz savo ranka negaliu 
raszyti gryno praszymo, bet 
paraszysiu ant jūdo, o jus nu
važiavę į Kauną, gausite kam 
perraszyti - sakė Zuikis.

— O kada tamsta Kajeto
nai tą padarysi ?

— Ot tūjaus - tarė Zuikis - 
iszimdamas isz kiszeniaus 
plėczkutę su raszalais, pluks- 
ną ir lapą popieros; tą pada
ręs pradėjo raszyti, o per pusę 
adynos pabaigęs rasztą, per
skaitė aną Stumbriui, ir liepė 
ką greieziaus važiūti į Kauną'

Senis paėmęs rasztą padėka 
vojo Zuikiui, davė du rubliu, 
o liepes atneszti rygiszkos 
arielkos ir žuvies, pradėjo vai- 
szinti rasztinįką - draugai gė
rė iii valgė su lyg treczių gai
džių; Stumbrys buvo gerai 
pasilinksminęs, o kada Zuikis 
drucziai įgėręs, pradėjo musz- 
ti barabaną į stalą, tada Eli
zeuszas, isztrukęs isz apglobsz- 
ežių bucziūjanczio rasztinį ko, 
isz karezemos iszėjo.

Mažne ausztant Stumbrys 
pąyszlūbavęs namon, tylomis 
pasakė Galbogienei: „motin! 
bus viskas gerai, tik reikia 
mums ką veiklaus važi liti į 
Kauną - nudilk kad vyksim 
Jurgutį lankyti“.

— Gerai Elizeuszėli, taisyk 
vežimą - isztarė Galbogienė.

Keleiviai užvažiavę į Kai- 
nuezius; pasakė ten apie mie
rį kelionės, nuramino verkiau- 
ežią Rozalytę, ir negaiszdami, 
lydimi gerais linkėjimais, isz- 
vyko į Kauną; kur ant ryto
jaus pribuvę, rūpinosi apie 
padavimą praszymo, Zuikio 
paraszyto.

Galbogis nesupratęs kad pa
ti su Stumbriu pasirengė vyk
ti į Kauną nesiprieszino atlan- 
kymui posūnio; bet vakare ir 
ant rytojaus nesulaukęs pa- 
czios, pradėjo sanprotauti, kad 
keleiviai musų nuvažiavo to
liaus, ir triūsia apie iszliūsavi-
mą neapkeneziamo posūnio; Senas Stumbrys vaikszczioda- 
dėlto patėvis įpykęs keikė m as po seklyczią sznekėjo: 
Stumbrį ir paezią savo, rupį- „tai iszkirtom sztuką tiems 
damasi, kad Rugutis neiszsi- ■ Barabosziams - .Jurgutį isz na- 
suktu nū rekrutijos, ir visas gų iszplėszėm, ir paežius szun- 
kasztas nepražūtų. galvius į Kalėjimą pasodinom

Tūm tarpu Stumbrys su 
Galbogiene padavė praszymą 
prezidentui palatos, kurs ant 
to praszymo paraszė, idant 
okružnasis naczalnįkas isztir- 
tu reikalą, o jeigu skundimas sirengus važiūti namon, Jurgis 
pasirodys teisingas; tai Jurgį pasodino Stumbrį greta su 
Rugutį iszliūsūti nū rekrutijos motina, patsai gi paėmęs va- 
- Galbogienė priėmusi tokį džias subaudė arklelius, ir per
rasztą, pasimeldusi bažnyczio- 
je szv. Petro, drauge su Stum
briu iszsidangino isz miesto, 
skubindamiesi prie Okružno 

naczalnįko; kuris priėmęs 
rasztą prezidento, nors spjau
dė ir keikė, bet liepė Galbo
gienei, ant rytojaus pribūti į 
vietinę kaimiszką rėdystę, kur 
patsai žadėjo atvykti.

Naczalnįkas radęs praszymą 
Galbogienės teisingu, liepė 
Rugutį paleisti, ir kaip vieną 
darbinįką giminėje, nu rekru
tijos iszliiHiiti, o starsziną, 
rasztinįką ir starostą, kurie 
teisinosi, kad rasztūse neno- 
ringai paklydo, okružnasis isz- 
koliojęs szil kiniais žodžiais, 
ant dviejų dienų nusiuntė į 
policiją. Tokiu tai nuspren- 
dimu dideliu džiaugėsi Galbo- 
gienė ir Stumbrys, o perdėti- 
niai rėd y.st ės ant parokavimo 
naczelnįko nelabai pyko; nės 
už paimtus nu Galbogio pinį-

!gus, nesunku jiems buvo, d\i 
dienas po aresztu sėdėti.

Stumbrys *su Galbogiene isz- 
ėmę isz geležinių panezių my
limą savo Jurgutį pasiskubino 
pas Danielienę į Kalnuczius, 

i kur jūs linksmai priėmė ir 
vaiszino, Rozalytė gi su Jur
giu dėkavodami gelbėtojams, 
rankas anų bueziavo. Abid
vi motinos rodavojosi apie rei
kalus svodbos vaikų savo; 
jauniejie gi veizėjimu, suspau
dę ranką ir pusžodžiais, su
prantamai tarp savęs kalbėjo: 
nės meilė nereikalauja žodžių 
iszrrtszkimui jausmų savo. —

- tie pavakarės sziksznotspar- 
niai!

Svecziai gana ilgai užtrukęO O *

Kalnucziūse, atsisveikino su 
gyventojais viensėdijos, o pa

pusę adynos, sugirgždėjo szla- 
jos kieme Pakalnės.

Patėvis Galbogis pamatęs 
parvažiūjanezius, smarkiai nu-



siminė; bet nebuvo kų veikti, 
reikėjo susitikti su posūniu, 
kurio geidė nusikratyti.

Parkeliavusiems įėjus į sek- 
lyczę, paszoko vaikai sveikinti 

* motinų ir Jurgį, kurs pasakęs: 
tegul bus pagarbįtas, pasvei
kino patėvį, sakydamas: „ar 
sveikas tėvai?

— Sveikas esu, atsakė.
— Dėkui Dievui! atlikau

— Tai gerai vaike - tarė 
patėvis.;

— Žinoma kad gerai - at- 

Tti tarpu Galbogis norėda
mas kų greieziaus nusiszalįti, 
nti akių iszmėtinėjanczių jo 
nedorybę, pasakęs: 
liūs nukinkyti; isz 
iszsineszino.

Dabar palikę 
Pakalnės, persikėlsim į miestų, 
kur buvo statomi rekrutai.

VIII.
Kitkart karaliszki valscziai, 

atlikdavo statymų rekrutų se- 
kaneziu budu: — vyresnybė, 
pagal skaitliaus vyriszkų du- 
szių, paroktidavo, kiek isz 
kožno valscziaus prigul dtiti 
rekrutų; dėl priėmimo kurių 

' įsteigdavo kommisijas; pri- 
imanezius rekrutus dviejų pa
vietų - tokia rėdą reikėjo jau
nus žmones vežti į miestų, ati- 
tolįtų nti valscziaus 15 ir dau
giaus mylių.

Karaliszkam valscziui, apie 
kurį dabar pasakojam, 1850 
mettise iszptilė gabenti rekru
tus 14 mylių; dėl atlikimo to 
veikalo, starszina iszrinko nti 
gaapadorių ir passtalieczių 
žmonių keliatų szimtų rublių, 
maisto rekrutams-ir sargams, kelis, sveczius prie savęs už- 
o kada okružnas naczelnįkas 
paženklino laikų statimo, tai 
dėl nuvežimo į komisijų 10 re
krutų, 10 „zapasnųjų“ vaiki
nų, 20 sargų, starszino, raszti- 
nįko ir starosto, pavarė isz 
valscziaus 13 padvadų su 36 
arkliais ir 13 vežėjų.

Szviesa nuauksino szalį ryt- 
meczio, saulė dar nesirodė že
mei, o ties namais kur laikėsi

eisiu ark- 
seklyczios

gyventojus

suimti rekrutai, buvo didelis 
sujudimas; susi važiavo pad va
dos, stovėjo buris . vyrų ir ver- 
kianezių motinų - starszinui 
liepus sėstis į szlajes, sužvan
gėjo geležis panezių, katrais 
jauniejie vaikinai prie apse
nusių sargų buvo prikabįti; 
isztiko liūdnas atsisveikinimas 
verkianezių tėvų ir giminės; o 
kada visiems susėdus, sugirgž
dėjo szlajos, tada buvo girdi
mi žodžiai: „Sudiev! sudiev!- 
motinos skaudulingai klykė, 
o rymojanti ant lazdų seniai, 
sunkiai dūsavo.

Reikia žinoti, kad-statymas 
rekrutų didelei buvo brangus, 
nės apart 23 rublių kuritis už 
kožnų rekrutų reikėjo mokėti 
iždui vyresnybės, tykojo pasi
pelnyti visi urėdinįkai komi
sijos, policijantai, daktarai, 

, feldszėriai, žydai karczemnįkai 
krominįkai, ir mažne visi gy
ventojai miesto, kurie, kaip 

, gervė pavasario, laukė rekru
tuos, ir malonėjo pasinaudot 
kruvinais rubleliais artojų, o 
prie tų visų geidanezių pelno, 
reikia priskirti artymiausius 
patėvius karaliszkų žmoni), 
tai yra Okružnų naczelnįkų, 
ir perdėtinius kaimiszkų rė- 
dysezių, dailiai apie savę at- 
menanezius.

Pad vados, kurias vakar re
gėjom iszvažitijanczias, ant 
rytojaus pavakariais atvy
ko į miestų, statymui re
krutų paženklįtų; czionai ilga 
eile sustoję ant gatvės, laukė 
kolei vyresn'iejie gaus vietų 
pasitalpįti. Rasztinįkas su 
starszinu įbėgo į karezemų, 
kur antis pasitikęs žydas Jan-

praszinėjo.
— Praszau czion ponus, 

praszau - pas manę turėsite 
tamstos gerų patalpų, ponams Į liūs pridėkit, vienok matyda- 
atskirį No., o žmonėms dvi di
deles seklyczias dusi u - sakė 
Jankelis.

-r- Kiek norėsi už patalpų 
per du laikus 20 rekrutų, sar
gų ir vežėjų su 26 arkliais? - 
klausė rasztinįkas.

(Tolinus bus.)

— Tai daugiaus kaip 50 
žmonių - asz brangiai nepra- 
szysiu, su sziaudais ir szviesa 
per dvi naktis, ponai užmokė
sit po rublį nti kožno žino 
gaus, o už numerį dėl ponų ir 
už kūtę, asz nieko neroktisiu - 
kalbėjo Jankelis.

— Tai per brangiai - atsi
liepė rasztinįkas.

— Kastai per brangiai?- 
kitur dusyk tiek užmokėsite eina isz namų, .tai visados pa- 
ponai.

— Niekų netauzyk - už vis- 
kų 30 rublių gausi.

Ai gvalt! - kad ponų 
mergaitės mylėtu - 30 rublių, 
tai nebus nei už malkas, szviesų 
ir sziaudus - kalbėjo Jankelis.

— Kad nenori, tai Raseinių 
viesznamyje, priims mus su 
džiaugsmu - pasakė rasztinį-Į mokyti paežių, 
kas.

— Teisybė, kad ten priimtu 
ponus su džiaugsmu, netik 
gaspadorius, bet ir tukstan- 
ežiai blakių ir baltųjų vabalė
lių, kurie tenai skruzdynais 
apsigusztino.

Ant taip meilingos kalbos 
Jankelio, dar nesuspėjo rasz
tinįkas atsakyti, kaip įbėgo į j 
seklyezių rudbąrzdis faktorius 
Motkė; kurs pasveikinęs pa 
žįstamų rasztinįkų, atsiliepė:

— Nesibrangįk Rebe Jan
kei! - ponai geri, pelnysi už 
gėralus.

| Turiu visokio vyno Jegero, 
romo jamaika, porterio, alaus 
ir įvairios arielkos - pritarė 
Jankelis.

Rasztinįkas pasirodavoj^s 
su starszinu, galutiniai žydui 
pasakė: kad už patalpų, sžvie- 
sų, sziaudus ir malkas virimui 
valgio, daugiaus 35 rublių ne
mokės.

J Žydai nors szaukė: gvalt!

Mažai tai kur atsitinka, kad 
kas butu atidų tas po su d u už 
apvogimų paties savę. Tūlas 
Jonas Bedi, gyvenantis Chica- 
goję, persitikrino, kad jojo 
name gal but papildyta va
gystė isz priežasties neatsar
gumo savo „mylimos“ paczios.

Turi jis gražių bet
prieg tam ji yra labai lWgVa
rniai ė ir neatsargi. Kada isz- 

lieka duris ir langus atidarus, 
ir bereikalo priminė jai vyras, 
kadangi tas jai nieko nepa< 
gelbėjo, ji laikėsi savo papro- 
ežio.

Kelias dienas tam atgal Re
di parėjęs namon, nerado pa 
ežios, o durys ir langai buvo 
adari. Taip jis sumislyja pa-

Parsiszaukė expresmonu, lie
pė daugybę rakandų ir kur 
brangiausius daigtus paimti 
ant vežimo ir pervežti į namų 
savo draugo.

Po valandai pargrįžo pati 
namon su savo sesere. — Ga
lima sav persistatyti jos bai
mę ir gailestį, ir malonų mel-1 
dimų, kada vyras parėjo na
mon, prižadėjimų, kad ant to
liau bus atsargesnia. Taipgi 
ir jos sesti, kuritis siuvama 
maszina praptilė, buvo strioke. 
p. Bedi dovanojo paežiai ir 
ant rytojaus pargabeno atgal 
daigtus.

Visgi moterys buvo ant jo 
supykę už tokių baikų ir pa
sirūpino iszimti „varentų“ ant 
- vagies, p. Redi turėjo stoti 
prieszai audžiu, kuris atidavė 
nelaimingųjį po kriminaliszku 
sudu po paranka $500. O 
taiį> kaip nesirado tokia, kuris 
but už jį užstatęs parankų, p. 
Redi pakliuvo į kalėjimų.

Taip atsieina tokiam, kuris 
nori paežių mokyti proto .. . .

mas, kad dauginus negal isz-

Margumynai.
— Atkerszyjivws paežio#.

— lirangu# paveikslą#. 
Tūlas amerikiszkas mylėtojas 
paveikslų įgijo ežiomis dieno
mis Londone paveikslų Tur- 
n ere, perstatai) tį „Piečių hz v. 
Morkau3 Venecijoje“ už 10,-
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000 sterl., arba be maža ko 
$50,000. Paveikslą partrauks 
į New Yorką.

— Amerikiszkos moterys 
varžynėje su vyrais.

Neabejotinu yra faktu, kad 
pati gamta moterei, kaipo silp
nesniam sutvėrimui, paskyrė 
būti padonu vyrui, vienok, 
kaip žinom, ne yra priverstina 
tiesa,^kad moteriszkė neatbū
tinai turi pasilikti paczia arba 
motina.

Isz tos priežasties ji turi to
kias paczias tiesas, kaip ir vy
ras, rūpintis apie darbą įvai
riose skyrifise pramonystės.

Daugiausei moterių į r mer
ginų, kurios dirba ant savo 
užsilaikymo, randasi Ameri
koje ir dėl to varžymasis ant 
dirvos darbo ir pramonės įvy
kęs tarp moterių ir vyrų dau
giau nei kaip kur kitur.

Kaip liudija Vaszingtono 
statistika, deszimtmetyje nū 
1880 iki 1890 meto prieszai 
27 procentus reikalaujanczių 
darbo vyrų, pan asz u s reikala
vimas moterių iszaugo iki 49 
procentų. Kaip iszrokūta, 
Suvienytose Valstijose turime 
221 įvairių skyrių pramonės ir 
darbo, ir vos dviejose nedirba 
moterys, o tai kariumenėje ir 
flote.

Amerikoje yra iki 700 tuk- 
stanczių moterių, kurios dar- 
būjasi kaipo farmerkos, plan- 
tatorkos arba taipgi lauko dar- 
binįkės.

Neatveš mus į nusistebėji-; 
mą prieszai emancipaciją m o 
torių sekanczios skaitlinės: 
redaktorkų Suvienytose Vals
tijose yra 886; filozofių (mo 
kytojų augsztesnėse mokslai-
nėse) 10,810; užsiimanezių1 tai ypatingai 
statistikos suskaitymu 2,725; szalinimas vyrų 
— toliaus, an gi e k ašy k lose dir- ir užėmimas jų

atsitinka pra- 
nū gerų vietų 
moterimis, o

ba 201; 930 kala akmenis; 22 taipgi ir sumažinimas mokes- 
turime architektes; 23 pamok- Ties pirmiemjiem.
slinįkes; 33 dantų daktarkas Ant panaszios moterių 
(dantistkas); 4,555 daktarkas emancipacijos neturime mie- 
ir operatorkas; 208 apginėjas; rio užpuldinėti arba skriausti.
2 veterinarkas (gyvulių dak-' Moteriszkas nors silpnesnis 
tarkas); o 634 savinįkes cirkų sutvėrimas, turi tiesą link ly-

ir teatrų.
Kokią didelę įtekmę gali 

praplatinti moterys ant jaunu- 
menės, geriausiu darodymu 
yra, kad turime 835 profesor- 
kas universitetas, o 245,230 
mokytojų publicznose moks
lai nėse. Kontorose (ofisūse) 
dirba 228,309 moterys, isz’-tų 
66,048 yra „klerkomisu; To
liau dar Suvienytose Valstijo 
se, mbterių, kurios užsii mi nė 
ja pedliorysta (smulkiu gatvi
niu pardavinėjimu) yra 2,259; 
4 moterys užima vietą maszi- 
nistų ir taukinių peczkurių; 
viena yra laivo kapitonei; 29 
turime mokytojas maudymo; 
1438 geležkelio sarges?c^,474 
telegrafistkas. Daugiau kaip 
vienas milijonas moterių už
siima darbu dirbtuvėse. — 
Siu vai nėse dirba 288,000; ver
pėjų 92,000; siuvėczkų yra 
63,000. — Taipgi tankiai mo
terys užima vietą vyrų apda- 
rymūse knygų, sziauczystoje, 
iszdaryine dėžuczių, divonų, 
dirbime cigarų ir t. t. Vie
noje tiktai armijoje (žinoma 
ne Salveiszių, kadangi ir ten 
yra moterių) nėra nei vienos.

Amerikiszka moteriszkė 
stveriasi prie visko, visko mo
kinasi, visur darbūjasi.

Apart to tarp mėsinįkų yra 
192 moterys; 191 staliorkų; 

„6 katiliorkos; 885 rimorkos; 
410 dirbanezių patronus ir pa- 
rjaką.
* Taniau janezių yra 788,000, 
bet ir tos velyja geriau dirbti 
dirbtuvėse, nekaip tarnauti 
privatiszkūse namūse.

Statistika vienok nepadūda, 
kokią mokestį gauna moterys, 
tiktai yra faktas, kad gauna 
daug mažesnę už vyrus, per

gios konkurencijos kiekvieno
je pramonės szakoje su vyrisz- 
ku.

Viena yra tiktai klaida, ku
rią vertėtu praszalinti, o tai, 
kad turime per virszdaug mo
kytojų - moteriszkų. Gamta 
suteikė kūdikiui tėvą ir moti
ną ir dėlto vertėtu turėti už 
mokytojus vyriszką ir mote- 
riszką, apart to ant vaiko vy- 
riszkas daug didesnę įtekmę 
turi, nei moteriszka. Ožio- 
nyksztėse mokslai nėse tris 
kart daugiau turime mokytojų 
moteriszkų kaip vyriszkų, bu 
tu gerai, kad tas skaitlius isz- 
augtu ant naudos vyriszkų. 
Tikrai galima tvirtinti, kad 
toks iszaugimas daug naudos 
atnesztu taip dėl jaunūmenės, 
kaip ir dėl amerikiszkos gi
minės. — Dabar Amerikoje 
ant tiek isztvirkę vaikai, kad 
žmonėms nedūda gatvėmis pe
reiti, ir visame pasielgia sav- 
vai nei, negūdodami nei lytį, 
nei. senesnį; — ir tą viską ga
lima užmesti silpnam mote- 
riszkam auklėjimui.

- „j./?, r.“

DAINOS
Surinktos Pane vėžio paviete.

III.
Aszan vakar vakarėlyje 
Labai girtas buvau, 
Atsigulęs ant lovelės 
Saldžiai gardžiai užmigau. 
Ąsz pabundu viduj4 nakties, 
Gnl panelė prie manęs 
Oi panele, panytėle 
Nesiglausk prie manęs 
Kad ta v szoks trivogėlė, 
Nesiszauk prie manęs: 
Asz iszeisiu į vaiskelį, 
Neberasi tu manęs;
Asz i neisi u į pulkelį 
Nepažinsi tu manęs;
Asz užsėsi u ant žirgelio 
Nepavysi tu manęs;
Iszsitrauksiu szoblę rankon, 
Peprilysi prie manęs.
Užraszyta 1894 m. nū berniu
ko A. Gluszoko isz Terebe- 
kiszkių, Pumpėnų parapijos.

LIETUVIAI IB LIMITUS
Pikninkas!

PI ymoutPo trys d rauyystės 
isztaiso pikninką 23 <lioną Liepos 
'(.July) mėnesio aut Hanover Park, 
kuris randasi tarpo Wilkes- 
Barre^ ir Nantieok‘o. Taigi už- 
praszome visus lietuvius ir lietuvai
tes kaip vietinius, taip ir isz aplinki
nių miesteliu imti dalybumą sziame 
smagiame pasibovyjime. . Bus labai 
linksma ir gražu, kadangi apart szo- 
kių prie pirmos klesos muzykės, bus 
įtaisomos zobovos, kaipo tai: viso
kios lenktynės, galynės dideliu ir 
mažu, trauktynės ir visokios, kas e J 1
tiktai ką geriau iszmislys. Isztai- 
sant tokį pasilinksminimą, pasitiki
me, jog neatsižadės tą dieną priimti 
ant Hanover Park ir pasidalyti ta 
linksmybe nei vienas, kaip jaunikiai 
su savo panelėm, taip irąjacziuti vy
rai su savo \ isom szeimynotn.

Pradžia bus ant lt) valandos isz 
ryto ir trauksis iki vėlam vakarui.

Nuszirdžiai užpraszome visus 
]\ o mitria s.

Lttmzta inkiiiiikiis
P/i iladelpb i Jos parapi jos. 

Philadelphijos lietuviszka pa
rapija isztaiso pikninką 20 d. 
Liepos (July) mėnesyje Seim- 
zen Parke Kamden; nū Mar
ket str. Parry tiesiok gali nu- 
važiūti į Parką. Taigi užpra
szome visus brolius ir seseris 
Philadelphijos imti dalyvumą 
sziame smagiame pasibovyji
me, kadangi apart szokių 
ir dailios muzykės bus įtaisy
tų daugybė zobovų. Pasiti
kinu?, jog nei vienas tą die
ną neatsižadės pribūti, nės isz 
to visas pelnas eis ant lietu- 
viszkos parapijos. Prasidės 
nū ryto ir trauksis iki vėlam 
vakarui.

Nuszirdžiai užpraszo para
pijos Komitetas.
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Stabmeldės
Jk.p>ysa.K.e,.

Paraszė Vaikas.
Bijojo, kad medžiai slaptos n‘iszklausytu, 
„Dievai tik vieni taip sutaikė: jie žino 
Kas bus su mumis rindoms prieszų užėjus, 
Jie siunczia ant mus ir perkūnus ir vėjus, 
Jie sunkiai marina j ap n ilsius priesz laiką, 
Is» motinos prieglobstės atima vaiką“... •*
„Ir nii dieviyo pagrįžimas priguli?
Jei taip, tai asz melši ils kasdien, kas adyną, 
Tegul mąn Rimgentį dievai sugrąžina! 
Jildi debesiai, sidabrinis mėnuli!
Lenktyn eidami jus dangfisna iszkilę, 
Kad4 naktį pasveikysit - tamsią ir gilią, 
Ir manę atrasit‘ betunant tarp medžių, 
Girdėdami maldą, į dangų ką leidžiu, — 
Linksmoms akimis, ką bežiūri t, žvaigždutės — 
Visi su rainy si te szirdį Blaivutės.
Vėjeli! tu audrą isztolo pajutęs, 
Kad‘ lėksi, visur apgarsydams naujieną, — 
Man atsidūsėjimą dilkie nors vieną, — 
Gal lupom's Rimgenczio szirdin tav įdėtą — 
Taip gailų, taip smarkų, taip giliį, taip lėtą!“

Czia minksztos jos kasos Vasavydžio petį 
Dalypstėj4- jo kaklą apjilsė iszlėto — 
Szirdis jos greityn jau pradėjo tviskęti, 
Tartum prisiglaudusi prie numylėto.

Ūmai kunįgaiksztis ją sparcziai atstūmęs, 
Užsigręžė, taręs balsu sugraudytu:
„O, kad kftgreicziau jį kas nors nužudytu — 
Dievai! asz nenoriu: aukauju tą jumis!“ 
Akis ir rankas jis pakėlė į virszų 
Ir ilgai žiurėjo į dangų žvaigždėtą: 
Tarytum pamatė ten viltį žadėtą, 
Akiveizdoj4 Vieszpaczių skriaudą užmirszo, 
Tarytum szirdyje ramumą surengęs, 
Nežinomą kersztą siuntė į padanges.

Ir kaip apynys tvirtą apveja medį, 
Taip rankos Blaivutės ant jo susipynė: 
Iszbalus visa, kaip lelija laukinė.
„Blaivutė! o kas tav? ką tik kvapą leidi?
Drebi - nusigandus: iszgąsdino kas?“
— „Sztai czia kas nulindo per medžių szakas — 
Toks baltas... baisus, augsztyn pirsztą pakėlęs — 
Pusiau beveik mlgas — toksai susivėlęs“.... 
„Sakyk, ar toli? kur matei? kurioj4 vietoj1?“.... 
Kalbėj4 kunįgaiksztis, lyg jausdamas karsztį, 
Paszokęs, kardu jis szvytrūti pradėj4 tilj4, 
Kairiaja ranka ėmė dukterį veržti, 
Tartum su savim ją sujungti norėjo, — 
O akys žėnljanczios baisiai žiurėjo.
Jis kas žinką sakė, tarytum klejojo,

Blaivutė pamaczius arti veidą jojo — 
Isztruko — ir dingo už medžių surikus; — 
Jos balsą tik aržūlai antrino tykus.

Da aidas jos žingsnių nutilti nespėjo, 
Kaip krumilse kasžinkas vėl szusznabždėjo — 
Iszbliszkęs senelis, plaukais plevėsfidams, 

, Aplink apsidairė, szviesos lyg bijodama, 
Kuri ant plaukų Vasavydžio užkritus 
Akis kunįgaikszczio patraukė į rytus: 
Liūdni aržtllai kelio jai neuždaro,.
Nės paskui ją seka grožybė pažaro. 
Szeszėlis vis linko. Akių jo žarijos 
Į rytus žiūrėdamos spindulį vijos, 
Ir pillusios greit ant galvos Vasavydžio 
Urnai sužėravo — isz džiaugsmo gal didžio — 
O lupos balsu sugraudįtu prabilo: 
„Szią naktį Blaivutė pamatė Rimgentį — 
Sode — juk be jojo negali gyventi. . . 
Dabok! kaltė puls ant savo plauko žilo! 
Juk tu atsakai už kaltes jos visokias!“ 
Ir: kva! kva! kva! garsiai urnai nusijilkęs, 
Isznyko szeszėlis be jokio pėdsako;
Bet balso jo aidui kartoti iszteko: 
Skambėdamas lėkė jis pilnas graudumo, — 
Nutilo, — gal laukė atsakymo ūmo.

: 9

Kaip trenktas perkūno — n griausmo apsvaigę* _
Tartum jau pusiau leisti dvasia pabaigęs — 
Klaidingoms akimis aplinkui Vadžiodama.— 
Tarytum pats savo szeszėlio bijodama, — 
Stovėj4 Vasavydis ir klausė daaido, 
Tartum ausyse jį norėj4 užlaikyti, 
O gal jam nutilus, norėjo atsakyti.
Paskui per medžius jisai bėgti pasileido 
Isz szaukė: „o kas tu? sustokie! o kas tu?“ 
Bet nieko neatsakė tik aidas pakilo, 
Skambėjo iszlėto — negreitai nutilo — „ i
Tiktai lyg bijodama, kad kas jo nerastu, 
Į tolį nuvyko, tartum ką viliojo — 
Ir dingo dejildamas girioj4 tamsiojoj4.

Dangaus apaczia nū pažaro užraudos 
Neaiszkiai dabina užmigusią naktį; — 
Tamsybė į medžių szakas įsispaudus 
Pažarui nedilda da dangų uždegti: 
Palszi debesiai, tamsybes suraminę, 
Ilgesnę da gamtai apreiszkia nakvynę.

Isz kur czia tarp medžių toks skamba balselis? 
Tykus kaip naktis, kaip vėjalis toks lėtas — 
Bet czia niekados taip vėlai negirdėtas.
Gal pauksztis ankstybas isz m i ego jau kelias 
Ir nori prikelti ežiui bėj imu ganytą, 
Nakties tamsumu jau perilgai apsemtą!

Kur per medžius slenka tas jild/is szeszėlis? 
Dėlko jis taip eina pailsęs, iszlėto? .
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Gal but — lavonas iszėjęs ant svieto — 
Juk jau po gaidžių — jau numirt pasivėlys. 
Jo plaukus tolydžioj4 užkabina szakos:

Dalypszczius peezius jo, į apaczių smuko

Urnai lyg kas jo akyse atsimainė,

Gal skubina jis kur nors bėgti priesz vėjų.. 
Žemai pasilenkęs, jis eiti taip taikos, 
Kad nė aržūlai jam ant tako sustoję, 
Nė aidas sargus žingsnių jo nekartoja.

Plaukai. .. lyg Blaivutės. . . tenai pasipynė;
Bet kirvis suszvilpęs žemyn nusileido

i'

Sztai mėnū. .. Jau jo spinduliai sidabriniai 
Per aržūlus žiuri: mėnulį! o kam tu Urnai kas žinkas ant akių jam užtiszko:

Užmerktos blakstienos — jo veidas iszblyszko: 
Mėnulis ant jo savo spindulius metė, 
Bot jis tartum aklas jau nieko nematė!
„Tai kraujas suriko — didžiausiojo prieszo

*

Dievai! tas szeszėlis — juk tai Vasavydis!. . . 
Sustojo; akimis į tankumų meta,

f.4

Drebėdamas „Jau asz nebijau: tu manęs neužgausi —-

n

gyvas.... tu liksi tik vienas...
Du žmonės stovėjo arti viens prie kito. 
Mėnulio tik viens spindulys ant jų krito: 
Jis su sidabriniais plaukais susimaiszė, 
Ir plaukus jisai ir plaukai jįjį kaišzė. 
Senelis tai buvo. O isz kitos pusės

Jo balsas ramus tik iszlėto skambėjo: 
Tartum danguje ant visų pasiskusiųs,

Kaip griausmas perkūno į debesius remias.

Ir ilgai to balso neaiszkiai skambėta: 
Matyt, kad senelis turėj‘ szirdį kietų,

i

Kad ilgai tylėjo; urnai tik pripylęs 
Iszdžiuvusioms rankomis jų apkabino, 
{ ausį kalbėjo, tu r būti ramino.

labai turbūt skauda. .

Ko lekia nu kraszto szalin?

„Aha! prakeiktasis! randu už tavę czia!
A! sveikinu, sveikinu, mieląjį sveczių!“ —

Tartum jį Pikulis pastvers? į

Ir verkia ant kūno dukters. . . .

Ir trina jas smegenimis. . .
Tartum kada liūtas jau pameta ūlų, 
Ir rėkdamas baisiai ant stirnos užpūla, 
Ta lieka ant vietos nūsmerties ne bėga,

Bet jis jau daugiaus neatgis!

Ne bėgo isz vietos, lyg drųsų pajutęs: o

Prapulkie! dasyk kunįgaiksztis suszuko:

■»2
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THE INDEPENDENT WATCHW
105.BROWN ST.

CHICAGO , ILLS_x<

paraszyla Aleksandro Gužuczlo,
Apysakos.

Palangos .1 nze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelaa puikios apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo

20c.

me szvęsti Subatoa dienoje, kadangi 
valgomi daigiai turi parsiduti kiek 

t vieną dieną. Pardft lame savo krau- 
Kazitnierą Kliniaitį, paeinantį tuvų ant labai lengvu iszlygų, ir ji 
isz Kauno gubernijos, Raseinių 
pav. Jurbarko valszcziaus, 
kaimo Kuturių, yra kariame- 
nėję tarnavęs keturis metus, 
kai Į) į Ameriką atkeliavo, bus 
jau szesztas metas. Per du me
tu raszė gromatas į tėvynę, o 
dabar ketvirtas metas visai 
apie jį nieko negirdėti. Jeigu 
kas apie jį žinotu 
pats, meldžiu

Pajieszkojimai

arba jisai 
(luti žinią ant 

szio adreso: Mr.Geo. Klimaitis 
Thomas Tucker \V. Va. Bx 43

me.
Historlje apie gražų M igelonų, dukterį karaliaus 

isz Nea mito Ir apie Petrų kareivi ,20c.
Pajudjklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. Isz B. autoriaus 
knįgutė( ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Hzaltabuzlus (jiikinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur intdlė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztinįkų 
Senis Makrlckaa 
Vakaras Tilviko pirktelė • 
Gyvenimas Stepo itaudnosio Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Szlaulėntszkio Senelio”]

1 Moksliszki r auk v ėdžiai ir 
Į kitokios knįyos

Knlngadėl iszsimokinimo visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, 

’ Grleszninkas priverstas metavotls

15c.
5.

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

15c.

25c.

10c.

30c.

mum kasztuja i keturis tukstanezius
o mes pamažiname prekę ant vieno Į Pamokaiai apie truaų 
tukstanezio ir ligi penkių szimtų Jo- "J'’811 Zydftl
lerių! Prieszauszrla ,,

Norintis dasižinoti apie viską, gal [[“'f į’y“ 
atsiszaukti ant szio adreso:

N. Surowiczt 
226 Penn Ave 

Scranton, Pa.

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

Aukso Verszis, labai puiki drama „ 20 ct.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktų augynimų wajku $1,00, 
Eglė, žaieztų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatai 
paraižyti /Aleksandro Gužuczlo, 

Historlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

Hiato riję Isz laiko Francuzkoe
,, ,, vainos Afrikoj’

|sz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Į Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

i Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmus

Ir ant jų reikalaujanti atsakymų ,?10c. 
Konstitucija dėl darbin|kų —• ' 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.

1 Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko
I ,, ,, ponawojiino Nerono 80 ct.

Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu lez
* ,, ,, czesu wajnos 1863 metu “40 ct.

I Prawadntkas angeiskos kalbos neabdar. $1,00 
į ,, ,, ,, abdarytas $1,25.

Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo.
I Rlnalda^Unaldlnas „ ,, „ $1,50 ct.

Senowee apraszymas apie Duktery
,, „ Filypo Karejwlo 50xt.

' Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
l’ykra tejsybe isz Suwalku gubernijos

Į Szwiesa Dlewo „ „ ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,

I (JZsystanawlk ant to geraj ,, ,,
Į WJtasir Korynr.a historlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 65 ct.

15 ct.
«5 ct.
25 ct.
50 ct.

(fall ma jauti su prisiunti- 
mu szias knįja*:

1. Istorija Katalikų Bažnyežios. 
Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kas/.tūja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbu Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aisz.kiai" lietuviszku bedieviu dar- 
bus ir podraug kaip katalikas turi ■ 
nu jų apsisaugoti. Kasztuj.i. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti <896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namuse 
butu. Kasztuja — 1,50c.

pas linu. <1. liurba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Uo. Pa.

,, ,, $1.50.
1.50c. Ir 2.00c.
_ >i <5c.

20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Ant pardavimo!
Parsiduda didelė krautuvė visokiu

*1 valdomu daiktu, kokių tiktai reika-
O 4 “u .L

laujasi dėl užlaikymo žmogaus gy
vasties.

Yra geriausia
ant dailios ir lygios ulyczios. 
prekiaujami) su lietuviais j tu szoszi 
metai ir viskas gerai vedasi.
Mastis pardavimo yra t.i, kad negali

vieta dėl lietuvių, 
Mes

Prie-

Aukio Altorius, arba Szaltinis dangiszku akar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbo Diewuj ant aukaztybėo ,, 
Balsas Balandėlės 1.2'>c.,
Kninga giesmių arba Kanttczkos 
150 1‘aalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doatiszkos įtalpos knįyos, 
Gyvenimas Vle«zpatios Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėi 
istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, l ,,
Menuo 8z v*nczia *sb»s Marijos Panos 
Sopuiej Motyn >s Dlewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenimaj Hzweatuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramento
Istoriszkos kaįyos svietiszkos įtalpos.

! Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
' Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
j Apllnkrasztia kun. Petravycziaus ) Vilniaus

JI džiakonystės kuningus ’.870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

n "dėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
viii musų prietikiai sti Unkalsnii pat 

krlkszto Lietuvos 
Žiponas bei žiponė ,, ,,

- Žirgas Ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

II)tįyos poet iszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitolioranda, pulkus poemataa isz 

s movės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D^nelaiczio pavasario linksmybės 
Konrad is Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —-
Jdkaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai eilės 
l’aglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Fonas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose.

5c. 
40c 
20c. 
30c 
10c.

15c.

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

ir 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Finai ir jų gyvenimo, ir pirmutinė szaln* 
Lietuvos gaapadinė 
Žodynas kun. M Miežinio 
Naujas eb<m 'utorius [ I8:r> m.) apdarytas 

su puikiais p (veikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

A n ,rik >je 20c , dėl perkupczlų po 
Į Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po 

I Toairios doasiszkos kniyos. 
Pamokslai ant didtl ijų metinių ssvencių 
džioslos nedėlios, 
Tiesos Zodžtd, 
Filloteaarba kelias | maldingų gyvenimų 

I Pokilis Hzventųjų ,, ,, ,,
Į lezguldlmas metiniu szweneziu 
1 labai naudinga kningelė
I Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
I Kas yra griekas ? ,, ,,
Į Nekaltybė ,, ,,

Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras

Į Arielka yra ntidai; su iliustracijomis 
I Jlarsae apie bajsybes Dlewo sudo 
I Raktas i dangų ,, ,,
Į Didžioji nedėlia ,, ,,

Kaip Humenijų niispakajjtl ,, 
Vadovas į dangų ,, ,,
Prisigatat ojlinas ant smerezto ,, 
Draugija dėl duszlų ,, ,,
Lletuviszkos mlszlos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

N’otos dėl purtapijono. 
Varpelis [vairas! 30c. Dėdienė (polka) 
Sudiev [mazurka) 40c.

/ *< t r e i k s l< 1 i [ a f>ro za i ]. 
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c. 

Visokį Abrozėliat su maldelėmis po 5centus.

5C.
5c.

10c.
10c. 

$200.

15c.

10c.
10c.

ir di-
50c.
35c.
50c.
15c.

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

30c. 
25c. 
15c.
5c. 

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

10c. 
5c.

30c.

Lietuvos istorija, nd seniausių gadynių Iki 
Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m.‘ 
Slinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c1
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos istorija su žiarnlapials ,,
Lietuvlszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,« h

1,00.
50 ct 
200c.

20 Ct.
1,00 ct.

>1,W.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks. Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3*4 pug e Hook Free- 
H. B, WILLSON Ą CO., Attorneys at Law, Opp.T. B. Put. ofike. WASHINGTON, D. O.

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karczių ir kitokių 
skan.ų gėrymų, togu užeina pas tik- 
nk lietuvį Maslauską.

• . . r . . .ir mėsmyczią Hit szviežia mėsa ir rie
biomis doszroinis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: pO Nr. 415, 417 11* 
4i9 w. Main str., Plymouth, Pa.

Juza M i l i a ucko,
Szaltas alus, skanus gėryinai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas, 7
MA H ANO Y CITY.

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslu „ KRAŽIŲ 
SKĖRĮ) YNE". Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
nainuse paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centu.

A,,rc““: A. Ossowski,
337 Noblo str., Chicago Ill#




