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Plyni®, Pa., 231 Liepos.
Musų mocziutėms priguli ir 

prigulės garbė ant amžių už 
iszlaikymų kalbos bei seno- 
v isz k ų paproczių ir įgaivinimą 
jų vai k use savo. Bet pažvel
gus ant musų Amerikoniszkų 
lietuvaiczių, baugu ant szir- 
(lies darosi kiekvienam lietu- 
viszkam tėvynainiui. Negana 
kad mažūse vaikūse neįgaivi 
na meilę tėvynės bei prigim
tos kalbos, bet paczios pameta 
tus žodžius, kurie jaunystėje 
pirmutinę vietų užėmė szirdy- 
je; kuriais moty uos kudikys 
tėję verkianczias linksmino! 
Isz didelės dalies tarp musų 
lietuvaiczių vieszi isztvirki- 
mas, jų tarpe iszgirsi tik ap- 
sznekas viena kitos, girtūklys- 
tę ir t. t; Prisisavina visas li
gas isztvirkimo Lietuvos ba
jorių, o daugelyje! vietų net ir 
len.kiszkųjų kalbų, nors men
kai kų jų supranta. Neku- 
riose vietose macziau pasielgi
mų ir cziongimių lietuvaiczių, 
o net ir mokslainę iszėjusių,
bet nieko gero negalima lauk-
ti nū jų dėl tėvynės, nors pa
sielgimas doresnis negu tų, kų 
suvisu..... „puikios“.

Ar nebūtu gražu, kad mo 
te rys prisidėtu, jei ne turtu, 
tai nors savo gražu m žodžiu, 
prie įsteigimo mokslainių, ap- 

mums neatbūtinai reikalingas 
yra apsiszvietimas ir musų 
prastame darbinįkiszkame gy
venime, o mums apszviestunai 
taip yra pageidautini, kaip 
musų paežių sveikata! Taigi, 
jeigu mes ir tamsunais atėję į
szitų liūsų žemę stengtumėsi 
kūnodaugiausei .apsiszviesti, 
jeigu jau ne patys savę, tai 
nors vaikus savo, tada parody
tume svietui, kad ne nū musų 
paežių priguli tamsumas, tik 
nū prispaudos maskolių!

J. A.
X

Isz Lietuvos.
— Suvalkų 'Myba. At

laikas ko didžiausių pesztynių 
ir girtavimo. Atlaidai ko
kioje nors bažnyczioje be vis
ko gali apsieiti, tik be gerovių 
ir pesztynių vargiai kada ap
siėjo. Jei apsieina tik smul
kiais, pavienių žmogystų, su- 
sipeszimais, tai da Dievo dūta,

szvietimo savo vaikų ir t. t., 
tie, apturėję apszvietimų per 
motinas pasistengimus, nepa
liautu- lyg smert jų gūdoję ir 
tūmi išgelbėtu jūs nū sunkių 
darbų iįz dirbtuvių, angleka- 
syklų ir k., o pakreiptu ant 
laimingesnio kelio jų visų gy
venimų ateitėje. To, regisi, 
kiekviena motina savo vai
kams nūszirdžiai velyja, bet 
lietuvės ar mislyja apie savo 
vaikų apszvietimų?!.. Isz 
priežasties vargų prispirti esa
me iszsiskirstyti po visų szalį 
į mažus būrelius ir per tai 
sunku visur įsteigti lietuvisz- 
k^s mokslaines. Turime pri
minti, jog sziųdien, Dievui dė- 
kui, yru kelios mokslaines lie*

tuviszkose sėdybose; taipgi ir 
Plymouth‘0 lietuviai 14 d. Lie
pos mėnesio sz. m. jau nutarė 
szį metų statyti mokslainę ir 
jau yra iszrinkti vyrai dėl nu
pirkimo po mokslainę lotų. 
Todėl, kur negalima įsitaisyti 
lietuviszkas ^mokslaines, vai
kams visgi priguli apsiszviesti 
kad ir svetimoje kalboje. Isz 
jų gal nors kelintas nūszimtis 
pasiliks prie motiniszkoe kal
bos ir nauda dėl lietuvystės 
buę didesnė isz kelių apszvies- 
tunų, negu sziųdien isz szimto 
tamsunų! Bet ar taip daro 
musų svietelis? Į angliszkas 
mokslinyczias suvisu nenoriu- 
gai leidžia vaikus, o ir tai tik 
iki dvylikos metų. Apie lie- 
tuviszkas mokslaines taipgi 
nelabai nori girdėti, idant dėl 
savų vaikų gerovės neprireik
tu prikiszti skatiko. ' Užtai 
Amerikoje sunku rasti lietuvį, 
valgantį dūnų isz mokslo, isz- 
skiriant kuningus ir apie porų 
daktarų. Per tai musų var- 

stovi labai žemai akyse
3rikieczių. Nesznekant

jau apie vardo pakėlimų, pav.);

bet tanklausei to nepakanka. 
Ypacz bažnytkaimiūse tan
kiai esti tokios, taip sakant, 
general iszkos pesztynės, ku
rias galima pavadyti net tie- 
siok kova. Czia susipesza jau 
ne vienas su vienu, tik vyrai 
czielo sodžiaus su vyrais kito 
sodžiaus. Kaip kada vyrai 
dviejų, trijų arba ir daugiaus 
sodžių skalbiasi su vyrais ke
lių kitų sodžių. Tokioje i 
pesztynėje-kovoje esti kraujo 
daugiaus pralieta, kaip pesz- 
tukų iszgertos degtinės. Ne
retai ant rytojaus po atlaidų 
žydas turi iszmazgoti kruvinas 
karcziamos grindis, o sienas, 
sutaszkytas kraujais, isznaujo 
kalkėmis perbaltyti. Net ir 
ubas kartais atsieina tėplioti 
calkėmis, nės ir tas iszbjauri- 
na czirszkentys isz pramusztų 
galyų kraujas. Ant gatvės 
kelias dienas valkiojasi kruvi
ni akmenys, kol lytus arba 
besiszlapinanti žydelka nenu- 
plan ja nū jų kraujo lietuvių.... 
Tokių pesztynių ypacz daug 
būdavo .Sesnavoje (Senapilės

dabar truputį ir ten
liovėsi, bent „generaliszkų ko
vų“ neesti.

Kaip sakiau, tokios didelės 
pesztynės tankiausei tik baž- 
nytkiemiūse esti. Miestūse 
taip dideliai smarkių neesti, 
nors ir tonais pasitaiko abeju- 
tiszkos. Taip, per Petrines 
Senapilėje, neskaitant kelioli
kos mažų, kur dvieja arba ke- 
liesia muszėsi, buvo pradėjus 
kilti viena didesnė pesztynė, 
kuri vienok pasibaigė tik su- 
muszimu vieno karžygio. 
Vyrai vieno kaimo buvo susi
rėmę su vyrais kito kaimo, 
bet mieste neturėjo kur musz- 
tis. Dėlto pavakare, kada 
vieni, kupinai prisėdę vežimų, 
iszvažiavo isz miesto, antriejie 
vijosi jūs, kad tenais sugrieb
ti. Bet pirmiejie pamatę, 
kad jūs.atsiveja, suplakė ark
lius ir butu pabėgę, kad ne
būtu nusmukęs ratas. Tie, 
kurie vijosi, buvo jau apsto
ję, vienok pamatę, kad anų 

nusmuko ratas, vėl pradėjo 
vytis. Szie nespėdami užsi
mauti ratų, įsimetė jį tik į ve
žimų ir tolinus važiavo, o ga
las aszies žeme szliaužė. Czia 
pasidarė nelaimė: arklys isz 
to szono, kur rėžėsi aszis į že
mę, negalėdamas užvežti, už
leido ir vežimas nuvirto žemyn 

'nū augszto tilto drauge su 
žmonėmis. Kiti krito gana 
laimingai,^ tik vienų merginų 
vežimas pritrenkė: pusgyvę į 
vežimų įdėjo. Matydami tų 
visų atsitikimų gyventojai 
Tarpuczių kaimo, per kur ėjo 
kelias, užtarė už važiūtūsius. 
Dabar rolės apsimainė: kurie 
pirmiaus vijosi, pradėjo bėgti, 
o tie kų norėjo važiūti pabėg
ti, dabartanūs vijosi. Bėgan- 
tiejie iszsiskirstė į visus szo- 
nus, ir tie, kurie vijosi užklu
po vienų, „patį ersztų“, kursai 
mieste jau kelis tų dienų bu
vo sumuszęs. „Ersztas“ įbė- 
go į vienų grintelę, bet anie 
dasiviję iszlaužė duris ir taip 
akmenimis sukalė jam į galvų, 
kad anas paskui kone pusę
geldos kraujo pritekino.

Sumusztasis nė biskį nenu- 
liūdo, kų jį taip sumuszė: ra
minosi turn, kad „visus paži
no“. Tai vis tiek reiszkia, 
kaip kad butu pasakęs: „Ateis 
kiti atlaidai — atlygysiu!“

Kas padūs vaistų nu tokių
pesztynių?

— Pradėjus nū szv. Antano 
visur, palynoja, tik nelygiai: 
vienur palyja pakaktinai ir 
pataisė vasarojų, o kitur lyg 
ant jūko tik pakrapino. Kur 
žemės neatlijo kiek reikia, visi 
javai dideliai nublogę. Dide
li karszcziai da labjaus žudo 
ir be to blogus javus: taip 
pirmų ir antrų Liejos buvo 
net po 20 R. sziluinos pavėsy
je-

— 31 Sėjos buvo /’ifrixzkiu- 
se (Senapilės pav.) primicijos 
kunįgo Didžpinįgaiczio.

■7. lzA>.

— Vilniaus r&lylta. J’o 
palaidojimui a. a. kun. vysku*
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po Antano Audzevycziaus, 
ant rytojaus (13 Birželio) tapo 
iszrinktas ir ant užtvirtinimo 
į Vilniaus vyskupus perstaty
tas vysk u pas-suf raganas kun. 
Zdanavyczius, kuris jau yra 
senas 80 metų.

— Merkinėje (Trakų pav.) 
nū senovės buvo du žandarai. 
Dabar maskoliai jūs isz ten 
iszkėlė, turbut nekiek jie nau
dos tenais padarydavo.

V. Stagaras.

— Kurszėnai Szaulių pa
viete. Apsakinėta man, kas 
27 Birželio gelžkelio trūkyje 
Kurszėnūse atsitiko. Sztai 
važiavo viens lietuvys su pru- 
siszkoms lietuviszkomis kny
gomis, kurių visų maiszų ant 
vagono lentynos turėjo. Į va
gonų įėjo žandaras, o supras 
dainas kas tai do tavoras yra, 
klausė aplinkui sėdinczių va
gone žmonių, keno tas ryszys 
yra, norėdamas savinįkų atras
ti, bet veltu, nės savinįkas ne
atsirado; toliaus bevažiūjant, 
tos knįgos paimtos tapo. Taip 
tai pas mumis vis sunkiau ei
na!

— Szaulių paviete, kaipo 
su Latvija parubežiniame, ne
maž latviszkų liuteriszkų baž- 
nyczių, atsiranda. Isz ti| kū- 
seniausia yra Alkiszkuy baž- 
nyczia uždėta 1861 mete, ne
toli nū Akmenės, kur yra net 
latviszkas kaimas; paskui 
Szaulių, Joniszkės ir Žagarės. 
Visos tos liuteriszkos bažny- 
ežios prigul prie Szaulių para
pijos. Latvių ežia yra, pagal 
paežių pastorių aprokavimų, 
apie 8,000 žmonių, o vokieczių 
apie 2,000 žmonių, per tai lat- 
viszka dievmaldystė ir pa
mokslai tankiau ežia yra var
tojami, negu vokiszki. Ne-
kurie latviai jau ežia į lietu
vius iszvirto, kų gali isz jų 
pravardžių numanyti, kaipo 
tai: Jaunzem (nauje žeme), 
tikrai latviszkų pravardę &no 
kraszto lietuviai neszioja.

Ks(uno paviete apie Grin- 
kiszkę ir Baisiogalų net po

kaimus pradėjo lietuviai kro- 
mus uždėti, Liepojoje ant ta- 
vorų kreditų gaudami. Sztai 
Gudžiunūse p. Žipsnis k romų 
uždėjo o Devindūniūse kitas 
lietuvys.

Apie Szesztinių szventę apie 
Kalvarijų ir Sėdų, Telszių 
pav. buvo seniai regiama au
dra, kurios laike perkūnas du 
žmones užmuszė.

f.

— Isz Latvijos. Nū Me* 
ne end ari) e s (Kuržemėje) į 
„Balas“ raszo: „Nedėlioję 26 
Gegužio nū ryto, tenykezėzio 
Kliapų gyvenimo tarnas W. 
isz grinezios į klėtį nuėjo, 
idant dėl savo naujų naginių 
apvaras įverti. Taigi į vienų 
naginę apvaras įvėręs, bet ki
tos nelaimingas apvaras pa
ėmęs, į antrų pusę kūtės nuėjęs 
pasikardamas, sav galų pada
rė. Nusižudytoj as buvo jau 
žilas žmogus. Czia pastebė
tinas yra tas, kad visi tos gi
minės ^sųnariai sav bėdingų 
galų pasidarė: vieni isz jų nu- 
siszovė, kiti pasiskandino, kiti 
pasikorė.

Nū Kankes, Kuldingos pav. 
Kuržemėje į „Balss“ raszo: 
Jau daugel metų nū to laiko 
praėjo, kada taip daug medžių 
Ventos upe į Ventspilį leista, 
kaip dabar. Praėjusių žiemų 
baisiai daug sulyg szioliai ne
kertamų miszkų buvo kertama 
ir į pa-Ventį vežama taip, 
kad dabar Venta brusais, bal- 
kemis, szliperiais ir malkomis 
pripildyta tapo. Lyg tyczia 
czia malkų prekyba varo di
delė Gutszmito firma ir dau
gel kitų žydų. Per tai, kad 
kožnas prekėj as savo medžius 
savo ženklu ženklina, tai gin- 
czas atsitikti negali. Bet pir- 
miaus Gutszmito sėliai ir į ki
tų „geszeftmakerių“ nagus pa
puldavo, kurie Ventos upe 
savo medžius leido ir ant tų 
tykojo. Tie Venta upe lei
džiamus medžiu^ ant kranto 
isztraukdavo, firmos ženklus 
panaikindavo ir medžius ki

tiems pardūdavo. Taipojau 
ir pagal Ventos upę nekurie 
isz to baisiai pasinaudodavo“.

— Jelgava. Ketverge ir 
Petnyczioje, kaip jau augsz- 
cziau praneszta buvo, buvome 
isz lietaus priežasties suvisu 
nubudę. Subatoje 29 Birželio 
nū ryto taipojau nubudę bu
vome mislydami, kad szventė 
mums nenusidūs, bet turbut 
pas Dievų sziek tiek mylistos 
turėjome, kad dangus iszsiblai- 
vė ir po pusryczių turėjome 
gražių giedrųjį ienų. Gelžke- 
liais, garlaiviais, vežimais, 
pėsezio svieto labai daug tų 
dienų priplūdo ir „Svetkų 
ekoje“ per pusę treczios po 
pietų apie 12,000 žiūrėtojų su
sirinko, taip kad szventės į- 
steigtojai, Jelgavos latviai 
prasi j ūkė, nės suprato, kad 
jeigu trotys, tai vis daug ma
žiau negu mislyjo. Subatoje 
mvo tautiszkas koncertas, ku- 
•is po direkcija pp. Jurijono, 
Vitobo ir^kitų latviszkų artis
tų labai puikiai iszėjo, nors 
buvo apie 4000 daininįkų ir 
nesitikėta, idant koks nors 
sutarimas butu, isz visų pasza- 
bų svietui susirinkus, vienok 
viskas labai gražiai iszėjo. 
Scena, ant kurios daininįkai 
stovėjo, turėjo link publikai 
žemyn nūlaidumų. Augsz- 
cziausioje vietoje stovėjo var
gonai, žemyn jų dainių į kės 
per vidurį, o aplinkui pagal 
sienų daininįkai. Daininįkės 
visos buvo papūsztos tautinėse 
drapanose. Dryžūti, mėlyni 
raudoni arba tamsus andaro- 
kai su szviesiu žiurksztuku; 
mėlynos arba tamsios sznura- 
vonės be rankovių su gorsu, 
taip kad balti marszkiniai dū- 
dasi matyti. Galvos kaspinu- 
tos, ant kurių visokių spalvų 
karūnos, randai ir vainikai isz 
dirbtų arba tikrų žiedų. Pu
blika galėjo tiktai jų galvas 
matyti, per tai anos gražiausio 
darželio paveizdų turėjo, o 
augszcziau vargonai lyg pilis 
iszveizdėjo.

| Koncertas prasidėjo nū mas-

kobszkos tautiszkos giesmės 
„Dieve carų sergėk!“ kurių 
politika liepė užlaikyti, ir ku
rių latvių politika liepė net 
keturis kartus iszszaukti, tar
dama: „bis“ ir rankomis plo
dama. Bet kada latviszkų 
patrijotiszkų ir tautiszkų dai
nų uždainūta: „Deews, svvehti 
Latvviju“, tada tris syk atkar
tota, su dideliu rankų ploji
mu, kojoms į žemę muszimu 
ir szauksmu: „ura, tas mums 
patiko!“ reikalauta. Daugel 
kitų dainų, ant tos dienos pa
gal programų paskirtų, po du 
ar tris kartūs atkartota.

Ant rytojaus muzikabszkas 
koncertas vėl puikiai nesida
vė, o vakare buvo balius, ant 
kurio ne giedoriai būdami po 
1 rub. 25 kap. įmokėjo drau
ge su valgiu. Daininįkės szo- 
ko tautiszkose drapanose. 
Szokta nū 9 vakaro iki 1 nak
tyje. Paroda bus dar dvi die
nas ilgiaus ir tie, kurie laiko 
neturėjo garlaiviais, gelžke- 
bais ir t. t. grįžo namon. Net 
ant rytojaus garlaiviai, nesu- 
spėdami liaudės ant savęs su
imti, paskui savęs vilko dide
les valtis dėl jos sutalpinimo. 
Trukiai ėjo mažne kas adyna 
su keliolika vagonų.

Pirm baliaus isz „Svetkų 
ekos“**į pilį pas gubernatorių 
ėjo procesija, susidedanti isz 
giedorių, muzikantų ir t. t. 
Prieszais ėjo viena kapeli j a pro 
vagzalo palocių ulyczia, pas
kui jų ėjo latvių vadovas, ad
vokatas Czakste, o szale jo 
keturi latviszki artistai: Juri- 
janas, V i tolis ir t. t. su dide
liais isz aržūlinių szakų vaini
kais papūszti. Jie tūs vaini
kus per peczius persimetę ne- 
szė. Paskui jūs ėjo visos 
draugystės, kuriiį apie 200 
buvo, bet ne visos su karū
noms, kurių tiktai buvo G5. 
Su anoms ėjo antroji orkestrą. 
Buvo tada giedra ir toji pro
cesija nutiko. Gubernato
riaus tada nebuvo, bet vice- 
gubernatorius anūs sutiko, 

i kuriam ant caro vardo „ura!“
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taip balsiai szaukta, kad ant
rame miesto gale girdžiama 
buvo. Subatoje ir Nedėlioję 
nū caro ir ministerio buvo lat- 

.! viams per telegramą padėka- 
vonė dflta už prilankumą dėl 
caro Maskolijos ir sosto.

— Jelyava. Ant latvių 
szventės, apie kurią buvo jau 
kelis kartus kalbėta, pribuvo 
netiktai Amerikos latviai su 
savo karūnomis, kurių daini
nįkės buvo žaliai aprėdytos, 
bet ir latviai katalikai isz In
flantų (Vidbodės rėdybos) ir 
lietuviai.

Inflantų latvių katalikų 
(Vidbodės rėd.), kurie dėl 

' raszto lotyniszkas raides, o 
lenkiszką raszybą vartoja, at
siranda ten skaitlius apie kų ekos 
200,000 žmonių. Turi labai szventės medalis turi liktai | darbinįkam ant 10 procentų, 
mažai inteligentų, nės isz savo latviszką paraszą: 
tautos kunigus ir kelis stu- Latv. Dzeesmu un 
dentus. ( 
kaip ir lietuviai, dėl savo 
spaudos tiesos neturėdami, o 
mažą skirtumą su Baltijos lat
viais tarpe turėdami, ketina 
literariszką Baltijos latvių 
kalbą pasisavinti, jų laikrasz- 

‘ežius ir knįgas skaityti. Žo
džiu sakant, eiti isz vieno,

tav kokia mergelė, szok pasi
ėmęs kiek nori! Jeigu mer
gelei patinka koks berniukas 
paima ir szoka su jūmi. Pas 
latvius nėra tų didponiszkų 
ceremonijų, kaip pas lenkus, 
kurie į burius ir būrelius skir
stosi: kur „ponas“ bijo ranką 
,,klopui“ paduti, idant nesusi
teptu! kur urėdnįkas, penkis 
rublius daugiau algos už kitą 
imantis, nenori su jūrai kalbė
ti ir nosį kreipia, už menkesnį i lies krisdama pritrynė nelai- 
aną laikydamas ir t. t. mingąjį, nulauždama jam ran-

Ant latvių szventės ir paro- ką, koją ir sužeidžiant peczius. 
dos atminimo, atmuszti buvo Laidotuvės jo kūno buvo 
isz žalvario ir sidabro meda-1 Subatoje ir palaidojo ant PI y- 
liai, 
smalkos 
nusiuncziau, taipojau ir „Svet-1 Pa., jog dirbtuvėje ,,Blandon

“ paveikslą. Latvių rolling mill“ pakėlė mokestį

Isz Kitur. i.

Suvienytos Valstijos. !
— Edwardsville, Pa. Pe

reitą Czetvergą 18 d. sz. m. ta
po užmusztas anglekasykloje 
St. Grigaliūnas. Paėjo jis isz 
Kauno gubernijos ir paliko 
Lietuvoje paczią ir keturis 
vaikus. Buvo tai vyras dar 
spėkingas, kadangi turėjo dar 
tiktai 40 metų. Atskila ang-

kurių paveizdžius ant moutlVo lietuviszkų kapinių.
Readingo,atmusztus pirmiau \— Pranesza isz

Latviai anie taip,

Springs, o susidedantis isz 21 
vagonų, nupūlė sykiu su nau
jai statomu tiltu, kuris, nega
lėdamas atlaikyti sunkenybė^ 
trūkio, nutruko. Prie tilto 
darbavosi suvirsz 20 žmonių 
ir visi taipgi supūlė į vandenį 
isz augszczio 50 pėdų. Ant 
valandėlės užvieszpatavo gra
binė tyla, bet vėliau prisipil
dė oras visokiais riksmais ne
laimingųjų ir cypimu garo. 
Kas tiktai iszsigelbėjo, o to
kiu buvo labai mažai, skubi
nosi su pagelba nelaimingiems* 
Isz Denver atsiųstas tapo trū
kis su gydytojais ir vaistinį- 
kais, kurie neszė pagelbą ne
laimingiems. Sužeistūsius nu
vežta į ligonbutį Sa Junta. 
Tris žmones, tarp kurių ran-* 
dasi viena moteriszkė, pati 
maszinisto, darbūjancziosi prie 
statymo tilto, patiko smertis 
ant vietos, tada kada kitos 
trys ypatos aplaikė smertel- 
nūs, o 10 labai paoj ingus su
žeidimus.

per

lat-to žinoma ir Baltijos 
viai ne mažai džiaugiasi. /Tai
gi isz Inflantų latvių inteli-

szventės“ Jelgavoje.
Ant tos szventės lietuvių 

buvo daug daugiau kaip lat
vių, ir tai ne tiktai inteligentų, 
bet ir prastų žmonių. Atva
žiavo ant tos Szventės ir neku- 
rie lietuviai bajorai dvarpo
niai isz Panevėžio pavieto su 
karietomis ir pratėginiais ar
kliais. Kas ir lietuvių ir kitų 
tarpe nurodė, kad lietuvių 
tauta tai nėra tiktai vienas 
stonas, bet ir kiti.

Ant latvių baliaus paskuti
nėje dienoje tas visiems pati
ko; kad ten nebuvo nei jokių 
aristokra'tiszkų, kitajiszkų ir 
prancuziszkų ceremonijų, kai
po tai: rekomendacijų, pirsz-

„IV. Visp. — Szaftas anglekasykloje 
Muzikas Warrior Run paliko uždary- 

Svetki. Jelgava“ (Visotinas tas. Apie 300 žmonių neteko 
latvių daininįkų ir muzikos darbo.
szventės [apeiga]). Paraszas — Ateina žinia isz Išplis
tas eina isz vienos pusės me- ming, Mieli, jog anglekasiai 
dalio, aplink lizos ir notų vi- tose aplinkėse ir isz Negaunee 

turėjo didelį susirinkimą 
Union Parke ir nutarė strai- 
kūti, mieryje pajįeszkojimo |8za> kad sziomis dienomis su- 
pakėlimo didesnės mokesties. nu8 saliunįko Abraomo Bailei 
Delegacija straikūjanczių ang- pargrįžęs vakare namon, susi-

duryje esanczių. Isz antros — Cleveland, Ohio. 20 Lie
pos. Isz Kanton, O. prane-

szui žvaižgdė su spinduliais ir 
isz anžūlo szakų vainikas, o 
per vidurį paraszas: ,,Latviu 
tauta dzeedataja, dzeesmu j lekasių, su muzika pryszakyje, [ barė su motina ir szovė į ją 
gars par tev‘ lai plūst! 1895“ 
(Latvių tauta daininįkė, lai 
dainų balsas (dvase) per tave 
plusta! 1895). Parodos me
dalis turi parašką: latviszką, 
vokiszką ir maskoliszką.

Nors pirm pat latvių apei
gos daugumas kiszenvagių bu
vo atsiradusių, bet per tai, 
kad nu policijos trejose kal
bose apgarsinimai iszlipįti bu
vo, idant nū kiszenvagių ser
gėtus), tai laike pat apeigos, I 
tiktai du kiszenvagių sugauta, 
kurie labjausei isz čigonų pa*

aplankė visokias kasyklas, p8Z revolverio, pažeidžiant 
mieryje prikalbinimo angle- smertelnai į galvą. Paskui 
kasių prie straiko. nusidavė į policiją, ir -apsakė

— Negaunee jau straikas viską apie žmogžudystę. Jis 
'prasidėjo ir apie 1,000 angle- sakė: motina labai gėrė ir už 
kasių jau nedirba.
kai Ispheming‘e dar nepasi- 
szventė straikūti ir daugumas 
isz jų mislyja, jog geriau dar 
butu kelias dienas padirbėti 
palei senaisias iszlygas, o gal 
savinįkai kasykslų pats pakels 
jiems mokestį. Kiekvienu 
budu perstatys kompanijai 
savo geidimus, pakol pradės 
straiką. .

Darbinį- tai ją nuszovė, o priegtam jei
gu jis nebutu tą padaręs, tai 
tėvas butu ją nužudęs.

kar yra karszta ir graži, kuri 
dėl vietinės parodos yra pas
kutinė. Taigi pasistorosiu 
jums ir apie parodą szį tą pra- 
neszti truputį vėliaus.

— Monument, C ai., 20 Lie
pos. Sziomis dienomis atsiti
ko baisus atsitikimas ant ge- 
ležkelio Santa Fe netoli nd 
czia. Tavorinis trūkis, einan
tis isz Denver į Colorado

! — Didelė ugnis aplankė 
miestą Onatov, Rosi joje. Su
degė daugiau per 200 namų, 
isz didesnės dalies žydiszkų.

— Kolonijoje, Italijoje, di
delė vėtra užmuszė kelias ypa- 
tas.

—1 Bažnytkiemis Bretevro- 
de, Nemeszczine, suvisu sude
gė. Sudegė 350 namų, o 9 
ypatos, gelbianczios savo tur
tą, pražaidė gyvastį. Du tuk- 
stancziai žmonių yra be stogo.

— Amerikiszkas laivas
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„Mapbleged“ iszkeliavo jau 
isz Petropilės atgal į Ameriką.

— Apylinkėse Chabory ant 
žeminės dalies Amūro, Siberi- 
joje, davėsi jausti didelis dre
bėjimas žemės.

— Nepaprastas atsitikimas 
atsitiko karaliszkam palociu- 
je Madryte. Tūlas nežino
mas žmogus vidutiniam am
žiuje, apsirengęs labai puikiai, 
nusidavė į vieną palociaus 
kambarį ir tenai atėmė sav 
gyvastį, nusiszaudamas isz re
volverio. Tyrinėtojai negali 
iszraati: kas buvo savžudys.

— Sziomis dienomis Ame
rikos misionoriai pribuvo į 
Moosli, į Armėniją, kad iszda- 
lyti ten aukas, surinktas Ame
rikoje ir Anglijoje dėl ken- 
czianczių badą armėnų. Pra- 
nesza jie, jogei Kurdai toly
džio daro užpūlius ant armė
nų.

— Friedrichsruhe, 19 Lie
pos. Nors Bismarkio sveika
ta žymiai pagerėjo, nevažiūs 
jis szįmet niekur į sziltus van
denis.

— Berlynas, 19 Liepos. 
Tageblatt pranesza, jog iszdū- 
tojas laikraszczio ,,Kreuz Zei- 
tung“, baronas Hammerstein 
pasmuko isz Berlyno ir pasi
ėmė su savim visus daigtus. 
Valdžia užpeczėtijo jo namus.

— Bulgarija. Ant Stam- 
bulovo, prakilnaus bulgarisz- 
ko patrijoto, didelio nepriete- 
liaus maskolių, užpūlė pereitą 
panedėlį vakare plėszikai, ka
da grįžo draugystėje su savo 
prieteliu Petkovu ir tarnu ir 
suteikė jam keletą paojingų, 
o turbut, ar ne smertelnų žais- 
dų. Visi — taip prieteliai, 
kaip ir neprieteliai Stambulo- 
vo — už tą prietikį kaltina 
rusiszką valdžią, kuri per pa
pirktus valkatas norėjo atker- 
szinti. savo neprieteliui ir isz- 
vyti jį isz svieto. Apie žmog
žudystę, papildytą ant Stam- Nasz-

bulovo, žinojo taipgi ir poli
cija Zofijoje, kuri netiktai no
rėjo iszdildyt pėdsaku pikta- 
dėjystės, bet pagaliaus viso
kiais budais pagelbėjo pikta- 
dėjams. Į tą bilą įpainiotas 
yra taipgi ir kn. bulgariszkas 
Ferdinandas, kuris, norėda
mas prisigerinti Rosijai, turė
jos tiliai sutikti ant nužudymo 
Stambulovo. Cariszka val
džia labai troszko jo smerties 
ir kas žino, ar neužsiganėdins 
jos troszkimai. Stambulovas, 
būdamas prezidentu bulga- 
riszkų ministerių, taip isz- 
mintingai ir rūpestingai kėra- 
vojo Bulgarijos tiesomis, jog 
ta nedidelė vieszpatystė isztai- 
sė sav visūtinę pagūdą. Jis 
patikrino kn. Ferdynandą ant 
bulgariszko sosto ir jis atsis
pirdavo Rosijos užkabinėji- 
mam. Kad ne Stambulovas, 
tai kas žino, ar Bulgarija ne
būtu jau sziądien rusiszką 
provincija. Kn. Ferdynan- 
das užsimanė ciesoriszkos 
prietelystės ir pradėjo prisi
laižyti prie rusiszkos valdžios 
ir paszventė maskoliam Stam- 
bulovą ant aukos. Tokios tai 
dovanos dasilaukė tas garbin
gas vyras ir karsztas tėvynai
nis už taip didelius pasitarna- 
vimus, padarytus szaliai ir 
vieszpataujancziam kunįgaik- 
szcziui.

— Zofija, 18 Liepos. Pa- 
gelbinįkas kn. Ferdynando 
pribuvo į gyvenimą Stambu
lovo, kad iszreikszti varde ku- 
nįgaiszczio ponei Stambulienei 
sanjausmingumą, bet szi jo 
suvis nepriėmė. Stovis Stam
bulovo sveikatos isz pradžių 
buvo neszlekcziausias, vienok 
gi naktyje sergantysis gavo 
didelį karsztį ir pasitaisymas 
jo yra be vilties. Kiek vieno
je valandoje baimijasi apie jo 
smertį.

— Zofia 22 d. »Liepos. 
Isz tenai pranesza jogei Ste
ponas N. Stambulovas, buvu- 
sis Bulgarijos prezidentas, nu
mirė 18 d. sz. m. Laidotu
vės atsilaikė Subatoje.

ė aplaikė daugybę telegramų 
isz visų szalių/Europos su isz- 
reiszkimu sanjausmingumo.

— Rustehdij, Rumunia, 22 
Liepos. Visa apygarda Ma- 
lesz, Macedonijoje, į pietus nū 
Strumnikos, yra rankose 
maisztinįkų. Tiltas ant upės 
Strumos likos iszardytas.

— Havana, 21 Liepos. Ar
ti Valensuelos 7000 maiszti
nįkų susirėmė su pulku Ispa
nų. Szie paskutiniejie apėmė 
anūs. Maisztinįkų krito mu- 
szoje 500, o Ispanų tikt 72.

— , Amerikiszkas laivas 
,,Gerda“ liko prigirdytas neto
li Irlandijos isz priežasties su- 
sikulimo į povandenines ūlas; 
įmonės liko iszgelbėti.

— Ant salos Kubos maisz- 
’tinįkai iszardė gelžkelį. tarpe 
Muentas ir Puerto Principe.

— Santiago, de Cuba, 19 
Liepos. Muszoje po Manza
nillo ir Bayowo žymi gauja 
maisztinįkų suvisu sumuszė 
Ispanus. Japonai apturėjo 
dideles blėdis. Vadai jų gen. 
Santocildez krito ant vietos 
muszos.

— Japoniecziai vėla isz- 
siuntė ant salos Formozos 8000 
kariumenės.

— Londonas, 18 Liepos. 
Czionyksztis sūdąs susitaikė 
ant iszdavimo Suvienytum 
Valstijom Taylorą isz New 
Yorko, apskųsta už padirbi
mą pinįgų/

•------------- i

— Isz Anglijos pranesza, 
kad sausuma pridirbo dideles 
blėdis ant sėjimų.

— Ant laivo ,,Barbarian“ 
ekspliodavojo guzas. Maszi- 
nistas likosi užmusztas, o trys 
jo pagelbinįkai paojingai su 
žeisti.

— Kliosztoriuje „Savvel 
Hill“, Irlandijoje apsii-go 65 
zokonįkės, kadangi valgė ap- 
nūdinto ,,Ice Cream“. Dvi 
isz jų jau pasimirė,

— Nauja Serbijos valdžia 
paliepė iszleisti isz kalėjimų 
visus liberalus, kurie buvo 
aresztavoti už politikiszkas 
agitacijas.

— Netoli nū miesto Lied s, 
Anglijoje, uždarė Bzeszias 
dirbtuves isz priežasties nesu
tikimo ant mokesties. 200 
darbinįkų nustojo darbo.

-— Jlawanna, 18 Liepos. 
Maisztinįkų vadas, Victoriano 
Garzon, kuris liko pažeistas 
10 d. sz. m. muszynėje su Is
panais, jau numirė. 

■--------—---------•

Kareivio' fttoN,
Apysaka isz baudžiavos yadynhp 
(Latv. raszė Upits, liet. y. 7/.).

(Tąsa.)
Žirgai buvo paėdę; pradėjo 

vėl kinkyti. Jau keli veži
mai tapo iszvežti į lauką. An
drius įvedė Kalnėnų ir Divri- 
ežių žirgus. Petras pakinkė 
Divriczio žirgą į Jokūbo veži
mą ir laukė, pokol jam pri
sieis lauk važiūti. Ratai nū 
sunkaus vežimo buvo įgrimzdę 
labai'ir žirgams sunku buvo 
isztraukti. Andriaus vežimas 
buvo truputį ikipinai (nešta- 
ežiai) ir taip Kalnėnų arklys 
negalėjo lengvai pasijudinti.

Petrui kantrybė prapūlė, 
jis priėjo prie savo ratų, pa- 
szaukė Andrių, kad važiūtu, 
sugriebė abiem rankom pas
kutiniu ratu (tekiniu) ir at
kėlė vežimą tiesiai. Arklys 
tūjau pamažu pradėjo traukti. 
Visi nusistebėjo isz Petro sti
prumo.

Jis ėjo važioti savo arklį 
lauk, bet szis negalėjo pavilk
ti. Pirm it mėžiant per arti 
prie paskutinio rato buvo pa
daręs gilią dūbę, o ratas ten 
buvo įgrimęs. Petras mėgino 
iszkelti, bet negalėjo. Tūm 
tarpu įėjo vagorė ir apsistojo 
su savo botagu netoli nū Pet
ro. Szis nusidavė vagorės ne
matąs; paėmė savo szakę ir 
pradėjo nu vežimo verst mėsz- 
lūs žemyn. Vagorė liepė jąjį******
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to nedaryti, bet taip važititi. butu likęs vagorę 
Petras dar kokias tris szakes Tegul musza jaunus tinginius, 
numetė, tad paėmė vadžias ir 
pradėjo varyti žirgą. Arklys 
taip urnai pradėjo traukti, jog 
net kamantai sutruko.

Vagorei.. dabar buvo gera 
proga užpulti Petrą. „Tai 
tu, vaike, kerszydams man pa
darei, kad isz manęs jtiktusi... 
szia tav szunies įkandimas, 
szia, kaip patinka, ,tu...,“ 
Toliaus vagorė paliovė. Pet
ras buvo jį sugriebęs abiem ran
kom viena už pilvo, o antra 
už kaklo, apvertė vagorę ki-

žemyn. Vagorės kojos pasi
kėlė ore, akimirkoje galva at
sidūrė prie rato stebulės.

ar geriau sakant kanczių, ir 
pradėjo jan\ atmokėti už visus 
sykius. Vagorė pradžioje 
spardėsi, bet toliaus paliovė. 
Dar kelis sykius užkirtęs, Pet
ras jį pagriebė ir iszmetė lauk 

poijMl praneszti, kas atsitiko.

viu, prisakė jį suriszti ir į 
rasztinįko kambarį; įmesti, o 
nuėjo apžiūrėti vagbrę, kuris 
prie tvarto durių gulėjo pri
muštas. Ponas liepė jį nesz- 
ti kambaryn, o pats pradėjo 
iszklausinėti žmonių, kodėl 
tos musztynės pasidarė. Po
nas pradžioje buvo labai pik
tas, bet su laiku atsileido, taip 
kad net pradėjo jtiktiesi, kada 

gėję tiktai dvi koji, kurias 
Petras szveitęs.

Visi darbininkai užtarinėjo 
Petrą, kad jis visai nėra kal
tas, jis būdamas persekiotu 
ūmame užpykime esąs pada
ręs. Ponas tik atsakė, kad 
pats žinąs ką padaryti. Svir
no perdėtinį jis paliko prie 
darbinįkų, o pats nuėjo ap
žiūrėti Jokūbą.

perkirsta nugara ir kieta pono 
szirdis suminksztėjo. Į raszti- 
nįką pasisukęs, jis tarė, jog 
tokiame atsitikime jis ir no-

Jis paliko rasztinįką pas 
Jokūbą sakydams, jog veik su- 
grįžsz. Už valandėlės ponas 

, su Petru ėjo per kiemą; Pet
ras įėjo laidarai), o ponas pas 
Jokūbą.

„Pasakyk seniui“ ponas vo- 
kiszkai tarė ra.4ztinįkui „kad 
jis pakol pasveiks, tegul lieka 
dvare naktiniu sargu. Valgį 
kožname laike jis gaus“. 
Tai pasakęs nuėjo į daržą.

Senis Jokūbas nežinojo 
kaip dėkavoti ponui už tokią 
gerdarystę.

Draugdarbinįkai labai ne
kantriai laukė Petro; jis mis- 
lyjo, kad szis ttijaus gaus savo 
užmokestį. Bet kaip jie visi 
nusistebėjo, kaip Petras pra
dėjo jiems pasakoti, kad pons 
taręs, lai eina, dabar nieko 
jam nedarysią, bet lai atsime 
na, kad daugiau to nebutu, 
tada teisybės vietoje nebus 
pasigailėjimo.

Vėl Petras pradėjo dirbti 
su didžiu ’‘stropumu: iki pat 
mėszlavežio galui jis vienas 
primėždavo Jokūbo vežimą, 
kaip kiti po du.

Žinia apie Petro darbus ir 
pono pasigailėjimą pasklido 
po visą lauką. Trynė ttijau 
suprato, kad? Petro piktumą 
ant vagorės ji buvo padidinu
si, pasakymas jam kas sziryt 
nusidavė ant lauko. 'Ji per 
visą laiką baimijosi, kad daug 
pikcziaus nusidtis; bet kaip 
dabar iszgirdo, kad jokios 
opos nėra padarytos vagorei; ir 
kad ponas Petrui dovanojo, ta
da ji pradėjo' verkti džiaugs
mo aszaromis.

Dar saulė gana augsztai bu
vo, kaip mėszlas buvo iszvesz- 
tas isz laidaro. Ponas per 
svirno vagorę liepė žmonėms 
pasakyti, kad gali važititi na
mon; isz kitų tvartų dabar ne- 
veszę, kadangi reikia užarti. 
Visi traukia namon.

Dyvriczio Jokūbo pati dar 
norėjo iki vakarui pabūti prie

sveiku. Veik vakaras ir | dar labjau reikėjo sergėtis. 
Kas galėjo žinoti kada gaudy-

savo vyro.
atėjo; ji truputį apsiverkė ir,
prižadėjus ant ryt aplankyti, I tojai tikrai ateis.
parėjo namon. Rudti buvo gana dailus.

Antrą rytą Penkų Dacza Iki Martinui jau bebuvo tik 
buvo iszgirdusi apie Petro su trys sanvaitės, bet apie szalną 
vagorė susipeszimą. Ji atėjo nebuvo dar nei žinios. Tas 
pas Stypnėkus ir meldė Try- buvo labai gerai, kadangi dėl 
nės, jog pasakytu Petrui, kad bulvių, Rasimo nebuvo jokių 
szis dabar labai saugotus) nti kliuczių.
vagorės, kadangi vagorė jį Tūlą rytą tarpo bulvių ka- 
griebs, kur tiktai galės. Kad sikių prasiplatino žinia, buk 
Trynė Petrui sakė apie tai, pereitą naktį vagorei ir vy- 
kaip szis vakare nti darbo pa- rams labai nusisekę, kadangi 
rėjo, Petras isz to viso j tikėsi, pagavę į savo rankas per vie- 
Jis vagorės visai nesibijęs; ną naktį tris bernus.
viską jis darysęs, kaip geriau Likusiejiems bernams kaip 
bus galima ir iszraanoma, ką- akmti nti szirdies nuslinko ir 
gi vagorė gali jam padaryti. visi dabar gali būti drąsus iki

IX. ateinancziam metui. Apie
Karsztas szieno laikas jau pagautus bernus visokios bu- 

daug isztekino darbinįkams vo sznektos. Nors jie visame 
prakaito; taipgi javų pjūtis valsziuje nekas buvo, vienok 
buvo arti nugaros. Dar isz lau- nelaimės valandoje visi jų gai- 
ko darbų prisiėjo suvežti vėly- lėjosi.
bą vasaroją, pabaigti sėti rugius Labjausei gailėjosi Drukių 
ir nukasti bulves. Didžiausiu Andriaus. Jau jam buvo abu 
buvo darbu, žinoma, bulvių seneliai numirę. Jis su savo 
kasimas, kadangi jų daugiau- sesere, senesne dvejais metais 
sei buvo sodyta. Pats ponas už jį, svetimų rankose, sveti - 
buvo iszvažiavęs į užrubežį, mų globoje paliko.

ko kokį to- gaspadorius abu 
Jaunas po- Mergaitė Sapelė, 

kiaules;

Drukių 
priėmė, 

lymą giminaitį. Jaunas po- | Mergaitė Sapelė, jau galėjo 
nas buvo gana iszmanus visti- pavarinėti kiaules; vaikas 
se dalyktise, vienok klausė lie- taipgi vai kszti nėjo paskui ją, 
žiuvių jeigu kas jam pasakojo jos prižiūrėjime.
apie ką. Vagorė jau po kelių Jiedu labai gerai sutiko, 
sanvaiczių buvo pilnai pasvei- Vasarą buvo galima regėti vi- 
kęs, kuris prie jauno pono sados podraug. Bet atėjo 
prisiplakė, plepėdamas jau žiema, užstojo szaltas laikas, 
niekus, jau teisybę. Mergaitei reikėjo sijoti pelus

Senis Jokūbas jau senei dir- dėl kiaulių ir kitur szį bei tą 
lx) su kitais ir jau gal užmir- daryti lauke, 
szo savo kirczius.

Vagorė priesz žmones pasi
darė mandagesnis, o labjausei 
priesz Petrą. Petrasgi saugo
jos), kad jokiame dalyke ne
kliudyti vagorės. Tokiu bil
du tarp visų buvo ramybė.

Bernam dabar atėjo vėl ne
taikus laikai: pradėjo jtis vėl 
gaudyti į kariumenę, tris ber
nus szįmetą neatbūtinai turėjo 
padtiti, bet kokius niekas ne
žino. Per dienas ir naktis 
kožnas buvo atsargus, kad ne
pagriebtu už kupros; per naktį * diena Liepos.

Andriukas no
riai but ėjęs paskui seserį, bet 
kojytės szalo: nėra ktim ap
auti, jam reikia likti trioboje. 

(Toliaus bus).

Isz lieMsztD tins Mhis
— Scranton, Pa. 16 d. Lie

pos. Gtidotinas „Vienybės“ 
Rėdytojau meldžiu ntiszirdžiai 

sų garbingą laikrasztį!
Mes Serantono lietuviai tu

rėjome iszkilmingą szventę 7 
Tapo paszven-
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tįtas kampinis akmū Lietu- 
viszkos Bažnyczios per Jo My- 
listą vyskupą 0‘Harą, ketvir
tą adyną po pietų, ant kurios 
tai iszkilmės susirinko atsa
kantis skaitlius kunįgų ir dau
gybė svieto.

Lietuviszkų kunįgi| su vie
tiniu buvo keturi: kun. M. 
Szedvydis, isz Wilkes Barres, 
kun. Zlotorzinskis, isz Pittsto- 
no ir kun. J. Kuras isz Forest

Draugysczių, su vietinėmis, 
buvo szeszios.

Su svetimtaucziais, kunįgų 
buvo dvylika, g.- kun. Kuras 
po paszventinimui kampinio 
akmenio pasakė gražų ir jaus
mingą pamokslą, katras pasi
liko ant ilgo laiko atmintyje 
musų szirdyse! Už ką' mes 
Scrantono lietuviai siuncz 
didžiausią padėkavonę godo
tinam kun. Kurui. Labjau- 
sei esame dėkingais savo kle
bonui kun. M. Pėžai už jo 
storonę ir rūpestingumą link,

• musų.
Su gūdone parapijos sekret.

J. Petrikis,

ame

‘d

— Waterbury, Conn., 20 
Liepos m. Reikalas lietu visz- 
kos draugystės krautuvės ge
ros valios žmones pas mus la
bai užima. Kad taip gūdoti- 
nas Rėdytojau W aterburieczius 
pagyrei „Vienybės“ 29 num., 
dabar drąsiaus apraszome apie 
visą savo krautuvės stovį.

Szitai jau yra keturios ne
dėlios kaip krautuvė tapo ati
daryta. Kiekvienam dabar 
akyva, kaip draugystės reika
las eina? Dėlto kad ne musų 
girdėtųsi žodžiai, o butu regia- 
ma teisybė, kaip yra sziądiėn 
parodome, kaip musų draugys
tė vertėsi:

1 nedėl. buvo iszdūta 370 d.
2.     360
3.   280
4.    248
(ėjo už pardūtus daigtus:

1. nedėl. 187 mažiaus ant 183
2. nedėl. 214 mažiaus ant 146
3. nedėl. 248 mažiaus ant 132

4. nedėl. 303 daugiaus ant 55.
Persisvėrimas ir virszyjimas 

ėjimų ant iszėjimu atsitiko 
ketvirtoje nedėlioję, ir tai sto
josi kaip netyczioms: kromas 
pasidarė visko pilnu ir pinį- 
gai pradėjo plaukti labai leng
vai. Pinįgu tapo paailiota 
1258 dolerių iszdavime ir 952 
atėjime. Dabar kadągi smul
kių pinįgi| įėjo kiek reikiant 
dėl užmokėjimo už mažmožius, 
100 dol. tapo padėta bankon. 
Isz pirmykszcziiy 300 d. Szitai 
dabar turime daug daigtų, 
daug ta voro ir gerą kreditą 
pas svetimtauczius, kad jau 
bargina tavorą lyg pardavi
mui. Paliko iszmokėta dar- 
binįkams lyg 96 d., 20 už mė
nesį arendos, o visas reikalas 
kur kas drucziaus stovi kaip 
pradžioje. Nežinau, kaip mis- 
lytu apie Waterburio lietuvių 
biznį Pensilvanijos Jietuviszki 
biznieriai, bet mes turime ge
rą viltį ir regiame ateinantį 
pasisekimą. Saikų prekybos 
galipie imti Subatos dienose, 
kuriose dvigubai perka. Pir
mą Subatą pardūta ant 20 d., 
antrą 40, treczią 60, ketvirtą 
80. Per isztisą nedėlią kilo 
įėjimas szitai: antrą nedėlią 
daugiaus įėjo ant 30, treczią 
vėl ant trijų deszimtų, ketvir
tą ant 60 daugiaus už treczią. 
Dabar yra sznekama pirkti 
arklį ir szalyje szito bizniaus 
uždėti visokius kitus biznius, 
nės jau matoma didelė nauda 
ateitėje. Kitu kartu bus apie 
tai, kaip žiuri lietuviai į tą 
prekybą. K. J. %.

„Susiv“. reikaluose.
Naujai prie „Susiv.“ peri si- 

raszė:
Cleveland, Ohio, kupos:

1 Žvingila Tamoszius,
2 Žvingilienė Marė,
3 Skunskienė Ona.

Norėst City.
1 Buivida Jurgis.

Brokton, Mass.
1 Czalitko Kajetonas.

Elizabeth, Port. N. Y. kū-

norėjo valgyti, todėlei užva
žiavęs į restoraną , iszgėrė dvi 
czierkas prancuziszkos ariel
kos ir liepė puikią vakarienę 
padūti, o socziai pavelgęs, bu
telį porterio pareikalavo - bai
giant tą gėralą Proszinskiui, 
su trenksmu ir klegėsiu įsi
grūdo į restoraną szeszi vyrai, 
kuriūse Proszinskis pažino; 
draugus savo, rasztinįkųs kai- 
miszkų rėdysczių, Malickį, 
Rainį, Beržynskį ir Aleksą, 
o taipgi starszinus Eigulį ir 
Pipirą; kurie per dvejus me
tus mokinosi tautiszkojc mok- 
slinyczioje, o nors klaidingai 
.mokėjo raszyti, bet skaitymas 
nevisūmet jiems nusidūdavo. 
Tūdu vyrai rokūdami savę 
protingesniais už kit'hs star
szinus, laikėsi draugystės rasz- 
tinįkų, drauge su anais ūlia- 
vojo ir kortomis kirto, o prie 
to isz žmonių dailiai rublius 
rankiojo. *

Visa toji draugystė apart 
rasztinįko Aleksos, buvo gerai 
pasilinksminusi, todėl jautrus 
draugai, iszvydę Proszinskį, 
pradėjo jį sveikyti ir būcziūti.

— Kada mes tavęs jiesz- 
kom, o tu czion vienas porterį 
sriaubi — atsiliepė Malickis.

— O tai dar vakare! - tur 
būti Judoszius rengėsi medžio
ti - pritarė Beržinskis, o abel- 
nai jūkai pasigarsėjo.

-— Tu Berželi netauzyk nie
kų - žinokit kad asz, negalė
damas sulaukti jūsų, isz nū- 
bodumo butelį porterio nu- 
gniaužiau - tarė Proszįpskis.

— Tu laukei musų, kaip 
mes laukiam revizorių, kurie 
knaisinas knygose; lyg kiau
lės bulvėse - pasakė Rainis, 
o visi pradėjo garsiai jūktisi.

— Gana vyrai niekus kal
bėti - nu ką pradėsim būda
vot! ? - užklausė Malickis.

— Žinoma kad nū pamato- 
atsakė Eigulis.

— Nū pamato! nū pamato 
- atsiliepė draugai.
■ — Kurlinchen! atneszk 
tiems girtūkliams butelį senos 
arielkos ir penkias olenderskas

1 Remeika Antanas,
2 Kazlauckas Juzas,
3 Goberis Jurgis,
4 Kazakevyczia Jonas,
5 Degutis Jonas,
6 Remeikienė Ona.

Pi ttsburyh, 1 ya. k ū pos:
1 Biely s Jonas,
2 Szacikauckas Andrius.

Philadelphia, Pa. Szv. Jū- 
zapo draugystės:
1 Skirpstukas Jurgis,
2 Kimutis Motiejus,
3 Urbaitis Antanas,
4 Urba Jūzapas,
5 Petrauekis X. (metinę užsi
mokėjo).

Pittston, Pa. kūpa:
1 Kizevyczia Juzas.

Shamokin, Pa. kūpa:
1 Žmuidinas Jonas,
2 Szalaszevyczienė Rožė,
3 Tulickienė Marė,
4 Stoczkunienė Emilia,
5 Krakauckas Adomas,
Prie Dr-ės „Liet, vyrų gvard.“:
1 Ivanauckas Baltrus,
2 Norkūnas Mikas.

(Metinę užsimokėjo).
Lawrence, Mass. Dr-ė Szv.

Lauryno: charterį paėmė isz 
„Susiv.“:
1 Buzevyczia Jūzapas, prezid.
2 Szereika Jūzapas, viče-prez.
3 Voliulis Jurgis, kasier.
4 Vosyliauckas Steponas, sekr.
5 Kundrotavyczia Mikas,
6 Szereika Konstantas,
7 Sribikė Alexan.
8 Touteris Jonas,
9 Božis Adomas,
10 Božis Alexandra,
11 Toucziolis Tamoszius,
12 Gaidamavyczia Kazys,
13 Moižecis Kazys.

(Metinę užsimokėjo).
Kn. J. Žilinskas 

„Susiv.“ prezid.

PATĖVIAI.
IPasELlceL

Isz tikrų atsitikimų, paraszyta 
Aleksandro (lužuczio.

(Tipia.)
Nusibaldęs rasztinįkas pa
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ailkes dėl užkandžio — suszuko 
Malickis.

— Tamista geras dailydis, 
numanai nū ko reikia darbą 
pradėti — atsiliepė Pipiras.

Karlinchen szviesbruvė, mė
lynų akių jaunoji vokietaitė, 
atneszė arielką ir silkes, o 
kaip padėjo viską ant stalo, 
tai Malickis pagriebęs mergai
tę į prieglobstį stengėsi pabu- 
cziilti, bet Karlinclien įtikda
mas) dengė veidą žiurkszteliu, 
ir mandagiai isztrukusi iszbė- 
go.

— Matyt, kad musų Malic
kis tikras bajoras, nės iszgėręs, 
ttijaus grielpėsi prie mergai- 
ežių - pasakė Beržinskis.

— Bajoras! bajoras! patvir- 
tįtas eroldiju— szaukė visa 
draugystė.

— Visi vėliniai muzikantai - 
prie jaunų ihergaiczių, jus 
taipgi tikri . bajorai - teisinos,
Malickis, o pripylęs szeszias 
czierkas, arielkos suszuko: - 
nii vaikinai! pradėkim būda
vot!.

Szeszi draugai iszgėrę po 
czierką geltonos arielkos, val
gė silkes, o netrukus butelį 
isztusztino.

— Dabar ant pamato rau
stus! trauksim - kas kam pa
tinka valgyti! tai liepkite at
neszti - man porciją verszie- 
nos su rudmėsėmis suszuko 
Malickis.

Beržinskis reikalavo jautie
nos su agurkais, Rainis kopūs
tų su mėsa, Aleksa bifsztiko, 
o Egulis ir Pipyras deszrų su 
kopūstais.

Prasidėjo valgymas, ir ant
ras butelis arielkos pasirodė 
ant stalo, skambėjo jukai ir 
kalbos, nės draugystė buvo 
gėrusi, apart Proszinskio ir 
Aleksos, isz kurių pirmasis 
atsisakė nti valgio ir gėrymo, 
o antrasis iszgėręs porą czier- 
kų arielkos, daugiaus negėrė.

— Nu vaikinai! nupirkit 
porterio, tai asz nuvesiu jus 
pas tokias gražias lelijas, ant 
kurių negalėsit nei atsižiūrėti, 
nei atsibueziuti - sakė Malic-

kis. .
— Tegul velniai grėbia ta

vo lelijas - reikia pirmiaus re- 
krutiją atlikti - kalbėjo Pro
szinskis.

— «O tu eretike! pavedi vel
niams, palinksmintojas var
gingo musų amžiaus - isztarė 
Malickis.

— Teisybė, kad tos lelijos 
tankiai jumis taip apdovanoja, 
jogei1 tų dovanų per visą am
žių negalėdami suvartoti ir 
vaikams savo paliekat - atsi
liepė Aleksa.

— Su tumi puskunįgiu nė
ra ką kalbėti - įsityžęs į pa- 
ežią savo, nenori į mergaites 
veizėti p sakė Malickis, o visi 
j tikėsi. <

Pabaigę valgyti, Eigulis su 
Pipiru, liėpė atneszti szeszis 
butelius porterio, o prasidėjus 
gėrymui Proszinskis su Alek
su, palikę linksmą draugystę,
paslapcziai iszėjo.

Likusiejie draugai iszgėrę 
porterį, dar keturis butelius 
vyno isztusztino, o paskui svy
rintam i iszėjo isz restorano.

Proszinskis skubinosi į nu
merį, įeinamą nti gatvės - ten 
pasitiko jį faktorius Motkė, 
kalbėdamas: - ai vai! kada 
asz ponaiezio laukiu - viską 
jau prirengiau: sztai ant stalo 
verdantis samavoras, pyragai- 
ežiai, obtiliai ir cukerkai, tu
rėsit ktiini pavaiszyti ta gra
žią viesznę, kurią asz ttijaus 
parvesziu - tą pasakęs Motkė 
iszbėgo ant gatvės įsėdo į szla- 
jutes ir greitai nulėkė į mies
tą. , > ■

Palikę linksmą draugystę 
perdėtinių, žvilkterėkim į sek- 
lyczias viesznamio Jankelio, 
kur Proszinskis patalpino su
imtus į rekrutus jaunus vaiki
nus drauge su jų sargais - ke
letas taukinių žvakių degė,pri- 
cergtūse prie sienų blekiniti- 

se liktoriuse, asla priklota bu
vo sziaudais, o ant stalo stovė
jo tuszti blindai, gulėjo medi
niai szauksztai,: kaulai ir ga
balai dtinos - tai liekanos ne- 
senei valgytos vakarienės,

Isz jaunų vyęų, vieni su pri
kergtais prie jų sargais, gulė
jo ant sziaudų, kiti pasirėmę 
ant rankų sėdėjo prie stalo, 
o buvo'ir tokių, kurie užtrau
kę arielkos dainavo ir žvangį 
darni paneziais kalbino sargus 
szokti - tie paskutiniai, nudil
dami linksmybę, stengėsi nu- 
tramdyti rūpestį, nėskožnas isz 
jų misi i ja apie baisią rytojaus 
dieną, kada žodžiai „nukirpti 
į tarnystę!“ atskirs anils nil 
tėvų, brolių, seserų ir giminių, 
o gal nevieną ir nti mylimos 
motefiszkės! ant kurios skills- 
tų nesenel regėjo blizganezias 
aszaras. Negana to, rytojaus 
diena nuspręs dalį deszimties 
jaunų vyrų, atitolįs anils nil 
gimtinės, ir perkels į tolymą 
svetimą szalį; isz kurios, l^as- 
žin ar pargrįž nors kada į gim
tinę savo?

Liūdname laike pavaldo- 
nystės, buvo daugumas tokių 
žmonių, kurie mislyjo, kad 
prigimimas nedovanojo vals- 
czionims augsztesnių jausmų 
dorybės, meilės gimtinės, ir 
tos iszkilmingos meilės! kurią 
szlovina poetai — praszvitus 
litisybei, visi tie neiszmintingi 
iszsi manymai, nesugrįžti nai 
isznyko; o prieinama valsczio- 
nims augsztesnė apszvieta 
aiszkiai darodė, kad privalu
mai duszios ir proto artojų 
musų, nėra žemesniais už to
kius privalumus kitų žmonių, 
ką mums tvirti n dabar - esy
bė, kurioje isz tarpo valsczio- 
nių, kilo daugybė mokytų in
žinierių, advokatų, daktarų ir 
tarnų altoriaus garsingų mok
slų ir dorybių; kurie yra gar
bia tautos savo ir gražy b ia 
žmogijos.

Ant rytojaus užtekėjo žie
mos saulė, siųsdama žemei 
skersus spindulius savo, kurie 
nors szvietė, bet neszildė - ant 
sniego sublizgėjo deimantai, 
niestas susijudino: pėsti, szal- 

ežio varomi, spėriai bėgo, o 
važiūti bausdami arklius grei
tai važiavo.

Viesznamyje Jankelio visi* 

buvo ant kojų - suimti į rek
rutus vaikinai, nusiprausę su
kalbėjo poterius, ir nevieną 
karsztą maldelę nusiuntė prie 
Dievo. Kurie vakar linksmi
nosi ir ūžė, sziądien buvo tylus 
kaip kerpamos avys, o tylėda
mi p u sry cz i u s' v ai gė.

Kambaryje rasztinįko ir 
starszino, ant stalo buvo ver
dantis samavoras, stiklai, py
ragai ir butelis romo, o perdė- 
tiniai gerdami arbatą, vietoje 
pastijolkos, pilstė į stiklus ro
mą, kalbėdami: - Oi! bus per
daug, o ant to monoliogo gar
sinos žodžiai draugų: - ožio 
pienas nekenks! reikia pasi- 
dru tyti.

Rasztinįkas drauge su star- 
szina, paszaukęs apkurtusį 
Vilktrakutį, rupiai jį mokino 
būti kureziu - geriaus kad tie 
mokytojai iszmokytu kurezius 
girdėti, tai užsipelnytu abelną 
dėkingumą.

Vientiliktoje valandoje ryt- 
meczio, prigulėjo statyti re
krutus į komisiją, - supau- 
cziotus vesti buvo neleidžia
ma; dėl ei to paszauktas kalvis 
kirto nitus panezių, o kožną 
paleistą isz geležų vaikiną, vy
rai perjusę virve, galą anos 
rankose laikė - taip 10 rekru
tų ir 5 podstavniejie vesti bu
vo į komisija; prieszais kuritis 
ant gatvės stovėjo daugumas 
vargdienių vyrų ir moterių, 
žydų ir žydeikų, isz kurių 
krikszczioniszkos moterys ty
lomis verkszliano, o žydeikos, 
balsiai verkdamos szaukė: „Ui 
gvalt! mame, mame! meinem 
Leibke! Joszke! Jankaike! 
Orke! jevones gechape - Ui 
g vol tas! mano Leibkį! Joszke! 
Jankaikį! Orkį! (kožna sakė 
vardą savo sunaus) maskoliai 
sugriebė. - Užtiesą, nejautrią 
reikėjo turėti szirdį, kad ne
pasigailėti tų nelaimingų mo
tinų, kurios, apverkdamos savo 
kūdikius, gal nesitikėjo anų 
regėti.

Nuvestus jaunus vyrus, sto
vinti prie durių kareiviai, įlei
do į didelį kambarį, pilną
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žmonių, kur nugai nurėdyti, 
apsidengę sermėgomis, laukė 
kolei paszauks’į komisiją — 
tūnai tarpu rasztinįkas Pro- 
szinkis, pagal rodą kapitono 
Bykovo, priėjęs prie unter-op- 
hicerio Maksimo, įbruko jam 
pusrublį kalbėdamas: „pasi- 
rupįk, brolau, gerai isztiesti“.

— Pasistengsiu jūsų mylis
ta - tarė Maksimas.

Prasidėjo statymas rekrutų 
- kožnas isz jauni| vyri| buvo 
iszblyszkęs ir su baime laukė 
isztarimo savo pravardės, o 
paszauktą nugą, kaip motinos 
pagimdytą, pagriebę du karei
viai, padavė į rankas stovin
tiems prie durių komisijos ka
reiviams, kurie, atidarę duris, 
atidavė vaikiną unter-ophieie- 
riui Maksimui; katras, staty
damas prie mieros, didumą 
ūgio gardai sakė, o jeigu kurs 
vaikinas norėdamas pasižemįti 
susikumpino, tai Maksimas 
parėmęs į paszones nyksz- 
cziais, kaip struną isztiesė - 
prezidentas marszalas vals- 
cziaus, klausė statomo vardo 
ir pravardės, daktarai teiravos 
ar sveikas? žiūrinėjo isz visų 
pusių, ir nūmonę savo apie 
sveikatą sakė, tada preziden
tui isztarus, vertas! ar ne ver
tas! statomas žmogus tūjaus 
buvo pagriebtas per kareivius 
ir isz komisijos iszvestas į prie- 
azinę, k ur priimtam į karu me
nę, trumpai plaukus kirpo.

Kitkart buvo barbariszkas 
būdas skutimo galvų rekru 
tams - priimtam į karumenę 
skusdavo kaktą, paveidei dėl 
to, kad negalėtu iszbėgti, bet 
dėlko skuto pakauszį paniekį- 
tam? negalima žinoti.

Valscziai statė rekrutus, pa

knįgą, todėl Proszinskis su 
vaikinais turėjo keletą adynų 
laukti, kolei jo valstį pareika- 

1 lavo - isz deszimties vyrų, pa- 
ženklįtų į rekrutus, septynis 
priėmė į karumenę, o tris pa
niekino, vietoje kurių nuėjo 
trys podstavniejie. - Skaitliu- 
je iszbrauktų buvo kurczias

Vilktrakis; katras paklaustas 
vardo ir pravardės, atsakė: - 
nemokėjau szieno pjauti, dėlei 
to tėvas liepė bandą ganyti - 
tas atsakymas visus prajūkino.

sė prezidentas.
— Negirdžiu ponuti, todėl 

ir poterių neiszmokau - atsakė 
Vilktrakis.

— Ar jisai kurczias? -- pa
klausė starszino.

— Kurczias, jūsų mylista - 
sakė starszina.

— Nusiųsti į ligonbuti dėl 
isztyrimo - isztarė prezidentas.

vedė Vilktrakį į ligonbutį, 
kur isztiriama buvo szauksmu 
ir daužymu pūdynių, o ant ga
lo pripažįtas tikrai kurcziu.

(Tolinus bus.)

Margumynai.
— Kaliforniszkoji „smer 

ties lanka“. Ta lanka, kuri 
szį dyvinąjį vardą turi, guli 

ir yra 8 mylių plati bei 35 
mylių ilga. Ji guli apie 200 
pėdų žeminus, ne kaip vandū 
Tykojo didmario ir nū tojo 
200 mylių fitstu. Tarp „smer 
ties lankos“ bei jūrių guli į 
padanges iszsikelianti kalnai. 
Visa ana lanka yra nekas ki
tas, kaip iszdžiuvusi, nevaisin
ga pustynė! Nei vieno me
džio, nei krūmelio n‘iszvysi, 
bet tiktai szian ir ten keli 
kaktusai auga. Nei lytus, nei 
rasa drėkina szitą iszgąstin- 
gąją pustynę ir saulė ją bepa- 
liovos kaitina. Karszti, slopi
nanti vėjai varo debesius 
karsztų smilezių per aną lan
ką. Szviežio vandens niekur 
nėra, tiktai purvinas skysti
mas lavos takūse užeinamas. 
Tas skystimas yra nūdingas. 
Mete 1850 vežimas su kelei
viais, kurie į Kaliforniją ke
liavo, aną lanką atitiko. Tikt 
du isz jiį ją perkeliavo, kiti 
isz karszczio bei troszkulio 
numirė. Kelių anoji baugio
ji pustynė neturi ir keleivis gal

ant kiekvieno žingsnio lekian- 
ežiose smiltyse pragrimsti. 
Prie to prisideda apsivilimas 
per ore pasirodanezius paveiks
lus. Keleivis mislyja žalius 
laukus bei vandens versmes /
matąs. Pasitikint atgaivinantį 
gėrymą rasęs,paskubina jis sa
vo žingsnius, kur veik patiria, 
kad ansai paveikslas į nieką 
iszvirsta. Užstojus nakeziai, 
iszlenda daugybė driežų isz 
savo urvų; žalcziai raieziojasi 
ant žemės; ragūtos rupūžės 
rėplioja prieszais ir tarantalei 
bei skorpijonai baisei didžio 
didumo pradeda maisto jiesz- 
koti. Nei vienas pauksztis 
nekrauja tenai savo lizdo ir 
isz aplinkui užsilaikanczit/ 
paukszczių tik szian ir ten ko
kia varna į lanką atlekia. 
Apart szitų gyvaezių ana sza- 
lis yra dar ir kengūrų - žiur
kių, kengūrų - pelių, skorpion- 
pelių ir tam panaszių gyvulių 
pilnai apgyventa, taipgi ran 
dasi ten dar vūdų veislė, kuri 
Kovo bei Balandžio mėnesiūse 
taip privysta, kad žmogus jau 
vien dėl jų pražūtu. Karša
tis sekaneziūse mėnesiūse yra 
toks didelis, jog ir szitie gau
sai iszgaiszta. Tankei pus
dvėsės lapės isz aplinkui gu- 
linezių kalnynų atsibasto, nū 
saulės kepanezios mėsos nu
mirusių žmonių arba padvė
susių gyvulių parsivilkti. 
Vos įtikimi daigtai, pasakoja
mi apie anoje lankoje esantį 
karsztį. Tusczios nū vandenio 
baczkos netenka savo lankų 
laike vienos valandos. Isz- 
skalbtas galas drobulės isz 
džiūsta, antrąjį dar beskal
biant. Žmogus negali anoje 
dauboje nei vieną valandą be 
vandens isztrivoti. Troszjtu- 
lys bei karsztis jį isz proto isz- 
varo ir numarina. Daugybė 
jau tokia smerezia numirė. 
Vienas metalo jieszkąs vyras, 

; vardų O Brien savo laike 
anoje lankoje iszdžiuvusį eže
rą užėjo. Tame ežere esantis 
skystimas padidino dar jo

Jis pradėjo savo pirsztais di- 
dei godžei smiltyse vandens 
kasti iki mėsa nū kaulų, nepa- , 
sileido. Kada jį atrado, jau 
jis buvo lavonu. Ne kursai 
prancūzas mete 1880 bandė 
su keturiais draugais skersai 
per aną lanką pereiti. Lan
koje jiem pristoko vandens, 
taip kad savo gyvulius turėjo 
pjauti ir jų kraują gerti. Trys 
isz anų keleivių numirė pus- 
ežioje, prancūzas vėliaus, pa
klydęs, persiszovė. Pagal su
pratimą mokytų, buvo szi lan
ka ežeru 
žim 
lė

, kursai, per iszsilau- 
ožemirtės ugnies, prapū- 

Žemė turi savyje lab^i 
aug Natron-druskos. Kaip 

ana iszgąsczių lanka nū pat 
iazdžiuvimo didžiojo ežero 
pusezia pasiliko, taip ji ir at- 
ei tėję pasiliks, norint Ameri
koje jau nei kampelio žemės 
nėra, kuri kultūrai nebūta 
atidaryta. H

— įžadas vokiszkose sėdy
bose Aprikoje. Rytinėje A p- 
rikoje vokiszkose sėdybose ba
das naikina žmones.

Tūlas mision orius apraszo 
tą naikinimą vokiškame laik- 
rasztyje sekaneziai:

„Szerencziai jau trecziu kar
tu nunaikino visus javus isz 
szaknų. Visi budai, priimti 
dėl apgynimo, paliko be nau
dos ir dabar tarpe žmonijos 
vieszpatauja didelė bėda ir 
liūdnumas.

Daug žmonių mirszta tie- 
siok isz bado.

Vienoje vietoje isz bado nu
mirė 46 ypatos, o reikia patė- 
myti tai, jog toje vietoje buvo 
tiktai 50 gyventojų. Priesz 
dvi sanvaiti atėjau į vieną kai
mą, kur isz 17 suaugusių žmo
nių vienoje sanvaitėje numirė 
9 ypatos isz bado. Priesz ke
lias dienas atėjo pas manę ko
kia tai moteriszkė ir meldė 
biskį audeklo, kad galėtu nu
mirusį savo vyrą įvynioti.

Kada jos paklausiau, ant 
| ko numirė vyras, 'atsakė man

. su aszaromis akyse: „Numirė

1
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isz bado!“

Taip, ^odį „badas“ visur da
bar girdime. ‘ /

„Badas“ — szaukia iszalkus 
motenszkė, sėdinti ant sleksz- 
ežio savo pirkezios, jeigu pa
mato praeinantį keleivį; „ba
das“ — szaukia , mažas kūdi
kis ir spaudžiasi • prie motinos. 
„Badas, badas^ — -szaukia 
czielos gaujos žmonių ir mel
džia ai m užuos. lki: szi am lai
kui galėjau dūti almužną, bet 
dabar jau ir musų'viskas bai 
giasi ir nežinau, kas atsitiks, 
jei taip tai toliau eis!“

— Kar altus ir plaukų spal
va, Italijos karalius Hum
berts yra jau visai pražilęs ir 
tur baltus plaukus bei baltą 
barzdą, norint tikt 81 metą 
turi. Jam paežiam tas ru- 
pesezių nepadaro, bet jo pa
ežiai — kaip žmonės sako — 
toksai nepatinka. Ale svietas 
eina juk diena isz dienos buk- 
lyn ir giriasi spalvą iszradęs 
esąs, kuria plaukus spalvėt 
galima. Karalienė parsitrau
kė isz Prancūzijos dėželę to
kios spalvos, padavė ją savo 
vyrui ir meldė jį, kad tumi 
tepalu vakare savo plaukus 
bei barzdą iszteptu ir rytme
tyje su gelsvais plaukais kaip 
jaunikaitis isz patalo atsikel
tu. Karalius, paklusnus bū
damas, patepė ir rytmetyje 
buvo visa galva žalia, ale ne 
karaliaus, apsaugok Dieve, 
bet karalienės baltojo szune- 
lio. Karalius, .iszmintingas 
vyras būdamas, kurs su garbe 
žilus plaukus nesza, tą most į 
dėl pabandymo karalienės 
szuniukui ant galvos užtepė, o 
karalienė esanti per tai taip 
pamokinta, kad niekados nei 
mislyt nemislys savo vyro 
praszyti plaukus spalvoti.

— Varlių kelionė guherni- 
]Oje Pskov. Ant Varszavos 
gelžkelio, tarp stacijų Ponde- 
ry ir Sliogovo, nesenei kelia
vimą baisiai didžios daugybės 
varlių patėmyjo. Jos (raukė 

tukstanezių tukstaneziais 
gelžkelio pylymui pietus 
link ir orą savo kurkimu pri
pildė. Perbėgau tiejie tru
kiai daug tukstanezių varlių 
sutrynė, jog bjauru buvo pa
žiūrėti.

— Prangus dantys. Tula 
pana isz Detroit apskundė 
vieną dantų gydytoją ant 2000 
dolerių blėdies atlyginimo, 
kadangi jis jei sveiką dantį 
vietoje skaudanezio isztj^iikė. 
Anoji panelė sakė, kad meilė 
jos jaunikio dėl to isztraukto 
danties labai atauszusi. Tai
gi sudžia jai pripažino 1200 
dolerių. Tiejie sakoma labai 
pagelbėję atauszusę meilę vėl 
atnaujin ti.

— Įstabus laikraszeziai. Ma
žiausias laikrasztis sviete bus 
bene Meksikoje iszleidžiamas, 
vadinamas „EI Telegrama“ 
kurs tikt 4 colius ketvirtainij 
matė j a. Vienas japoniszkas lai
krasztis drukavoja politikisz 
kąją dalį, namines žinias bei 
apysakas ant popieros trejopos 
spalvos. Edinburgyje iszeina 
kas mėnesis vienas laikrasztis 
su iszsikelencziu, t. y. apeziū- 
piamu rasztu, akliemsiems; jis 
ir aklų drukorių statomas bei 
spaudinamas yra. Mieste Turiu 
iszeina laikrasztis su tamsoj^ 
žibaneziu rasztu. Miestelyje 
Prince Albert, sziaurinėje Ka
nadoje, iszleidžiamas kas ne- 
dėle raszytas laikrasztis, kurio 
iszleistojas, kur tėmžyg rėdy
tojas bei d rūkorius yra, tąjį 
su antograpiszku jėdylu ant 
akmens raszo ir tada ml to 
spaudžia.

— Kalba plaukų. Tūlas 
prancpziszkas apicierius, par
vykęs szviežiai isz Japonijos, 
kur laike karės perbuvo, ap
sako, tarp kitko, tokį būdą 
apie susukimą plaukų Japon- 
kų. Szukavimas tarnauja ne
tiktai dėl ženklo amžiaus, bet 
dar dėl parodymo panelių ant 
isztekėjimo, naszlių, pasirengu

sių pasilinksmįti ir — hepa- 
linksmįtų. Panelės szukujasi 
labai augsztai ir susuka pun
dą ties paezia kakta panasziai 
į peteliszkę, perveria sidabri
niais szniurais. Naszlė, jiesz- 
kauti kito vyro, susuka plau
kus aplinkui špilką, įsmeigtą 
į pakauszį. Naszlė, troksz- 
tanti Užlaikyti pirmam vyrui 
amžiną iszti kimumą, nukerpa, 
plaukus trumpai ir szukilja į 
užpakalį be jokių pagrąžini
mų. Vienok reikia dadurti, 
jog labai retai atsitinka maty
ti suszukiltas tokiu bud u mo
teris.

— Skaitlius žmonių miesto 
Cliicagos isznesza 1,695,000.

— Lenzos, kuris keliavo 
ant bicyklio aplinkui svietą 
tapo nužudytas arti Bali ar per 
5 Kurdus.

8MH0S
Surinktos Panevėžio paviete.

IV.
Asz kiekvieną vakarėlį,
Per girelę szuntakėliu, 
Einu savo Elžbutės

Aplankyt,
Tikros meilės žodelį 

Pasakyt.
Jauczia senas tėtuszėlis,
Jauczia sena motinėlė, 
Ir broleliai su seselėm

Permano,
Kad’gražioji Elzbutė 

Bus mano.
Kam man slėpti nil tėvelių, 
Kam man slėpti ml brolelių, 
Kad jau žino ir visi

Kaimynai,
Karsztos musų meilės taurę 

Sklidiną.
Kaip sulauksiu rudenėlio
P a p ra s zy s i u t ė t u s z ė 1 i o:
Reik aluti geltoną

Daryti
Ir ant svodbos svetelius

Praszyti.
„Jaunas esi dar, šunelį, 
„Palauk kito rudenėlio“ — 
Žinau manę sens tėvelis-

Taip pabars, 
Bet senoji motinėlė

Man patars.
Skaistgiriai 2 dieną Rugsėjo 
1894 m.

. V.
Mieli broliai paklausykit 
Ir laikraszczius paskaitykit: 
Girdžias szviežios naujienėlės, 
Kad ims vaiskan panytėtes. 
Katros isz sodžiaus gražesnės 
Ir ant figūros sgrėbnesnės, — 
Tom rai tari joj ‘ reiks stoti, 
Su dragūnais vajavoti. 
ląz miesto gražios panelės 
Bus paskirtos prie ulonų: 
Reiks ant szirinų žirgų joti, 
Szoblę prie szono neszioti. 
Katros fi etų rėš a k vatos, 
Tai reiks stoti prie pekatos; 
Reiks iszmokt marszieravot4, 
Ant peczių ružę nesziot4. 
Katros szaiinios bus žandarais, 
Katros senos - kaszavarais;
O riebiaisias kisz dumblynėn 
Dėl iszmynymo maknynės. 
Prie žandarų zokonykės, 
Prie muzikų dainusznykės; 
Katros mokės gerai sinti, 
Tai prie siuvimo reiks būti, 
Mąndierėlius sulopyti, 
O kad perplfsz - reiks užsiūti. 
Dabar mielos panytėlėS, 
Jus darželio lelijėlės, 
Skubykit gatavykit sbrajų: — 
Girdžias didi nepakajai; 
Karalius didžiai rūpinos4, — 
Per mumis jum siunezia žinias, 
Kad jau reikia gata votis 
Su visztoms ant vainos stoti. 
Tos visztos ne gero budo, 
Priesz kakalį atsigrūdo; 
Nor karalių paniekinti, 
Gaidį ant sosto sodinti; 
Bet karalius sumislyjo, 
Kad mergaiezių visztos bijo, 
Už tai kožną vis užraszo 
Ir ant vainos kožną praszo. 
Po to kraujo praliejimo 
Ir po vainos pabaigimo, 
Padėka vos jums karalius, — 
Dus kožnai bulvių medalį; 
Karalius nenor už dyką, — 
Dės jums kožnai po berniuką, 
Gražų, kaip rūtų kvietkelį, 
Saldų, kaip cukriaus szmotelį.

(Užraszyta nė N. Z.) 
Skaistgiriai, 1894 m.
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Stabmcldis
JLpysa.lca..

Paraštė Vaikas.
(Tąsa).

KRYŽIOKAS.
Tu netiki man? tu iksziol4 abejoji? 
Geriaus tav apreiszkia svajonė tuszczioji, 
Kaipo vaideloto, tikra pranaszystė?
Klausyk kalini! kada tavę mažytį 
| skuduti us svetimos rankos suvystė. 
Kada da visai negalėjai pažįti 
Krūties svetimos, kurią verkdams apžiojai, 
Kada pirmąsyk da ant žemės vėžliojai, 
Iszsyk kaip vilkutis tarp girių skraidydama, 
Beszliauždams po>žolę prižėlusių pievų, 
Angis, gyvates isz jų lizdų baidydams: 
Buvau asz arti, nės buvau tavo tėvu....

KALINYS.
Dievai! ar galiu asz tikėti ausimis? 
Asz tėvą radau? ką szneki, tu Rimgenti ? 
Juk asz jau užaugau, nės sykį užgimęs 
Tikėjaus trumpai nors ant svieto gyventi, 
Bet tėvą atrasti... kalbėti su jū j u, 
Su jftju draugia sziam4 kalėjime būti, 
Su jūju draugia retežius4 nors pražūti.. . 
Su ji^m iszsigelbėt... ne! ne! aszsapnftju! 
O tėvai! man sąnarius skauda. . . taip perszti. .. 
Eikszen. .. retežiai da labjaus ima veržti!..

Senelis prie kalinio szokęs raudojo: 
Abu tik kvėpavo, jau nė nesznekėjo, 
Tiktai retėžiai kaip kada subars^kėjo, 
Lyg kalinį jie balsu savo viliojo: 
Ant jo sąnarių rinkės suveržtos kietos 
Atszaldina kraują, ką gyslose mėtos, 
Sulaiko iszlėto szirdies jo smarkumą — 
Ir skamba jie, patys savim suvaržyti, 
Ir kalinio viltį jie nor sumalszyti: 
Ant skundo ji dftda atsakymą ūmą...

KALINYS.
Sutrupįk man retėžius savo galybe... 
[szvesk isz kalėjimo... rodykie kelią 
Tenai, kur darželyj1 radastos jos želia. .. 
Kur akys jo szviesios, kaip žvaigždės sužibę 
Apszvieczia galingą Vasavydžio veidą/. . 
Asz ją pamatysiu!... macziau neseniai da 
Sapne ją — taip liūdną, dusaujanczią, skaisczią.. 
Ji szaukė manę... asz už rankos laikiau ją... 
Szale savęs rodė paveikslą man naują 
Ir liepė, kad jo isz szirdies neiszleiszczia — 
Gražus... lyg sapne, lyg svajonėj4 matytas, 
Jo aiszki kakta, kaip pa vasary j1 rytas...
Bet nėr jųjų... Ha!... sakyk, silpnas seneli, 
Ar man kas Blaivutę sugrąžįti gali?
Gal tu ?

KRYŽIOKAS.
Da man netiki, menkas vargflli? 
Sztai mano ranka... tavo pancziai nupilė. .. 
Jau sąnariai tavo liftsybę pajutę, 
Kaip pauksztis, drebėdami baimėj4 sukruto. .. 
žiūrėk! szitai durys kalėjimo drūto 
Jau atdaros: — eik, atlankykie BlaivutęI.. 
Isz džiaugsmo palaimys tavę Vasavydis: 
Užklausk apie dukterį, jįjį iszyydęs... 
Jis tav ją parodys... nuves į tą vietą. .. 
O idant suminksztyti szirdį jo kietą, 
Sakyk! manę Niprotvis atsiuntė sziczia. .. 
Ir jam pasakyk tą, tarytum netyCzia. . *

Kalbėt jau nustojo, jo kvapas uždviso 
Ir viską sumalszė raudojimai graudus. .. 
Per siaurą langelį ant verksmo to. viso 
Žiurėjo naktis tik, nū gaisro užraudos,..

IV.
Sztai kalnas iszkilęs puikybėje stovi — 
Audra jo nejudina, ore sukrutus: 
Nės laiko savyj4 jisai milžinus drutus, 
Kurie degė rumus, kurie pilis griovė... 
Neklauso lietaus, kuris isz dangaus verkia: 
Jame visi vargai miega užsimerkę, 
Jisai ir dabar gailias aszaras ryja, 
Nės yr4 nepasotinamas viduryje. '
Jis niekad neklauso nė kaukianczio vėjo, * 
Nės viskas, kas tiktai ant žemės skambėjo, 
Jau jo vidurius4 dabar tuno, neužia: 
Gaszlumai visi jame miega sugniužę. 
Czia kapinės... Meskie, keleivi, autuvą! 
Lai atnesztos dulkės isz svieto nelabo 
Su kaulais praboczių draugia nesupu va! 
Lai purvas nelypsti paszventįto grabo!...

Berželiai liūdni, szakas savo7 nukorę, 
Kvapu ramaus vėjo iszlėto dūsauja. t 
Palszi debesiai žvaigždžių aptemia gaują, — 
Ir vislab tyku — aidas nedreba ore. 
Tiktai lyg koks balsas greit lekia per pelkes 
Ir dingsta į ažero vandenį pūlęs, 
Tartum į naktinę gužynę sutelkęs: 
Kipszus prasikaltusius virgdo Pikūlis. 
Ar gal milžinai praeitės savo verkia — 
Ką guli kampfts4, smiltimis prislogįti, - 
Ką ilsisi, savo galybę sudarkę, 
Ką dūdasi kirminams savę naikįti...

Sztai dunda kanopos: — nuvargusį žirgą 
Per krumus greit veja keleivis pailsęs: 
Iszlėto žvaigždutė viena priesz jį mirga — 
Ir jos spindulys — lyg visai jau iszdilsęs — 
Jau gesdamas pūlė ant mieganczios žemės, 
O žvaigždę prarijo debesys sutemęs.

; _ J
Keleivis greit jodams prie kalno prisuko: — 
Gal jį dvasia milžinų traukė prie kapo,



Gal jauto da plakantį kraują anūko, 
O gal priejaūtos jisai apimtas tapo — 
Galybė jos druozlai suvaržo krutinę: 
Ir viltis, ir baimė tenai susipynę. * •

Ir vietą jis vieną ant kalno atranda: 
Ant žemo kapelio du akmens padėta, — 
Matyt, kad velioniui gulėt‘ po jais kieta, — 
Ir jei jis iszgirsta vidurnaktyj4 gandą, 
Kaip gali urnai isz po jųjų pakilti?
Aplinkui nėr4 medžių, tik žvirgždai iszgeltę 
Apreiszkia, kad niekas gyventi negal ten, 
Kad viskas iszlėto tik szaukia ;— nebviltį. — 
Nū ten netoli gana dikts akmū tuno, 
Ant jo lyg pavidalas žvilga sziszoko: 
Szviežia atmintis gal kareivio — drasuno, 
Kurs szarvą nuplėszė nū kūno Kryžioko. > 

c
Keleivis tą akmenį koja paspyrė — 
Sziszokas skambėdams nū jo atsiskyrė 
Ir ritos per smiltis; — akmū sudrebėjo, 
I)ejavim‘s graudus isz jo greitai iszėjo: 
,,O Dieve krikszczionių! dėl Tavo tai vardo — 
Ant kapo dukters manę kojomis spardo!“ 
Isz akmenio stojosi vyras szarvūtas — 
Jo rankoj4 vilyczios sugniaužtas taip kotas, 
Kad aszmens jos kibirksztis deganczias barsto, 
Tarsi isz jo kvapo paėjusios karszto.
— „Arcziaus! — asz tav apszcziai už tai užmokėsiu! 
Eikszen tik toliaus — po berželių pavėsiu — 
Negalim ežia... karszta man... jiji ežia guli — 
Per smiltis laszelis gal persisunkt kraujo: 
Ji jojo nenori ragauti isznaujo!
Bet ežia taip szviesu — kam szvieti taip mėnuli? 
O kas tu? — arcziaus prisikiszk! —jau pažįstu — 
Rinigentį matau? — tą taip drąsų, taip smarkų? 
Blaivutė.. . kad ji dabar tavę iszvystu?
O ne! akys tavo jei szirdį pradurtu; — 
Taip sausą.. . gal kirmius.. . gana jau! gana to! 
Rimgenti! — juk asz tavo tėvs — Vasavydis,;— 
Sunau! nusidžiaugk savo tėvą iszvydęs!
Tu baltas — akys tavo nieko nemato! 
Asz gyvas žmogus — ne dvasia! — nebijokie! 
Netekęs tavęs, ateinu ežia kas naktį — 
Prajovai manę neiszgasdin4 nejoki, 
Naktis man tamsybės negali isztekti, 
Man miglų mažai viduj4 debesio jūdo, 
Asz keikiu mėnulu, kada pasirodo, 
Ir žvaigždes, jei savo szviesybę iszleidžia, — 
Akis, kaip erszkėcziai, man drasko ir žeidžia, 
Jie veržias prie manęs visur, visais szonais — 
Ir rodos taip aiszkiais, kaip kraujas — raudonas.. .

RIMGENTIS.
Tai tu ežia? dėlko veidai tavo iszblyszkę? 
Kam ant kapinių po naktis tu slapstaisi? 
Ir veidą priesz žmones parodyt baidaisi? 
Gal sąžinę tavo, kaipo moteriszkę, 
Vaisius neteisus priesz gimdysiant slogina?

Gal nūdėmę prieglobstėj4 savo augina? 
Akys tavo, pranaszas sopulio seno, 
Priesz szviesą mėnulio nemerkhų blakstienas. 
Pirma szirdis tavo iszlėto tviskeno, 
Dabar, lyg įkaitytas siekia ją plienas, 
Drebėdama mėtos, krutinėję dunda, — 
Ir greit sumalszina pati savo skundą. 
Bet ką tu lankai czion, ko verkt ateini ežia? 
Kam tunai, pavirtęs į akmenį kietą?
Dėlko ant galvos tav sziszokas uždėta — 
Kam ant kapinių da nesziesi vilyczią? 
Vedi gal naktinę su dvasiomis kovą, 
Pažįstamą nori sutikti prajovą?

VASAVYDIS.
Kas nakt4, kaip tik mėnū į debesį lenda, — 
Žiurėkie: — isz szito sztai kapo iszėjus, 
Mergė graži debesiams dūda gandą, 
Tie lekia viliodami užianezius vėjus;
Pakyla audra, ir žaibūja, ir lyja, 
Apygarda skęsta drumstam4 vandenyje, 
Veliūniai visi virszum vandenio plaukia, 
Vilioja manę, meiliai szypsosi, szaukia: 
Asz stoviu — numirusią niekinu minę —- 
Veliūniai vėl grįžta į savo nakvynę. 
Mergelė isznyksta be jokio pėdsako, — 
Lyg rengiasi ką pasakyti — nesako, — 
Dabar vaidelotas vis manę atlanko, 
Su ilgais drabužiais, su kryžiumi rankoj4: 
Ketina jis man dovanoti. . . jis žada, 
Kad toji mergelė man daug prižadėtu, 
Kad asz kaip žolelė atgyczia po lietui, 
Jei tik pripažįczia galingąjį vadą, 
Ne tą, kurs kryžeivių pulkus ant mus. v ėda, — 
Kitokį, palszais debesiais apkaiszytą. 
Bet tankiai matau asz pavidalą kitą. . . 
Raudonas. . . da žvilga kraujai ant jo viso. . . 
Žiūrėk: sztai jo rankos prie manęs is^ttyso. . .

RIMGENTIS.
Baisus tu! nebviltis akyj4 tavo žėri, 
Tarytum kanezias visas jiji sugėrė. 
Ir lyg, kada rankoj4 sugniaužė radastą, 
Tūj4 asztrus jos akstinai delną sužeidžia, 
O pirsztai nū skausmo kraujų neiszleidžia, 
Taipo sopulys szirdyje giliai skęsta, ■— 
Dvasia sukankyta tūj4 pameta jiegą, 
Pakolei laszelis kanezios nenubėga. 
Matau, kunįgaikszti, sunku tav, — neripisti, 
Jautri sąžinė nepaliauja da krimsti, — 
Man slaptą atdengk — tiktai mažą jos dalį •— 
Buvai mano tėvu, manę auginai tu, 
Ir asz; jeigu kokia nelaimė užeitu, 
Gyvybę padėsiu už silpną senelį!

/ (Toliaus bus.
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Patarles
Toks tokį pritikęs neveikiai 

apgauna.

Apgarsinimai.
Jurgis Baronas esiu pabai

gęs mokslą ant dudoriaus 
(vargamistros) ir yfajieszkau 
sav vietos. Galiu gerai grajy- 
ti kaip su rankoms, taip ir su 
kojoms ir galiu mokyti didelį

Jeigu reikalautusi kur 
meldžiu' dfiti žinia anttokia, 

azio antraszo:
G. Baronas, Pittsburgh, Pa.

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

15c.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
mu jų apsisaugoti. Kasztuja. 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 namus© ji 
butu. Kasztuja — 1,50c.

pas Kun. zl. Burba. Bok 1053 
I Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

Gromatnyczia.
Korespondencija isz Mecha

nicsville, N. Y. patilps sekau- 
cziame numeryje.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltlnis danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe DlewuJ ant auksztybėa ,, ,, ,, >1.50.
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,,
1501’ealrau Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų

75c.

15c.

20c.

15c.

Atsiszaukimas
Loterija ir balius ant naudos Jono 

Jakubaucko bus 20 dieną Rugpjuczio

kaip yra padrukuta ant tikietų. (32)

Ant pardavimo!
Krautuvė valgomų daigtų, po

draug vežimas ir arklys. Geroje 
vietoje ir gerą biznį galima padaryti.

Jeigu norėtu kas, gali dasižinoti 
pas p. Paul Urban Duryea, Pa., arba 
krautuvėje Fr. Kazlaucko Wilkes 
Barre, Pa. (32)

Galima gauti su prisiunti- 
f nu szias knįgaft:

1. Istorija Kataliku Bažnyczios. 
Ji yrp, labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztuja 1,00.

15c.
25c
20c
3OC 
20c 

1 ,ooc

65c.
10c.
40C.

75c.
Fstoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatiea Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija senti įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo 4zwenczla‘i<dos Marijos Panos 
Hopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos snptiikels apdarais
Gyweniinaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkraaztls kun. Potravyczlaus į Vilniaus 

džiakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenksianti pat 

krlkszto Lietuvos 
Žlponas bei žlponė ,, „
Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgatksztie 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

K n i gos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
.įtiksimos dainos ,, ,,
Naujos dainos „ ,,
Birutės dainos ,, „
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai eilės 
l'agirėnų gobtu vės - teatraliszka
Ponas ir Mužikui, Drama penkiose permainose,

paraižyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo
Illstorlje apie gražų M įgeloną, dukterį karaliaus 

Isz Neapolio Ir apie Petrą kareivį 
Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėi „Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Szaltabuzlua (jftkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,

| Valkų knlngelė ,, ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukązo belaisvis 
Kur meilė, ten Ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztinįką 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko ptrktelė 
Gyvenimas Step o Raudnosio ir kili naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszklo Senelio”]

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Knlngadėl iszslmoklnlmo visasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwimą Diowo ,, 
Grleszninkas priverstas mutavotis 
Pamokslai apie trasą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszrls ,, ,
Kaip įgyti pinigus ir turtą 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyla, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Kinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 
Lietuvos gaspadlnė 
Žodynas kun. M. Miežinio j
Naujas elementorius [18115 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 2t)c., dėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po

Įvairios doasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių 
tižiosios nedėlios, 1
Tiesos Žodžei, 
Eiliotoa arba koltas į maldingą gyvenimą 1 
Pokllis Mzventųjų ,, ,, ,,
iHzgiildlmas metiniu szwenCzlu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas ? „ ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nudai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Įliejo sūdo 
Raktas į dangtį ,, ,,
Didžioji nedėlla ,, ,,
Kaip Sumeniją nuspakajįtl ,, 
Vadovas j flangų ,, ,,
l’rlsigatavojlmas ant smerezio ,, 
Draugija tlėl dnszlų ,, ,,
i.lėtuvlszkos miszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Kotos dėl parlapijono. 
Varpelis [ valcas| 3Oc. Dėdienė į polka) 
Sudiev į mazurka] 40c.

Pa ve iks lai \ab r ozą i ].
Kražių sk ’rdvnė 50,■. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c. 

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

5c. ir

20c.

15c.
5.

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

15c.

5C. 
15c.

5C. 
10c. 
20c. 
•20C. 
20c. 
10c.

5c.
5C.

10c.
10c.

$200.

1.25c. 
10c. 
10c.
5c. 
5c. 

10c. 
10c. 
40c. 
1OC. 
10c.

25c.

10c.

30c.

Aukso Versz.is, labai puiki drama ,, 20<%.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m , du pulkus dramatai 
paraszyti Aleksandro Gužuczlo, 

Illstorije gražios Kaltukus Ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

įlįsto rijo isz laiko Prancūzuos 
„ ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo iv Kajitnas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis — —- 80c.
Juozapas Konlnszewskla, arba kankintume

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis sayyje visokius užmlnlinuu 

ir ant jų reikalaujantį atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų —■ 10c.
Namelis puetelnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hletorlje lez lajko 

80 ct.,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszyinaj tikru atsytikiinu isz

,, ,, czesu wajnos 1863 motu
i’rawadnlkae angelskos kalbos neabdar.

40 ct. 
>1,00 

„ ’ „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,, >1,50 ct.
Senowee apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akla 
l'ykra tejsybe Ibz Siiwaiku gubatnijoa 
Szwleea Diowo ,, . ,,
Tltkus Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj
Witaslr Korynr.a historlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecljana 05 ct.

II

15 ct.
65 ct.
25 ct.
50 ct.

PATENTS
15c.

10c.
10c.

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

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

15c.
5c. 

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

10c. 
5c.

30c.

Lietuvos istorija, nd seniansiiį gadynių iki 
Gediminui 1). L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
81mano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnų ir Žoniabzlų 
paraižytas Sitnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczloa, ,, 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais ,, 50 c t
Lletiivlnzkon Daivos ioz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valaucziauekab, 
Ponas Bartkus, parąszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės 
Apteka Dlevvo ,, ,, ,,

25 c t.
20 Ct.

1,00 Ct.
|l,00.

Promptly secured.Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twonty-flve years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free ofcbarge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3‘^puge Book Free. 
H. B. WILLSON &■ CO.. Attorneys at Law, "vp. U. B. Put. ufllce. WASHINGTON, D. C.

ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skan>ų gėrynių, togu užeina pas tik- 
r,‘ liotuvj Maslauską.
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsiuyczią su sz. vieži a mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: pO Nr. 415, 417 ir 
419 W. Main str., PlyfflOUttl, Fa.

Juzo M i l i a įteko,
Szaltus alus, skanus gėrymai, gar

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

Jtizas Miliauckas,

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą,

aSt 1\ AV1I) ) rj'V A 1. K i ok v ienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
iiamuso paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

A. Ossowski,
337 Noblo str., Chicago Ill.




