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eitinoje farmoje svarbius 
moksliszkus, draugijinius bei 
polytikiszkus klausymus. 
Tacziaus to mierio negalima 
pripažinti . visiems laikrasz- 
ežiams, kadangi tarp jų ran
dasi toki, kurių uždaviniu yra 
konservatizmas, įdiegimas klai
džių nūmonių, paikinimas 
žmonių. Abelni mieriai laik- 
rasztystės yra prakilnus, nors 
neretai laikraszcziai buna isz- 
leidžiami dėl bjaurojimo, o su

josios savo tėvynės, kaip ir 
dėlei savęs, pareigas, kurios 
prie pagerintų iszlygų būvio 
tampa tumi svarbesnėmis, jo- 
gei yra lengvesnės dėl atliki
mo.

f

Su sziumi numeriu vi 
prasideda Lietuvos Istorija.

Branil, Pa, 6 i. Hiibio.
Akivaizdoje pasididinusio 

skaitliaus lietuviszkųjų laik- 
raszczių Amerikoje, isz kurių 
tai „nekurie yra iszleidžia- 
nii be jokios tvarkos, be pas
taros pakreipus, smelkiasi ant 
mislies klausymas: dėl kokių 
kvarabų yra iszleidžiami tie 
laikraszcziai, kokis jų mieris, 
kokia pasiuntinystė ir koki 
rubežiai jų darbavimosi ? O
isz to klausymo nenoroms ge- tūini ir iszgavimo neretai di- 
ma dar gilesnis klausymas, dėlių pinįgų nū žmogysezių, 
bej<»: kurni yra laikrasztystė turėjusių nelaimę atkreipti 
abelnai ir koki turi būti lie- ant savęs akis tokių laikrasz- 
tuviszki laikraszcziai Ameri- ežių.
koje? Isz to, kų pasakėme, galima

Laikrasztystė arba publicis- persiliudyti, jogei laikrasz- 
tika, kitaip pressa, turi dirvų ežiai gali būti vartojami dėl 
taip ruimingų, o mierius taip (gerų arba blogų mieriu, ir jo- 
įvairius, jogei negalima yra | gei publicistika, pagal tai, kas 
apskleinbti jų pastoviu apta- jaja užsiima, yra daila arba 
rimu. Pirmutiniu mieriu amatu, nauda arba skriauda, 
presses buvo supažindinimas grožybe arba bjaurybe, nū- 
visūmenės su buitimis, notimis pelną arba nūdėme, prakilniu 
bei atsitikimais, kurie be jų daigtu arba netikusiu, 
tarpi ninkystės, dažnai pasilik- Nesmagu pažymėti, jogei 
tu nežinoję, nežiūrint ant savo lietuviszkiejie laikraszcziai A- 
svarbos, o kūrins galima ap- menkoje permažai turi tų pir- 
tarti vienu žodžiu ,,naujienos“, mųjų ypatybų, o perdaug pas- 
Ilgainiui tapo pasergėta, jogei tarų jų. 
pasidauginus skaitliui skaity- Lietuviszki laikraszcziai A- 
tojų, pressa galėtu būti galiu- merikoje turi mierius taip aisz- 
gu padaru dėl padarymo ant kiai iszeivystės prietikiais bei 
visūmenės tūlos įtekmės, dėl gyvenimo iszlygomis pažen

klintus, jogei kaip isz vienos 
I pusės gūžinėti jų nereikia, 
taip lygiai, isz kitos pusės pa
bėgti nū jų, yra tai szalintiesi 
nū paszaukimo, koksai dažnai 
tampa tiesiok piktadaryste. 
Kadangi kone visi lietuviais 
Amerikoje yra toki žmonės, 
kurie, ant nelaimės, neturėjo 
progos eiti į mokslų Europoje, 
už tai, pirmūju mieriu ežio- 
nykszczių laikraszczių turi bu-

je, ir dėlto sziųdien turime 
laikraszczius, kurių mieriu yra

paganda tikėjimu 
riszkųjų tiesų ir tt. 
nis mieris

mote- 
irmuti- 

padavinėjimas

tik kasdienų iszeinancziuse, 
bet ir tusę jau svarbesnės ži
nios padėdamos yra drauge su
pasargomis, su kurių pagelba 
dėtasis atsitikimas tampa per
statytas tokioje szviesoje, ko 
kioje tam tikra partija nori jį 
regėti. Apart to laikraszcziai 
priėmė už mierį apszvietų, ir 
supažindina skaitytojus su 
naujausiomis mokslo rady- 
Įlomis, o taipogi padūda pri-

ti apszvieta“. Toliaus, pagel- 
biant rodomis ir prityrimais 
prie įsteigimo pamato dėl me- 
degiszkojo būvio, pridera ne- 
užsimirszti to, jogei lietuviai 
Amerikoje, apart pasigerini- 
mo būvio, turi dar kitus, pra
kilnesnius mierius ir pareigas, 
taip dėlei Lietuvos bei nau-

baczkas ir abelnai, kaipo lab- 
jaus iszsilavinę gesinime ug
nies, daug gero Kalvarijai pa
darė: iszgriovė tarpe vienų 
namų, taip kad ugnis radus 
platų tarpų negalėjo toliaus 
platytis, apgesino deganczius 
namus, ir gaisrų nuslopino.

Apart sziūdviejų — Kalva
rijos ir Senapilės — gaisrinių 
komandų^ buvo atsiųsti ant 
pagelbos ir kareiviai isz ka- 
zermių. Jau tie kad gelbėjo, 
tai gelbėjo! — grynai masko- 
liszkai. Sukapojo, kur tik kų 
galėjo, kirviais tokiūse narno
se, kurie paskui visai nė ne-

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Szie 

metai jau spėjo atsižymėti isz- 
degimu daugelio miestų ir 
miestelių Maskolijos. Perei
toje seredo j e (dienų 10 Liepos įdegė; aptiekoje nulupinėjo 
raėn.) dar prisidėjo vienas popieras (lafetus), kuriomis 
miestas-padegėlis — Kalva- sienos buvo iszlipytos, nors 
rija. Iszdegė rods ne taip paskui aptieka visai nėnede- 
daug, tik į deszimtį namų (de- gė; kituse namuse sukapojo 
vynių savinįkų), tarp jų du langus, duris, durų adverijas 
gražus murai. Namai sude- ir t. t. Neszė jie isz krautu- 
gė tankiausei žydų. Vienų vių visokius tavorus, kad ne- 
padegėlių negrėbs galas, nėši sudegtu ir neszė saviszkai: 
buvo brangiai užsiassekuravo- 
ję, bet yra ir tokių kų nebuvo 
užsiassekuravoję. Taip vie
nas sudegęs žydo mūras, dar 
tik pernai ar užpernai pasta
tytas, suvis nebuvo įtrauktas 
į ugniapinįgius; kito, irgi, ži
noma, žydo, krautuvė brangių 
stiklinių ir sidabrinių daigtų 
taip gi neassekuravota.

Ugnis pasirodė apie szesztų 
valandų vakare. Bandė ginti: 
juk Kalvarijoje yra organiza
cija gesinimui ugnies, vadina
ma ,,gaisrinė komanda“ (po- 
žarna komanda). Bet vos tik 
tie karžygiai ugnies pradėjo 
vežti vandenį, tūjaus perdžiū
vę jų baczkos pabiro. Netu
rėdami kų dauginus veikti, 
stovėjo rankas ant krutinės 
susibrukę ir žiurėjo į ugnelę....

Namai sude- ir t. t.
Vienų vių visokius tavorus, 

sudegtu ir neszė 
isznesz glėbį torio) kų ir trinkt! 
į vidurį bruko, arba paleis per 
krautuvės langų brangių liam- 
pų į vidurį gatvės — tai jau 
ta iszgelbėta; kas susimusz, tai 
tuszcziajos! bent nū ugnies 
iszgelbėta. Cukriaus galvas į 
bruku mesdami skaldė, o pas
kui į kiszenius krovė. Prilin-

jau tada visai kaip padūkę 
elgėsi. Ant galo taip neman
dagiai pradėjo elgtis, kad net 
kaimo žmonės, subėgę pas ug
nelę, negalėjo be piktumo į 
jus žiūrėti ir apie kelis karei
vius už vagystę suniuszė. Žo
džiu sakant, tiek jie pagalbos 
darė, kiek toje pasakoje mesz- 
ka, kuri norėdama nubaidyti 
žmogui nu kaktos musių, smo
gė jam akmeniu į kaktų.

Netik miestai, bet ir ūkinį-
Įėjęs visas miestas iszdegti. 
Matydamas, kad isz to nieko 
gero nebus, Kalvarijos virszi- 
nįkas telegraph u szaukėsi į 
pagelbų Senapilės gaisrinę ko
mandų.

Senapiliszkiai pasiskubino 
ant pagelbos Kalvarijai,
sivežė su savim ne-pairusias

kų daug sudegė sziūm tarpu. 
Medinės triobos sziaudais 
dengtos, įdžiuvę szių sausų va
sarų, baisiai greitai užsidega ir 
neiszpasakytinai greit sudega: 
Kaip tik užsiims viena trioba, 
tai už penkiolikos minutų jau 

sudegę, tik 
Plykstels,

At-1 ir visi triobėsiai 
rūksta nūdėguliai.
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Isz gaapadoriszkų da-
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Laikraszcztis ,,World“ aplai- ,

Isz Kitur.
iŠ’ uvienytos Valstijos.

buvo puiki apie kų visi vieti
niai laikraszcziai raszd. Prie 
to dar buvo > ir biezių pa-

go. Tarp keleivių randasi 
taipgi 18 metų Hunus Gcmezo, 
Prancziszkus, kuriam drau-

— Nū poros nedėlių kožnų 
dienų lyja, per tai netiktai su 
szieno valymu trugdo, bet ir 
bulves po žemesnes vietas pū
do. Atsitinka tai po jau ir

'*) Ant prislėgtųjų sesijos grovas 
Zubovas kiilabjau prie Bialozoro isz- 
liusavimo prisidėjo, kitus prisiegtu- 
sius prie to privesdamas. Bet kai 
už tai Bialozoras gr. Zubovui dėka- 
vojo anam ranką padudamas, tas at
sakė: Asz ne Tamstą gyniau, bet 
bajorijos szlovę, nės mums gėda bu
tu, jeigu bajoras butu už užmuszė- 

• jystę į katorgą siuneziamas.

Garlaivis New York, 
Lis prie linijos Clyde, 

pribuvo vakar po pietų į ežio-

nelyginant parakas, ir jau nė
ra triobų.

Rugius visi kerta, kiti jau 
nusikirto. Tokiu budu szių 
metų sausuma mažių-mažiau- 
sei ant keturių sanvaiezių (ne 
dėlių) rugius pirmiaus, kaip 
paprastinai, nunokino: pava
saris szįmet buvo vėlybas, o 
kertasi anksti. Asz nepame
nu da tokių metų, kad rugiai 
butu taip anksti kirtęsi. Jau 
ir miežiai kaip kur gelsta.

Tik, regis, sausuma jau pa
sibaigs: kaip tik žmonės pra
dėjo rugius kirsti, dangus ap
siniaukė ir diena į dienų paly
noja. Lyja nedaug, vos gerų 
rasų padaro, o stiprus vėjas 
tfijaus nudžiovina, bėt užtai
gi ant dienos po kelissyk kra
pina. Labai gali būti, kad 
toliaus labjaus įsilis, nės kas
dien vis tankiaus būreliai ly
taus užeina.

— (friiikiszlcėy . Kauno pa
viete. Jau nū seniau žinote, 
kad tos vietos ponas Aleksan
dras Bialozoras į kriminalisz- 
kų provų buvo įkliuvęs, bet 
nū jos iszsiliūsavo. Dėl tų, 
kurie dar nežino trumpai pri
minsiu: Jo dvare du arkliu 
pavogtu tapo. p. Bialozoras 
savo tarnams pagrūmojo, kati 
jeigu arkliai atrasti nebus, tai 
jie visi bus nū vietų atstatyti. 
Su szeimyna tie žmonės nu
sigandę, stengėsi neatvengti- 
n ai vagius atrasti, idant dūnos 
kąsnio nepaterioti. Taigi 
ant karszto darbo prie tų ark
lių nei vieno vagio nenutvėrę, 
suėmė tris žinomus vagius, 
Grinkiszkyje gyvenanezius, 
k u riūs su pagelba urednįko 
plakė, idant arklių vagim© 
prisipažintu. Du isz tų vagių 
prisipažino, o tretysis tvirtino, 
kad anas tame dalyke nieku- 
mi nėra kaltas. Taigi tam 
netikėjo, plakė anų ir tortura- 
v o jo muszdami į kulnis taip 
labai, ‘ kad anas galų gavo. 
Nors Bialozorienė meldė vyro, 
kad anų nckotavotu, ir sulaiky-

ti norėjo, bet nieks negelbėjo. 
Paskiau, provai iszėjus, Bialo
zoras sanldė advokatus dėl sa
vęs ir savo tarnų apgynimo. 
Kauno apskriezio sūdąs su 
prislėgtaisiais atsprendė, kad 
uriadnįkas ir Bialozoro tarnai 
to žmogaus užmuszimu yra 
kalti o Bialozorų iszteisino.*) 
Nelaimingi žmonės, kurie isz 
Bialozoro priežasties apsūdyti 
buvo, gvolįų szaukė, kad anūs 
ponas pražudė, kad anas ežia 
yra kūkalcziausias, nės muszti 
liepė. Vienok prokuratorius 
szitų provų per naujų atkasa, 
apie biednų žmonių nekaltų 
nusprendimų dažinojus. Visi 
kalba, kad kaip tiktai ant su- 
do, tikra teisybė pasirodys, tai 
Bialozoras bus apsūdytas. Isz 
tikro per tų puikų ponų dau
gel žmonių nelaimingais pasi
liko.

— Resiainiai. 23-24 Bir
želio sen. štilio, per Szventų 
Jonų bus arklių paroda. Ar
klių auginimo draugystė, kuri 
tų parodų darys, už pirmsėdį 
turi Titavėniszkį Reimerį (Ro
mer). Užrundymas susidės 
isz dvarponių: Liavono Kant- 
rimo isz Skaratiszkių, Szczęs- 
no Przeciszevskio isz Rokavos 
ir Karolio Bogdanavycziaus. 
Kaipo nagrados ir premijos 
ant tos parodos „Valnoji eko- 
nomiszkoji Petropiliszkoji 
Draugystė“ 9 sidabrinius me
dalius atsiuntė. Nū „Arklių 
auginimo Draugystės“ 13 
bronzinių medalių ir 12 pagy
rimo gromatų, taipojau 300

baisios audros, kurios nemažai 
iszkados padarė. Sztai pono Į 
Dokolskio Dzvonogalyje, I 
Vaszkų par., Panevėžio pavie-Į 
te, perkūnas trenkė į jaujų 
nakties laike, kur buvo dau
gel gaspadoriszkų maėzinų. 
Nekurie daigtai isz ten tapo 
szgelbėti, o kur stambesni 

sudegė. Jauja buvo nū ug
nies draugystės apsaugota.

Visokių figų szįmet baisiai 
daug užderėjo taip, kad gor- 
ežių po kėlės kapeikas pareita- 
da. Medžių vaisių tai po jau 
nemažai bus, grusziomis ir 
obūliais apkibusios inedžių 
szakos. Visokias figas žemai-1 upės Muszos taip vandū pasi 
ežiai vežimais į Rygą ir Du- 
bultus*) veža.

Po daugel vietų žmonės ant 
vidurių sirgti pradėjo, bet gali 
būti todėl,’ kad tų pigiai gau
namų ūgų per nemierų prisi
valgo.

Rugiai netrukus bus pjau
nami, nės jau balti pradėjo, 
per tai ir senovės priežodis isz-

Szventa Ona, gera žmona, 
Davė dūnų su Smetona. 
Su dūna, su figa;
Bet su s........ nūga (nės

tada dar nėra linų isz kurių 
drabužiai yra daromi).

9

Neseniai buvo Rygoje agentas 
„Landmandsbank‘o“ isz Ko
penhagos, isz Danijos, ponas 
M. D. Madsens Eftftgr, kuris 
nor iszpažinti, kokia butu 
prekyba su sviestu, sūriais, mė
sa, raargarina, žųsimis ir misz- 
kirle žvėriena. Isz Rygos va- 
žiūja į Petropilį, o isz Petro- 
pilio į Vologdų, kur, kaip sa
ko, geras yra sviestas. Vis tas 
galėtu prekę ir musų dalykų 
isz Lietuvos pakelti, nės jis 
per Liepoj ų ir Rygų į užru
bežį eina.

—- Jelgavos paroda nelabai
*) ^ygos pajūryje, kur yra daug 

maudymo vietų: Assern, Szliok,
Karsbad, Majorai [Majorunshaf], 
Dubultai [DubolnJ ir t. t.

Visokių gyvulių buvo labai 
daug.
lykų kūlabjausei buvo stebė
tina vynas isz ūgų, kurį ir pas 
mumis Lietuvoje pHEidrige- 
vyczia nū Pasvalio, Panevėžio 
paviete, moka daryti, taipojau 
tabako vietinio auginimo ir 
iszdirbimo, kava isz saladynų 
nū Takumo ir t. t. Dabar po 
parodos pasilikusius budinkus 
pardūda už 3,750 rublių.

— Per anas džiovas ant

mažino, kad žemyn leidžįami 
medžiai į Jelgavą negal nu
plaukti, po Bausku stovėda
mi, o Jelgavoje malkų trūksta.

— Jelgavoje jau Draveneko\ 
knįgynas ant skolinįkų nau
dos iszpardūtas tapo, o apie 
Dravenekų kuris į užrubežį 
iszbėgo nieko negirdėtis. — 
Dabar po lietui, po kelių die
nų pagados, pradėta baisiai 
szienų suimti.

ro, praneszantį apie sumiszimų 
ir maisztų, pasikėlusį prieszai 
prezidentų. Gaujos apsigin
klavusių žmonių laksto po gat
ves miestų ir rėkia: smertis 
Gutieaverui ir Castellanosui! 
Priežasczia tų sumiszimų yra, 
jog valdžia aresztavojo 30. 
Įukėsų ir prisakė ; jūs turbūt 
suszaudyti. Kariauna stovi 
pasirengus link apmalszynVę 
maiszto.

—- New York, 1 Rugpju- 
czio.
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- turintį mieryje iszveržimo nū
- valdžios didesdės liūsybės dėl 
s žmonių. Prie to gabumo ati- 
• dengta4 pėdsaką /trraszo stu- 
i deutų Moskvos universiteto, 
t kuris turi mieryje nugalabinti 
' carą.

— Ateina telegramas isz 
Konstantinopoliaus, jog ant 

d Persijos rubežiaus atėjo į 
kraujopraliejin'gą muszynę 
tarp turkų ir pefsų.

| — Volynijoje, ypatingai ar
ti Austrijos rubežiaus mirszta 
daugybė ypatų nū choleros.

1 — Berlynas, 3 Rugpjuczio. 
Kunįgaiksztis Ferdynandas 
sugrįžsz į Zofiją. Jo pati taip 
ilgai pasiliks su sunum Vo
kietijoje, kaip' ilgai Bulgari
joje viskas neapsimalszys.

j ♦

\ ~ Ispanija. Maisztinįkai 
ant salos Kubos yra gerai su- 
organizavoti ir valdo didelė
mis spėkomis. Vadovas jų 
Antonio Maceo įstengė su
rinkti po savo pusė 6000 žmo
nių.

Į New Yorko „World‘ą“ 
telegramas ateina,** jog susidū
rime po Valenzuela ant salos 
Kubos krito isz abiejų pusių 
mažiausei 800 kareivių. Is
panai apturėjo didelę blėdį. 
Jenerolas Valdes, matydama 
savę esant nuveiktu, papildė 
savžudystę. t

— Havanna, 1 Rugpjuczio. 
Atėjo žinia, jog majoras Žli

bas su savo skyrium kavaleri
jos sumuszė maisztinįkus po 
Lolapa, provincijoje Santa 
Clara. Ispanai paėmė Ku- 
baniecziam 30 szaudyklių ir 
kelis desėtkus revolverių.

Apart to pranesza isz Ispa
nijos ^pie kelis susiderimus 
Ispanų su kubaniecziais, ku- 
riūse maisztinįkai likosi vis 
sumuszti.

Kubaniecziai iszdavė už
draudimą iszvežimo medžių isz 
provincijos Puerto Principe 
po bausme ėmerties. Suomis

gauja Jūzas Mikalojus Ramo- 
nez, sąnarys tautiszkos rodos 
kubanieczių. Abu kalba su 
pasididžiavimu apie kubanisz- 
ką tiesą ir tikrina, jog abelnai 
maisztinįkai turi szarvūtų 
35000 žmonių, stoka jiem tik
tai maisto.

f ........ \_
— Washington, 31 Liepos. 

Valdžia Suvienytų Valstijų 
pareikalavo per savo siuntinį 
ant berlyniszktf dvaro ant tų 
pėdiį iszleisti ant liūsybės ne
teisei suarėsztavotą Ameriko
ną Sterną isz New Yorko.

Dublin, 31 Liepos. ,,Free
man‘s Journal“ raszo, kad 
valdžia turi mieryje perstatyti 
trumpam laike angliszkamj 
parlamentui projektą link ati
dengimo katalikiszko univer
siteto Dubline.

sziaus jo plukoja visoki daig 
tai. Krautuvės nedaug nu 
kentėjo, bet už tai pavandeni 
daug kenkė bravoram. Nu 
kirsti javai nuėjo sykiu si 
vandeniu į upę. Visa lygumi 
tarp Palvaderas ir Demity 
stovi po vandeniu 4 pėdų gy 
lio.

Geležkelis Santo Ee ir Mag 
dalena paliko suardytas anl 
vienos mylios ilgio. Kelis til 
tus vilnis su savim nuneszė. 
BĮ ėdy s, padarytos per tą pa
vandenį, mažiausei isznesza 
ant $700,000.

— Jersey City, N. J. 31 
Liepos. Jonas Czekas likosi 
apsūdytas ant bausmės smer- 
ties pakorimo už nužudymą 
savo paezios. Dekretas ant 
piktadėjo taps iszpildytas 3 
dieną Lapkriczio szių metų.

— Alhuyueryue, N. M., 31 
Liepos. Ateina žinia isz So
cor w, jog vakar po pietų isz 
priežasties susimuszimo sun
kaus debesio isz rytų su tokiu 
pat debesiu isz vakarų arti 
kolonijos Snake, asztūnios 
mylios į vakarus nū Socorw, 
pasekė baisus pavandenis. 
Isz nežinių užėjo isz kalnų 20 
pėdų augszczio vilnis su bai
siom sznioksztimu ir užliejo 
Ghihuahue ir Gubą, du ma
žiukus priemieszczius, tekant 
toliau ir nuneszant su savim 
namus, žmones ir gyvulius. 
Vilnis dasigavo ,taipgi ant 
gatvės Spring ir ant į žiemius 
gulinczios dalies miesto. Iki 
sziol rasta keli žmonių lavo
nai, bet daugumo dar suvis 
nežinia kur dingo.

Suvirsz 40 namų paliko su
vis suardytų. Vandū ant gat
vių abelnai daeina iki trijų 
pėdų augszczio ir ant pavir-

— Wilkes-Barre, Pa. Du 
jauni vaikinai: Pranas Gri- 
kietis ir David Slewellyn su
kirto į laižybas isz szimto do
lerių su savo darbdaviu Simon 
Lang, prekiautoju drapanų, 
kad į 4 dienas nueis pėkszti į 
New Yorką. Taip jie iszėjo 
22 d. Liepos t. y. Panedėlio 
ryta, dvideszimts minutų po 
devynių ir nuėjo į New Ybr- 
k‘ą Ketvergo vakare ant 8,35.

Pirmą dieną jie padarė 25 
mylės, antrą — 35, treczią — 
42, ketvirtą — 34 mylės. iszp- 
viso padarė mylių 136.

— Pereitą Subatą baisi vė
tra atlankė Žieminę Dakotą. 

[Suvirsz 80,000 akrų, apsėtų 
kviecziais yra nunaikytų. Blė- 
dies farmerių apskaito ant pu
sės milijono dolerių. *

— Bosija., Į Londono 
„Chronicle“ pranesza isz Pe- 
tropilės: Devyni prekėj ai, ku
rie arti sėdybos Amorosonkos, 
pav. Tagjftog, po nūgu dan
gum pernakvojo, paliko api- 
plėsztais ir nužudytais. Pri 
sivienyjo prie jų tūlas vyras, 
nudūdantis prekėję ir naktyje, 
sumigdęs jus su pagelba mor- 
finos, nužudė, o paskui paėmė 
nū jų ^8,000 rublių. Žmog
žudys prisipažino kaltėje/

— Petropilis, 30 Liepos. 
Atidengta placziai iszsiszako- 
jusį suraszą tarp dvasiszkos 
seminarijos studentų Kijave,

dienomis jie sudegino daugy
bę medžių, kuriūs, nežiūrint 
ant szio prisakymo, leido upe 
Sevilla.

— Madryt, 31 Liepos. Lai- 
krasztis Imparcial aplaikė ži
nią isz Hawannos apie inuszą, 
atsitikusią Ispanų su kubanie
cziais po Bąracao. Maiszti
nįkai turėjo 16 užmusztų ir 
daugybę sužeistų — Ispanai-gi 
32 sužeistus.

— Vielinius, . 31 Liepos. 
Bulgariszka deputacija grįž
tant isz Petropilės bovyjasi 
ežia Viedniuje. Metropolitas. 
Klemensas, kuris’ yra prezi
dentu anos deputacijos, ap- 
reiszkė korespondentui telegra 
m o „United Press“, kad ku
nįgaiksztis Ferdynandas yra 
persitikrinęs, jog Bulgarija be 
Rosijos pagelbos ir mokslisz- 
ko pastiprinimo negaIi gyvflti, 
pasižadėjo paszvęsti viską, 
kad tiktai užtikrinti .savo sza- 
lei pasekmingą iszsiplėtojimą. 
Dėlkogi reikia tikėtis, kad 
Bulgarija turės stacziatikiszką. 
dynastiją (gentę) vieszpatau- 
janezių.

— Hali f at, 1 Rugpjuczio. 
Ateina žinia isz Charlottetown 
P. E. J. praneszanti, jog pono 
Allt Campbell isz Montaque 
pereitą nedėlią pagimdė pen
kias dukteris. Jos vyras yra 
kriauezium ir turi jau 84 me
tus.

— Londonas, <81 Liepos. 
“Sztandard“ aplaikė telegra
mą isz Madryto, kuriame pra
nesza, jog Campos reikalauja 
prisiuntimo jam viso ko prie- 
szai užstojimą audrų, kurių 
laikas visados prasideda laike 
susi lyginimo dienos su nak- 
ežia. Isz tos priežasties Ma
dryto valdžia nusidavė su už- 
klausymu pas prezidentą lai
vinės draugystės ant Adanti- 
ko didžmario, ar galima bus 
draugystei tarpe 2o d. Rug
pjuczio, o 10 Rugsėjo perga- 
bęti isz Ispanijos ant salos 
Kubos 70,000 kailaunos po
draug su visokiais kariszkais
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iet neiszgalėjo; jis norėjo pats 
gavę užrauszti, ir it beprotis 
daužė galvą į sieną, tada ap
silpo, pūlė ir užmigo. Kai- 
nėnūse laukė Petro pargrįž
tant, bet szis iki antram rytui 
nesirodė. Nieks negalėjo pa
sakyti, kur jis taip ilgai pali
ko. Kalnėnas mąstė, jog Pet
ras vakare bus ilgai užtrukęs, 
todėl jau nebenorėjo važiūti 
namon,> bus ten arklius palei
dęs į ganyklą, o pats dvare 
pernakvojęs.

Merginai buvo dūtas valgis 
neszti Petrui. Bet už kiek 
laiko ji verkdama sugrįžo jrf 
iszpasakojo kas atsitiko. Va
gorė Mikelį pasilaikęs sav, 
nėsa jam senatvėje esą vienam 
per sunku, negalįs su jaunais 
vaikinais rodos dūti. Mikelio 
vieton vagorė esąs, pagavęs 
Kalnėnų Petrą. Kalnėnui 
jau reik kitą darbinįką siųsti.

Ta žinia urnai pasklido it 
perkūno szuvis isz debesių. 
Kalnėnas liepė pakinkyti ark
lį ir važiavo dvaran pas val- 
dinįką. Szis jo visai neleido 
prie savęs, bet per tarnaitę 
liepė pasakyti, kad jeigu ne
nori savo kailį dūti į darbą, 
tegul kitų dalykūse nešimai- 
szo. Mikelis esti užraszomas 
vagorės pagelbinįku, o Petras 
pagautas jo vieton, vagorė 
taip norįs.

Kalnėnui, nieko nenuveiku
siam, reikėjo grįžti atgal. Jis 
norėjo prieiti prie Petro, jį 
suraminti, bet nebuvo prileis
tas, ‘— vagorė esąs taip pasa
kęs.

Vagorė prie vežimo laukė 
jo. Dar nū tolo jūkdamasis 
Kalnėną užkalbino:

„Kaip einasi? Ar iszpįr- 
kai jautuką? Matau, kad taV' 
nepasisekė. Tu galėjai eiti 
pas manę, jeigu tav kas buvo 
reikalinga; tugi žinai, kad asz 
dabar viską perku ir pardū- 
du“.

Jis saldžiai pradėjo jūktiesU 
Kalnėnas neisztarė nei žo

delio, bet norėjo sėstiesi veži
man ir važiūti. Vagorė jį su

įrankiais, kaip ginklais, ka
nklėmis ir arkliais. Apart 
pėksztinįkų valdžia iszsiunczia 
daug raitarijos, artilerijos ir 
korpusą inžinierių.

— Londonas, 3 d. Rugpjū
čio. Pranesza isz Zofijos į 
„Sztandard“. Persekiojimas 
Stambulovo naszlės nepasi
liauja. Tarnaujanczius pas 
ją neiszleidžia isz namų ir 
kiekvieną isz jų aresztavoja, 
perkrato jiį rubus ir klausinė
ja, kas destasi namūs Stambu
lovo szeimynos. Policija ver
čia jūs grąsinimais apleisti 
tarnystą pas naszlę.

— Londonas, 3 Rugpjuczio. 
Pranesza isz Neapoli aus, jog 
kunįgaiksztis Pignatelli nusi- 
szovė.

— Londonas, 2 Rugpjuczio. 
Isz Berlyno pranesza, jog ap
lankyta ten žinia isz Rosijos 
apie baisų drebėjimą žemės 
apylinkėse Kaspiskiį marių. 
Labjausei nukentė miestas 
Krasnovodskas, kuris yra žy
mia drutviete. Blėdis mede- 
giszka yra didelė, o 12 žmonių 
užmuszė skeveldai griuvanczhį 
namų.

— Londonas, 31 d. Liepos. 
Korespondentas į „Standard“ 
pranesza isz Konstantinopo- 
liaus, kad Bulgarija suvis ne 
irupina susekti nužudytojus 
Stambulovo. „Visi valdiszki 

»laikraszcziai“, raszo korespan- 
dentas, „iszreiszkia beveik sa- 
vo užganėdinimą isz žvėrisz- 
kos žmogžudystės, o-■> valdžia 
persekioja jo szeimyn^“.

ImimsiMoM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 

(Latv. rasis Upitsy liet. g. L.).
(Tąsa.)

Petras, pamatęs vagorę atei
nant, paėmė pagrabo duris ir 
isz visų spėkų spaudė vidun, 
kad butu galima užrakinti. 
Bet vagorė vis dar ir vis liepė 
daugiaus spausti, kad dru- 
cziau prispaustu, jau veik bus 
gana...

Nejaucziant Mikelis buvo

arti, Petras stovėjo, krutinę 
prispaudęs prie durų; kojos 
jo buvo attokei nū durų at- 
spirtos į akmenį. Taja proga 
Mikelis akimirkoj! pasinau
dojo. Drucziai sugriebė 
Petro kojas ir traukė szias at
gal. Petras tiktai ant kojų 
buvo laikęsis. Dabar kaip jo 
kojos tapo augsztyn pakeltos, 
jis paduryje pūlė ant žemės. 
Jis dar visai nesuprato, kas su 
j ūmi darosi, kad vagorė buvo 
ant jo jau užpūlęs ir suriszęs. 
Mikelis rūpinosi jo kojas ge- 
ležiniūsna įdėti.

„Taip tatai, paukszteli, nors 
sykį mes tavę pagavome į sa
vo nagus! E, te, te, te, te!“ 
vagorė jūkdamasis garsiai rė
kė: „tu, berneli, pernai buvai 
iszmanus, bet mes szį metą 
iszmanesni. Nu, tu nors sykį 
gausi mokslą už visus sykius! 
Nu, tu gausi matyti, kaip bas- 
tucziai (kopūstai) ruko ir 
kaip ponai klauso! Mikei, 
pavažiūk ežia arklį, nuveszi- 
me szį tėvelį pas jo abu ben
dru!“

Kada Petras prie abiejų ne
laimingų sugautų atsirado, ta
da jis tiktai aiszkiai suprato,, 
kas su j ūmi pasidarė. Iksziol 
vis jam rodėsi besapnūjąs. Jau 
jis suprato, kodėl vagorė buvo 
liepęs taip anksti sugauti ber
nus, ir kodėl szis buvo laikęs 
taip ilgai savo rankose berną 
Mikelį....

Ar nebutu buvę geriau, 
kad jis butu klausęs Penkų 
Daczos ir nū vagorės saugo- 
jęsis! Iszpiltą vandenį jau 
negali susemti.

Užvis jam krimto szirdį, kad 
jį taip galėjo prigauti. Trynės 
jis labai gailėjosi. Jau jiedu 
ant amžių perskirti turėjo! 
iszbėgti jokiu budu negalėjo: 
visaplink storos sienos, vienas 
tiktai mažas langelis, per kurį 
vargei galėjo iszkiszti galvą; 
priegtam rankos ir kojos yra 
surakintos.

Pradžioje visokios mislys 
maiszėsi po jo galva. Jis no
rėjo iszardyti visą kambarį, 

laikė.
„Palaukk, palaukk, bendre- 

Ii! Dąr mes nėsame aikszten. 
Tu daug sykių esi manę už
gavęs, dabar ant senų plienu 
pradedu savas kaltes atlyginti. 
Ar tu atsimeni, ką pernai sa
kei, kada jieszkojau pas tavę 
dabar pagauto pai,ikszczio? 
Bet apie tai mes dar sykį pa- 
sznekėsimė. Dabar atsiųsk 
abu bernu Petro vieton, daug 
yrį darbo!“ Kalnėnas, nors 
dabai buvo .piktas, neisztaręs 
nei'žodelio, pradėjo važiūti.

„Parvežk savo žmonai nū 
manę daug labų dienų!“ va- 
go^ė jam sakė. '- Kaip Trynė 
dasigirdo apie atsitikimą, ji 
pūlė ir ilgai buvo kaip numi
rusi. Priesz įlietus ji sziek 
tiek atsigeivelėjo ir nuėjo į 
dvarą.

Vagorė nepavelyjo ją pri
leisti prie Petro. Trynė jo 
meldė parpūlusi ant kelių, bet 
vagorė ją atstūmė szalyn ta
rydama:

„Kas tav, dora motinos 
mergaite, galvon! Dienos lai
ke tu nori eiti pas bernus. 
'Ne, ne, žibut (oszkute), viskas 
užgys be garstyczių. Eik tik
tai dabar namon ir nuplauk! 
sudus, ryt szventdienis“.

Trynė ten pat pūlė ir ver
kė, verkė be galo.

Po valandėlei atsirado sena 
Penkų Dacza. Szi pradėjo 
Trynę raminti ir galop nusi
vedė į Penkų pirtį.

Trynė permąstinėjo visaip, 
bet Petras jokiu budu nega
lėjo tapti paliūsūtu. Gal bū
ti, kad pats ponas butu na- 
mieje, tai beveik jį primelstu, 
bet dabar tas nėra iszgalimas. 
Dar pirm Petro apkalimo ji 

.su jūm vienu norėjo paszne- 
kėti. Dacza jai patarė atei- 
nanezią naktį per langelį su 
Petru pasznekėti.

Vakare, kaip jau gerai bu- 
vomutemę, Trynė su Dacza 
nuėjo į dvarą. Nei vieno sargo 
prie durių nebuvo, nėsa dar- 
binįkai kožnas buvo savo na- 
mūse, Dacza pirmiausei pri-
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ėjo prie langelio ir paszaukė manę isz ežia gyvą nebūt gavę
Petrą. lauk. O kaip asz bucziau isz-

apglėbia savo sūnelį. Tad „brudais“ ir sergsti m ės kaip 
lėtais žingsniais prieina tėve- kokios epidemijos. Ot gra-

Apkaltiejie dar visi nemie
gojo. Petras priėjo prie lan
gelio ir užklausė, kas ten esąs. 
Dacza atsitraukė n ft langėlio, 
o Trynė atsistojo jos vieton.

Abu pradžioje buvo kaip ir 
nusigandę, kaip ir nusiminę, 
nei vienas nei žodelio neprata
rė. Abiem pastaras linkėji
mas buvo iszsipildęs.

„Ar tu man liksi isztikima, 
Tryne?“ Petras po valandė
lei pakirdęs užklausė.

„Kaip tu apie tai turi 
klausti? Paliksiu — paliksiu 
tav visados isztikima. Jei ta
vęs nesulauksiu pagrįžtant, 
tada mirsiu, bet nei už vieno 
kito neisiu“.

„Prisiekk man tą viską, kas 
tav yra szventu“, Petras jai 
rimtai sakė.

Trynė paklausė. Petras 
per lango kiaurumą iszkiszo 
savo surakintas rankas ir pri
siekė, Trynės rankas savose 
laikydamas, taipgi ir jai amžiną 
isztikimumą, jei ji užlaikys sa
vo prisieką, bet — kersztą, jei 
ji szią prisieką ant nago jftdli
mo peržengtu.

„Nemislyk, kad asz tolume 
nežinocziau, kaip tav namftsė 
klosis, kaip s tu pasielgi. 
Tiktai apie tavę vieną mąsty
siu. ...“ Petro balsas užtru-

vežtas, nebucziau turėjęs ra
mybės, pakol buęziau pabėgęs 
ir pas tavę sugrįžęs“.

,,Dabar man lengviaus ant 
szirdies. Niekad nesitikėjau, 
kad dar su tavimi susitiksiu 
po apkalimui“.

Dar abu nelaimingu, dabar 
ant akimirkos laimingi, szne- 
kėjo valandėlę, tad senė Da
cza pradėjo skubinti eiti.

žus paveikslas žydų, jų bro- 
liszka meile, ar namieje ar

susiriszimas, ir bėdose sze)pi- 
masi viens kitą. Žydas u?i

Trynė negalėjo baigti nusi
stebėti, baimintiesi ir džiaug
ti esi. Kas su jos Petru buvo 
nusitikęs? Tokiu dar jis nie
kad nebuvo buvęs, taip,pik
tas ! Jis szneka apie kersztą.... 
Kodėl jis jai liepė prisiekti? 
Ar jo buvo dalyku apie Try
nės isztikimumą abejoti? Bet 
Petras ją labai mylėjo, ir nu 
dabar szioje sulauktoje valan
doje — todėl abiejų įarpisz- 
kos prisiekos.

„Nu esu užganėdintas“, Pe
tras pradėjo: „prie gimtuvės 
niekas manę daugiau nerisza, 
per ką mano priderystę turė- 
cziau peržengti. Gerai, kad 
tu atėjai, kitoniszkai jie ryt

Szventrytyje buvo dangus 
nusiszvietęs nft ruko (miglos). 
Su maža szviesa beveik visas 
valsczius leidosi į dvarą, Kal
nėnų Petro apkalimas ir Mi
kelio paleidimas pacziame 
paskutiniame laike buvo vi
siems negirdėtu daigtu.

Keturi po pora arklių veži
mai buvo pakviesti, szie rado
si anksti. Maiszai buvo pri- 
kimszti szieno: viens prysza- 
kyje, kits užpakalyje. Prie 
kožno vežimo galo kabojo 
viedras deguto pririsztas. 
Žirgai tapo privažiftti prie vir
tuvės kambario durų, kur ap
kaltiejie buvo įvesti. C?ia 
žmonės rinkosi; jie spaudžiasi 
ir dūsauja, kožnas nori prieiti 
arcziau durų.

Po pusvalandei valdininkas, 
rasztinįkas ir vagorė iszeina 
isz dvaro. Pastarasis apsi
vilkęs ilgais kaliniais ir susi- 
jftsęs raudona jftsta. Jie eina 
per kiemą link virtuvės pusės. 
Judėjimas paliauja, visi žiuri 
į valdinįką, tas ir durų raktą 
turi rankoje.

Vagorė prisako pirmus žir
gus privažiftti ir liepia veži
kams bernams iszvesti Taukių 
Pridį. Du bernu įeina ir veik 
vėl pasirodo su trecziu savo 
tarpe.

Bridžio veidai yra iszbalę, 
akys iszverktos; Valdiuįkas 
prisako vedėjams bernams, lai 
truputį apsistoja, gal szis turi 
ką pasznekėti su savo giminė
mis. Bernai sustojo.

Pirmiausei pribėga sena 
motinėlė ir labai verkdama

lis, paskui szio brolis, abi se
serys ir sužiedotinė. Tėvas 
paima abi surakintas rankas 
ir nori ką sakyti ; lupos juda, 
bet žodžiai neiszeina lauk.
Dvi didi aszari veliasi per se-
nio'rukszliotus veidus. Bro- I niekados neiszdfts į rankas 
lis, seserys ir sužiedotinė ver- neprietelių, o jeigu jį bėdos, 
kia.. . . visa žmonių gauja ju- vargai suspaus tai jį suszelps. 
da. Rasztinįkas su savo ta- Broliai Lietuviai! ar tai nėra 
bakierka, nusikreipęs į antrą gražus paveikslas? Ar-gi jie 
szoną, szlftsto nosį. Piktai laikui bėgant neaplenks visas 
vagorė su savo valdinįku vien- kitas tautas; ar jie viską ne- 
pusiszki, nekantrus žiuri ant sugrobs į savo rankas? Asz 
szios regyklos. neabejoju.

„Nu sykį pabaikite savo at- Milijonierių ant svieto, ne- 
sisveikinimą, mes daug netu- gincziju, rasime isz visų tautų, 
rime laiko. Bridi, lipk veži- Ale isz kokios tautos dail
inau!“ vagorė užrėkė. giausei ? ot isz žydų!. .

(Toliaus bus). New York‘e, jau Anglai
---------- ,------------------------- pradeda sukrusti ant žydų,

Isz MM iim lNtw
— New York. 26 d. Lie- ei joje. Jau New Vork‘e

pos. Abelnai imant visoje skaitlius kapitalistų žydų pra- 
pasaulėje vieszpatauja „mil- virsziho Anglus.
žiniszka konkurencija“, alė Tai nėra dyvo, jeigu mato- 
ypatingai atsižymi savo pro- jfts suvis kitaip elgiantėsi, 
gresu konkurencijoje Ameri-Į negu mes. Isz tų visų žydų 
ka.
me tame tėra tiek, 
tyje vandens. Czia „biznie
riai“ (pirkliai) nežiūri jau 
jokio teisingumo, ale tikt vien 
žiuri kožnam savo „koštomie- 
riui“ į akis, ar jis netėmys, 
kaip jį nuskriaudžia „beszir- 
dis žmogus“. Czia amatnį- 
kai, nežiūri jau nei dailos sa
vo darbe, ale tikt rūpinasi, 
idant kftgreicziausei gautu 
pinįgus. Czia kožnas darbi- 
nįkas sziek tiek užsidirbęs 
centų, tftj užsideda sziokį tokį 
„biznį“. Tai vis nėra bloga 
ir gera iszmintis sziądieninio 
progreso, nės žmogus negali 
nft progreso iszbėgti, prieszin- 
gai, turi prilygti bėgiui laiko.

Žydai, žydai, žydai! Tai 
yra garsus visam sviete. Kftmi 
jie garsus? Ar jie yra didi 
daildirbiai ar jie yra astrano- 
mai, ar jie yra poetai ir t. t. | 
Ne! Žydai!, mes jų visai ne 
užkencziatne,

Czia teisingumo visa- ką atvažiavo isz „krajaus“, 
kiek rė- kožnas vienas buvo plikas, 

turtų su savim neatsivežė. 
Jie atvažiavę į svetszalį neisz- 
sisklaido į visas 4 szalis ir 
kampus. Jie tflj susižino, 
kur katras gyvena, tai ir ap
sigyvena tarp savo vientau- 
ežių.

i Szit gyvas paveikslas:
i New York‘ą pažinau labai
gerai, net ir žinau, katram 
kraszte miesto kokios tautos 
apsigyvenusios. Kur Lietu- 
viai apsigyvenę drožk į žan
dą, o ne atsakysiu.

Vaikszcziodamas po New 
York‘ą užtėmijau, kur žydas 
vienas, tai ten ir visi: Įstabu 
daros, kad papilla keliaunį- ( 
kas, kuris ką tikt atvažiavęs 
isz „krajaus“ eina tomis gat
vėmis, kur žydai savo „biznį0 
varo. Iszties jis tftj pamisly- 
ja, ar tikt ne isz Lietuvos, ir 

- įsu tais paežiais, pasmirdusiais 
jfts vadiname|miesteliais žydai persikėlė į



Ameriką. Czia veik kožną

treti jauni,bi, kiti pasenę 
ketvirti net pažvelgus priklu 
darosi, o apsaugok, jeigu reik
tu szį tą nusipirkus suvalgyti, 
tai iszties tektų „cholera“ nu
mirti. Jie su savaisiais padaro 
sav „biznį“, jie neina prie kit- 
tauczių; jie apsigyvena visi

3 arba vienoje dalyje 
Jie turi savo visokias 

vienu žodžiu sa- 
yra „mandriaus“ 

viskas įtaisyta, negu pas 
czion bu vi us žmones.

Viską iszkalbėjęs? didžiai 
nusidėcziau,jeigu nei žodžio ne- 
iszsitarcziau apie tikrus mano

kupojt
miesto.
mokslai nes,

‘e yra ne vienas 
i rd į skauda, pa-

Vienybe

Pe*

Llfczki koliwlstal.
(Catholic Mirror)

Kun. Abromaitis buvo 
reitą Utarnįką pas p. Henry
Williams, prezidentą Weefns 
Stramboat Company, idant 
susitaikyti dėl pervežimo di
džio skaitliaus lietuvių, kurie 
turi apsigyventi ant 
Mayo žemės prie Maratico u- 
pelio, Va., Daugybė tukstan- 
czių akrų žemės toje szalyje 
yra paimta (nupirkta) kun.

misi in a 
15000 

užsiims 
pribus

ennsylvanijos, o ki- 
Mieris uždė-

563 akrus, 12 mylių už miesto. 
Kun. Abromaitis žada neužil
go dar atvykti dėl 
j? j

kitos 
kaipo 
labai 
ding 
<un.
Tegyvuja kun. Abromaitis dėl

pirkimo 
fanuos, kuri pasitaiko, 

dėl kliosztoriaus, ant 
lengvų iszlygų. Man

Abromaiczio prižadai.

kriko....
O isz kur vyriausybė žinos, 

tad Tu, Tamista Ramanauc- 
<as, būdamas tos draugystės 
sekretoriumi, „Susiv.“ vyriau
sybei apie tai nieko neprane- 
szei!

desėtkas.
mislyjus apie garsaus miesto I 
New York‘o lietuvius! Isz
ties, neapsiriksiu, jog New 
York‘e lietuviai stovi žemiau- 
sei isz visos Amerikos, kur 
tikt musų broliai lietuvnįkai 
apsigyveno. Pas New York‘o 
lietuvnįkus suvis isz mados 
iszėjo, idant užsiimti savo tau- 
tiszkais dalykais; atleiskite 
man, asz iszsitariau „apie tau>- 
tiszkus“, geidaus . „biznierisz-l 
kus“, arba „kova už būvį“, 
kuri pirmutinę vietą užima 
sziądieniniame padėjime, apie i 
tautiszkus dalykus nėra ką 
nei kalbėti. Pas jtis isz „ma
dos“ iszėjo, idant savo brolį 
suszelpti; pas jtis isz mados 
iszėjo, idant pasirūpinti apie 
Dievnamį, <kur sulaukus 
sžventos dienos galėtu nueiti 
pasimelsti. Mat jie mislyja, 
jog laimingiaus gyvęs, iszsi- 
žadėję savo būdų, savo brolių. 
Nelaimė nabagams! kiek asz 
pažinau, ‘tai kaip, reikia nu
mirti, visi ant senatvės va- 
žiti j a į „purauzes“ ir „skarba- 
vu kasztu“ tampa palaidoja
mi.

Tiek szį kartą apie New

Abromaiczio, > kuris 
patai pįti tenai apie 
ypatų. Gyventojai 
isztaisymu farmų ir 
vieni isz P
t i isz Europos, 
jimo kolionijos, sako, esąs su
rinkti lietuvius, kurie yra ap
sigyvenę įvairiose valstijose, į 
vieną vietą, arba bent į di
džiausią kolioniją.

Tiesos, kurios rėdys gyven
tojus, sako, reikalausią, idant 
visi dirbtu žemę iszdraugės ir 

Ibutu apmokami iki koliai ne* 
pasidarys savistoviais. Pas
kui ta žemė bus padalyta ir 
kiekvienas gaus josios szmotą. 
Užsakyta vakar Baltimorėje 
už $1,500 farmiszkų įnagių 
dėl kolionistų. Bažnyczia ir 
mokslainė bus ttijaus pastaty
tos ir taipgi yra pasitikiama, 
jog gyventojai pilnai užsigy- 
vens savo nhujtise namuse ru-

Už kiek mėnesių kun. Ab
romaitis užmirszo apie kliosz- 
torių, bet už tai prižadėjo 100 
akrų dovanoti dėl jo pastaty- 
ymo („Valtis“ N 39 p. 624), 

o dabar ir tos dovanos nėra, 
kaip matome isz angliszko 
laikraszczio. Tegul gyvtija 
g. kun. Abromaiczio prižadai!

Tiesmei! is.

kitų sąnarių „Susiv.“, nąes no
rėdami turėti savo knįgose 
tvarką (ne taip kaip pereitų 

“ vyriausybė) 
užklausėme, ar tie sąnariai mo
kės ar ne, ar palikt da, jtis 
„Susiv.“ knįgose, ar jau isz- 
braukt? Czion mat reikia

n

Ta paskala pas- 
sziaip jau žmo- 
Lietuviai isz to 
bet ne visi tam 

Vienas isz tokių 
isz

Rugs.

Jau antri metai bus, kaip g. 
kun. Aromaitis buvo paleidęs 
paskalą tarp lietuviszkų ku- 
nįgų, jog dėl liet, seserų statys 
kliosztorių.
klido ir tarp 
nių. Visi 
džiaugėmėsi, 
tikėjome.
abejonanczių taip raszo 
Baltimorės 
19 (žiur.
432 m.): 
Rugs. 19 d.

lietuvius, kita sykį I mus ttim tarpu jokių negirdė
ti. Užpereitą nedėlę buvo 
kun. Abromaitis Baltimorėje 
ir nupirko labai didelę farmą,

dauginus paraižysiu.
D. M.

1894 m.
„Valtis“

Baltimore, Md.

„Susiv“. reikaluose..
Prie „Susiu.“ prisiraszė 

Amsterdam N. ) * lupos: 
Vilczikauckas Martynas.
Luzerne's kupos:
Makevyczia Jtizas,

} Ivaszauckienė Ona,
J Re me i kis Antanas, 
t Remeikienė Ona, .

5
6 V aįczi u 1 ienė M agdė,
7 Valiukonienė Emilia,
8 Poliunas Petras.
(tik praszau kupos sekreto 
riaus prisiųsti naujai prisira 
sziusiųjų metus).

Buvarckis Antanas, 
Matulevyczia .1 tizas.

Ramanauckui, kurs
V r :. nn f nl ni nn

daugumas isz tų sąnarių jau 
nti kelių metų stovėjo „Susiv.“ 
knįgose, o nemokėjo ir pereitų 
metų vyriausybė mums jtis, 
kaipo prigulinczius prie „Su
siv.“, padavė.

Taigi Tamsta Raman., ką 
besidyvija isz to mus užklau
symo, geriaus butu padaręs, 
kada pernai buvo uSnsiv.“ 
sekretoriumi, kad but pats 
apie anų prigulėjimą užklau
sęs ir iszbraukęs neprigulin- 
ežius isz knįgų — tada mes

„artikulą“ apie „Susivienyji- 
mo“ reikalus.

P. Ramanauckas, man ding 
tas pats, ką tai pereitą metą 
buvo „Susiv.“ sekretorium, 
padyvyja dabartiniai „Susiv.“ 
vyriausybei, kad toji užklausė 
Vnlmw*'z»no L-o dram?* isz She-
nandoah Pa., ar ji prigulės 
da prie „Susiv.“ arijau ne?

Ir raszo taip: vyriausybė, 
girdi, nežino, kad Voloncząue- 
ko dy/ugystė jau beveik pa-

resnę tvarką atradę. Tada 
per pereitą „Susiv.“ seimą ne
būtu buvę padtita, kad prie 

sinaUr u priguli iki 12 szimtųn 
sąnarių, kada isz teisybės anų 
daug injažiaus prigulėjo, nės 
daugumas nti senei nebuvo 
užsimokėję prigulinczios mo- 
kesties.

Beje, pagal konstituciją 
mes be užklausymo antis nė- 
mokanczius sąnarius turėjom 
tiesą isz „S 
braukti, b 
prie „Susiv
giaus ne mažiaus, 
tesu į dai gtą paskaitėme per 
laiszkus prie anų atsmaukti. 
Ir galime pasigirti, kas tas 
musų pasielgimas atneszė dėl 
„Susiv.“ naudą.

Tolinus vėl tas buvęs pernai 
sekretorius, kaip ir 

kad

usiv.“ knįgų isz- 
^t velydami, kad 
“ prigulėtu dau- 

už atsakau-

m

lyg pasigirdamas raszo,



Lietuvininku
tės, girdi, nesididina.

Taigi mat, buvo „Susitf.“ 
sekretoriumi turėjo knįgas, o 
apie ,,Susiv.“ stovį nieko ne
žinojo. .

Jeigu jis nežinojo, tai mes 
jam galime pasakyti, kad szį 
metą musų garbingas „Susi- 
vienyjimas“ beveik dvigubai 
užaugo, neigti per visus 
antis asztunis metus. O char- 
terių draugystėms da daugi aus, 
kaip dvigubai, iszdavė — už 
ką viską tik Vieszpacziui Die
vui galime dėkavoti ir džiaug- 
ties. / ,

Kn. J. Žilinskas 
„Susiv“ prezid.

PATĖVIAI.
Fa.SEik.Ei

Isz tikrų atsitikimų, paraszyta 
A leksa ndro (r užu( ‘zio.

Į . (Tąsa.)'
Baigiant kaliszaną prisiarti

no dvylikta valanda, o kada | 
susirinkimas drucziai buvo į- 
fligėręs, tada Proszinskis pa
dėjęs ant stalo trirublinę, pa
sakė: tai mano dalis \ apsimo
kėjimui; dabar man praboczy- 
kit, kad palikęs jus, eisiu ra- 
szyti rokundą iszleistų pinįgų 
- tą pasakęs Proszinskis, ne- 
pribukdamas praszymtn drau
gų, iszėjo isz cukernės, sku
bindamas į numerį, įeinamą nū 
gatvės, kur Motkė didelei po- 
naiczio laukė. '

Pasilikę cukernėje priete
mai dar iszgėrė tris butelius 
vyno, Malickis gi pasisznabž- 
dėjęs su arphiankomis, ir dalį 
savo užmokėjęs cukernikui, 
drauge su Bocianskiu iszėjo, 
o po valandos ir arphiankos, 
palikusios arplias cukernėje, 
kas žiu kur isznyko.

Paskutiniejie keturi drau
gai, visiszkai nusigėrę, kaip 
muzikantai svodboje, iszėjo 
isz cukernės dainūdami:

Sėdi Jonas aržflle! Petras 
triubija į ragą,

Te sėdi te triubija! užtad 
gaus pyragą.

jo patėvį Galbogį.
IX.

Jurgis Rugutis laimingai 
isztrukęs, isz sutaisytų patė
viu žabangų, nemislyjo at- 
kersztauti ir atlyginti blogu 
už nedorumą; bet po senovei 
padorei apsieidamas su patė
viu, blogo darbo neiszmėtinė- 
jo — patėvis nuveiktas geru
mu posūnio gailėjosi paklydi
me savo, o prie to veltai pra
žudęs du szimtu rublių, dide
lei apmaudavo; nės perdėti- 
niai sugrąžinti pinįgų nemis
lyjo — atitiko kirvis kotą, 
Galbogis rado sav lygius pa
tėvius.

Atleisti kaltes! mylėti ne
prietelius, ir gerai jiems dary
ti! tai iszkilmingiausia 
dorybė; nės tą pildydama rei
kia pakelti augszcziaus žmo
gaus — tokį prisakimą vienas 
k r i kszczioniszkas ti kėj i mas
iszgalėjo dūti žmogystei; dėlei 
to kad neturėtumėm nei jokių 
kitų darodymų, jogei szventas 
tikėjimas musų, yra apreisz- 
kimu paties Pono Dievo, tai 
augszcziaus iszreiksztas prisa
kymas, aiszkiai tą tiesą daro- 
dytu.

Rugutis pagal linkėjimą 
motinos savo, priėmė rėdystę 
ūkės, o nors toji permaina ne
labai tiko patėviui, vienok 
negalėjo prieszintis, padary
tam tame veikale parokavimui 
valscziaus — Elizeuszas Stum
brys, iszvydęs mylimą Jurgutį 
savo tapusį gaspadoriu, dide
lei džiaugėsi, ir sudėjęs ran
kas Ponui Dievui dėkavojo.

Viensėdijose Pakalnės ir 
Kalnucziūse rengėsi atlikti 
svodbą Ruguczio su Rozalija 
Danelykia, dėlei to užpraszyta 
buvo svoczia, pakviesti sve- 
ežiai, ir padarytas alus; tik 
reikėjo iszkepti pyragus. 
Taip betriusiant prisiartino 
seniai laukiartias utarnįkas, 
kuriame mylintisi pora žadėjo 
susivineziavoti.

Panedėlio vakare Kalnu- 
cziūse^szvari seklyczia Dane- 
Jienės szvįetėsi žiburiais — už-1

Ant rytojaus Proszinskis vė
lai pabudęs isz miego, raižėsi 
kaip meszka po priverstino szo- 

Į kio; vienok, pakilęs, greitai 
nusiprausė, ir iszgėręs porą 
stiklų arbatos be romo, užmo
kėjo iždui vyresnybės prigu
linczius pinįgus, o §u kvitą ir 
prirengta vakar rokundą apie 
iszleistus pinįgus, nusiskubino 
prie pavietijos strapczo, nu
manydamas gi kad tasai ured- 
nįkas, nenorės dovanai užtvir- 
tyti rokundą, įdėjo tarp lapų 
deszimtrublinę, ir tą rokundą 
ponui strapczui padavė. - 
Urednįkas pažiūrėjęs ant galo 
suvestos rokundos, o nepatėmi- 
jęs įdėtos tarpe lapų rokundos 
popierėlės, susiraukęs pasakė:

— Per daug iszleidot pinį
gų - asz to negaliu patvirtįti.

— Praszau jūsų mylistos 
perveizėti skyriumi kožną isz- 
leidimą, o persiliudysite, kad 
su mažesniais pinįgais negali
ma buvo apsieiti - isztarė Pro
szinskis.

Strapczasis, vartydamas la
pus, patėmyjo bumaszką, isz- 
ėmė aną, ir nieko dauginus ne
sakydamas, pasiraszė ant ro
kundos, ir aną Proszinskiui 
atidavė, rasztinįkas gi priėmęs 
popieras iszėjo.

Dabar prigulėjo paimti isz 
I komisijos kvitą isz pristatymo 
deszimties rekrutų, - dėleito 
Proszinskis nuėjęs į komisiją 

Įdavė tris rublius Bocianskiui, 
kurs paraszęs kvitą, davė ant 
anos pasiraszyti urednįkams,ir 
prispaudęs peczėtį, Proszins
kiui padavė.

Atlikus veikalą komisijoje 
dar prigulėjo apsirokūti su 
apskriczio naczelnįku, kuriam 
Proszinskis davęs 50 rublių, 
veikalus rekrutijos užbaigė, 
ir vakare isz miesto iszvažiavo, 
su dideliu gailescziu fakto
riaus Motkės, kad ponaitis 
dar vieną naktį neapsinakvo
jo. Apraszę kokiu bud u ka
rai iszkūse valscziūse, priesz 
keturis desėtkus metų atlieka
ma buvo rekrutija; grįžtame 
prie pasakos apie Rugutį, fa* 

stalėje, ant stovinezių aplink 
seklyczios zoslanų ir kėdžių, 
sėdėjo praszyti ir n e praszyti 
svecziai, o prie durių ir pe- 
cziaus tai pinosi būrys pieme
nų — ant stalo stovėjo pūdy- 
nės alaus, padėti buvo pyra
gai, sūriai, sviestas ir visokios 
keptynės, svecziai-gi sėdėdami 
už stalo ir prieidami prie ano, 
gėrė ir valgė, o piemenys ga
vę po mažą riekelę pyrago, 
praryjo kaip ūgą ir geidulin
gai į stalą veizėjo, kaip kati
nai į kybanezius augsztai la- 
szinius.

Trys muzikantai grajyjo 
ant skripkos, basetlios ir kler- 
neto, o prie tos nebartinos 
muzikos, jaunoji drauge su 
keturiomis pamergėmis, links
mai szoko — seklyczia ūžė 
kalbomis ir jūkais, o pieme
nys vienas kitą stumdydami 
į vidurį aslos, ir nudildami 
balsus parszų, buliaus, gai
džio, varnos ir kitų pauksz- 
ežių, visus j ū kino.

Prasidėjo aeziavimas, tai 
yra ran klojimas dėl jaunosios 
pinįgų — atlikimas to veika
lo, pri liktas buvo dviem lie
žuvingom bobom Kvietkovie- 
nei ir Raczienei; kurios, kaip 
žmonės sakė, isz po gyvatės 
kiauszinį iszgriebtu, tos dvi 
viliokės, pirmiaus priėjusios 
prie motinos jaunosios Dane- 
lienės, pradėjo kalbėti:

— Žmonės sako, tamista la
bai turtinga esant.
Turi pilną stonę arklelių, 
Pilną tvartą karvių, jautelių; 
Skrynes sidabrinių rublelių. 
Dėl dukrelės ne szyksztūk! 
Jaunajai sidabrinį dūk.

Danelienei įdėjus į skepe
tėlę aeziojanezių sidabrinį 
rublį, bobos szokdamos dai
navo:

Ei! davė! davė! mums ma- 
tuszė davė? ir vėl dus, kad 
jei Dievas dovanos.

Paskui kalbėjo: — davei 
vieną, dūk ir antrą.

Ant tų žodžių Danelienė at
sakė: eikite szalin, dauginus 
negausite, tada bobos pa si-
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keturių svodbinįkų, į Kalnu- tų — netėmydamas to szauks- 
ežius iszvažiavo. mo, jaunasis su pirszliu ir

Netrukus svodbinįkai atvy- broliais į seklyczią įėjo; kin
ko į lauką viensėdyjos Kalnu- pasakęs: tegul bus pagarbiu- 
ežių; kur iszgirdę skambalus, tas, norėjo prie jaunosios pri- 

vi-I visi iszbėgo ant kiemo szauk- siartinti, bet būrys vyrų pri- 
sveczius, ir darni: atvažiūja! atvažiūja!— leidę įėjusius sulyg pirmam 

nemažai pinįgų, | Jaunasis su draugais apstab-1 balkiui, visus atgal į prieangį

traukusios nū Danelienės, pra
dėjo nū sveczių vilioti, ir pra- 
szimais savo: davei vieną, dūk 
ir antrą arba treczią, nevienam 
didelei. įkirėjo, Kvietkuvienė 
ir Barczovienė perėjusios 
sus namiszkius ir 
surinkusios nemažai pinįgų, I Jaunasis su draugais apstab-1 balkiui, 
užsimanė piemenis iszacziūti, dęs arklius, keletą sykių szo- iszgrudo — nemitęs jaunasis I 
bet su tais palaidūnais neleng- vė, o paskui pamažėli važiū- su bendrais. savo, antrą sykį 
yai buvo sueiti į rėdą - vienas jant dainavo: . įėjęs į seklyczią, prileistas bu-
isz piemenų, tupėdamas ant Keno tie margi dvarai? vo su lyg antram balkiui, ir 
pecziaus, suplojo rankomis ir Keno tie muravoti? vėl į prieangį iszstumtas —
pragydęs gaidžiu, atsiliepė: Danelių margi dvarai, treczią kartą įėjusius prileido
tetutės! szirdutės! nieko ne- Danelių muravoti. lyg trecziam balkiui, ir taipgi
gausit — mažai pyrago davėt. Seselė kiemą szlavė, isztrėmė — ant galo ketvirtą

Sulyg tais žodžiais visas bu- Szlūdama graudžiai verkė; sykį įėjęs jaunasis, pastatė ant 
rys piemenų pradėjo baubti, Ar szlūsiu, ar neszlūsiu, stalo butelį vyno, ir užgėrė 
rėkti ir cypti, balsais visokių Daugiaus czion nevaikszcziosiu jaunąję, kuri tūmi vynu pa- 
givūlių, žvėrių ir paukszczių, Vaikszczios tavo broleliai, vaiszino apsėdusias stalą mer
it- tokį pekliszką koncertą pa- Vadžios bėrus žirgelius. gaites, o tada broliai iszvedė 
darė, kad viliokės priverstos Žirgeli ar nori abrako? isz užstato mergas szbkti, ir
buvo szalyn pasitraukti. Ar szienelio trako? iszsivadaįvus užstaliui, jauna-

Tasai aeziavimas tęsėsi maž- Nenoriu abraku, sis pasveikinęs motiną Dane-
ne lyg pusiaunakeziui, o tada Nei szienelio trako; lienę ir jos sūnų Mateuszą, o
isz jaunūmenės, vieni bėgo Tik noriu avižų ir czysto van- taipgi suspaudęs rankelę jau- 
klausytis, ar neatvažiūja jau- denėlio. nosios, sžalyje anos atsisėdo,
nasis, o kiti, virvėmis painiai Tūmi tarpu muzikantai isz-1 (Toliaus bus.)
užriszę vartus, užgriovė tarp- ėję į kiemą linksmai grajyjo, 
varezius kaladėmis ir visokiais o jaunoji draugystėje keturių 
pagaliais; dėlei to, kad jauna- pamergių: Butkykės, Stanky- 
sis su broliais ir pirszliu nepi- kės, Žeimytės, Kalvaiczykės, 
giai į kiemą galėtu įvažiūti. ir kitų mergaiezių, apsėdę vi-

Kada taip smagiuos namūse są sūlą užstalyja, dainavo; 
Danelių, tūmi laiku PakalnėjeĮ Už balto stalo sėdėjau, 
dabino rūtomis 
kinkė arklius į dvejas porines 
szlajes ir riszo skambalus; nės 
Jurgis Rugutis drauge su 
svodbiniais broliais: Jonu Bra
ziu, Ignacu Jonaicziu, ir An
tanu Biriliu, o taipgi su pirsz
liu Jurgiu Miliniu, taisėsi 
važioti prie sužiedotinės savo, 
Rozalijos Paneliu kės.

Prisiartinus važiavimui, Ru
gutis pūlęs po kojų motinai 
praszė palaiminimo: moterisz- 
kė-gi su aszaromis laimino su- 
nų, lygiai ir patėvis Galbogis, 
peržegnojęs jaunikaitį, laimės

kėnezia didelius szalczius jau 
szeszis metus. Sayo meteoro- 
logiszkus užtėmyjimus siun- 
czia į Vienos universitetą per 
Alpų piemenis. Ant žiemos, 
kada jis negali matytis nė su 
vienu žmogum, jam pristato 
20 avių, 2 kiaules, 2 J pūdo 
jautienos, 40 bandų dūnos ir 
t. t. Nepersenei jis gavo sav 
draugą — didelį szunį, kuris 
gali iszkęsti taip didelius szal
czius: tas szūva labai prisi- 
riszo prie savo pono ir daro 
nemažai naudos, jieszkodamas 
sniege szalanczius keleivius: 
nevieną jau žmogų iszkasė isz 

[sniego ir riū mirties atgynė.

Margumynai.
— Augszoziausia ant žemės 

vieta, kurioje žmogus gg 
vena, yra Ūla Sonnblic Al-

verstų su virszum) augszczio 
gyvena Petras Lechner, me-1 
teorologas. Dar yra kitos dvi 
vietos augsztos’ mokslinczių: 
viena Amerikoje ant Ūlos Pih‘ 
Kordiljerūse į 4 verstus aug- 
szczio; kita Europoje ant kal
no Mont Blank Alpūse, be-

binęs mylimą vaikiną, verkda
mas bucziavo jį, ir daug sykių 
kryžiumi szventu ženklino. -- 
Rugutis atsisveikinęs su visais 
namiszkiais, lydžiamas anais,

pakinkius, Raudona rožia žydėjau;
Gersiu alutį geltoną, 
Kad bucziau baltai raudona. 
Tarė tėvelis užgerdamas, 
Buk sveika! mano martele. 
AszVlar ne jusu martelė, 
Penkių brolių seselė; 
Senos matuszės dukrelė.

Svodbinįkai radę vartus už-įveik tokio jau augsztumo, vie- 
raisziotus ir užkrautus, szoko nok pirmutinė isz jūdviejų 
kelią valyti, o kada atpainioti yra karsztesniame kraszte ir 
raikszczių negalėjo, tai Brazys, nekenczia taip didelių szal- 
isztraukęs isz szlajų kirvį, ėmė ežių; ant Antros-gi gyvena tik- 
virves kapoti, tada kieme gir-1 tai vasaromis. Tokiu budu, 
džiamas buvo szauksmas: 
szienvirves! szienvirves! su
kapos Judosziai, o kad anūs 
vilkai pagriebtu!

Tūmi laiku jaunasis su 
draugais savo į kiemą įvažia
vę, į prieangį įsigrūdo, o trio- 
boję vyrai szaukė: neleiskite! 
neleiskite! tų naktinių valka-

— Naujas iszvadimas. 
Žingeidi prietaisa dėl perkėli
mo žmonių ir gyvulių isz pry
szakio trūkio, kaip pranesza 
„Rigaer Tageblatt“, buvo ne- 
senei iszbandyta po Vitebsku. 
Prietaisa ta pridrutinta prie 
pryszakio trūkio, pagriebia 
bėgyje žmones ir gyvulius ir 
nusinesza kaip vygutėje. Dėl 
iszbandymo buvo paimtas kil
mei u kas, kuriam užriszo akis 
ir pastatė ant vėžių. Trūkis, 
ant kurio pryszakio buvo pa
talpinta prietaisa, atlėkė su 
greitumu 70 kilometrų į va
landą. Prietaisa pagriebė 
kumeluką, kurį be jokio pa
žeidimo atvežė į artymiausią 
stotį. Geras iszraditnas!

Žingeidžios skaitlinės.

tai vasaromis.
amžinūse sniegūne gyvena tik
tai vienas Lechner, kurį Alpų 
pakalnėse gyvenantiejie ant 
jūko. praminė „augszcziau 
pastatytu žmogum“ (der ho- 
chstgestellte Manu). P. Lech
ner yra visiszkai atsidavęs 
mokslui: gyvena vienų vienas

sis ant Europos, Azijos, Apri
ko^, Amerikos ir Australijos, 
talpina 1 miliardą ir 485 mi
lijonus gyventojų. Azija, 
kas link skaitliaus apgyven
dinimo ir didumo užima pir
mą vietą, kadangi skaito 825 
milijonus gyVi., Europa skaito 
360 mil. gyv., Aprika 169

tralija suvirsz 5 į mil. gyven
tojų.

Europa kas link civilizaci
jos užima pirmystę. Nū lai
kų Viedniaus kongreso 1815 
meto iszsidalino po politiszka
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pažvalga penkios sekanczios 
karalystės: Anlija, Austrija, 
Prancūzija, Prusai ir Rosi j a. 
Nu meto 1870 prisidėjo Vala
kai prie to europiszko areopa
go-

Mažiausei reikalauja apsi
žvalgymo ant kitų karalysczii 
Anglija ir Rosi j a, kurios val
dėsi sAva politika, nesirūpi
nant perdaug apie kitas viesz- 
patystes.

Angliszka kariauna laike 
sandaros skaito tiktai 227 
tu.kstanczius . kareivių, už tai 
angliszkas f lotas susideda isz 
711 kariszkų laivų ir isz 21,- 

» 000 prekybiszkų. Taigi Ang
lija yra pirmvisko galinga ant 
vandens, už tai ne dėl berei- 
kalo angliszka tautiszka daina 

i skamba: ,,Vieszpatauk Bry-
tanija ant vandenų — Angli
ukas niekados nebus vergu“. 
; Rosija skaito 110 milijonų 
gyventojų. Kariszkas flotas 
susideda isz 199 laivų — isz 
tų 143 yra ant Jūdų jų marių, 
33 ant Ty kausi aus d id mario, 
o 23 ant Kaspiskų marių; Ro- 
siszka kariauna laike paka
baus daeina iki 1,000,000, o 
laike karės skaito 3,441,000 
kareivių.

Palei aprokavimų politikie
rių bus kada baisi karė tarp 
Anglijos ir Rosi jos, isz priežas
ties noro vieszpatavimo ant In- 
dijonų. Szaltiniu turtų ir ga
le Anglijos yra Indija, Azijo
je, kurioje skaitosi 200 mili
jonų gyventojų. Rosija 
trokszta paglemžti Indi jų, dėl
to susikirtimas tarpe tų dviejų 
vieszpatyszczių, yra tiktai 
klausymu laiko.

Vokiszka vieszpatystė akai- 
•• to 50 milijonų gyventojų. 

Armija laike pakajaus skaito 
511,000 kareivių, atsitikus ka
rei 2,471,000. Valakų kara
lystė skaito 30 milijonų gy
ventojų. Armija laike paka
jaus skaito 247,000, o laike 
karės ' 2,124,000 kareivių. 
Valakiszkas flotas susideda 
isz 271 laivų kariszkų ir 
1715 prekybiszkų. *

Austrija, o.teisingiau cieso

rystė, skaito 42 milijonu gy
ventojų. Armija laike paka
jaus isznesza 364,000, . laike 
karės 1,000,000 kareivių. 
Austrijos flotas turi |40 laivų 
kariszkų ir 391 prekybiszkų.

LIETUVIAI IR'LIETUVAITES
Pikninkas!

Scrantono Lietuviszka para
pija isztaiso pikninkų ant 12 
dienos Rugpjuczio (August) 
po N. 1210 Washington Ave 
Scrantone!

Taigi užpraszome visus Lie
tuvius ir Lietuvaites kaip vie
tinius, taip ir isz aplinkinių 
miestelių imti dalybumų szia- 
me smagiame pasibovyjime 
kadangi apart szokių ir dai
lios muzykės bus įtaisomos vi
sokios zobovos. tsztaisant to 
kį pasilinksminimų pasitikime, 
jog neatsižadės tų dienų pri
būti ant South Side Park ir 
pasidalyti taja linksmybe nei 
vienas, kaip jaunikaicziai su 
savo panelėms, taip ir pacziūti 
vyrai su savo .visom szeiray-. 
nom. Pradžia bus po pietų 
ant 2 valandos ir trauksis iki 
vėlam vakarui, tikietas 25 c. 
Nūszirdžiai užpraszo visus.

Komitetas

Apgarsinimai.
Gera vieta dėl biznio: karcziama, 

crautuvė valgomų daiktų ir mėsiny- 
cziayra ant pardavimo mieste Wil- 
<es-Barre, Pa. Priežastis pardavi
mo yra ta, jogei esi u jau per senas 
ir norių atsilsėti. Viskų pardusiu 
pigiau, negu pirkau. David Salsberg 

Northampton St.
Wilkes-Barre, Pa. [35]

' Paj ieszkoj imai.
Asz Pranas Vi tartas pa- 

jieszkau dviejų vaikinų, Petro 
Szepeczio ir Kazimiero Zaba- 
rausko, paeina abu isz Kauno 
gubernijos, Novoaleksandravs- 
ko pavieto, parapijos Papilo. 
Kaip atvažiavau su jais, bus 
jau pus-treczių metų ir iki 
sziolei nesimatėm. Jei kas jūs 
žinotu, ar jie patys, meldžiu 
dilti žinių ant szito adreso:

Frank V i ta r t
134 Silver St. S. Boston Mass.

StabinchlisApysaka.
* ParaSzė Vaikas, °

Kaip žaib‘s mano kardas jiemis szvietė kelių: 
Drovėjos4, tolydžioj4 žiūrėdamos minės, 
Asz jas mokinau, kaip kaktas seniems skelia, 
Kaip užmina koja ant brolių krutinės!. . 
Grobys mus karių, — tai užkurtos bakūžės 
Javai isztręmpti, kraujo tekanczios sriovės, 
Jaunų moteriszkių dejavimas sugniužęs 
Ir vyrų levonai, kurie narsiai kovės4.
Visur asz buvau, kaipo liūtas nužmiausiu: 
Viliausi, jog gerų užmokestį gausiu — 
Gavau! — Jau turėjau jų geidžiamų brangių, 
Už kraujus jų pirko man seserys, brpliai! 
Man rodės, — dievai net ant žemės nužengę, 
Grūmojo tada, — ir grūmoja ikszioliai! — 
Ant galo, turėjau tų sapnų, svajonę, — 

‘‘Kaip sapnas apsiaupus jį manę gavi no,*—
Lyg miglos pati savę ji pragaiszino, r
Dėlko asz dabar neturiu jos, dėlko ne?

Vadu asz buvau — ir, tarnais apsisiaupęs, 
Skraidžiau gatvėmis, galvas lenkdamas miniai, 
Bažnyczioj4 rymojau, kasdien atsiklaupęs: - 
Pikūli! matei — ir manęs nesumyniai?
O, Dieve krikszczionių! ta v praszymų godų 
Kasdienų siuncziau, laimės melsti nestojau: 
Juk asz tav ikvaliai tada dėkavojau!
Asz kietas dadar, asz tav nieko nedūdu, 
Tai kam tu man minksztini szirdį tolydžioj4 • 
Juk mano szirdyje ir mano vilyczioj4 
Tiktai kibirksztis užsislėpusi tuno, 
Juk jų tiktai galima sausų uždegti, 
Raudonas tik gaisras apszviest4 gali naktį! 
Dabar klausau tiktai balso Perkūno, 
Stabmeldį gfldojū, kaip tikrąjį brofį, 
Tavęs nepažįstu, — pažįstu Pikulį!
O, aiszkus yr4 tas spindulys, kų priesz lietų 
Ant regraczio žvilganczio szypsosi meiliai!
O, kad niekados jis taipo nežvilgėtu, . 
Kad j is nesijūktu taip szviesiai, taip dailiai! 

/Isz manęs tada tu szypsojais, jukiaisi, 
Dabar tu manę “atlankyti ateik ežia! 
blepiesi — dabar pas manę neateisi:
Zinai, kad tavę asz prakėikczia, prakeikezia!. .

Buvau da laimingas. — Už dviejų jau metų 
Vaikus du supau, pasodinęs ant kelių; 
Glaudžiau jūs arti, kad szirdis netviskėtu, 
Szirdis-gi ant prieglobstės mano vaikelių, 
Tarytum padu kusi ėmė tviskenti:
Klausykie: supau asz Blaivutę — Rimgeniį!!

Pati-gi žiurėjo rami ir szypsojos:
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Ir man nū akių jos drebėdavo kojos,
Ir degdavo kraujas —* galvoj4 jancziau karšatį, 
Man rodės, jog gyslas ir sąnarius perszti, 
Gaszlumas krūtinėj4 sujudusioj4 verda, — 
Ir laiiwė tik karsztligę deganczią jautė.
Asz bėgau — paveikslas akyse man siautė, 
O lupos nejausdamos tarė jos vardą.
.Jausmu tūm pritvinkęs, tą laimę įgijęs, 
Lėkiau asz, — iszkest4 negalėjau ant vietos: 
Vykau ten, kur verdancziu krauju aplietos 
Vilyczios szvytrūja, — kur mirg4 kalavijos.. . 
Namie tik galėjau liet4 aszarą gailią, — 
Kovoj4 tik galėjau malszyti asz meilę!

Sriovėmis gausiomis pradėj4 vėl lietis kraujas. 
Buvau jau užmirszęs bakūžės artojų, «— 
Bet kardą turėjau — ir vėl atradau jas! 
Ir kur tik matydavo, kad asz atjoju, — 
Varguliai, — tarytum jau manę pažino, — 
Padukusiu iszgamu garsiai vadino 
Ir kersztą dievų ant manęs greitai szaukė, 
Namus savo degino, — prieszo nelaukė — 
Ir degti bakūžėms padėdavo patys: 
Bijojo, kad vėjas ugnies neiszplatys.... 
Raudonu gaisru visur žiba padangės, — 
Verksmus moterių tamsios antrina pelkės, 
O mano kareiviai da degįti rengės4 — 
Ant kaimo užpult4 tamsoje nakties teikės4.
Asz girioj4 buvau — iszgirdau skambant ragą — 
Paszokau, matau: kaimą apsiaupė minės, 
Jau durnai į virszų pakilo, jau dega, — 
Artojai da pusnūgiai liepsnose gynės — 
Inirszę kryžiokai piktumo nevaldo: 
Jąu galvas senų, moteriszkių net skaldo.
Asz gyniau. Bet kaip erelys jausdams maistą, 
Sukrunta, — kaipo geležis liepsnoj4 kaista, — 
Taip trukszmas kovos man sujudino kraują. 
Girdėjau, kaip moterys manęs maldauja, 
Kaip rankos mergelių nebviltyje kreipės 
Prie manęs4, jų brolių nožmaus užmusziko, — 
Bet mano jausmai kasžinkur jau isznyko: 
Macziau, kaip ugnis sznypszdama manip szaipės4, 
Kaip kvapas kovojanczių kibirksztis blaszkė, 
Kaip smegenis karsztas kalavijai taszkė, — 
Ir asz pavirtau į nūžmiausiąjį liūtą, 
Kurs tiek sykių užmusza, kiek sykių kruta.

Macziau: tarp ugnies vienas jaunas vaikinas 
Nebviltyj4 nū dukstanczių kareivių ginas, — 
Asz szokau artyn — po akių pasipynė 
Senelis, — turbut jis sunaus ginti ėjo. 
Plaukai jo reti, — susivėlę; — krūtinė 
Sudžiuvus, nūga —Įtartum lapas, drebėjo. 
Ant kelių parpūtė jis: „mielaszirdystės!*4 
Suszuko kalba prigimta — supratau ją! 
Bet asz jau jausmų neturėjau, tik kraują. . . 
Macziau, kaip jo smegens isztiszkusios skirstės, - 
Aptaszkė jos sienas, kavojanczių veidus,

Keli laszai pūtė ant veido vaikino — 
Arti gulėj4 motina dvasią iszleidus, — 
Bet jis lyg stebėjos; — tėvų nepažino, 
Jo veidas tarytum veliūnio nublanko, 
Jau nedreba kirvis sustingusioj4 rankoj4 — 
Apalpo. ..

Lėkiau asz per krūmus, per pelkes, 
Prigėręs jau kraujo ir kraujo iszalkęs, 
O man akyse stojo karės ir karės, — r ‘ 
Jautri sąžinė lyg vis skundės, raudojo, — 
Inirszęs Pi kūlis akimis grūmojo: — 
Skaudu, ir nyku, ir baugu draugia darės4. . . .

Kaip žaibas sukrutęs vykau asz namūsna, 
Už vargą radau asz užmokesnį dosną: 
Surikus, į prieglobsty mano ji pūlės, — 
Ir asz atgijnu, — asz nubudęs, vąrgūlis?!.. 
Kariumenė paskui manę tūj4 sugrįžo, 
Namie ji vergus isz žabangų iszriszo. 
Liepiau nelaimingą vaikiną paleisti, — 
Jį sykį pamaczius iszblyszko, pabalo — 
Ir ilgai žiūrėj4 —■ ji tai Į) miela, taip skaisti?!. . 
Tunėjau ir nepadariau da jam galo.— 
Asz laukiau — padūkęs! — kad ji da nemyli, 
Kad josios szirdis nenuvokia, — da mena, 
Atradus gal draugą, pažįstamą seną —
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Ir sykį ėjau asz netyczia į pilį — 
Į kambarį jos — tenai ji j i gulėjo.
Priesz slenkstį szirdis mano garsiai dundėjo - 
Žengiau------Ji tunėjo globstė j e vaikino!!
Apglėbus, tartum jį mylėti mokino — 
Jų aszaros maiszės4, plaukai jųjų vėlės4 — 
Pro langą greit szvystelėj4 mano szeszėbs — 
Ji matė — ir da lajaus apsikabino!
O kur mano ginklas, nūžmus kalavijas?! — 
Ant sienos ten kardas kaboj4 surūdijęs, 
Pastvėriau — jam kardas į szirdį įsmigo. . .
,,Sustok! mano brolis!!44 — jau jo nekvėpti ta, 
Suspaudžiau asz ginklo sukruvįto kotą: 
Jau jis negyveno; ant amžių užmigo —

Ant kūno sustingusio jiji gulėjo 
Ir jojo kraujais savo veidą suliejo, 
Ir sutepė kraujas paleistus jos plaukus. 
Ant galo, szirdies jo plakant nesulaukus, 
Pakilo ir ilgai į manę žiurėjo, 
Parpūlė po kojų man, — verkti pradėjo: 
— ,,Tu užmusziai brolį — dabar sugrąžįk jį! 
Prakeiktas ir tu pasilikkie nor sykį!44 — 
Kaip stirna priszokus, manę apkabino 
Ir kaktą man sutepė krauju vaikino — 
Žiūrėk — da žymė! — Ji ant ilgai ten liko. 
Asz ploviau, — kardu ją norėjau nuskusti: 
Ir mano kraujai isz kaktos ėmė plūsti — 
Jau dvideszirnts metų ir da neisznyko! —

^wi*<- r i*- '■ m i-
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Ji szoko atgal —• augsztyn pirsztų pakėlus, 
Kalbėjo, — jos akys, lyg angliai, žėravo: 
,;Tu iszgamas! giminę pardavei savo;
Žudai, kaipo budelis viengianczius mielus — 
Ikszioliai lieki, lyg medinis be jausmo?!
Rįžaisi pamesti dievus! — tu galėjai 
Dėl manęs tėvynę mest, kaip piktadėjai, — 
Perkūne, kam pasigailėjai jam griausmo?! 
Žiūrėk! asz ežia bunu vienok szirdis mano 
Tenai — su dievais, taip gyvęs, kaip-gyveno. 
O tu buk prakeiktas! — per dvideszimtSfmetų 
Tavę keiks viengencziai, kaip piktų gyvatę — 
Ir bėgs nu tavęs, drebės tavę pamatę! — 
Tu stengsies1, kad tavo vaikai negyventu — 
Užmuszi jus! — Nūprotvi! tavę myliu da! __ _
Asz bėgsiu ten, kur aržūlai seni juda, 
Kur dega altorius Prau rintės dievaitės — 
Ir tavęs ten lauksiu, — sugrįžk į Lietu vų!. 
Ir melskis, tegul viečzpatystė sugriuva 
Krikszczioniszko Dievo, kurs tvirtu da skaitės! ' 
Ir idant Praamžis įav kaltę atleistu, j 
Paszvęskie vaikus. . . juk mes judu mylėjom! 
Blaivutę mažytę,, Rimgentį tų skaistų. . . .
Ir runku suspauskie tu jų užmusziko----------
Asz tavę myliu — bet to reik iszdavėjam —!“ —

_ , _______ . ______ ______ . • J’ __ _ _

Ir bėgo nū manęs kraujais apsiliejus, 
Kaip žaibas, szviesumų palikęs, isznyko. 
Vijausi asz jų — pavijau tik nebviltį! — 
Pradėjau mylėti tiktai piktadėjus, — 
Nūdai man užaugo — asz ilginau gilį, 
Kasdien mokinausi, kaip jūm vaikus gilti. 
Žinojau, kad jiji manę iksziol myli, — «
Norėjau tų kruvinų siekį apleisti: — *
Tada ji ant kelio man stodavo — skaisti — 
Asz bėgau. . . macziau tiktai kruvinų žymę 
Ant veido jos — ir auginau asz tų Jausmų, 
Jog musų vaikai tik ant to yr‘ užgimę, — 
Tu užmūszei jūs — ir dabartės geriaus man 
Tu naujas žmogus, — tu esi jau krikszczionįs, 
Dievaiczius kitus, nauKjų dangų žadi man, — 
Asz nieko nenoriu, — atgręžk man likimų! 
Jei nedovanosi, dievai tav atmonys, — 
Juk asz jau iszpildžiau jų siekius, jų norus! 
Girdėjau — jus Dievas ant kryžiaus kentėjo, 
Macziau. . . toks iszblyszkęs, galva užsikorus — 
Ir kraujas isz szono pradurto varvėjo----------
Turbūt labai geras — Jis tav dovanojo: 
Ir tu dovanok man, atminęs ant Jojo!“
— ,,(.) kaip, Jįjį pervėrė keturios vinys —
Jis kentė už mus — Jis turėj1 szirdį karsztų — 
Ir mums kentėt liepė — Jis uždraudė kersztų, — 
Priesz Jį atsileidžia žmogus akmeninis.
Asz tav dovanoju — eik laimės jieszkoti, — 
Iszmokkie ir tu artymui dovanoti, — 
Tik meskie tų lizdų angių ir gyvaczių, 
Ten keri szaltinis piktybių didžiausių“. .
— „Ne! ne! — niekados jų mylėti nebausi u —

Sztai laukia — cinu jau, — o, acziu tav, acziu !“

Taip tamsoj4 nakties du szeszėliai szne.kėjos, 
Jų kalbų neaiszkios man užminė dėjos.

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZTTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS
■ UNIVEBSITETO PHILOSOPHIES fflA6?8TB0.

Taip besirengiant jū- 
dum, kryžeivių siuntiniai atgabeno dvi kala^tji: vienų kruvi
nų, antrų czystų į abazų Vytauto ir dudami Jaugaliui sakė: 
,,skirk, karaliau, katrų noris, o su j ūmi karę ar pakajų, tai 
mes jūdvi tavatsiuncziame, rasi stokuja tav su Vytautu ginklo? 
rasi dar norėtum rumės grumtiesi, mes.praplatinsime kaip ju- 
dum tinkant”. Karaliutf/*Horįs neguvus užgaulėse, czionai 
atsakė jiems: „Abi imsu kaipo vadu ateinanczios pergalės, 
mindamas senų dienų dabų, jog padubtas adut kalaviji savo 
pergalėtojui, o kovoje Augszcziausias rėdys”. Kiti raszo, 
buk sakęs: ,,Labai gerai, neprietelius dūda mums peilį, ku- 
riūmi mes jį paskelbtume”. Paėjus kryžeivių siuntiniams, 
karalius rūpestingas ėmė, klaupęs ties altorium, -szietme szir- 
dingai melstis, tūm tarpu drųsus ir stropus” Vytautas eina pas 
jį ir sako: ,,Brolau! diena yra karės, ne maldos“, kad Jau- 
galius nieko jam neatsakė,- Vytautas skuba į pryszakį savo 
desziniojo sparno. Ilgėjosi Lenkų pulkai, laukdami savo ka
raliaus, idant mosterėtu į muszų. Kad tūm tarpu iszpuldami 
nū abiejų pusių po kelis szimtus, kartais po kelis tukstan- 
ežius skardėsi akivaizdoje kariaunjų, vaidindami rusta diena. 
Basčiaus pasirodęs Jaugalius, liepei į muszų trimitas pusti, ant 
kurių balso susirėmė szali it mūru;* ilgas valandas grūmėsi 
lygiai laima ir narsumu, ilgai n i u deszinasis V y tauto sparnas, 
kuriame Gudai ir Tautoriai stovėjo, pirmu szlysti, reniami 
paskui jū narsesnei nu kryžeivių, g.irti pradėjo; noris drųsį- 
darni jus Lietuviai užvis Trakiszkų puJkai tarp visų didesnei 
toje garbingoje karėje atsiženklino ir it mūras nepakrutina
mas, trakszojo viduryje rindų, plienu ir variu ^aplietų kry
žeivių; czionai ir taip stipraudami nebgalėjo apstabjyti skrie- 
janezių, nei patys nuilsę beįstengė atremti. Kryžeiviai, per
laužę deszinį sparnų Lietuvių, tarėsi jau pergalėtojais tapę. 
Kad tūm tarpu Vytautas, atpulęs į tų sparnų, nujau susirėmė 
visa siena galis už galį, ju narsesnei, ju smarkesnei grūmėsi, 
kardais tvoras tvėrė, ragotinėmis rindas ramstė. Baise! nar
šei vokiecziai grūmėsi viduriu, norėdami karaliaus papartį 
iszveržti, kurį Vytautas pastiprinęs, pulė j sžietrų pas patį 
karalių, kursai nieko neatsakaneziam karaliui, buk taręs isz- 
eidanis isz lapynės: „Sudievu, brolau! cinu mirti pryszakyje 
mano narsiųjų kareivių“. Ant galo pasirodė ii karalius, no
ris nū atsto pamatė jį Lenkai, drąsesnei ėmė neprn tolius rem
ti: tūm tarpu Vytautas savo narsybe ir buklumu apJautė nū 
visų pusių kryžeivius.

(Toliaus bus.
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CHICAGO ILLS.

15c.

20c.

15c.

THE INDEPENDENT WATCHC
105.BROWN ST.

20c.

15c.
5.

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

20 et.

25c.

10c.

•30c.

Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Du pujkua apraszymaj apie nodorybų 

žydo ir piktų augynlmų wajku $1,1X1. 
Kglė, žalczlų karalienė ir iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuc/.lo, 

Jlistorljo gražios Kaltukus ir- jort visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

Hiato riję isz laiko Eradcuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

isz. po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant iietuvlsz.ko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50ę;
Jnrgis MiioBluwskis — -- 80c.
Juozapas Koniiiszewskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c,
Kabalas talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujantį atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis puetelnĮko — — 75c.

Į Nedorybei Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 
80 ct.

PIKNĮNKAS!
Wilkes-Barre^ lietuviszka parapija 
isztaiso įiiknink^ 20 d. liuopjuczio 
(August) mėnesio ant Hanover Park, 
kuris randasi tarpe Wilkes-Barrė‘s 
ir Nanticok‘o. Taigi užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvaites kaip 
vietinius, taip ir isz aplinkinių mies
teliu imti dalybumų sziame smagia
me pasibovyjime, kadangi apart szo- 
kiu ir dailios muzykės, 
mos visokios zobovos. 
toki pasilinksminimų,

darinį Amerikoje 1892 m. .Ji iszro- 
d<> aiszkiai lietuviszku bedievių dar- 
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nu ju apsisaugoti. Kasztiija. 20c,

3. Valtis bei isz.guldymas s/.ventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namuse 
butu. Kasztiija — 1,50c.

pas Kun. zt. Barba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

JI

15c.

5c.
15c.
5e.

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

5c.
5c.

,, ,, ponawojlmo Nerono
Pujkus itpraszymaj tikru atsytlkimu isz 

,, ,, cz.osu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angolskos kalbos neabdar.

40 ct.
$1,00

abdarytas $1,25.
$l,oo.

$1,50 ct.

50 et.

I’ujkuK apraezymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rin&idinas ,, ,, ,,
Senowea apraszymae apie Duktery 

,, ,, Pilypo Karejwlo
Sumynzymaa arba bajine tūry dydelee akla 
l'ykra tejeybe laz Suwaiku gubernijos 
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, ,,
Tilkus Persų Karalius, ,, ,, I
Užeystanawik ant to geraj ,, ,, I
Wilaeir Korynr.a hlstorljo laz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deokiecljana 05 ct.

15 et. 
05 et.
25 et.
50 et.

bus itaiso- 
Isztaisant 

pasitikime, 
jo<r noatsižad&s dieniu pribūti ant
Hanover Park ir pasidalyti ta links
mybe nei vienas, kaip jannikaicziai 
sn savo panelėm, taip ir paeziuti vy
rai su savo visom szeimynom.

Pradžia Ims ant 10 valandos isz 
ryto ir trauksis iki vėlam vakarui.

Ntiszirdžiai užįirasz.ome visus

Nontitetits.

Atsiszaukimas
Loterija ir balins ant naudos Jono 

Jakubaucko bus 20 dienų Rugpjuczio

kaip yra padrukuta ant tikietų. (32)

Ant pardavimo!
Krautuvė valgomų daigtu, po

draug vežimas ir arklys. Geroje

pargabentos isz užmarės:
yfaldų knigos,

Aukso Altorius, arba Sz.altinls dangtszku skur
liu 2.00 iki 3 1X1.
Garbe Diewiij ant auksztybėe ,, ,, ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.23c., 1.30c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticz.kos ,, "5c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticz.kų 75c.
[storiszkos doasiszkos įtalpos knpgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno 8zwencz,lanslos Marijos Panos 
SopuleJ Motyuos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dalj po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos suietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis knn. Petravyczlans į Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi m įsų prietikiai su lenkalsnd pat 

ariksz.to Lietuvos 
Ži ponas Bei ž i po n ė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

K)tpjos poetiszkos.

PATENTS
15c.

-10c.
10c.

75c.
15C.

20c.
30c..
20c.

i.ooc.

65c. 
ioc. 
40C.

paraszyta Aleksandro Gužiiczio,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nomelas puikios apysakėlės 
. į isz. lietuvių gyvenimo
Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz. Nea,tolio ir apie Petrų kareivi 
Pajudįklmo vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. Isz B. autoriaus 
knįgutė* „Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jdkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkotn raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų kningelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztinįkų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko pirktelė

Į Gyvenimas St.ųio Raudnosio ir kiti naudingi 
I skaitymai. (ketvirta dalis 
! „Szlaulėnlszkio Senelio"]

Afoksliszki rankoediidį ir 
1 kitokios knygos
Knlngadėl iszslmokinimo vlsasvietinės kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, ,,
Griosz.ninkas priverstas metavotla ,, 

Į Pamokslai apie trasų ,, ,,
Į Talmudas Ir musų žydai ,, ,, ,,

Sz.kala su kalba ,, ,,
I l’rluszausz.ris ,, „

Kaip (gyti pln|gtis Ir turtų ,,
Girtybė 5c. ir
Genių dėdė, graži pasakutė kur isz.rodyta, 

■ kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 
I Apie Dangų

Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna ilk1. 
Į Lietuvos gaapadlnė 16c.
I Žodyną* knn. M. Miežinio $2iM).
Į Naujas eluinuntoriii* 118’15 m. į apdarytas 

su puikiais paveikslais
I Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje -Joc , dėl perkupc.z.lų po 
Kalendoriai ant 1889, 181X1 ir ant 1891 m. po

^oairios (loasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didtiujų metinių ssvenclų 
džlosios nedėlios, 

laso s Žodžel, 
Filioteaarba kelias Į maldingų gyvenimų 
Pokllls Sz.ventųjų ,, ,, , ,,
Iszgulfilmas metiniu sz.wonczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas T ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra niidal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas į dangų ,, 
Didžioji nedėlla ,,
Kaip Sumenijų nuspakajįtl 
Vadovas j flangų ,,
Prisigatavojimas ant smerezio

I Draugija dėl dusz.ių ,, 
Į Lietuviszkos iniszios ,, 
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis (valcas) 30c. Dėdienė (polka) 
Sudiev (mazurka) 10c .

ir (11 
50c. 
35c. 
50c. 
15c.

10c.
40c.

20c. 
15c. 
75c 
10c 
25c 
l.'K'

Už

5c. 
40c. 
20c. 
30c. 
10c.Jeigu norėtu kas, gali dasiž.inoti j 

pas į). Paul I rban Duryea, Pa., arba j 
krautuvėje b’r. Kazlaucko Wilkes Senkau#Jurgis „ „
B r»„ /.»,>. i Vitolioramla, puikus poematas iaz<irrc, t a. (.5-—i • . . ...' ' j senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgofl

i Dunelalc/.io pavasario linksmybės 
i Konradą-* Valenrodas — —

, ' Tėvynisz.kos giesmės — —
Jtikanm.s dainos ,, „
Naujos dainos ,,
Birutės dainos „ ,,
Tėvynainių giesmės ,, (J 
l’etm Armino raa/.tai eilės 
l agirėnų i'obtuvėa teatrallsz.ka
Ponas 16 Mužikai, Drama penkiose permainose,

(fttUma jauti tat prixiunti- 
'tnu x.ziax I np/ax:

1. Istorija Kataliku Bažnyczios. 
Ji yra labai naudinga <lol porskaity- 
mo kožnaui katalikui. Kasztiija 1,00.

15c.

loc.
10c.
5c.
5c.

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

Promptly secured.Trade-Marks, Co p y r I h b t s 
and Labels registered. Twenty.live years ex
perience. Wo report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our foe not due 
until patent is allowed. 32pasr Book Free.
H. a, WILLSON 4 CO., A Uornvys st Uw, 
Upp.U 8. Pul Office. WASHINGTON, D. O,

Kas nori atsigert gardaus Alans 
ir kitokių saldžių, karužių ir kitokių 
skandį gėrynių, tegu užeina pas tik- 

r>i lietuvį ^Į. Maslauskų. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso-

ir mėsinyezių su szviežia mėsa ir rie
biomis desz.romis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: po Np. 415, 417 H’ 
419 \V. Main str., PlyiJIOlltll, Pa.

30c.
L'OS.

10c
40t
5c

10c
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar- 
s, cigarai. Smagi vieta dėl užoi- 

atsi lankyti

Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5contus.

ZOG'NOS S PA US TU VĖS.
Lietuvos Istorija, nė seniausių gadynių Iki 

Gediminui I). L. K., paraszyta 1850m.‘ 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už l,5Oc/
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalcz.lų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,<X).
Kumpos Istorija su žiamlaplais ,, 50 ct
Lietuviszkos Dainos l**z visur surinktos 2tM)c. 
Pasakojimas Antano 3’retlnlnko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraazė knn. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, ,,

25 ct.
20 ct.

1,00 Ct, 
$1,00.

pas manę.

Jtizas Miliauckas,

Paveikslas!
ori oražu tauliszka o;o

Kiek vienas
lietuvis turintis nors kibirksz.tėlo, 
tautiszko jausmo, privalo turėti saZo 
namuso 
kimo. 
Adresas:

rėkė 50 centų.

A. Ossowski
337 Noble str

atsiti-
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