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Num. 42. Lietuvininku 497
Isz 834 kartos tos moterisz- 

• kės tiesioj linijoj nusisekė su- 
Vienas isz didžiausių ne- rinkti artymesnias žinias apie 

prietelių žmonijos, yra girty- 709. 
bė, kuri netiktai daro nelai- Įvaikiai 
mingu vieną žmogų, bet taipgi 
turi blėdingą pasekmę ant vi 
sų žrnonių. Piktas paeinantis 
nū girtybės yra taip akiveiz- 
dingas, kad nū senei mąstoma 
ant tų, kaip butu galima pra 
szaliūti jį (piktą). Ant ne
laimėk pardavėjystė tų riūdų, | nūs markių, 
iszvengianczių liūdnas iszeites 
ant czielų giminių, stojosi nū 
nekurio laiko viena isz svar- 

v biausių szakų pramonės, pri
pažinta dagi tiesoms įvairių 
vieszpatysczių.

Mieryje praszalinimo szito 
pikto Atsilaikė kongresas Ba- 
zilejoj, Szveicarijoje, ypatų į 
vairių tautų. i

Pastebėtini tai buvo susirin
kimai !
visūmenės buvo ežia reprezen- 
tavota, nebuvo 
kilties, nei lyties 
penktas tarptautiszkas kon
gresas link praszalinimo gir- 

. tybės, o surinkta medega, pa
rodyta skaitlinėmis, tikrai per- 
stato ką tai pasibaisėtino dėl 
visūmenės. Paklausykite tik
tai, ką parodo szios skaitlinės: 

Blėdys, kokias žmonija isz 
priežasties vartojimo svaigi
nanczių gėrymų panesza, ap
skaito ant 375 milijonų dole
rių kasmet, kas yra (pažniekis 
dar sulyginime piktiį iszeiczių 
ant sekanezių gentkarezių. 
Neturime mes ir apie tai dar 
užmirszti, kad visi girtūkliai 
pražaido norą link darbo, o 
jieszko smagumų kazirayime 

- ir t. t.
Nusistebėsime i^es pamatę, 

kokią iszeitę iszvengia^gb’ty- 
bė ant gentkartės. — Surink
ti darodymai apie tūlą mote- 
riszkę, vardu Adze Juoke, gi
musią 1740 mete, kuri dar 
pradžioje musų szimtmeczio, 
kaipo užkietėjusi niek vertė, 
pijokė ir vagilką savo szalyje 
buvo žinoma, patikrina tai, 
kaip sekaneziai:

PlyiDoolh, Pa., 15 0. Spali]
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Isz tų buvo 106 merg- 
, 181 paleistuvė, 142 

ubagai, 64 randan tiesi pavar
gėlių namūse ir 76 žmogžu
džiai.

Valdžia iszdavė bėgyje 75 
metų ant kriminaliszkų kasz- 
tų, ant paszelpos ir t. t. ant 
tos vienos szeimynos 5 milijo-

i Tos skaitlinės aiszkiai paro
do, koks paojus^, grąsina žmo
nijai! Yra tai pakaktinu ar
gumentu, kad Neatbūtinai rei
kia praszalyti tą blogą.

Tokių paveizdų turime dau
gybą ^kiekvienoje szalyje. 
Kaip sztai Prancūzijoje girty
bė prasiplatina ypatingai tarp 
jaunūmenės mokslainėse ir tai 
iki to laipsnio, kad valdžia 

Kiekviena nūmonė | prisakė užveizdėtojam moks- 
lainių asztriai saugoti moky
tinius ir szalinti jūs nū tosskirtumo, nei

Buvo tai
Girtybė prasideda daugiau 

sei isz nesusipratimo. Daug 
sykių pasitaikė mums patėmy
ti, kad motynos dūda kūdi
kiam gerti alų, o net ir degti
nę, arba žiemos laike dūda pa- 
augusiem/vaikam degtinės isz 
ryto, mieryje suszildyrno ir at 
gaivinimo. *

Tokia motina nežino, kad 
pripratina pamažu kūdikio 
organizmą prie alkogolio, taip 
pražudingo ateitėje, kad kūdi
kį padaro girtūkliu.

Tokia vaikas, kada pareis į 
metus, neyra dar girtūkliu, 
bet organizmas jo jau pritai
sytas ant to. Ir nors tokia 
vaikinas užsistanavyja ant 
pikto, koks jam grąsina, ir no
ri permainyti būdą gyvenimo, 
vienok neturi savyje tos tvir
tos valios, kad susilaikyti nil 
gėrymo svaiginanczių gėrymų. 
Toks žmogus jau yra vergu 
savo notų ros ir laikais d asi lei
džia bjauriausių ekcesų, o tai 
vis isz priežasties vartojimo 
apsvaiginanczių gėrymų.

Dėlto didižiausią atydą reik*

tu atkreipti ant jaunūmenės!
Pirma motynos pareiga yra 

daboti apie tai, kad jos kūdi
kis nenueitu szlektu keliu, o 
paskui mokslainė turi tolesnes 
kas link kūdikio pareigas.

Mokytojai turi mokyti apie Įgių, geriau atsigaivyti. Tas 
; piktas iszeites vartojimo svai- butu kur kas naudingiau, kaip 
ginanezių gėrymų, turi įkvėp- vartojimas gėrymų, kurie tik
ti jaunūmenei, kad saugotusi 
nū vartojimo tokių.

Jeigu kūdikis tokiu budu 
bus auklėjamas ir organizmas 
jo bus lįūsas nū apnūdyjimo, 
pusė uždūtės bus iszpildyta.

Su laiku toks mokslas gali 
atneszti visūmenei gausius vai
sius.

Geistina tiktai butu, kad 
tisos tautos griebtųsi į kovą 
su tūm neprieteliu žmonijos, 
ba tiktai nū tos pergalės pri
guli gerovė visos žmonijos.

Tas piktas ant nelaimės ir 
pas mus Lietuvius gerai įsi- 
szaknijo. O ypatingai Ame-j 
rikoje platinasi kas kart dau
giau tarpe mus girtybė, daro- 
dymu ko yra daugelis saliunų 
(karezemų).

Jeigu girtybė kenkia kitom 
tautom, tai be abejonės neat- 
nesza ji naudos ir lietuviams, liszka „Susiv.“ 
Užtaigi ir lietuviai turi pra-

ežia be tų prakeiktų gėrynių?
Sako, kad alus ir degtinė 

pridūda spėką. Tai tikras 
zaunyjimas. Kadangi už pi- 
nįgus, iszdūtus ant alaus, ga
lėtum pavalgyti geresnių vai-

tai ant valandos pastiprina, o 
I paskui apeilpnina žmogų.

Užtaigi meskime, broliai, tą 
smirdantį gėralą, o visame ka
me mes pasigerinsime ir galė
sime atneszti didesnę naudą 
dėl savo numylėtos Tėvynės - 
Lietuvos. Tas pasisako abel- 
nai dėl visų, taip prastų ir 
prakilnesnių, kaip tamsunų ir 
mokytesnių, kadangi tą piktą 
galime patėmyti ant kiekvieno.

— Boston‘e, Mass, 
naujas laikrasztis po vardu 
„Bostono Lietuviszkas 
rasztis“, kurio rėdytojum bus 
(jau yra) gūd. kn. J. Žebrys. 
Musų rėdystė velyja* jam kū- 
nogeriausios kloties.

iszeis

Laik-

— Man ding, jog centra- 
vyriausybė pa- 

įdarė didelę klaidą, paskirda
ma dieną seimo tokią, kurioje 
yra rinkimai valstijų virszi- 
nįkų. Ar nebutu geriau, kad 
„Susiv.
perkeisti ant kitos dienos, ne- 
toliausei nors ant 6-tos Lap- 
kriczio. Tokiu budu kiekvie
nas delegatas 5-toje dienoje, 
t. y. utarnįke, atidavęs! savo 
balsą, galėtu keliauti aut sei
mo. Neužmirszkime " mes ir 
tai, jog rūpindamiesi apie 
tautiszkus dalykus mes turi-

?

Pasakys gal nevienas, kad 
varytnasis prieszai girtybę, 
kenkia lietuviszkiem „biz-

i niam“. Melagystė! O gal 
• skatikai iszdūti ant girtybės 

negali būti iszdūti su nauda 
ant ko kito, kas reikalaujasi 
dėl žmogaus gyvenimo? — Ar 
ant galo smagumas yra tiktai 
gėryme ir pasigėrime? Ar 
neturim mes kitokių sveikų 
gėrymų, vaisinių ir t. L ar tik
tai alkogoliuj turime rasti 
skanumą? Ar mes jau ncati- 
tiksim kitokį „biznį“ vesti, 
apart karezemos?

Randasi ežia tarpe musų 
žmonės, kurie gyvendami savo 

Tėvynėje mažai suvis, alaus gė
rė, o degtinės kartais tiktai 
ant jomarkų, kadangi degtinė 
tenai pigesnė.

Dėlkę negalėtu apsieiti ir žinias apie tą įrėdnę, ypactf

“ vyriausybė teiktųsi

kus.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdijba. Kaip 

skaitytojui yra žinia, prie Se- 
napilės gimnazijos nū pernai 
yra įtaisytas internatas. Sziūm 
žygiu noriu padūti artesnes

i
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Vienybe
kad szįmet buvimas tenais di-
Geliai pasiarszino.

Internatui yra pasamdytas 
medinis namas, negali sakyti, 
kad mažas - ant dviejų gyve
nimų (prentų). Tik kam
bariai yra baisiai žemi. Dar 
apatinyj4 pentrebutu sziaip bė 
taip, vienok virszutinyj4 ma
žiausias vyras gali lubas ran
ka pasiekti. Kur abgsztas ir 
miklus vyras galėtu koja į lu
bas įspirti. Nėra tai jokia hi- 
perbata, tik pasakoju tikrą 
teisybę. Prie tokių iszlygų, 
žinoma, negali būti geras oras, 
ir internato gyventojai turi 
trokszti, kaip žuvys drumsta
me vandenyje. Ir gimnazijos 
vyriausybė nelabai paiso apie 
tai; jai rupi, kad tik daugiaus 
pinįgų liktu, kad tik didesnę 
ekonomiją padaryti. Ir to
ki ils žemūs kambarius prista
tė lovų vieną prie kitos. Pa
gal paczią ‘gimnazijos vyriau
sybę, kuri norėjo ko daugiau- 
sei vietų nusamdytam name 
įžiūrėti, * galėjo tenais tilpti 
daugių - daugiausei, kad,40 
lovų, vienok paskui permis- 
Ii jus patalpino net 46, su per- 
dėtiniais tame skaitliuje.

Kaip žinia, mokįtiniai ati- 
dūti tėvų į internatą, turi mo
kėti ant metų 190 rublių. 
Teisingiaus sakant, tiek mo- 
kasi ne už visus metus, bet tik 
už devynis mėnesius, nės tik 
tiek laiko tęsiasi mokslinis 
metas. Kad gi mokįtiniai yra 
anksztai sugrusti, pertai sam
dymas namo gimnazijai pigiai 
pareina; dėlto, rodos, reikėtų, 
kad nors valgis butu geras 
Būdamas. Vienok to nėra: 
mokįtinius maitina dideliai 
menkai. Gimnazija labjaus 
rūpinasi, kaip sakiau, apie da
rymą ekonomijos, neg apie 
gerovę mokįtinių. Pernai, 
kada dar kasdavo daug įtai
symas stalų ir visas įrengimas, 
nil internato likosi ekonomi
jos, kaip girdėt, 800 rublių, o 
szįmet gali likti į 2000, o tūm 
tarpu mokįtinius troszkina 
anksztūse kainbariūse ir laiko

pusalkanus. Kad taip dary
tu privatiszkas žmogus, tai 
dar butu n etai p įstabu, bet 
gimnazija, viesza mokslo įrėd- 
nė, kurią turėtu riktūti szvie- 
sus žmonės, nės kitaip kaip gi 
jie szvies jaunūmenę. Gimna
zija, sakau, tik negali rasti 
jokio iszsiteisinimo už savo to
kį pasielgimą.

Toksai būvis gyventojų in
ternato isz materijaliszkosios 
pusės. Isz dvasiszkosios pu
sės dar arsziaus, nors, gali bū
ti, netaip iszsyk matyt, kaip 
medegiszkas nelemtumas. Gy- 
venimas internate yra grynai 
kazermiszkas. Tenais netik 
nepaiso ant individualiszkų 
ypatybių mokįtinių, bet tie
sink nori padaryti visus ko
kiais automatais. Septynis 
sykius ant dienos atsiliepia in
ternate balsas skambuczio, pa
gal kurį, kaip paspaudus 
sprendžiną, mokįtiniai - auto
matai keliasi isz miego, eina 
ant maldos, geria arbatą su 
szykszczia bandute pyrago, 
keliauja į gimnaziją ant lek
cijų, isz ten sugryžę valgo ne
pavydėtinus pietus, eina mo
kytis lekcijos ant ryt-dienos 
ir, ant galo, renkasi ant abel- 
nos maldos priesz gulsiant. 
Viskas ant garso varpelio, ir 
niekas be jo. Iszeiti į miestą 
su jokiu reikalu, nors ir di
džiausiu negalima, neiszsiėmus 
laiszkelio su daleidimu nū 
gimnazijos inspektoriaus. Net 
- ar tikėsit - atlikti gamtos 
reikalus galima ne kitaip, tik 
iszsiplėszus isz tam-tyczia pas
kirtų knįgų ir tam-tyczia 
spausdįtas kortelias..* Da ir 
tai žiuri, kad „nief zloupotrie- 
bliat“ - per tankiai neiti!

Idant prižiūrėti, kad nė vie
na sprendžiną neatsiliūsūtu, ir 
automatai, vadinami mokįti- 
niais, visi antsyk lingūtu į tą 
patį szoną, yra prie internato 
prisatyti du menki gimnazijos 
mokįtojėliai (kaligrafijos), 
kurie pradieniui gyvena inter- 
n ate ir geležine letena pris- 
paudę laiko mokįtinius. Vie

nas isz tų prižiūrėtojų, vadi
namų „nadzk'ateliais“, yra 
grynas gudas, kitas ~ perkrik- 
sztas, sumaskolėjęs lenkas. 
Girdėt, kad prie internato dūs 
dar ii* treczią „nadziratelių“, 
rasztinįką gimnazijos, Stalskį, 
lietuvį - renegatą, szpiegą po
licijos, imantį mėnesinę algą 
nū žandarų.

Isz to viso galima suprasti, 
kas tai yra tas internatas. 
,,Nadzi rateli ai“ yra tamsus, 
brutaliszki žmonės. Jei tik pa
mato, kad katras isz mokįtinių 
ne taip szyentai užsilaiko, kaip 
bažnyczioj, tūjaus ir rėkia: „ti 
balvan... mužik!“

Pasakykit dabar man, ko
kiu turi būti vaikinas, visą 
laiką, nū pirmos klesos, buvęs 
iki galui internate? Ar gali 
jisai iszsilavyti geistinoj4 link
mėj I Ar nesijaus jisai, atsi
traukęs isz gimnazijos, kaip 
paleistas nū retėžio, prie ku
rio ilgą metą buvo prikaltas? 
ir kur, į kurį szoną mesis, kaip 
sunaudos gautą liūsybęl Kas 
su jūm bus, kada jį, automa
tą, atskirs nū sprendžinos, ku
ri per kelis metus jūm riktą- 
vol.. Gerų pusių internate 
nėra, o papiktinimų ne stokū- 
ja. Paveikslai: nesykį mokį
tiniai matė, o kurie nematė, 
nū kitų girdėjo, kaip vienas isz 
„nadziratelių“ sutemom grie
bia į glėbį dailią prusaitę, in
ternato virtuvės tarnaitę, 
szaukdamas: „Uch, moja du- 
szeczka!“

Dar labjaus piktina mokįti
nius prefektas gimnazijos, ku- 
nįgas Michnevyczius. Žino
ma, kad kanonų tiesos uždrau
džia katalikams kalbėti mal
das gudiszkai. Kunįgas Mich
nevyczius daleido internate 
mokįtiniams gudiszkai melstis, 
ir da kokiu budu! Matau, 
kad reikia apie tai iszpradžių 
papasakoti.

Priesz pat pietus mokįtiniai 
turėdavo kalbėti gudiszką 
maldą „priesz valgį“. Du 
mokįtinių - perdėtiniu (mokį
tinių - perdėtiniu yra ant in

ternato trys, visi, žinoma, asz- 
tuntos kliasos, jie yra korre- 
petitoriais, užtai jie į internatą 
nieko nemoka) nuėję pasis
kundė kun. Mįchnevycziui, 
kad visus verczia gudiszkai 
kalbėti „maldą priesz valgį?, 
praszydami, kad jis nuėjęs pas 
direktorių pasistengtu isznąi- 
kyti tą maldą. Tiedu mokįtp 
niu praszė drauge, kad kun. 
M. nesakytu direktoriui, ką 
tai jiedu to praszė. Kun M. 
pas direktorių nėjo ir vietoj4 
reikalauti isznaikinimo mal
dos, tiesiok pasakė, kad jam 
tie ir tie skundėsi... Gu- 
diszka malda, žinoma, likosi, 
o direktorius perpyko ant tŪ- 
dviejų mokįtinių ir priskaitė, 
žinoma, jūs prie „neisztikimų- 
jų4b Tokiu budu viskas, net 
kunįgas prefektas, kiek galė
dami statosi, kad internatas 
butu kaip galint blėdingiau- 
siu. Dar reikia^pridurti, kad 
tik nū praėjusių vakacijų 
įvesta yra toksai asztrumas į 
internatą. Pernai, pirmūsius 
metus, buvo be sulyginimo 
viskas lengvinus. Da ir da
bar kiti vis tikisi,kad ant galo 
tik pabos taip asztriai visados 
laikyti, tik pradžia, sako, asz- 
tri. Vienok ar iszsipildys jų 
lukešcziai, nežinia. Gal per 
visus metus bus taip, o po tų 
kiti metai ir bus nelengvesni.

Gimnazijos valdžia ketina 
įtaisyti tokį internatą, kad vi
sos gimnazijos mokįtiniai tilp
tų. Bravo!

Nėra ką nė kalbėti, jog mo
kįtinių tėvai puikiai padarytu, 
padūdami praszymą, kur rei
kia, kad isznaikytu internatą 
visaį. .Dabar yra dar szeszios 
privatiszkos kvatieros, kur 
daugiaus kaip treczia dalia 
reikia pigiaus mokėti, o užlai
kymas daug geresnis. Prieg- 
tam tenais joksai varpelis ne- 
bukina mokįtinių proto. /

Prie Senapilės gimnazijos 
iszdavinėjo antrūsius, „dapil- 
danczius“ (dopolnitelnija) ek- 
zaminus szeszi Seinų dvasisz- 
kos seminarijos aspirantai.
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Keturi pasekmingai iszdavė, o 
du, t. y. lygiai treczia dalis 
paslydo, „nusipjovė“.

22 dieną Rugsėjo Gudeliūse 
(Senapilės pav.) szventino 
naujai pastatytą bažnyczią:

O daj?ar, mieli skaitytojai, 
pasilikit sveiki, nės daugiaus 
neraszinėsiu j ,,Vienybę“. Ma» 
no vietą užima kitas.

eZ.
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i Isz Kitur. • »
Suvienytos Valstijos.

— Jackson, Mo,, 15 dieną 
Spalių. Užpūlė gauja žmo
nių ant kalėjimo, kuriame sė
dėjo nigeris Will. Handerson, 
apkaltintas už nugėdinimą 14 
metų, baltos mergaitės Miny 
Rust, o nuvedus jį ant to pa
ežio daigto, kur jis padarė 
piktadėjystę, pakorė.

— Forth Smith, Ark., 12 d. 
Spalių. Priesz porą mėnesių 
likosi aresztavoti trys vagiai 
už apiplėszimą trukių ir vo
gimą galvijų tos szalies gy
ventojam, o pereitą Pėnyczią 
augszcziausia teisdarystė Su
vienytų Valstijų apkaltino jūs 
ant bausmės smerties ant kar
tuvių. Vardai apkaltintųjų 
yra: Alfred Alen nigeris, Jo
nas Brown ir Edmundas Vii- 
key amerikonai. Alen ir 
Brown likosi nukaitinti ant 
bausmės smerties trecziu syk. 
Pirmus du sykiu vis sziaip 
taip iszsisuko nū kartuvių, bet 
sziūm žygijį galime but užsi
tikrinę, jog isz rankų teisda- 
rynės Suvienytų Valstijų tiedu 
niekadėjai aplaikys užtarnau
tą bausmę.

— Toledo, O. 14 Spąlių. 
Apie 20 mylių nū szio miesto, 
moteriszkė Jūzo Langdon, 
szvako farmerio Fulton pavie
to, pagimdė ant kart penkis 
kūdikius; visi vaikai. Nors 
tie kūdikiai yra labai mažiu
kai, bet jie iszrodo labai svei
kais, (Jrųtąis, ir kaip iszžįuri,

Lietuvininku
visi augs.

Pone Langdon yra maža 
moteriszkė ir daugiau vaikų 
neturi. Panaszaus atsitikimo 
sziame szteite iki sziam laikui 
dar nebuvo girdėti.

— Aukland, N. J., 12 d.
Spalių. Atėjo ežia žinia nū 
salų Samoa, jog apsiginklavę 
vietiniai gyventojai iszgujo 
prusiszkus kolonistus nū vie
nos isz salų. Prusiszkas ka- 
rlszkas laivas be abejonės nu- 
aidūs tenai su mieriu pabau
dimo pirmųjų, 

v—————
—Quay mos, Mexico, 14'3? 

Spalių. Pereitą subatą ežia 
atlankė tokia vėtra, kad labai 
didelę blėdį padarė. Isznai- 
kino visus javus, sugriovė 184 
namūs, kurių griuvėsiūse keli 
žmonės pražaidė gyvastį. 
Daugybė taipgi žmonių yra 
sužeistų. 
< ---------

— Berlynas,I 12 d. Spalių. 
„Tageblat“ aplaikė žinią isz 
Konstantinapoliaus, jog sul
tonas iszdavė prisakymą, kad 
niekas nedarytu jokių perisz- 
kadų angliszkam flotui, jeigu 
jis norėtu įplaukti į Dardane- 
lių.

— Vieden, 12 d. Spalių. 
Isz Konstantinopoliaus prane- 
sza, jog laike sumiszimo Tre- 
bizonde likosi užmbsztų 200 
ypatų: Armėnų ir Turkų. 
Policija, norėdama apsaugoti 
Armėnus nū tolesnės skerdy
nės, jūs sUaresztavojo. Ro- 
siszkas konsulis Trebizondė 
telegrafavojo, kad kūnogrei- 
cziausei prisiųstu kariszką lai
vą.

— Maisztas Caregrade. 
Armėnai-matydami, kad tur- 
dszka valdžia, ant reikalavi
mo europiszkų vieszpatysczių, 
nedaro jokių reformų Armė
nijoje, pasirįžo isztaisyti sul
tonui demonstraciją. Ir taip 
pereitos sanvaitės panedėlyje, 
didelis skaitlius Armėnų nu* 

sidavė pas sultono palocių, 
kad perstatyti jam savo mel
dimus. — Turkiszka valdžia, 
matydama, kad isz to pakils 
didelis sumiszimas, apstatė 
aplinkui palocių paliemonus. 
Įvykusioje muszoje likosi 10 
žmonių užmusztais, o suvirsz 
40 sužeistais. Daugybė isz 
sužeistų Armėnų suriszta ir 
uždaryta į kalėjimą.

Sumiszimas tęsėsi visą san- 
vaitę, per ką turkiszka valdžia 
labai nubugo ir prisakė su
taisyti visą kariauną. Nū tos 
valandos dieną ir naktį stovi 
kariauna gatava kiekvieną va
landą į muszą.

Daugiausei studentų esti 
maisztūse ir muszose su polio- 
monais; užmuszė du, o kelis 
sužeidė.

Sultonas didelėje baimėje. 
Ant prisakymo policijos tapo 
uždarytos visos krautuvės,o ka
reiviai sergsti dieną ir naktį ant 
gatvių. Utarnįke szauta į ve
žimą, kuriame važiavo ministe- 
ris vidurinių dalykų, vienok 
nieks neliko pažeistas. < A- 
resztavota keli Armėnai, o du 
isz jų prieszinantiesi, tūjaus 
nuszauti. Apie panedėlio 
maisztą padūda dar sekanezias 
žinias: Panedėlyje susirinko 
apie 3000 Armėnų į katedrai- 
ną sZventnyczią Korumapan, 
kur patrijarkas laikė dievmal- 
dystę. Po pabaigimui diev- 
maldystės padūta patrijarkai 
meldimas, kurį jis turėjo, 
draugėje visų susirinkusių 
Armėnų, nuneszti sultonui. 
Patrijarkas gynė Armėnus nū 
tokios demonstracijos ir priža
dėjo pats nuneszti meldimą į 
sultono palocių. Vienok Ar
mėnus tas neužganėdino; visi 
suriko: „smertis arba liūsy- 
bė!“ iszbėgo isz szventiny- 
ežios ir leidosi visi link palo- 
ciaus.

— Maisztai Caregrade tę 
siasi; suvirsz 2000 Armėnų 
aresztavota.

— Portugalijoje iszžiuri ant 
revoliucijos; liberalų partija
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reikalauja nū karaliaus įstei
gimo naujos stubos ministeri
jos, vietoje dabartinės. Ka
ralius atlankė Madrytą, Lon-* 
doną, Romą ir Berlyną, kad 
dasižinoti, ar atsitikus rėvoj 
liucijai gali tikėtis pagelbės 
nū kitų vieszpatysczių.

— Viedniuje nepersenei at
sitiko sekantis faktas. Ant 
vieno susirinkimo antisemitų 
pasisukp žydas. Antisemitai 
užtėmyję jį, pradėjo rodavotis, 
ką su jūm padaryti: apkulti 
ar apspjaudyti? Ant galo 
padarė su žydu tokią operaci
ją: pražiodino ir prispjaudė į 
burną.

— Santiago de Cuba. 4 d. 
Spalių, via key West, Fla., 
10 Spalių. Paskutinėje san- 
vaitėje apskrieziūse Manzanil
lo ir Guantanamo buvo keli 
susimuszimai tarpu Ispanų ir 
kubanieczių. , Guantanamo 
ispaniszka kolumna susitiko 
su maisztinįkais arti Monte 
Libano 29 dienojo Rugsėjo. 
Maisztinįkai muszėsi narsiai 
ir suvis sumuszė Ispanus, ku
rie pražaidė du apicieriu ir 
daugybę kareivių.

— Angliszkas garlaivis 
,,Napier“, kelyje isz Kronsz- 
tadto, Rosi j oje, į Roterdamą, 
susimuszė ant Baltiškų marių 
su angliszku garlaiviu „Livo- 
niaV, isz kurios tai priežasties 
„Livonia“ nuskendo ir 14 
žmonių gyvastį pražaidė.

— Užtarėjai szeszių euro
piszkų vieszpatysczių Turci- 
joje, pareikalavo nū turkisz- 
kos valdžios kūnogreieziausios 
tvarkos užvedimo Caregrade, 
isztyrimo priežasties paskuti
nių sumiszimų ir paliūsavimo 
visų neteisei aresztavotų Ar
mėnų.

— Barcelona, 14 Spalių. 
Studentai czionykszczio uni
versiteto, kurie ėmė dalybas 
paskutiniam sumiszime, pasi
rįžo taip ilgai neiti į mokslai- 
nę, pakol profesorius Odon, 
suspendavotas per universiteto
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jarusinų. Antra draugystė 
szv. Kazimiero Glen Lyon‘e 
kvepia daugiau lenkyste negu 
lietuvyste. Ji dar neužmirszo 
verguvės gadynės. Kiekvienas 
isz tos draugystės didelei pri-

valdžią, nepasiliks atgal pri- pažadėjo jiem globą, 
leistas prie mokinimo. Norė
dami pertraukti mokinimą 
universitete, įsiveržė jie vakar muszose • likosi sumuszti per 
į jį ir iszdaužė jame langus, Ispanieczius. 
sumuszė lempas ir iszvaikė 
mokytinius, kurie atėjo mo
kytis. — Maisztinįkai parei
kalavo rezignacijos universi
teto rektoriaus.

Kubaniecziai keliose

Giminė gen. 
Macco, vadovo maisztinįkų, 
paimta Ispanų į verguvę.

— Isz Barcelonos, Ispanijo
je, pranesza, kad tarp studen
tų katalikiszkų, o valnamislių 
pakilo maisztas isz priežasties 
suspendavojimo vieno moky
tojaus, kuris publikavojo knį- 
gą, uždraustą per valdžią. 
Muszynė pakilo universiteto 
name; ant gatvės prisidėjo 
gyventojai prie vienos ir kitos 
pusės ir isztiko tokia peszty- 
nė, kad policijai su dideliu 
vargu nusidavė įvykdįti taiką.

--------- v
— Tokio Japama, Spa

lių. Maisztas Korėjos paliko 
per energiszką stėngimąsį Ja- 
poniszkos kariaunos pergalėtas 
paežio j e pradžioje ir geriausei 
atsiženklino Japonai sostapi- 
lėje Korėjos Seoul, karalius 
ir sosto įpėdinis yra paojuje. 
Vienok karalienės iki sziam 
lai k atrasti negalima; tikrai 
turėjo pražūti laike szturma- 
vojimo palociaus.

Žinios katalikiszkos.
Anglija. Bristoliui buvo susi
rinkimas angliszkų katalikų, 
ant kurio kalbėjo kardinolas 
Vaughan apie suvienyjimą 
angliszkos bažnyczios su Ry
mo katalikiszka. „Sjiivienyji- 
mas neyra taip sunkus. Eina 
tiktai apie tai, kad iszpažinto- 
jai angliszkos bažnyczios pri
pažintu Popiežių už vietinįką 
Kristaus ant žemės ir jam pa
sidėtu. Angliszki dvasiszkie- 
jie noriai pripažintu valdžią 
Popiežiaus ant savę, bet tiktai 
po tai iszlyga, jog jiem butu 
daleista vartoti szv. sakramen
tus ir apvaikszczioti kitokias 
bažnyczios apeigas pagal savo 
mokslą. To Roma daleisti 
negali, kadangi angliszka baž- 
nyczia per- 300 metų niekino 
katalikiszkas miszias. Isz 
paskutinio laiszko angliszko 
primaso galima iszskaityti, 
jog atsivertimas Anglijos pa- I kunįgą. 
maži paseks.
tai negalimu. Maldos^ siun- įgirti, 
cziamos pas Dievą už suvieny- nais dvi draugystes:

14 d.— Catania, Sycylia, 
Spalių. Czia tapo aresztavo- 
ta moteriszkė Gaetana Stomo- 
Ii, kuri nunūdyjo 23 vaikus 
atkerszyjant už myrį savo 
dviejų vaikų, kurie, palei jos 
mislį, likosi užczėravoti.

nybės. Czionai labai maža 
dalelė lietuvių supranta naudą 
vienybės ir stovį, szi^dieninės 
lietuvystės, per ką sunku tiem 
pirmiemjiem kariauti su pas
kutiniaisiais t. y. su naujalen- 
kiais ir naujarusinaia (czionai I lankus lenkams ir su lenkų 
tūs taip vadina, kurie neuž draugystėmis turi vienybę, 
kenczia lietuvių „Susivienyji- Isz to galima matyti, kokios 
mo“), kurie kiek įmanydami dvasios yra tie lietuviai ir ar 

Į dergia lietuvių visus užmany- nepritinka jiems vardas „nau- 
mus, bile tik suardyti pradė- jalenkis?“ norint ūžtą žodį 
tus musų link tėvynės naudos jie labai pyksta.
darbus. Bet galiu būti užsi-1 O tai! turime vieną tiktai 
tikrinęs, kad ..nepasiseks tą pa- „Susiv.“ kūpą, kuri kaipo 
daryti tiems naujarusinams. auszrinė žvaigždelė szvieczia 
Prie szių visų dalykų stovio, pradedant tik ką brėkszti isz 
musų apygardą sulyginus su tamsybės ir migloto dangaus, 
kitom apygardom, kas link rodydama musų naujalen- 
darbavimosi ant lietuviszkos kiams ir naujarusinams jų ne- 
dirvos, tai butu tiktai szape- supratimus. > Gal ji neužilgo 
lis. Jau nieko mes daugiau užgėdins tūs musų tamsunus, 
negalime nuyeikti, bet norint kurie dabar visaip trukdo lie- 
tikybiszkus dalykus reikėtų tu vystės darbus, 
atlikti kaipo tikriems katali- Dėltogi, garbus viengen- 
karas. Norint vieną kartą ežiai! griebkimėsi daugiaus už 
ant metų galėtume atlikti sa- skaitymo riaudingų laikrasz- 
vo kalboje nūdėraių iszpažintį, ežių, gal daugiau • įgausim su- 
bet ir to mes neįstengiam. pratimo apie savo klaidingus 
Pereitus mus, norint • atlikti numanymus, o tada iszmoksi- 
velykinę iszpažintį, turėjome me atskirti blogą nū gero, pra
eiti pas lenkų kunįgą, ką ki- dėsime pažįti savo padėjimą, 
tais metais nors dėl to dalyko | Tada ir tėvynės meilė atsiras 

Iparsikviesdavom lietuviszką 
Kas link tautiszkų 

Isz sykio yra Idalykų taipgi negalime pasi- 
Maldos^ siun-|girti. Teisybė, turime ežio- 

: Gedimi-
jimą abiejų, bažnyczių, tikrai Į no Wanamėje ir szv. Kazimie- 
bus iszklausytos“. ro Glen Lyon. Turime taipgi

- -- ---------------- j ir kūpą „Susiv.“ po vardu D. 
L. K. Keistuczio. Bet tiktai 
pažiūrėkim, kokis mieris yra 

14 d. Į tų draugysezių? Gedimino 
Garbinga „Vieny^ | draugystė yra uždėta tikrai 

ant tautiszko pamato ir norėtu
— Sopihia, Bulgarya, 14 d. 

Spalių. Isz tenai pranesza, 
jog suvirsz 100 Armėnų pūlė 
auka paskutinės skerdynės. 
Pranesza czia isz Konstantino- 
poliaus, jog Armėnai apleido 
ant galo szventinyczias, ku
riose nil Turkų kavojosi, ir 
pargrįžo į savo gyvenimus. 
Vienok davėsi tiktai savo pa-

da angliszkas ambasadorius

isz listittii flim Amrtoio
— Wanamie, Pa., 

Spalių.
bės“ Redakcija! gal busi tai
maloni priimti keletą žodžių į Į stoti į tais paezias vėžes, kaip 
savo laikrasztį apie musų apy- ir kitų miestų lietuviszkos 
įjardos lietuvius ir jų tamsų 
padėjimą. Tikrai galima 
galvūti, jog niekur nėra to
kios tamsios apygardos kas 
link lietuvystės dalykų, kaip 
kad musų. Norint ir czionais 
nemažas randasi skaitlius lie
tuvių ir galėtu nuveikti neku- 
riūs dalykus dėl naudos lietu
vystės, bet trūksta tarp jų vie-

draugystės, bet negali savo 
mierio dasiekti, kadangi ken
kia daug naujarusinai ir drau
gystėje trūksta tvirtesnės vie 
nybės. Dėlto ta draugystė 
tuno nieko nenuveikdama dėl 
labo tėvynės ir nieko nepasi- 
keldama tarp svetimtauczįų. 
Visi puikus" užmanymai yra 
atmetami per gerkliavimą nau-

mumyse. Galutinai tik per 
skaitymus mes galėsime pra- 
szalinti visus tūs nesutikimus, 
kurie dabar didelei tarpe mu
sų prasiplatinę.

Taigi, broliai Wanamiecziai, 
kibkime į vienybę, vienas ki
tam broliszką ranką padūda- 
mi, ir veikkime iszvieno. Gal 
ir mes susilyginsime su kitų 
miestų lietuviais, kurie gyve
na kaipo broliai vienos moti- 

I nos. Atminkite visados tą, 
kad tiktai vienybėje yra sti- 

\prybė.
I Vietinis.

— Jonkers, N, Y. 5 dieną 
Spalių. Malonus Rėdytojau! 
meldžiame patalpinti į savo 
laikrasztį apie szio miestelio 
lietuvius. Czia gyvenantiejie 
lietuviai labai yra netikę. Jie - 
būdami tikrais lietuviais, daro 
savę naująlenkiais, Pamynė
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Lietuvininku
| po kūjų savo brangų lietuvisz- 

ką vardą, užmirszo visai apie 
tėvynę - Lietuvą, j Paklausk 
jų, kas jie yra per vieni, atsa
ko, paliokai esą. O žiūrėk su
eina su lenku, suvis negali su- 

' atkalbėti. Bet kaip kitur, 
taip ir czia tarp blogų randasi 
ir keli geri lietuviai, mylinti 
savo tautą ir rūpinantis! apie 
tėvynę. Taigi per rūpestį 
Vincento Dapszio ir Jono Ab 
raiezio 1 d. Balandžio ! tapo 
partrauktas gfid kn. J. Žebrys 
dėl aprūpinimo dvasiszkūse 
reikalūse. Atlikę sziūs daly
kus, susirinkom mes keli lie
tuviai ant mum žinomos salės, 
kur taipgi pasikvietėm ir kn. 
J. Žebrį. Per jo įkalbėjimą 
mes uždėjom lietuviszką drau
gystę vardan „szvento Vincen
to“. Visi tie, kurie šnaira- 
szėm į tą draugystę ir lai ko
mės tvirtai; bet mums didelė 
bėda su tais naujalenkiais: nei 
jūs &ali prisikalbyti, nei į- 
kyėp|i lietuviszką dvasią, dar 
ant galo jie, kada mes laikom 
savo susirinkimus, susirinkę 
pas duris, klauso apie ką mes 
kalbam, apie ką rodavyjamės 
ir iszjūkia mus, kad statomai 
lietuviais. Negana to, kad 
toki bjaurybės patys iszsižadė- 
jo lietuviszko vardo, ir užmir- 
szo apie tėvynę, dar isz kitų 
jūkiasi. Žiūrint ant szito vis
ko vis nereikia pražaidyti vil
tį; mažu Dievas kada įkvėps 
jiems dvasią ir pripildys jų 
protą iszminczia. Gal kada 
nors pareis jiems į galvą at
mintis apie tėvus, brolius ir 
seseris, gyvenanezius po ru- 
siszko meszkino jungu, kuri 
sugraudįs jų szirdis ir gal ta
da pradės darbūtis, kad neszti 
sziokią tokią pagelbą jiems.

Su gūdone
Dr. prezidentas V. P. Dapszys 
sekretorius L. L. Laurinaviczia.

— Waterbury} Conn. 9 d. 
Spalių. Isz musų kraszto 
sziam žygyje žadu praneszti 
keletą žinių labai mums visus 
Jinksminąnczių, o kad tas bų-

*) Gaila tiktai, kad 
Įąikraszczių suvis atsižadėjo. R.

giaus prisideda prie atsigaivi
nimo lietuvių, negu szinitai 
numerių „N. Gadynės“, su 
pliovonėtnis ant lietuviszkų 
kunįgų, negu ilgi praneszimai 
girtų mokslinczių ir iszvadžio- 
jimai, kad nėra Dievo. O jau 
anarchistiszki szukaviniai, ai
manavimai ant padėjimo var- 
gūlių tiktai vienais žodžiais, 
tai visiszkai negal su tokiu 
darbu lygintieji.

Politikiszkūse dalykūse vėl 
lietuviai paskutiniu kartu ant 
didelio džiaugsmo pradeda 
eiti į tikrą supratimą, nės jau 
nebedirba sav kiekvienas at-

tu ant džiaugsmo ir kitiems 
lietuviams! Krautuvė dr. szv. 
Kazimiero eina kąnūgeriausei. 
Jau yra trys nedėlios, kaip 
nedėlinis vertimasi vis virszy- 
ja pusę tukstanezio dolerių. 
Krautuvė taipogi kas nedėlę 
perka ta voro arti 500 dol. 
Isz to matoma, kad toks kro- 
mas taip buvo reikalingas, 
kaip žiemą kailiniai. Dabar 
jau nei vienas sąnarys drau
gystės nerugoją, kad pinįgai 
ant niekų iszeis, i nės kiekvie
nas, kaip ant delno, mato di
delį pelną. Ant uždėjimo 
krautuvės buvo iszdūta isz 
kasos draugystės 300 dol., o 
dabar„ norįs sziądien, drau
gystė už biznį gauna 700 dol. 
400 dol. yra uždirbti taip be- 
jokios abejonės. Bizniui da 
nėra 3 mėnesių, o pažiūrėtu
mėte kokią įgyjo garbę tarp 
lietuvių, kaip visi džiaugiasi, 
kaip daug yra visokių daigtų! 
vienu žodžiu regiamas naudin
gas ir gražus lietuviszkas dar
bas. Nėra abejonės, kad jei 
nebutu atsakanti gero užma 
nymo pildytojai, tai pats už
manymas nueitu ant nieko. 
Dabar reikia teisingai pasa
kyti, kad vyrai dirbanti kro- 
me yra pilnai atsakanti, blai
vus, teisingi ir bijanti Dievo, 
už tai viskas sekasi. Už Jūzą 
Baltruszaitį gaspadorių kromo 
ir Joną Szulžinskį seną isz- 
mėgintą buezierį, Kazimierinė 
draugystė jiesžkodama neras
tu geresnių vyrų ir labjaus 
tinkanezių tokiam kromui.

Waterbury dar yra lietu
viszkas gydytojas, pabaigęs 
mokslus Baltimorės universi
tetą ir tam ant garbės reikia 
pasakyti kad labai naudingai 
savo darbą dirba, skaito knį- 
gas, daro visokius isztyrimus 
raszo moksliszkus straipsnius į 
angliszkuslaikraszczius*) ir tai 
nemažai prisideda prie gero 
vardo lietuvių akyse pvetim- 
tauezių. Tokia tyki procia 
mokyto žmogaus daug^ dau- ir

lietuviszkų kiszkos bažnyczios.

tuviszką kliubą daugiaus nie
ko. Kas link politikiszko 
kliubo, tai lietuviai czionai 
neskiriant nė jokio tikėjimisz- 
ko pažvilgio daro vieną kūpą. 
Tas yra labai gerai.

Bet reikia teisingai iszpa- 
žiųti, kad visame regiame tarp 
Waterburiecziu saldų ramu
mą, tas paeina isz grynos sav- 
žinės musų miesto lietuviszkų 
gyventojų. Girfeūkliai pas 
mus labai greitai r 
jiems visiszkai nesiseka, 
leistuvysczių nėra ne| paminė
jimo. Musų lietuviszka ko

jaus lietuviszka. Kur kitur 
bėdavoja, kad nėra lietuvai- 
ežių, Waterburyje ir tų nesto- 
kūja. Vyrai parkvieczia mo
teris, broliai seseris, taip kad 
dabar bemažo yra abiejų ly- 
ežių vienodai. Isz to galima 
suprasti, kad jaunumenės yra 
lyg valiai, kad nū naujų metų 
jau buvo lig 20 szliubų.

Niekas neabejoja, jog pa
matu musų naminės laimės 
yra lietuviszka bažnyczja. 
Bažnytiniai reikalai pas mus 
taiposgi eina tykiai, bet drutu 
žingsniu kas kartas pirmyn. 
Mes galime szi rd ingai pasi
džiaugti, kad į katalikiszkos 
bažnyczios reikalus negali 
kiszti savo nagų,, neyrintiejie 

r neapkeneziantiejie katali- 
Taip va- 

ti už tokią prekę: steliūjant 
vieną szimtą ant syk, kasztūs 

į $1,50 sztuka. Steliūjant 200 
dinami szliupiniai pas mus nei ant syk, kasztūja $1,25, ste-

Ir dar ant laimės

vienas neina į bažnyczią, ne- 
dūda anei cento ant bažny
czios ir neturi ant mitingų pa
rapijos anei žodžio apie baž
nyczią.
skirtai sav kilpelėms gyvena 
nū katalikų.

Lietuviai protestonai musų 
miesto yra žmones tikinti ir 
Dievą mylinti ir tie nė jokios 
blėdies nedaro katalikams. 
Daug isz protestonų lietuvių 
eina į lietu viszką bažnyczią. 
Reikia mums labjausia klebo
nijos ir salės dėl mitingų, apie 
tai dabar rupinamėsi, bet dar
bas bus atlikta tiktai gerai ap- 
svarsczius, o kas vėliaus bus 
atidėta, savame laike geriaus 
bus padaryta. Kad padūtos 
žinios isz lietuviszko Water- 
būrio galės palinksminti daug 
geros valios lietuvių, pats 
linksmas žinias praneszdamas 
pasiraszau,

Kun. J. tebris. 
Waterburio lietuvių klebonas.

— Philadelphia Pa. 8 d. 
Spalių, laikė -susirinkimą že- 
miaus pasiraszę delegatai 
draugysezių, prigulinczių prie 
„Susiv.“ ir „Susiv.“ kūpos.

Ant to mitingo teiravomėsi 
apie gerovę ir reikalus „Su
siv.“. Ir padūdam' musų pra- 
neszimus per „Susiv.“ Organą 
„V.“ dėl žinios visų, prigu
linczių į ,,Susiv.“ ir dėl ap
svarstymo ir nusprendimo 10- 
to seimo delegatams. Prane- 
szimai toki: 1, a) ženklus
„Susiv.“ pardūti už tą paezią 
prekę, kiek „Susiv.“ kasztūja: 
n ės dabar ženklai yra per 
bragei pardūdami, už tai ma
žai kas perka: c labai butu ge
rai, idant kiek vienas „Susiv.“ 
sąnarys, dėvėtu ženklą? c) kas 
link ženklų: buvo parodyta 
per V. Ambroziayyczių jog 
Auksinius ženklus tokio pat 
aukso, kaip dabar yra ženklai,

t
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Sida-
100-tą

Ste-

Su gūdone delegatai 
„Susiv.“ kūpoa: 
V. Ambroziavyczia.

T. DubiSy Kaz. Unikas.
Draugystės, szv. Jūzapo, 
prezid. Balt, Liūnas, 
Draugystės szv. Jurgio, 
Ant. Golumbauckas 
Stanisl. Bajorūnas.

liūjant 250 ant syk, kasztūs 
tik po $100 sztuka. 
briniai: steliūjant
kasztūs po 60 c. sztuka. 
liūjant 500 ant syk kasztūs |
50 c. vienas (mes nežinom 
kiek dabartiniai ženklai kasz- J *tavo?) 2, Idant butu iszdūtas 
„Liet. Lementorius“ „Susiv.“ 
kasztu kaip pereitas seimas 
nutarė, kad tik butu gero sis- 
temo (per ilgai laukia).

3, Praneszam, idant szįmet 
. seimas nutartu laikyti kitą

seimą 1896 m. Philadelphia 
Pa. a) nės atsakantis skailius 
Philadelphijoje liet, priguli 
prie „Susiv.“. b) kaipo di
delėm mieste pakeltume vardą 
liet, augszcziaus tarp svetim- 
tau ežių. c) Philadelphios 
lietuviai apsiima atsakaneziai 
priimti seimo delegatus. Nės 
ir lenkiszkas „Związek Nar.“ 
kitą seimą laikys Philadelphi
joje, tai drauge ir lenkbernius | je, bet kad lygytumėsi ir pra- 
(iszgamas) pasirūszim iszkil- lenktume kitas;.o jei nepra- 
mei priimti!

4, Idant posmertinės mokėti 
$200,oo.

5, Sąnarys prigulintys į 
„Susiv.“, o pargrįžias į Lietu
vą, ir užsimokantis pagal kon
stituciją „Susiv.“ visas mokes
tis (turėtu isz virszaus užsimo
kėti), jeigu numirtu Lietuvoje, I kur tik neįžengiau tai man 
prisiuntus nū vietinio kunįgo miela buvo sutikti ir pasiszne- 
ženklą, turi gauti lygiai po- 
smertinę kaip czion miręs.

6, Organu „Susiv.“ palikti 
„Vienybę L.“ ant toliaus, ir 
tikimėsi jog garbės sąnarys 
J. Pauksztys apsiims toliaus 
szelpti musų „Susiv.“ t. y. ne 
atsakys; nės dar musų „Susiv.“

'kana yra per silpna uždėti sa
vo laikrasztį t. y. pirkti spaus
tuvę.

7) „Kražių skerdynės bro- 
szuros“ turi but spaudintos 
ir angliszkoje kalboje (žadėjo 
but keturiose kalbose). Bro- 
sziuros K. S. turėjo but spau
dintos 
siv.“.

Godotinas Rėdytojau!
Meldžiu patalpįti savo laik- 

rasztyje szį mano straipsnį: 
Asz esmių jau du metai ežioje 
vainoję žemėje ir matau, kad 
ežia yra dėlei visų tautų dirva 
atverta, tiktai reikėtų padėti 
darbo ir daug dirbti; ale ga
lima patėmyti, kad kožna tau
ta ežia Amerikoje žydi, kaipo: 
vokiecziai, airisziai, italijonai, 
lenkai ir lietuviai. Taipgi bro
liai mano mieli! spirkimėsi, 
kad nepasiliktume užpakaly-

ar antras atsiliepia: ką jis 
mum ežia sakys jis jau rodos 
daug supranta- Žinome mes 
ir be jo, yra daug angliszkų 
laikraszczių ir vokiszkų. Bet 
užklausk ar ’mokate skaityti 
tūs laikraszczius? Ne! o kam? 
mums ir taip papasakoja kiti. 
O pradėk su jais kalbėti apie 
tėvynę, kalbą, tautą ir rasztą, 
tai tū kart pas jūs užsidega 
szirdis ir supranta, kad labai 
gerai butu turėti laikrasztį. 
Tūmet užklausia kur ir kaip 
jį gauti. O kaip pasakai, kad 
kasztūja ant metų $2,00 tai 
atsako, jog ant metų tokia 
mokestis yra perbrangi, ba 
mes nemokame gerai skaityti, 
pinįgus užprocevotus iszdū- 
sim ir gana... Paskui pa
klausk jųjų, ar priguli prie 

, tai kitas esąs ir 
Pradėk

lenksime, tai nors susilygit su- 
kitoms reikėtų. Sztai pasaky
siu, ką asz užėjau per tą laiką 
tarpu savo tautieczių New 
Yorko, Brooklyno ir Jersei 
City. Labai daug atradau 
ežia apsigyvenusių; labjausei 
New Yorke ir Brooklyne, o

aukos

aukų kasztu ne „Su- 
Kad komit. brosziurų 

butu geriau darbavęsis, 
butu tris kartus didės- 

Kas kaltas?..

kėti savo prigimtoje kalboje. 
Bet pažiūrėkim, kokį jie veda 
gyvenimą tarpu savęs? Tas 
tai man szirdį skausta ir noriu 
pasidalyti su mielais skaityto
jais. Taigi kur tik užėjau 
pas savo tautieczius, tai atra
dau prie žobovos kortų ir prie 
pantės alaus; ką gi daryti pra
leidau laiką su jais, kurgi 
daugiau atrasiu priimniau, 
kaipo su savo broliais, bet 
klausiau jų, kodėl gi jie ne
praleidžia savo valną laiką 

i prie skaitymo laikraszczių, ar
ba k nįgų? Tai jie man atsa
ko: kad jie nedaug moka lie- 
tuviszkai skaityti ir mažai ką 
supranta, tai jau parodo kad 
tas ir tas turi laikrasztį įsira- 

Iszęs tai ir mum papasakoja,

negirdėjęs apie jį. 
sakyti apie „Suaivienyjimą“, 
tai visi pamętą greit kortas ir 
pastato stiklus alaus ant stalo, 
atsiliepdami, kad tas yra la
bai gerai, tiktai jie abejoja ar 
yra tai teisybė ir kad jų ne
apgautu. Žinoma, tamsus 
žmogus buvo po jungu mas
koliaus Europoje, apgauna
mas žydų; ir ežia atvažiavęs 
isz pradžių buvo suvadžiotas 
(apgautas),už tai sziądien nors 
parodysi tikrą broliszką szir
dį, tai negreit įtikės. Apsa
kyk jam apie mokestį į „Su- 
sivienyjimą“ ir visus jo reika
lus ir kad gaus ezįmet knįgą, 
tai tūjaus ant to pristoja; ale 
tik bėda vo j a, kad mažai te 
supras skaitydamas knįgą. O 
kad pasakai, jog apturės ant 
ateinanezių metų laikrasztį, 
tai tūjaus nudžiunga ir priža
da užmokėti po 5 centus ant 
mėnesio virszaus apart metinės 
mokesties ir kitų „Susiv.“ rei
kalų, bile tik apturėtu laik
rasztį už dyką. Czia atrasi
te, mieli skaitytojai, tiktai jū- 
kingą straipsnį, bet teisingą, 
kadangi ne isz vieno burnos 
tą girdėjau, aplankydamas ke
lias deszimtis szeimynų. Asz 
czia parasziau tik deszimtą

dalį jų iszreiksztų žodžių, to
liau galite patys suprasti, Isz 
to tai matote, kas butu nau- 
dingiausei dėl musų brolių, 
gyvenanezių amerikoje. Ant 
ateinanezio seimo neatbūtinai 
reikėtų nutarti ir iszleisti savo 
organą, arba „Vienybę Lie- 
tuvnįkjjF kožnam „Susįv.“ są
nariui leisti dykai, pahasziai 
kaip lenkų „Zgodą“; tas man 
ding butu naudingiausei. Pir- 
minus užminė apie tai p. Ra- 
manauckas, paskui buvo ra- 
szyta „Susivienyjimo“ veika- 
lūse apie iszdavimą organo, 
o dabar ir asz darodau, jog 
neatbūtinai musų visi broliai 
trokszta tik to vieno t. y. lai- 
kraszczio. Tas dalykas dėl 
musų tai butu pirmutine mok- 
slaine, nės ar galėtu kas skai
tyti, ar ne, tai apturėjęs laik
rasztį, nors jį peržiūrėtu ir 
eziek tiek mokytųsi, o paskui 
tai jie patys pabudavotu tik
ras mokslaines. Per tai musų 
tauta didei pasikeltu ir pra: 
siszviestu ir žydėtu kaip gie
žiausias kvietkas. /

Su gūdone South Brook ly- 
n ietis Juzapas.

Gūdotinas Rėdytojau!
Meldžiu Tamstos patalpįti 

savo laikrasztyje szitūs kelis 
žodžius: ijlij

27 Spalių 95 bus laikytas 
susirinkimas „Susivienyjimo“ 
kūpos vardan „D. L. k. Kei^- 
tuczio“, ant kurio kožnas ge
ras lietu vys, prigulintis prie 
viražui minėtos kūpos, pavid- 
nas pribūti tą dieną pirmoje

pono Eso, Glen Lyon, Pa. 
Tenai bus rodavotasi apie isz- 
siuntimą dejegato ant seimo 
„Susiv. L. Amerikoje“. 'Szir- 
dingai visus užpraszo

' Komitetas.

Korespondentui.
, Pittston, Pa. „Vienybėje“
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kaip isz vienos pusės, taip ir 
isz kitos, ir buvo padūta visa
me n ei ant apsvarstymo. Tai
gi, jeigu tamstą taip užgavo 
tas pirmutinis straipsnis ir sa
vo užsidegime nesupratatai, 
kas tenai buvo raszyta ir apie 
ką,(tai geriau butum padaręs, 
jeigu butum tylėjęs ir nesi
naudojęs isz .-antrojo straips
nio, isz kurio taipgi dar ne
mokėjai pasinaudoti. Juk 
tamsta tame savo straipsnelyje 
pastatei visą kunįgiją ant jū- 
ko, dargi būdamas pats kunį- 
gu. Jeigu tu nesupratai kas 
pirmame straipsnyje buvo ra- 
ežy ta, tai asz ta v trumpais žo
džiais pasakysiu, kad sziądie- 
ninės kunįgijos (žinoma tik 
lietuviszkoš) suvis nebuvo už
gauta, ale jei žinai sziek tiek 
isz praeitės, tai neprivalai nei 
burnos atverti, kadangi ant 
kožno to straipsnio užmetimo 
yra faktas.

Tas pats pasisako ir „Gar
sui“, kuris ant szėporių gilti
nės taip kvailiszko straipsnio 
ploja rankoms.

Vietinis.

Perkūnija.
(Tąsa.)

Daugumą minėtų žinių apie 
elektrą, kurios nevienam isz 
jūsų gal pasirodys nieknie
kiais, žinojo vienas Ameriko
nas, vardu Benjaminas Frank
linas; jis gyveno 130 m. tam 
atgal Filadelfijos mieste, žie
minėj Amerikoje. Bedirbant 
viražui minėtus bandymus su 
smala, stiklu, liaku, idant ap
turėti elektriszką spėką ir pa
matyti elektriszką kibirksztį, 
Franklinui atėjo į galvą mis- 
lis, ar nebutu tįk laikais ir 
anie baisingi žaibai ir perkū
nai tokios pat elektriezkos ki- 
birksztys, kokias galima gauti 
isz patrįtos smalos, liako ir 
kitų daigtų. Pirmiausiai jam 
atėjo ant mislies tas didifc pa- 
naszumas žaibo ant tų mažu- 
ežių kibirksztėlių, kurias gavo 
isz smalos, czionai žibtele ir

spraga, o užėjus perkūnijai 
žaibū j a ir trenkia. Antra, 
mislyjo sav Franklinas, ma
tant elektrą visūse daigtūse, 
turime neatbūtinai, pripažįti, 
kad ta spėka yra tai po gi de
besiūse, isz kurių perkūnas 
trenkia. Paskui pasirodė, 
kad tai tikra teisybė, kad ana 
baisinga dangiszka ugnis, apie 
kurią senoviszki žemės gyven
tojai mislyjo, jog ją koks ten 
dievaitis isz rūstybės meta ant 
žemės, yra ne kas kits kaip ta 
pati elektriszką kibirksztis, 
tik szimtą kartų didesnė už tą 
kokią kiekvienas gal įgauti isz 
smalos. Franklinas pertikri
no savę sziokiu budu: maty
damas, kad keliasi debesiai ir 
bus perkūnija, jis su savo sū
numi iszėjo už miesto ir iszlei- 
do augsztai ant lininio siūlo 
popierinį aitvarą, tokį pat, 
kokį kūmet dirba vaikai ir 
leidžia dėl zabovos. Prie vir- 
szutinės pusės aitvaro jis pri
taisė smailą geležinę lazdelytę, 
o prie apatinio galb siūlo pri- 
riszo raktą. Pakol dar neli
jo, Franklinas negavo elek- 
triszkos kibirkszties; gal jis 
jau deszimtį kartų buvo pri- 
kiszęs pirsztą prie raktro, vie
nok kibirksztis vis nepasirodė 
tarp pirszto ir rakto. Fran
klinas nusiminė. Toje valan
doje pradėjo lynoti, ir lininis 
siūlas, ant kurio buvo pririsz- 
tas aitvaras, suszlapo. Fran
klinas dar kartą pamėgino ir 
prikiszo pirsztą prie rakto. 
Su didžiausiu džiaugsmu jis 
tada pamatė kibirksztį, kuri 
isz rakto perlėkė ant jo pirsz
to. Dabar nebėra ką abejoti, 
pamislyjo jis, kad debesiūse 
yra ta pati elektra, kokią ma
tome patrįtoje smaloje nės ne 
isz kur kitur, kaip tik .isz de
besių ji nulėkė per lininį siū
lą ir atsirado rakte. Kiti mo
kįti vyrai atkartojo bandymą 
Franklino, ir gavo tokiu pat 
budu tokias dideles elektrisz- 
kas kibirksztis, kad jos lėkė 
per kelias pėdas nū rakto. 
Dėlto tokius bandymus.ręikja

labai atsargiai daryti. Pro 
fesorius Richmanas tapė 1753 
m. Petrapilyje užmusztas to
kia elektriszką kibirkszte. 
Franklinas, norėdamas savę 
dar geriaus pertikrįti ateinan- 
cziūse metūse pastatė ant savo 
namo augsztą geležinį statinį, 
prie galo to statinio pririszo 
vielą (dratvą) ir nuleido ją 
žemyn, taip kad galas vielos 
(dratvos) kabojo žemai. Kaip 
tik eidavo perkūnija, tai jis 
prikiszdavo prie galo tos drat- 
vos szmotą geležies ir gaudavo 
dideles elektriszkas kibirksz
tis. Ant galo visi mokįti vy
rai vienu balsu pripažino, kad 
žaibas yra ne kas kitas, kaip 
tik didelė ir baisi elektriszką 
kibirksztis.

Tame laike kiti vėl mokįti 
vyrai, jau žinodami kas yra 
žaibas, laužė savo galvas, ar 
negalėtu gauti tokias didelias 
ir stiprias elektriszkas ki
birksztis, kaip tikri žaibai. 
Mislyjo ir iszmislyjo. Pradė
jo dirbti įpatingas ir įvairias 
maszynas, kurios dūda taip 
dideles ir stiprias kibirksztis, 
kad jos užmusza gyvulį, sude
gina medį taip, kaip ir tikri 
perkūnai.

Debesiūse, kaip matėme, 
yra be abejonės elektra. Pas
kui mokįti vyrai iszmislyjo į- 
vairius prietaisus ir isztyrinė- 
darni skaidrą ir gryną orą, ta
da, kada ant dangaus nėra nė 
vieno debesėlio, , atrado, kad 
ir skaistame ore visados yra 
elektra. Tiktai skaidriose 
dienose elektra oro labai ne
stipri, ji iszsisklaidžiusi ir tan
kiausiai pozityviszka (vyrisz- 
ka.) Kaip tik smulkiausios 
krūpelytės vandens, kurios vi
sados skraido po orą, pradeda 
rinktis į vieną vietą, arba ki
taip sakant, kada pradeda tai
sytis debesiai, tada debesiūse 
susirenka itin daug elektrisz- 
kos spėkos, dėlto kad vandū, 
kaip jau minėjome, yra geru 
perdavėju elektros. Reikia 
žinoti, kad toki / debesiai, ku
rie kaip vienas jfldas mūras
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pasirodo ant dangaus, padary
ti ne isz vieno szmoto, o susi
deda isz daug mažesnių debe
sėlių per perkunįją susitaiso 
itin daug, tai vieni isz jų eina 
žemiaus, kiti augszcziaus, o 
kiti da augszcziaus, ir mums 
rodos, kad vienas kūdidžiau- 
sias debesys apdengia dangų, 
o tikrai tai ne vienas ale daug 
debesių. x Jei viename isz tų 
debesių susirenka kokia nors 
elektra, padėkime, vyriszka, 
tai kitame debesyje neatbūti
nai atsiras moteriszka elektra 
ir abidvi stengsis susivienyti, 
kadangi elektrai atsieina lėkti 
per orą, ji visados pasirodo 
paveiksle kibirkszties. Iszlė- 
kus isz vieno debesio elektrisz- 
ka kibirksztis, lekia kūgrei- 
cziausiai prie kitos; kadangi 
oras nedūda jei lengvai per
lėkti, tai ji, verždamos per 
orą, blaszkosi į vieną ir kitą 
pusę, į pryszakį ir užpakalį, 
į deszinę ir kairę pusę, spirda
mas! pasiekia tą debesį, kur 
buvo kitoniszka elektra. Dėl
to kad elektriszkai kibirksz- 
ežiai lekiant isz vieno debesio 
į kitą, atsieina raitytiesi ir 
blaszkytiesi, tai žaibas mums 
pasirodo paveiksle iszkreivoto 
ir rodos kryžiniai sudėto brū- 
žo. Tokį brūžą žinoma, kož- 
nas matė. Gal kas pamislys, 
jei taip isz tikro yra, tai ko- 
dėlgi mes nematome tos elek- 
triszkos kibirkszties, kaip ji 
isz vieno debesio lekia į kitą. 
O tai dėlto, kad ji taip neisz- 
pasakytai greitai lekia, k&d 
mes nespėjame pamatyti tos 
vietos, iszkur ji iszlėkė, kaip 
jau pamatome ir tą vietą, kur 
ji isznyko; tas kelias, kur ji 
lėkė, pasirodo mums -skaistu 
sukreivūtu brūžu. Tą kelią 
mes tik ir matome, kaip antai 
ir tame karte mes tik raudoną 
brūžą arba ratą matome, kad 
maži vaikai, pasigriebę degan
tį szakalį, mojoja jū arba su
ka jį aplink, paties deganezio 
galo szakalio mes nematome.

Pirmiaus buvo sakyta, kad 
tame laike, kada mes matome
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elektriszką kibirksztėlę, isz- 
lekianczią isz patrįtos smalos 
ir lekianczią į musų pirsztą, i 
mes girdžiame spragėjimą. 
Kad žaibūja, mes girdžiame 
nebespragėjimą, ale baisiausį . 
trenksmą, sakytum, kad isz 
kas žin kiek armotų szauna. 
Tą trenksmą vadiname griaus ! 
tini u arba griausmu. Kokiu 
budu pasidaro anas spragėji- 
mas, lekiant mažai elektrisz- 
kai kibirksztėlei, tokiu pat 
budu pasidaro ir tas smarkus 
griaustinis. Smarkybė ir bai
sybė griaustinio prigul nū di
dumo elektriszkos kibirksz- 
ties; jū didesnė elektriszka 
kibirksztis, jū bus smarkesnis 
griaustinis. Žaibas arba, ga
lime sakyti, elektriszka kį
birksztis, iszlėkus isz vieno 
debesio su dideliu vargu pa
siekia kitą debesį; idant per
lėkti per orą, žaibui /ątsieina, 
kaip jau matėme, veržtiesi per 
orą, perskirti jį, o perskirtas 
-oras kūgreicziausiai pūla į sa
vo vietą, susijudina ir susi
trenkia ir toje paczioje valan
dėlėje kartu su žaibu pasidaro I 
trenksmas arba griausmas. 
Kadangi debes’mse per perkū
niją atsiranda itin daug elek
tros, tai elektriszka kibirksz 
tis, lėkdama isz vieno debesio 
ant kito, per savo smarkybę 
sutrenkia ir sujudina orą ir 
debesius; toksai sutrenkimas 
debesių ir oro dar padidina 
griausmą. Jei kas szukauja 
miszke arba didelėje trioboje, 
tas žino, kad kaip tik surinki, 
tai girdi savo balsą, tartum, 
kad kas tokiu pat balsu atsi-| 
liepia. Vienok nieks neatsi
liepia, o balsas tavo paties at
sitrenkia nū medžių larba sie
nų triobos ir tu patsai jį girdi. 
Taippat esti ir su tūm trenk
smu, kurs pasidaro debesiūse 
per perkūniją. Tas trenk
smas atsitrenkia nū debesių, 
nū visų daigtų ant žemės ir nū 
paczios žemės ir pasidaro dur- 
duliavimas griaustinio, tar
tum, kad kas danguje, szesze- 
tą arklių pasikinkęs, su karie-

ta, per didelį tiltą važiūja.
Griausmą mes girdžiame vi

sados tada, kada jau žaibo ne
bematyti, kūmet kelias sekun
das paskiaus, o vienok, kaip 
pirmiaus mes matėme, kaip 
[žaibas, taip ir griaustinis paai-1 visos spėkos stengiasi susivie- 
rodo viename laike. Padėki- nyti. 
me, kad per 50 žingsnių nū 
tavęs szauna medžioklis; tu 
pirm pamatysi ugnį ir durnus, 
o paskui tik iszgirsi balsą, o 
tai dėlto, kad balsas ne tūjaus 
perbėga 50 žingsnių, idant pa
siekti musų ausis. Mokįti 
vyrai atrado: jei medžioklis 
szautu nū musų per'160 siek
snių, tai balsą iszgirstumem 
per 1 sekundą vėliaus, nei pa- 
maty tumėm' ugnį ir durnus. 
Matote dabar, kol balsas at
eina nū medžioklio lig musų 
per 160 sieksnių, praeina vie 
na sekunda, o jei kas szautu 
nū musų su armota per 4800 
sieksnių, tai ugnį ir durnus 
mes taippal, kaip ir pirmą' 
kartą tūjaus pamatytumem, o 
balsą iszgirstumem tik per 30

■ sekundų arba per pusę minu
tės vėliaus. Visiszkai tą pat 
matome su žaibu ir griausti
niu. Kaip žaibas pasirodė 
debesiūse, mes jį tūjaus ir re
gime, toj paczioj sekundoj jis 
buvo debesiūse, ir toj paczioj 
sekundoj jo szviesa pasirodė 
musų akyse; kartu su pasiro
dymu žaibo pradėjo belsti 
griaustinis, bet beldimui arbal 
balsui griaustinio reikia per 
lėkti ne. vieną viorstą, idant 
pasiekti žemę. Per vieną se
kundą balsas perlėkė 160 siek
snių arba treczią dalį viorsto; 
jei debesys bus nū musų tik 
vieną viorstą tolumo, tai griau
smą mes iszgirsime per 3 se-J 
kun. vėliaus, ne kaip pama
tysime žaibą, o jei. debesys bus 
dar toliaus, tai dar daugiaus 
praeis laiko, pakol mes po žai
bui iszgirsime griaustinį.

Tankiausiai elektriszka ki
birksztis arba žaibas lekia isz 
vieno debesio į kitą, bet atsi
tinka ir taip, kad elektriszka

I kįbirksztis isz debesio lekia

smėlio vamzdžius, ir vadina 
jūs perkūno kulkomis arba 
szaudyklėmis, mislydami, kad 
perkūnas jomis szaudo. Tie 
vamzdžiai pasidaro tokiu bu
du: elektriszka kibirksztis, 
lėkdama per smėlį, taip užkai
tina smėlį, kad jis apie elek
triszką kibirksztį susilieja ir 
padaro vamzdį. Lengvai de- 
ganczius diigtus, kaip antai 

lėkti orą ir pasiekti žemę. Isziaudinį stogą, perkuns už- 
Tokia elektriszka kibirksztis, dega, žaliui medžius suskaldo 

ir supleszkina, nės jo karszty- 
bė yra neiszpasakyta, o gyvus 
daigtus tankiausiai užmusza.

Dabar jau visiems, nors tru
putį apszviestiems žmonėms, 

kas tie žaibai

ant žemės. Kada debesyje 
atsiranda itin daug elektros, 
padėkim, vyriszkos, tada toj 
vietoj4 ant žemės, ant kurios 
stovi debesys, atsiranda tiek 
pat moteriszkos, ir abidvi isz

Nežiūrint ant to, kad 
debesys toli nū žemės, didelei 
elektriszkai kibirkszcziai pa
siseka per savo smarkybę per-

lekianti isz debesių ant žemės, 
yra ne kas kits, kaip ansai 
baisus perkūnas, kur suskaldo 
medį, užmusza gyvulius ir 
žmogų, uždega daržinę! Pa
dėkime, kad ant musų užėjo Į yra žinoma, 
didis jūdas debesys su perku- perkūnai ir griaustiniai. Ne- 
nija ir, padėkim, kad jame gana to, iszmintingas žmogus 
susirenka neiszpasakyta dau- ne tik stengiasi gerai iszpažįti 
gybė vyriszkos elektros, tada vis tai, kas aplink jį yra, jis 

[ toje vietoje, kur mes stovime, dar stengiasi pasinaudoti isz 
ant pavirsziaus žemės atsiras to pažinimo dėl savęs ir dėl 
tokia pat daugybė moteriszkos kitų žmonių. Jei jis datyrė 
elektros, ir viena veržiasi, naudingą daigtą, tada dūda 
kaip galint,'prie kitos. Vy- visiems isz jo naudotisi o jei 
riszka elektra iszteks isz de- blėdingą (iszkadlyvą), tada' 
besio ir paveiksle kibirkszties galvoja, kaip pasisaugoti ir 
kris žemyn, nežiūrint ant to, apsigįti nū jo. 
kad jei sunkiai atsieina lėkti 
per orą. Jei arti musų stovės 
medis arba daržinė ir elek
triszka kibirksztis netoli nū 
jų lėks, tai ji kūgreicziausiai 
perlėks ant jų, dėlto kad per* 
jūs elektrai lengviaua lėkti, o 
jei tu stovėsi arti, tai ji puls 
ant tavęs.

Galybė perkūno neiszpasa-1 
kyta. Kaip patrįtas gintaras, 
liakaa ar smala pritraukia 
prie savęs smulkius daigtelius, 

; taip perkūnas ir panesza ma- 
| žus ir didžių didžiausius daig
tus. Mieste Bvintonos, Agli- 
joj4, stovėjo mūras, padirbtas 
isz 7000 plytų. RugpjuCzio 
9 dieną 1809 m. užėjo ant 
miesto perkūnija. Perkuns 
spyrė į tą mūrą ir nustūmė jį 
nū tos vietos, kur jis pirm sto
vėjo; vieną galą to muro pa
stūmė per 9 pėdas, o kitą per lią, lėks nū žemės augsztyn ir 

yra rinksis virszunėje
daug smiltynų, tenai žmonės bus. arcziaus prie vyriszkos 
kūmet atrw}ą nulietus įsž debesiūse, o vyriszka isz de-

Benjaminas Franklinas, 
kaip jau minėjome, pastatė 
geležinį statinį ant savo namų, 
idant Apturėti elektriszką ki- 
birksztį isz debesių. Matyda
mas, kad per tą statinį elektra 
lengvai lekia isz debesių že
myn, jis pamislyjo: he, tai la
bai gerai, reikia tycziomis sta
tyti tokius statinius augsztai 
ant namų, lai trenkia sav per
kūnas į tūs statinius, bile tik 
triobų nedegina! Isz teisy
bės, užėjus perkūnijai, elektra 
debesių ras geležiniam statiny j4 
[gerą kelią, idant susivienyti su 
elektra žemės. Padėkime, 
kad debesiūse susirenka vy- 
riszka elektra, o pavirsziuje 
ant žemės moteriszka, abidvi, 
kaip visados, veržiasi kūgrei
cziausiai susivienyti; moterisz
ka elektra, turėdama gerą ke-

4 pėdas nū vietos. Kur statinio ir
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besiu, verždamasi žemyn, lėks 
prie geležinio statinio, kuria
me jau susirenka moteriszka, 
ir tokiu budu jos lengvai su
sivienys. Taip dūmodamas, 
Franklinas pataisė pirmutinį 
perkuntraukį, tai yra, pastatė 
ant savo na£no augsztą geleži
nį statinį, prie apatinio galo 
Kurio prinėrė vielą (dratvą), 
o kitą galą vielos nuleido į že
mę. Paskui ' pasirodė, kad.
toks prietaisas, (vadįsime mes I Narbuczei 10 Vasario 
jį perkuntraukiu,) isztikro ap- 
sergsti namus nū perkūno, kad 
tokiems namams perkuns dau
gi a u s n i e k o..u ebe pad aro.

(Tolinus bus.)

Treczia prie szalies nutupė.
Brolis prie galvos, sesė prie 

kojų, 
O matuszelė prie szalelės, 
Žėlavo brolis tris mėnesėlius, 
O sesėlė trejus metelius, 
O matuszėlė augintojėlė 
Visą savo amželį.
Broliui paliksu bėrą žirgolį, 
O seselei aukso žiedelį, 
O matuszėlei augintojėlei 
Visą savo turtelį.

Baisi Gadyne
; Keturiose permainose.
' Paraszyta isz atsitikimų 18(>2 ir 18G3 metų.

Marė Simoniczė.

Praneszimas,
Sziūmi1 broliams, priguliu- 

tiems prie ,,Susiv.“, pranesza- 
me, jog seimas atsilaikys 5 d. 
Lapkriczio (Novemb.) mieste 
Sbenandoali‘e. Delegatai bus 
taip geri suvažiūti jau isz va
karo, t. y. d. 4 Lapkr. Ant 
rytojaus anksti bus miszios 
vietinėje liet, bažnyczioje, o 
po miežių prasidės seimas. 
Su gūdone (Jentr. Komitetas.

Dainos.
Surinktos Krupių parapijoje,

41.
Musų brolelis jaunas būdamas 
Dragų n ėl i u pastojo.
Neklausė tėvo nei matuszėlės, 
Klausė vario bubnelių.
Ant žirgo sėdo, į kilpą spyrė 
Balandėlį nuszovė. į

O kam tu sžovei ta balandėlį? 
Naminįka pauksztelį?
Ar tau nebuvo girios lakūno 
Ar vandenyj narūno?
Lakuns palėkė, naruns panėrė, 
Balandėlį nuszoviau.
Ant žalios lankos szale upelio 
Smiltynėlyj gulėjau:
Isz mano veido kraujas tekėjo 
Ten tris roželės žydėjo.
Vai atlėk, atlėk tris gegužėlės 
Isz svetimos szalelės,
Viena prie galvos, antra prie

- kojų

Sze tav broleli paimk rakte- 
, * liūs

Eik į svirną miegoti, 
Kaip tik nuėjau dar neužmi- 

. SaU’ Ateina vyrai kaip murai, 
Iszlauž dureles surisz rankeles, 
Ima manę panevali.
Nuvež į dvarą, kietai uždaro, 
Stato sargus prie durių.
Žiuru pro langą atein per lauką 
Matuszėlė verkdama,
Kinko žirgelius sodin bernelius 
Virgdo senus tėvelius.

I Dėkui tėtusziui ir matuszėlei 
Kad szvura paauginai; 
Žalnierių busu vienok nežusu, 
Svecz szalį kariausu.
Sudiąy mergele, mano jaunoji, 
Dėkui kad palydėjai, 
Daugiau^ jau tavęs neaplan- 

• kysu
Ir meilei nebkalbėsių.
Sze tav-berneli, tūs pinįgėlius, 
Palik jau žalnierėlius.
Narbuczei 13 Vasario, |

Ona Jankaitienė.
43.

Nedėlios rytelį žiuru per lan-

Tiesą perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Žmogystos.
Jurgis liimsza, senovės bajoras pusponis.
Brigida jo pati. * Plena duktė.
Urszulytė giiūinaitė. Marykė tarnaitė.
Pavytas Gvalda v^zioniS, pabaigęs rnoksU

, J politeknįkos, sužiedotims Elenos.
Jonas Miloszas, dudentas universiteto prietelis Gvaldos, 

’ paskui adjutantas vadovo insurgentų.
Petras Angaras, valsczionis, draugas kūdikystės Gvaldos.
Dovidovas, rusiszkas kapitonas.
Govrilovas, pheltphebelis.
Teodoras Gudelis, Si m k ai ežių starszina.
Žibutis, girios vartas.
Pukszta, vadovas insurgentų.
Napolejonas Dolinskis, jaunas bajoraitis.
Rusiszki kareiviai ir insurgentai.
Parėdnės pritaikios žmogystoms.

Permainos:
Namūse Rimszos.
Koplyczioje..
Namūse Rimszos.
Ta vore insurgentų.

PERMAINA I.
(Teatras rodo szvarę seklyczią Rimszos, keletas knjgų ant stalelio).

9

3.

(Elena ir Urszyte, užsiginusios rankdarbiu).
Urszytė. Brangi sesute, iszgiedrink veidelį ir atmesk 

nū savęs tą liūdnumą, kuriūmi žūsti — toksai pritaisymas 
[nepritinka jaunystei.
į Klena. Bepigu tav tą kalbėti, nės szirdelė tavo yra liū• 
sa, kaip siaubiantis dangumi pauksztelis.

Urszulytė. Asz mislyjau, kad meilė dūda mums laimę, 
bet matau jogei atnesza kanczią — kolei buvai neįsimylėjusi, 
tai jūkais musų visi pusžaliai skambėjo, o dabar veidelį tavo 
retai lanko nusijūkimas, liūdnas! kaip isztremta isz rojaus 
dvasia. — Baironizmu (a) savo, tu ir manę užkrėtei, nės dai- 
nūdama jau neszokinėju, o szokdama nedailiųjų — taip mano 
sesute, (bucziūdama Eleną) nustok skleisti apie savo liūdnu
mą.

Klena. (Bucziūdama Urszulytę). O! tu jūkdare — 
Meilė tai didžiausia laimė ant svieto; bet priesztara tam (a) 
Baironizmas yra tai liūdnas pritaisymas, kuriūmi raszė Bai
ronas, garsingas Angį i jonų poetas. Jausmui smarkiausia 
yra kanczia. — Žinoma tav, kad per tris vasaras lankė mu
mis, pargrįžęs isz mokslo kaimynas musų Povilas (rvakla. — 
Isz pradžios mėgstavau kalbose ir draugystėje protingo jau- 

ežerėlį,| nikaiczio, pradėjau prie ję,ilgti, o toliaus su nusiminimu tė- 
Plauksim mudu jauni drauge rpyjau* kad tą vaikiną galingai myliu! — Paslaptį savitarpios 

meilės, nutaurėdami apie aną nei žodžio abudu supratome, o 
kaip kūdikiai džiaudamiesi prajovingomis kvietkomis musų

Bene žaliūja žalias žolynėlis, 
Bene žaliūja žalias žolynėlis, 
Bene atjoję jaunasis bernelis.
Imsu viedružėlį, semsu vande-

Eisu laistyti žalią žolynėlį, 
Po to žolynėlio didis ežerėlis, 
Ant to ežerėlio trys plaukė 

gulbelės
Plauk baltos gulbelės ten per

su gulbelėm.
Narbuczei, Ona Jankatiepė.
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Vakar Povilas isz- 
pritarusi

meilės, neapsakomai buvome laimingi, 
pažadamas meilę savo, praszė rankos rnano^ o asz 
jo paczia būti, žiedais sumainiau.

Urszulytė. Tai ko tu sesute liūsti 1 — esi laiminga, ir 
tokia visūmet busi, nės Povilas yra protingas ir doras jauni
kaitis. —t Asz tavo vietoje linksminCžiaiiSj. dainūcziau ir 
sftokcziau.

Elena. Meilia Povilo, netarerttai esu laiminga, bet szir- • 
dls mano junta smarkų priesztaravimą tėvo, kurs stengsis 
atskirti manę nū mylimo.

Urszulytė. Dėlko taip mislyji?
Elena. Tėvas mano, senovės budo bajoras, prie daugu

mo persenusių nūmonių linksta, o ypacz perdaug brangiu 
kleinotą (lemtumą) bajorystės savo, ir dėlei to nenorės pri
lygti susidorojimui mano su Povilų* kurs kilęs yra isz mu
žikų.

Urszulytė. Gvalda mokslu savo lygus yra bajorams in
teligentams, o už tamsius aplinkių bajorus daug vertesnis.

Elena. Ką veiksi su tais atlaikais klaidingų nūmonių? 
gal ir mes lygei su kitais klystumem, kad gerasis dėdė nebū
tu dąvęs mums augsztesnės apszvietos. Daugumas bajorų 
dar nesuspėjo suprasti, kad bajorystė tuszti pagarsa (titulas), 
o vienas mokslas ir dorybė suteikia žmogui vertumu ir paži
nimą.

Urszulytė. Tėisybę isztarei Elyte. — Nei jokiu budu 
negalim palyginti Povilo Gvaldos, su tūmi nedamokintu ba- 
joraicziu Napoleonu Dolinskiu, kurio kalba ir apsiėjimas, 
neaiszkin augsztesnio iszmanymo ir svietiszkos viežly vasties.

Elena. Dolinskis nors pavirsziais nudailintas, bet iszma- 
nymu savo paveidus yra kitiems akalyczių bajorams, isz ku
rių vienas — ar.atmeni sesute? tvirtino, kad Julijuszas Ce
zaras buvo garsingas Rymo popiežius, o Kopernįkas spaudos 
iszradėjas — (Abidvi jūkiasi). Musų Napoleonas girdamasis 
senų kaip pasaule bajoryste ir dideliais turtais, o taipgi pasa
kodamas divnas naujienas nesuskaitancziam laikraszczių tėvui 
mano, spėjo jam pasidaboti ir jo prilankumą užsitarnavo.

Urszulytė. Gal tėvas ir panorės atidūti tavę Dolinškiui? 
Asz tėmyjau kad ponas Napoleonas labai smailiai į tavę, o dar 
smailiau į tavo pasogą žiuri.

Elena. Ten žiūrinėja, nieko nepelnys nabagas asz tiktai 
myliu vieną Povilą ir jo tik vieno paczia pasilikti noriu. 
Dolinskio negalėdama nei mylėti nei gūdoti, niekūmet jo 
pati nebusiu — geriaus žilų kasų sulaukti arba kliosztoriu - 
je užsidaryti. — Žinau, kad reikės daug nukentėti, bet myli
mam Povilui visūmet isztikima pasiliksiu.

Urszulytė. Nesirūpink! sesute, tikroji meilė viską per
galės. — Povilas pasiliks tavo vyru, ir busi laiminga.

Elena. AJl įkvėpimą geros vilties, dėkui tav miela Ur- 
szulyte. — Szį rytą pūlusi ant kelių priesz motiną, su aszaro- 
mis iszpažinau jai meilę, ir prasziau užtarymo prie tėvo, idant 
susidorojimui mano su mylimu Povilu nesiprieszintu, nabagė 
mamelė, apglobscziusi manę graudžiai verkė, o palaiminusi 
szventu kryžiumi, pagelbą savo žadėjo.

Urszulytė. Tasai palaiminimas motinėlės suteiks tav 
laimę ir nū viso pikto sergės. — Buk geros mislies sesute, o 
dėl įgyjimo linksmesnių mislių, eikim į sodną pasivaikszczioti.

Elena. Gerai sakai, mano Urszulytė, eikim į sodną; gra
žybė kvietkų ir medžių visūmet žmogų palinksmina. (Abi-

UEGYKLĖ 11.
Brigida ir Itimsža.

• *•

Brigida. (Už regyklės). O kur einate^ mano mergelės? ' 
Elena. Einam pasitaikszėžioti mamele.
Brigida. įeikite, eikite dukrelės, khyburiftdamos per 

daug užsisėdėjot. (Įeidama). Uabar bus paranki Valanda^ 
pasikalbėti su Jurasiu, apie Elytę musų. — Nabagytė pražu
dė szirdelę ir nustojo liūsybės — žmonės sako: kad nėra lai
mės ant svieto be liūsybės, o czion ant dyvų įsimylėjusi mę- 
teriszkėfnors netenka liūsumo, bet tankei yra laiminga — sa
kau tankei, o nevisūmet, nės tikroji laimė žmogaus daugel 
iszligų reikalauja. (Žiūrėdama per langą). Szitai ir Jura- 
sius — laikas mums atvirai pasikalbėti. (Szaukia per langą). 
Jurasiau! Jurasiau! praszau cžion ateitį.

Rimsza. (Už regyklės). Einu, mostrodzieju, einu. (Į- 
eidamas). Ką tu man mostrodzieju pasakysi?

Brigida. Sėskis mano Jurasiau.
Rimsta. Gal nori sakyti pamokslą mostrodzieju, tai ver- 

cziau stovėti, nės tada greicziau spėcziau pasitraukti.
Brigida. (Nusijūkusi). Nebijok, szirdele, sziądieh ne

bus pamokslo, tik pasirodavosim apie būvį dukters musų. 
(Abudu sėda).

Rimsza. Tai gerai mostrodzieju, o ką mes iszrodavosim? 
mergaitei laikas imti vyrą, ir gana.

Brigida. Teisybė, bet vyras tai neczeverykas, kurį nusi
avęs gali numesti, dėlto einant į stoną moterystės, reikia ge
rai įsimylėti, ir isztyrinėti szirdį savo, ar galim iszrinktą 
žmogų mylėti ir gūdoti?

Rimsza. Moterystė tai lioterija, kurioje per daug yra 
neiszgrajijanczių numerių, czion nedatirta jaunystė nedūs savo 
rodos. Ot kitkart gėriais buvo kada priaugus Vaikams, tė
vai mostrodzieju! rūpinosi apie iszrinkimą sunams paežių, o 
dukterims vyrų, visiszkai netėmydami isz szokių vaidintuvės 
jaunųjų. ' . . * " t

Brigida. Gal anūse laikūse prievartos, tokia rėdą buvo 
gera, bet dabar, kada kožnas žmogus geidžia turėti liūsą norą 
tais marki prievarta negal būti moterystėje,nės be meilės nėra 
laimės; asz tav Jurasiau atvirai pasakysiu, kad Elytė myli Po
vilą Gvaldą ir pasižadėjo jo paczia pasilikti.

Rimsza. (Pakildamas nū kresės). Kaip tai mostrodzie
ju, drįso mergaitė, be žinios mano pasižadėti.

Brigida. Szirdis yra locnasczia kožno žmogaus, todėl ir 
mergaitė musų turėjo tiesą savo locnastį kitam atidūti.

Rimsza. A! po szimtą perkūnų asz mostrodzieju, duk
ters savo'mužikui nedūsiu. "Kad ir saulė isz vakarų tekėtu, 
tai tokiu pažeminimu kleinoto bajorystės nesutepsiu.

Brigida. Nusiramink Jurasiau.
Rimsza. Taip mostrodzieju nusiramink. Tu su broliu 

savo nereikalingais mokslais supaikinai mergaitę, o skaity
mas tų prakeiktų knįgų užvirszino darbą jūsų; dar tu prita- 
rinėjai.neiszmintingai meilei dukters, ir dransina aną paminti 
po kojų lemtumą bajorystės ir priesztarauti tėvui savo.

Brigida. Mano Jurasiau, tu nūmonėje savo suklydai; ar 
pripažįsti, kad visi žmonės yra vaikais Dievo?

Rimsza. Tai kas, kad pripažįstu!
Brigida. Tai taS) jogei vaikai vieno tėvo visi lygus, d

4*’
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tur būti nevadinsi anūs mužikais, kad jų Tėvas augsztesnis 
yra už visas bajorystes ir pažinimus svieto.

Rimsza. kad tu mostrodzieju tokia protgalvė, tai pasa
kyk man, ar pri pražįsti teisybę rasztui szventam?

Brigida. Žinoma kad pripažįstu, tai kas iszto?
Rimsza. O tai tas! motrodzieju, jogei biblija aiszkei 

garsina, kad sūnūs Japlieto bus bajorais, o sunuę Kaimo, pa
klius į mužikus. į

Brigida. Gana, gana Jurasiau, klaidingai iszguldai rasz- 
tą szventą. ’Maižiesziui raszant bibliją, žodinije žmogiszkos 
kalbos, nebuvo tų žodžių mužikas ir bajoras; tfts vardus su
tvėrė vėlesni amžiai tamsybes ir prievartos, būtinai dėl isz- 
naikinimo tarp žmonių brolystės. Nesugrįžtinai praėjo tie 
nelaimingo atminimo laikai; dabar mokslas ir dorybė iszkėlė 
žmones ant augsztesnio laipsnio draugijos, o vaidingumu tie
sos mužikai yra lygus bajorams.

Rimsza. Blogžodžiauni inoteriszkė! asz tav sakau ver
bom nobile (žodžiu bajoriszku), kad dukters mano niekū- 
met nesudorosiu su mužiku.

Brigida. O asz tav sakau, mano Jurasiau, kad prievartą 
meilės nepergalėsi.

Rimsza. Eik po szimtą kelnių, su savo meile -- esu tėvas! 
pažeminti valdžios mano nedaleisiu, ir dukterį mano sudoro
siu su tikru bajoru, kurį iszrinkau.

Brigida. Tūmi laimingu tur būti ponas Dolinskis?
Rimsza. O ką tu moteriszke prieszais tą jaunikaitį 

gali pasakyti? Tikrai bajoras, turtingas ponas ir pilnas vi
sokių žinių mostrodzieju.

Brigida. Gal jisai bajoras, apie jo turtus nieko tikro 
nežinome, bet kad ponas Napoleonas mažai iszmintingas, tai 
aiszkei matome.

Rimsza. Taip tav rodosi; Dolinskis visus laikraszczius 
skaito, ir didelei numanus politikoje. Apie turtus Napoleo
no nėra ką abejoti: atvažiūja puikiais arkliais, Vidniaus koezu, 
ir žibaneziais sidabru pakinkiais, o pažibėtas vėžiais Jurka, 
dyvus pasakoja musų szeimynai, apie didelius turtus Dolins- 
kio ir pažymimą jo kaimynystėje. Ponas Napoleonas isz- 
aiszkinęs aphektą savo prie Elytės, praszė manęs jos rankos.

Brigida. O tamsta, ar pažadėjai dukterį?
Rimsza. Žinoma, kad pažadėjau, ir sziądien laukiu Do- 

linskio dėl sutarties, o taipgi dėl parodymo popierų jo bajo
rystės.

Brigida, Vertę tų popįerų vargiai tu pažįsi, nemokė
damas rusiszko raszto. »;

Rimsza. Nu jau mostrodzieju! kad negalėsiu susekti, tai 
parodysiu popieras deputatai Sirevycziui, kurs apie tūs daly
kus gerai nusimano.

Brigida. Apsiėjimas Dolinskio, rodo didelį neiszmintį; 
nės neužtarnavęs, prilankumo mergaitės, apreiszkė aphektus 
savo jos tėvui kas link turtų ir pažymimo, tai apie tą pla- 
ežiai Dovydas raszė: Jurka įmokintas niekus taužyja, o tu 
nori atidūti dukterį bė jos pritarimo.

Rimsza. Gana mostrodzieju tos bobiszkos priesztaros, 
asz žinau ką darąs.

* (Toliau bus).

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA SIIANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
' UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS BAUI8TB0.

(Tąsa).
*

Tai bedarant d. mistrui, kuningaiksztis Mozūrų Kazi
miera, nuteriojęs .baisiai baisesniai visą kuningaiksztiją Bičiu
ko, į paczią pilę įsilaužė ir visą tą krasztą užėmė. kad tūm 
tarpu Jaugalius su visa galybe Lucko pilę vėtravojo, bet jog 
Styra upė yra didi skardūta ir vingurta, todrin negalėjo taip 
veikei Lenkai prie vietovės prisiartinti, užvis didesnei nū to, 
jog Lietuviai visas valtis ir plūstus į antrapus upės buvo per
kėlę. Vienok visudrąsiejie Lenkai, perplaukę per upę, sarg-
tį Lietuvių Dzblaszkė ir valtis bei plūstus apent į antrapus 
sugrąžino. Tą matydams Svidrigalius, liepė vietovę uždegti 
iki Lenkams neįsigrudus, o pats su savo kareiviais paezioje 
pilėje užsirakino, kurioje perdėjęs Jurszą, vyrą didei narsų ir 
sumainantį karėje, pilės vyru, kuriam palikęs vieną dalį ka
reivių, su antra pats sav kelią adarė per Lenkų eiles, vilda- 
mas, jog Lenkai įžagę grobio ir dėl bjaurumo kelio nebgrusis 
tolesnei į krasztą, o pats tūm tarpu rasi galės sukelti Lietuvių 
kariauną. Svidrigalius surinkęs skubinai kariauną, traukė 
kūgreieziausei priesz Lenkus, kurie jutę jį ateinant lig laikui 
pasitikę laukė jo. Susigrūmę szale mažne ties pat Lucko 
pile, musza buvo ilga ir maringa, czionai Lenkai pergalėjo. 
Lietuvius, noris ir paežių tenai didės daugybės krito, tacziaus 
visa garbė Lenkams teko nū to, jog Lietuviai isz karvietės 
atsitraukė ir du garbingu Lietuviu Gosztautas ir Rambūti, 
pražilusiu vyru karėse ir ūkės durnose, kliuvo toje muszoje į 
nagą Lenkams, kurie su jiedum tarėsi jau visą Lietuvą savo 
rankoje turį.

Jaugalius pailsinęs truputį savo kareivius, ėmė vėl 15 
dienoje Liepos mėnesio į Lucko pilę griautiesi, kurios jau mu
rai daug vietose gulėjo iszversti, o stakusiaueziūsi ardymai 
praardyti taukszojo; bet ir taip kiek kartų Lenkai grudėsi, 
tiek kartų buvo atremti nū Lietuvių. >Nės jog skylės sienose 
buvo perdaug didės ir tankios, jog Jursza, nebįmanydams ką 
bedaryti toje rustoje dienoje, padarė ant trijų dienų su Len
kais paliaubas, tardama jiems, jog tūm tarpu teirausies su sa
vo vyresniaisiais, ant kokių iszlygų pilę galės jiems padūti, 
bet dažniaus darė tai, idant tūm tarpu savo kareivius nuvar
gusius pailsintu ir skyle*. murūse užkimsztu; bet praėjus ra- 
kui paliaubų, atkunta apgultiejie ir abi pusi su visudidžiausia 
narsybe, griebia ginklą ir ima vėl pjautiesi, ne grumtiesi su 
neiszsakoma aitra, jau papilė kūnais žmonių ir žirgų it mal
komis užversta niūksojo, o visukantriejie badu stipo, bet 
Lenkai ir su*tokia narsybe kariaudami niekaip negalėjo įsi
gauti į' pilę, noris dieną ir naktį beperglitos laužėsi. Ant 
galo nebstengdami Lenkai benuveikti pilės, ėmė rugoti ant 
savo karaliaus už paliaubas, tardami, jog jis dauginus taupo 
savo brolį nekaip Lenkų ir jų ūkės skundžia. Bet jū ilgyn, 
jū didyn guro apgulėjų kantrybė, užvis giltinė raustė didės 
daugybes Lenkų,, vienus ligomis, kitus, kaip sakiau, badu: 
kaipogi nuteriotame kraszte nei sav dūnos, nei paszaro asz- 
veiniui nei nū kur nebgalėjo begauti.

(Toliaus bus.)
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Patarles
Veidas tavę iszdfts 

piktą darysi.
Verkus žadėjimas yra yda.
Velnias tevergauja, ne žmo

gus.
Versziu nebliovęs nė jau- 

ežiu nebaubsi.

raszo:

Lietuviai Lietuvaites!
Luzernės draugystė vardai 

S.S. Petro ir Povylo isztaiso

d. Spalių mėnesio 1895 m. ku
ris bita laikomas ant M. Pa-

a

.ciukonic^ salės.
liai ir ‘seserys!
tos dienos ir atsilankykite ant
taip puikaus pasilinksminimo.

Tikietas tiktai —25 centai.

Užtaigi bro 
neužmirszkite

AT" y rai!
BALIUS1 BALIUSI

j

Vienybe
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
ietuviai, katrie gauna dau

giau ir daugiau kostomerių 
cožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardūdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma-. 
skinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą 
ir graž\| abrozėlį dykai. Ad- 
resavok taip: Kelpsch, No
reiko <fc Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

Bus keliamas 22 dieną Spali
nio (October) 1895 mete, ant 
naudos draug. szv. Kazimiero, 
atsilaikys ant salės Armory 
Hall Pittaton, Pa., ant kurio 
yra meilingai užpraszomi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės vie 
tiniai ir isz apielinkių mieste
lių. Muzykė bus pirmos klia- 
sos,rėžsz tikrai lietuviszkusszo* 
kius. IJžpraszo Komitetas.

Pajieszkojimai
Asz Pranas Linkis pajiesz- 

kau savo szvogerio Adomo 
Kairaiczio,nės turiu labai svar
biu dalyką į jį. Užtaigi, jei 
kas isz brolių lietuvių žinotu 
kur jis randasi, arba ir jis pats 
tegul atsiszaukia ant szio ant-

Frank Link
Dalton, Mass. (44)

Apgarsinimai.
— Isz Chicago*. Czionai 

lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 

Velyjame visiems lie-

»

15c.
5.

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

Isz po budelio kalavijo1!? Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

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

ir ant jų reikalaujant) atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Kyino Ciesorių, historije isz lajko 

80 ct.,, ,, ponawojlino Nerono
Pujkus apraszyinaj tikru (itsytikiinu Ibz 

,, „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnikas angelakoa kalbos neabdar.

a

40 ct. 
$1,00 

abdarytas $1,25. 
p;„ $1,00. 
,, $1,50 ct.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba Szaltinla dangiszku skar 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės i.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
150J*saimu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 76c. 
Istoriszkos doasiszkos Įtalpos knĮgos, 
Gyvenimas Vie«zpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwenczlanslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supulkels apdarais
Gywenimaj Szwentujn, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
dalis už kožnų dal) po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knĮgos soietiszkoi 
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus ( Vilniaus 

džlakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime butt dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkalanft pat 

krikszto Lietuvos

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

1.00c.

Žiponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kunlgalksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ■„ 

KnĮgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ ,,
Vltolioranda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
DŽnelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodss — —
Tėvynlszkos giesmės —■ —
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro Armino rasztal — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczto, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo
Historije apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 20c. 
Pajudlklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvMėje pagal

>»

65C.
10c.

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

15c.

vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai nehiųlks 

Pasaka apė Szaltabuęlus (j&klngA) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ ' „ „
Valkų kntngelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztlnįkų 
Senis M ak rick as 
Vakaras Tilviko pirktelė
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis
Szlaulėnlszkio Senelio") 15c. Į Pujkus apraszymas apie Lletuvų

Moksliszki rankvediiai ir ninaida Rinaidtnas „ „
Sehowee apraszymas apie Duktory

kitokios kn^gOS n n Pilypo Karojwlo 50 ct.
Knlngadėllszsimoklnimo visasvietlnėe kalbos 15c Į Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Apie buwimu Dlewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotis 
Pamokslai' apie trusų 
Talmudas Ir musų žydai 
Szkala su kalba „ 
Prieszanszris „
Kaip (gyti pinigus ir tortų 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų ą 5c.
Pinai ir Jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.

Į Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Į Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
I Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

{uairios doasiszkos knĮgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Pillotea arba kelias ) maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,

i Kas yra grlekasl „ ,,
Nekaltybė „ „
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dat; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Sumenijų nuspakaj|tl ,, 
Vadovas | dangų ,, ,,

Į Pri si gatavoj linas ant smerczlo ,,
Draugija dėl duszių ,, „
Ltetuviszkos mlsztos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dil partapijono. 
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 40c. 

į Paoeikslai [abrozai\.
Kražių skordynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllal sn maldelėmis po 5centus.

♦i

tt

5c.

»»

lr

1.25c* 
10c. 
10c.

5c. 
5c. 

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

15c.

20c.

15c.

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

5c. Tykratejsybe isz Suwaiku gubernijos 
15c. 8zwlesa Dlewo ,, ,, ,, ,,
5c. Į Titkus Persų Karalius, „ ,,

Užsystanawik ant to geraj ,, ,,
VVitaslr Korynua historije isz lajko persekiojimo 

Bažnycztos 8. per Deoklecijana 95 ct.

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

15c.

10c.
10c.

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

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

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

10c. 
5c.

30c.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Siinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamae už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija bu žiamlapiais ,,
LietuvlflzkoB Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

į Žemalczlų Motiejus Valancztauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, „
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybų 

žydo ir piktų augynlmų wajku
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgrlovimas Kauno 

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

Historije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ . „ atsitikimai

įlįstoriję isz laiko Francuzkos 
,, ,, vainos Afrikoj'

1,00.
50 ct.
200c.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct.
$1,00.
20 ct.

$1,00.

25c.

10c.

30o

i Pigiausia Lietuviszką krautuve 
visame mieste.

Galima gauti, perkant tik
tai už pinįgą:

Polka dot geriausių miltų už $1.05
Kvietinių peczėtytų miltų
22 svaru cukriaus už
Kumpio svarą už
Sūdytų laszinių svarą už
Rūkytų laszirrių svarą už

4 svarus polish sausage — 
arba l svarą už

svarus geriausių taukų — 
arba 1 svarą už A*

7 dėžes Sardines
1 dėžę Salmon —

4

1.00
1.00

30
8

30

.10

8 C.
104

c.

M. Barti kowsky,
252 East Market Str.,

Wilkes-Barre, Pa.
4-tose duryse n ii Stegiuaierio 

Bravoro.

DUTlfill’ OcviaiiMias Elgin
• Laikrodi! is su Icnciugiliu.

Atsiųsk Hzltų apgar
sinimą hu savo pilnu 
vardu ir adresu o įneš 
tav prisiusime gerlaueį 
Pigiu Laikrodi- 
IĮ su Lenciugiliu 
dykai dėl peržiūrėjimo.

Lukszlai yra czysto 
aukso 14tos prabos, 
hh primaiszytu metalu 
kuris jam prldfida dru- ? 
tylių ir geriau iszrodo 
ne kaip už, $10 laikro- " 
dėlis. Viduriai yra go
riausi Elgin, gvaranta- 
vojanil ant 20 metų.
Lenciūgėlis dailus pa- 

auksiitaH ir pardavinė
jamas pas dziegornįkus 
po $3.50. ( Peržiūrėk 
nuėjus ant express ofll-

co tų viską, ir Jeigu atraki vertu tų pin|gų, tai už
mokėk tų menkų sumų Įr laikrodėlis su
lenciūgėliu bus tavo savasczla.

DIAMOND WATCH CO. i
L. Box 508. CHICAGO HL

15 - 1. 90.




