
Kaipo rodos isz žemės

susi-

Ale kaip 
matome mus broliai jau ne 
miega ir nelaukdami pakol 
maskoliaus valdžia pradės žy
dus guiti czion patys kaip tik

to nesuprantame, tai nors ant 
Negalima taipogi nėpasi-lkitų pamokinimų neuždary- 

kim ausų savo....

I Idienai jie tebegyvena; ,,kaga-

Num. 45. Lietuvininku
mus broliai, tai lenkų ar mas
kolių sųdraugai, norintiejie 
subjaurinti vardų musų.

Matant tokį kylimų musų, 
labai geistina but, kad mes 
tankiau paraislytume apie sa
vo nekuriūs labai nepagire-

Turiu už reikalų praneszti 
gūdotiniems skaitytojams 
„Vienybės“ jogei sziame nu
meryje nepatalpiname jau 
„Lietuvos Istorijos“, dėlei ne- 
pristatymo rankraszczio.

negirdėti ? ! -
— Apie t^i kad pas mus 

szimet vaisei užaugo ne per 
kaip, tai gana gerai jum žino
ma. Rugiu menkai, avižos, 
miežiai, žirnei, beveik suvis 
prapūle o ir szienų mažai. 
Pertai žmonės didelei susirū
pinę. Kaip bus perleisti me
tai, kaip bus per žiemų iszmai- 
tįti gyvulėlei, kiįriūs jau dau
gelis kaip galėdami mažina 
gabendami į turgavietes. Isz 
tos priežasties, ir jie atpigo. 
Arklei pamokami tiktai tie, 
kų tinka į Prusus, o darbinį- 
kai suvis pamotu parsidūda, 
ale ir tai ukvatnįkų prie pir
kimo sunku atrasti.

Paskutineme laike žmonių 
viltis tame dalyke daugel su- 
sistiprino. Gražus szilti orai, 
esantiejie sulyg sziūlaik, daug 
jau paszaro užvadavo,, o jeigu 
da Dievas palaikytų kokes 
kėlės sanvaites tokį orų, tai 
baimė su paszaro isztekimu ir 
suvisu prapultų ir gyvulei gal 
vėl savo prekybo pasiliktų. 
Vaisius ant bulvių tai kaip

i visur ko geriauses.- 
Daugelį vietų žmonės nė ne
pamenu kadų tiek prisikasę 
kai Į) szį metų, o pertai žmonės 
apie maistų dėl savęs ir per
stojo bėdavoję.

Ir isztįkrujų sziometinis ru- 
dū tai ir da nepamenamas.

PlfMili, Pa., 5 LajMii.h....
Kaip matėte isz įtalpų pe-j draugystė tokia), 

reito numerio „Vienybės“, jau 
mus broliai Lietuvo. gana gra 
žiai susipranta, kad žydai per 
daug yra sugramdę jūs, per 
daug iszsiurbę kraujų jų irI kur prigriebia grumdo ir stu-Iraus apsiėjimus, o jeigu patys 
dėl to kaip tik kur prigrieb- rae žydelius, 
darni gnaibo ir kožnam pra 
gurne stengėsi parstumt) jūs,[džiaugti, matant rūpestingumų 
nės pakol jie prisikels, atsis- musų brolių apie savo iszga- 
toti paežiam ant tos vietos, nimų.
Kaip patėrayjora ar tai mies- iszdygsta tai ten, tai kitur baž- 
teliūsėTar bažnytkiemiūse ban- nyczia su visa parapija, do užvesti krautuves, ar taip dedanezių tankiausei isz mažo 
kokiu amatu užsiimti; kurį būrelio lietuvių, užlaikanczių- 
priesz tai daugiaaše žydelis 
buvo ąpėmęs. Žydai mat 
taipjau neužkenczįa, ale jau 
patys mato, kad per mažai 
spėkų turi, idant sulaikyti tai. 
Bando griebtis ir prie kitokių 
iszmislų, paperka per pinįgus go, 
vyriausybę, kad kaip nors isz- norėdamas pagauti į nagus sa- 
rastu ant lietuvio sziokę ar vo, — skubriai leke, idant už
tekę kaltę ir atstumtų musų sislėpti nū budelio savo; taipo-1kelti.

h-
Maskolius visokiu pragumu 

stengėsi naikinti musų szven- 
tinyczias, bet jos bėga nū jo 
subjaurintų rankų, nekaipo 
balandėlis prispirtas nū vana- 

kuris užklumpa ant jo,

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų rėdybos. 

Dienų 7 Spalių mėn. buvo lai
dotuvės Slavikų prabaszcziaus 
kunįgo Vinco Dvaranaucko.

Puskutinem laike tapo per-
' . Vikarijuszas par. Pun- 

brolį; kaip tai žydai pasielgę gi ir musų motima bažnytėlė sko, kun. Pilnis Szkema ant 
su vienu • isz Sintautų, kuris bėga nū piktadėjo nagų ir vikarijuszo į Kalvarija, o isz 
pereitūse ir sziūse metūse pra- jieszko sav patogios vietos, Kalvarijos į Punską perėjo 
dėjo prekiauti su 
Nusipirkęs po keletu žųsų vež-

* davo į Prusus ir ten pardavi
nėdavo; žydai mat pradėjo jo I vaikelius, czion jų su didžiau- 
neužkęsti buk jisai nū jų dū- 
nų nori atimti.
niekaip pribausti su maskolių 
vyriausybe, sutarė pakirszyti 
priesz jį Prūsų žandarus. 
Kada jisai vienų kartų nuvy
ko su savo nauda į Pilkalnį 
(Prusūse) priėjo prie jo žan
daras ir liepe jam važiūti at

žųsimis.l kur nesiektu jau persekioji-1 kun. Jonas Katylius. Kape- girdėti 
mai maskolių. Sziczion Ame- 
rike atranda ji savo mylimus

lonas parap. Garlevos, kun. 
Pranis Jaksztis ant vikariju- 
szo į Gražiszkius - o Gražisz- 
kilį vikarijuszas, kun. Vincas 
Kravczinskas tapo paliktas 
ant loskavos dūnos, kaip tai 
paprastai žmonės kalba, be al
gos.

— Kaime Podpiliokalnįūse 
Kalvarijos valscziaus ir pavie
to, ukinįkas Sakalauckas, ant 
savo lauko pakrantėje rado 
kaulus ir* mėsas szviežei nu
luptų ketvertos arklių. Ark- 
lei tie žinoma tapo nulupti 
nTrktįes laike ale kas jūs nu
lupo irkėno tie buvo arklei, 
tai da su lyg sziū lai k niekas 
nežino. Visų ketvertos arklių

gildės. Nežinodams ką dary
ti sugrįžo į Szirvintų (taipogi 
Prusūse) ir czion pasiklausė 
apie tai žandaro jam gerai pa
žįstamo: nė jokios tav gyldės 
nereik atsako tasai.

se gūdone priima broliai mu- 
Negalėdami sų ir norins nyksta ir mirszta 

Lietuvo, naikinamos maskolių 
szventatarniais, dėlto sziezion 
su neiszreiszkemu greitumu 
vėl isz naujo atgenja.

Bet jeigu da mes sziųdien 
nekuriose vietose neturim ge
rų ganytojų savo, tai galime 

r gal, ba sako neturi tu ant to vilties, jogei ne poilgam ne 
I bus progos ir tam dalyke. 
Yra jau ir-dabar keletas su- 
prantanezių gerai savo pa- 
szaukimų, bet jeigu nekurre 
paklydę isz kelio teisybės, tai 
galime jau sziųdien sakyti, 

Mat kų žydai nesumislyja! iri kaip užims jų vietų tikri mu- 
kaip valdžia netik maskolių, sų broliai, nebus to daugiaus, 
bet kaip matom ir Prūsų bau- ba szirdingai mylėdami mus 
džia musų brolius. nenorės savo nedorų pasielgi-

Valdžia maskoliaus jau senei mu traukti mus į pragaro nas- 
mat renge iszvyti žydus isz ne- rus. Betįeigu hekurie isz jų 
kurių vietų, kur jiem negali- linki mums sziųdien tų, mes 
ma yra laikytis, ale ir po sziail tikrai matome kad tai ne yra

lijiio mėn., o da sufyg sziū
laik, galiu sakyti, kad da ge
ros szalnos nebuvo. Orai szil- 
ti gražus nevat ir nakties lai
ke. -

— Apie tai kokius atsitiki
mus, tai menkai te girdėjau. 
Kalvarijoje dienų 27 pereito 
Rugsėjo mėn., vakare apie 10 
valandų, rado bekybantį žyde
lį. Ar jisai patsai korėsi, ar

buvo žydų szventė „nesztinė“) 
galas jį ten žino. Ant laimės 
dėl gyvasties to žydelio užspė
jo jį dar neužtrosžkusį, virvę 
nupjovė ir atgaivino.

Tų paczę naktį buvo vėl 
vrapūlus isz dvaro Karklinisz-

butą kaustitų, nės prie nagų jį korė kas kitas (ta naktį mat
visos padkavo^ tebebuvo. 
Kiti mena kad tai darbas ko
kių arklevagių, kurie neturė
dami gal kur pasidėti su jais, 
iszvilko isz marszkinių ir pa
sinaudojo isz jų skurlį. Toki 
darbai da sulyg sziūlaik bųycT
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* Vienybe
Matanzas, netikėtai sutiko su 
2800 Hiszpanu kariumenės. 

litauckiutė, duktė valdytojaus Ant rytojaus, dienai ausztant, 
to paties dvaro. Mat mergszė pastatęs dalį savo kareivių 
turėjo norą pereiti į katalikų!tankumyne (cze esanezių) 
tikėjimą, o pasirinkus gerą j krūmų, pats su likuseis, gru- 
valandą kada tėvai buvo isz- 
kelevę ant tos szventės į ar- 
cziausę szkalą prasiszalino nū 
jų. Tiktai atsirado vienas 
azios gadynės Judoszius žyd 
bernis, ukinįkas isz Karužų I Pasijutę tarp dviejų ugnių, 
kaimo kūrinai neva paėmė tą Hiszpanai pamatę jogei veltu 
merginą pas save dėl paalėpi-

* mo nū žydų, o gavęs nū jų ke
letą .rublių atadavė atgal į na
gus jūdbarzdžių!

Iszkada tiktai ką pirkikai 
nedavė nevieną pinigėlį sida
brinį, ale užmokėjo popieri- 
neis, o gal tasai Judoszius szių 
dienų ir butų pasekęs pėdomis I kė expedieije pulkaun. Carillo 
savo patrono, 
ganytojaus!..

— Brazave, Kalvarijos vals- 
cziaus, pasimirė nū szkarlati- 
nos, 20 metų vaikinas Belec- trolius Read jau daugel per- Ino broli, esiu s. Petras, 
kutis. Nū sraerties jo, toji Ii- leido linksmiau ir spakainių I raktai mano“. „Tada 
ga prasiplatino visam kaime Į metų amžiaus savo, 
ir renka mažus vaikus kaip 
grybus.

kių, Kirsnos valse zi aus, Kal
varijos pavieto, žydelkaitė Pi-

mėsi ant Hiszpanu. Ilgą lai
ką nė ta, nė kita pusė nelinko.

Ant galo visai netikėtai už- 
pūlė ant Hiszpanu dalis už 
slėptos kariumenės Maeco.

jų bus tikrai — dėlei neapsa
komo piktumo Anglijos, ma
tant tokį mus judėjimą.

„Nelabai mes nė nenusigąs- 
tume (sako toliaus tas pats 
laikrasztis) greieziau prisi
trauksime prie savęs Kanadą. 
Mes mažu ir per 20 « metųne- 
pakeltume priesz Angliją ko
vos, ale kaip nužiūrint ant 
jos, tai beveik kožną valandą 
galim viltis to“.

na nū kun; Liudviko Augusto 
isz Sachsen Hoburg ir kunį- 
gaiksztienės Brazilijos Leopol
dus; užgimė 1866 m. mieste 
Rio de Janeiro*

Pasiuntineis Brazilijos Lon
done abejoje apie tai kad but 
nors koks pamatas? kas link 
tų mielių, ant,. kurio galima 
but pasirėmti. ;

. ----  Nž 4/
— Santeayo de Cuba, (via 

Key West). 1 Lapkriczio kai- 
nflse Escandel atsitiko ^jnusz- 
tynės tarp 400 Kubieczių su 
apie tiek jau Ispanų. Maiszti- 

j nįkais valdė broliai Ouintono. ( 
- Po kelių valandų nestojen- 
ežio muszio, ant galo paga
lios Hiszpanu kariumėne me
tė visus savo ginklus ir pali
ki kubaniecziams visą savo 
abazą, dūmė į arti esanezią me
de ir ten užsislėpė; , apie 40 
hiszpanu krito ant vietos m u- 
szio. O kaip prie hiszpanu 
kariumenės, nėra geros prie
žiūros tai daugelis ir isz taip 
ligų numirszta, labjausei jų 

Lmažinasi nū atsiradusio da
bar czion drugio.

— Isz Baltimorijos. Baž- 
nyczioje SS. Szudies V. Jėzų- 
so Cantone, nekuria žmonis, 
ant pažiūros, labai kareztai| 
meldėsi. Pradėjas nū‘7 ady- 
nos isz ryto, klūpojo ir meldė
si per 8, 9 ir 10 adyna. Ant 
galo zakristijonas, patėmijes 
jį ir norėdamas jau uždaryti 
bažnyczę, priėjęs prie jo 
klausė: ar ilgai da jisai nepa- 
baiks maldos savo?

— San.Fransico, Col., Ka- Į- O ansai atsako: „mielas ma- 
i sztai 

__________ . „Tada zakris 
tijonas paszaukė policijanta 
kuris pridavė jį į neiszmanė 
lių namą.

jie prieszįtus ir palikę apie 
800 kritusių tam muszyje, 
kleipi sav atgalios. Kada 
apie tai daėjo žinios iki visų 
kubaniecziu apėmė jūsius ne- 
iszreiszkemas džiaugsmas. Ži
nios iszsiplatinusios apie tai, 
buk į Kubos prieplaukaa tplau-

pardaviko Isz- susidedanti isz 48 kareivių ir 
.... poros armotų - pasitikrino.

Iszvaževęa nepersenei su pa
po kaimą pasklido!ežia ir , dukters savo, kurią 

•s su burtais, buk dėl- szirdingai m..v. (bet ne tė- 
Beleckuti pakavojo su vynės meile) į pamare, kad 

keturirni kiszeneis (kelinėse ir kaip nors permainyt savo die- 
bruslote po du kiszenius bu- nos darba. Ilgai vaiksztinėjo 
vo) tai dabar dėl to žmonių jisai pamareis, gaudė žuvis ir 
vaikai mirsztA, o toliaus mirs taip nepasijuto kaip ir vaka- 
ir suaugę žmonės ir kad ne- ras jau prisiartino. Jau rodos 
trukus viso kaimo žmonės isz- buvo besirengiąs ant namų ir 
įnirs. jau ėjo su savo paezia ir dūk-

Tįkintiejie į burtus keta eit tere prie netoli stovinezio ve- 
ant kapinių, iszsikasti naktį žimo ale apsistojęs užsimislijo 
kūną Beleckuczio ir nupjaus- sugryžo atgal ir užlipęs ant 
tyti kiszenius, idant, žmonės auksztes Ūlos pakrantė mariu, 
paliautu mirę. Mat kokių iszszove į tą puse kur stovėjo 
žmonių randasi da tarpo musų! I jo duktė ir pati iių iėzgėres

V A. Žviedras. ankszcziau sutaisytos, truciz-
nos, pūlį į marių nasrus.

Jau tas turbut daugiau ne
su grysz !

.........   • IIIIMO > > W I ----------------------------

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Isz New York. Pagal 
žines, daeinanezias isz Kubos,Irasztis „Evening Moitor“ ku- 
maisztas kubaniecziu su Hisz- rio valdytojom yra senatorius 
panų valdže už liūsybę, ir po Chandler, piesze apie szitoke 
sziai ‘dienai nepasibaigė. le naujiena - 
nerolas Maeco,
3,000 kubaniecziu į apygardos [Anglijos ir Suvienytų Vaisti-

— Concord, N. H,

„Musu ateinanti 
pribuvęs su I karė su Anglija“. Karė tarp

— Chester, Pa. Nekuria 
isz gyventojų szio miesto Do
vydas Heard, užsirūstinęs ant 
savo paezios, pradėjo ją visaip 
plūsti. Sūnūs gi jo 21 metų) 
jausdamas gailesti prie moti
nos savo, bandė užstoti už ją. 
Tada tėvas pradėjo jį visaip 
iszmislyti. Sūnūs, turėdamas 
didelį piktumą,ir szirdingai už
gautas nū tėvo, paėmė re vol • 

Į verį ir su keturiais szuveis 
smarkei pažeidė tėvą savo. Už 
tokį jo darbą tapo paimtas į 
nevalę.

P. Dovydas Heard pagul-1 linijos idant jis butų paleistas, 
dytas yra ligonbutyje. ' Kada policija ant to netiko^ 

I —----- gauja prieszinįkų iszvertė du-
) Rio de Janeiro, sostapilėje ris kalėjimo ir norėjo jį iszsi- 

Laik- Brazilijos pasklydo garsas, vesti drauge su savim. Kas 
buk kunįgaisztis* Pierre Sach- žin-kas butu toliau buvę jei 
sen Koburg norys atgaivyti | polici j an tai nebūtų, keleis szu- 
monarhiją. <

Sądraugai jo užmanymo vi- 
sokeis keleis stengėsi suremti 
pamatą dėl to. Pierre paei- [kovo daėjo sekanti žinia: į kai-

— Tiffin, O. Vienas isz 
gyventojų virszui paminėto 
miestelio Schulz, norėdamas 
nekurį S. Martin aresztavot 
už tai, buk jisai visai be jokio 
reikalo sumuszė kokį ten vai
kiuką. Nuėjės pas jį į namus 
su keleis polici j autais norėjo 
iszpildįt savo mierį. Marty
nas nedaug ką mislydamas 
paėmė revolverį, ir užmuszė 
Schulza. Policija vienok jį 
aresztavojo ir nuvėdė jį į ka
lėjimą. Draugai Martino da- 
sižinoje apie tai, reikalavo po-

veis, iszsklaidę maisztinįkus.

— Isz Maskoliuos. IszWit-
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Lietuvininku
kaip atsiminė kad, (jei tiktai 
vienai žinomoje skrynutė), yra 
užslėpti pinįgai, ir bijodama 
kad kas jūs kokiu nors budu 
neužtiktu, susimislijo iszimti 
jūs isz ten ir kitur paslėpti.

Iszėmus isz ten nuneszė į 
koke ten kamarą įkiszo jūs 
į sienos plyszį. Būdama jau 
senatvės metūse ir turėdama 
silpna galvoje atminti užmir- 
szo apie jūs visai. Po kiek 
laiko atsiminė apie savo nau
da ir norėdama pasidžiaukti 
senei nematytais pinįgais, nu
kiūtino jūs paimti ir vėla pa
sidėti į senąją vietą.

Bet kas cze yra, ar jau už- 
mirszau kur pasidėjau, sztai 
rodos szita vieta tur būti, o 
nematyti! Taip sav sznekė- 
dama jieszko ji, žiūrinėja pri- 
sikiszus, ale kad kas but, tai 
vis nėra. Ant galo randa jūs 
kopustinem inde, ale kad kas 
butu nors kiek panaszu ant 
pinįgų, tai jau ne (pinįgai bu
vo popierinei).

Mat ką daro toks apsižiu- 
rėjimas.

O kaip nuklausant nelabai 
mažai nė butą tų pinįgų, ba 
jau per ilgus metus daugino 
jūs, pridėdama po nekurę dalį.

— Warszawa. Mieste Liub
line pereitose dienose bilvo 
baisei didelė vėtra. Katedros 
bažnyczioje tū tarpu atsipro 
vijo miszios, kaip užėjo ta vėt 
ra. Sunkė blėta denktas sto 
gas - neiszlaikes viso piktu
mu vėjo, sulužo ir krisdamas 
žemyn pralaužė sklepavones 
lubų. Isz taįp didelio iszgas- 
ežio žmonės bėgiojo kur kas 
sumislijo ir grūmėsi per duris. 
Per tokę didelę daugybę svie
to durys užsikimšo lendan- 
czeis, o plytos krisdamos dau
gel svieto užmuszė į smertį, o 
kitus baisei pažeidė.

— Ateinantį pavasarį pra
dės daYyti geležinkelį nū Grod
no iki miestui Augustavui Su
valkų rėd. Taippat darys ge
ležinkelį nū miesto Kauno iki 
miestui Baltstogei, ir nū Ura

mą Studziencą pereitose die
nose vakaro laike atjojo trys 
maskolių parų beži nei sargai 
(abiesczikai). Įsilaužė į na
mą p. Wavrzinskevyczienės 
apie 10 adyna vakarop, užmu- 
szę ją paczią ir slūginę jos. 
Kita gi da jaunesnė mergina 
taip gi sluginaitė palindus po 
patalais savo gūlį, nudavė 
esanti negyva ir tūm tiktai 
iszsi sergėjo nū baisių žmogžu
džių. Ant galo tie tikri mas- 

w koliaus tarnai, uždegė namus, 
° pinįg«8 pagriebę sugrįžo vėl 
tikrai ir teisingai pildyti tar
nystę savo.

— Valdže Maskol i jos keti
na uždėti užmokesnį (akczyžę) 
ir ant vyno ir medaus. Kož- 
nas katras tiktai norės pardū- 
ti sziek-tiek vyno ar medaus 
turės pirmiaus užmokėti val
džiai tą mokestį. Valdžia ant 
tų daiktų padės banderole. 
Didumas to užmokesnio bus 
paskirtas, nū, gerumo vyno ar 
medaus.

— PetropiU. 29 Spaliaus. 
Maskoliszkas laikrasztis „No- 
voe Vremia“, dūdaszitokį pra- 
neszimą: karalius Korėjos jau 
apsipacziavo ir kaip danesza 
tas pats laikrasztis jau „da 
capo“ apgarsino savę ciesoriu
mi visos Korėjos.

Nekurtos isz vieszpatysczių 
padavė protestą priesz tai.

— Petropilė. Įpėdinis Ro- 
sijos caro Jurgis kas sykį eina 
szvakyn. Jau ir isz savo gū- 
lio sako negalys atsikelti.

— Pet/ropilis. Apie 14 lai
vų iszsiųsta į Port Arthur. 
Į Pekiną Rosija iszsiuntė per
žiūrėti savo finansus, 200 ka
zokų paskirta yra sargais isz 
siųstųjų. Isz Nerczinsko isz
siuntė kelis szimtus kazokų 
dėl apūstymo Manžurijos.

— Isz Siedlecko. Kaime 
Opoliu, paviete Lukovu buvo 
sekantis atsitikimas. Nekuri 
moteriszkė, rengdama baltyti 
savo namus, pradėjo viską kas 
buvo stuboje neszioti laukan. 
Viėką jau buvo isznesziojus 

nų ketina pąilgyti geležinke
lį iki m. Suvalkų. Bus pabu- 
davoti geležinkelei Suvalkų 
rėd. - nū Alitaus iki sodžiui 
Szestavo eis*per miestelį Sim
ną, nū Szesztakavo dalysis į 
dvi szakas-yiena į Grajavą per 
Szestakavo, o antra pro Liudvi
navą ir Senapilę į Mauruezius.

Iszs ląstas antrą kartą.
Jonas Sarkovicz isz kaimo 

Grzybovic, vai. Oględov, pav. 
Stopnicko, buvo statytas 
priesz tiesdarius, tiesavietė 
Kielecko. Jonas Sarkovicz 
už deszimtį * metų priesz tai 
buvo iszsi ųstas už užbeldima 
savo paezios į Siberiją. Ale 
kaip jau žmogus labai senas, 
buvo atvalnįtas nū sunkių 
darbų ir tikt taip paliktas ant 
liūso apsigyvenimo Siberijoje. 
Ozion jisai susipažino su ko
kia tę Prasalkova isz to paties 
kaimo. Prasalkova buvo isz- 
siųsta už nugai avimą savo vy
ro. Sarkovicz sutarė su Pra
šai kova apsigobti. Bet kun. 
Irkucko netiko ant to. Tada 
jūdu susiriktavo sav vežimėlį 
ir arklį ir leidosi į savo pri
gimtą krasztą.

Per pusantrų metų savo ke
liones, ant galo parsibaladojo 
į savo gimtinę.

Kaip tik tai Prasalkova pa
sirodė savo kraszte tūjaus ją 
visi pažino, ir negavus nė pa
matyti gerai savo pažįstamų 
tūjaus gavo vargszė gryszti 
atgal į Siberiją.

— Gubernijoje Smolensko 
ir Pskovo sziūse metūse javai 
ant laukų visai beveik prapū- 
lė. Gyventojai virszui pami
nėtų vietų, neturėdami kūm 
maitytis, praszė valdžios pas
kirtie jiems sziek-tiek pinįgų 
dėl nusipirkimo maisto. Mi- 
nisteris, vidurinių reikalų 
vieszpatystes, paskyrė dėl jų 
IĮ milijonų rublių. Vargszai 
ir po sziaidienai lauke tos ge- 
radėjystės valdžios, bet visgi 
negali sulaukti. Turbut mas
koliaus szuniukai sulaižė tūs

pinigėlius!

— JtonstanfinopolGu
bernatorius Bitlisu telegrapa- 
vojo Portai apie sekantį atsi
tikimą: Gauja apsiszarvūj il
sių armenezikų įsigrūdo į me- 
czeti, pradėjo ten esanezius 
turkus, galabinti. Turkai ne
turėdami kūm gytis, mėtė į 
armėnezikus akmenimis ir laz
domis, pakol nepribuvo į pa- 
gelbą policije kartu su kelio
lika kareivių. A rmėnezikai 
tapo iszginti isz meczetės, o 
daugel isz jų liko užmusztais 
tam maiszte.

— KonstantinopoL Isz 
Sandžak Bahisten, priklausau- 
ežio prie Trapėzondo, atėjo 
naujos žinios apie barbarisz- 
kus darbus mahometonų, prie- 
szais armėnus papildytus. 
Gauja apsiszarvojusių maho
metonų apie 500, užpūlė aut 
miestelio Baiburt, kureme yra 
apie 6000 gyventojų. Degin
dami mokslai nė$, bažnyczesrtr 
namus; paežius gyventojus kur 
tikt prisitaikydami muszė ir 
szaudė. Daugelį vyrų ir mo
terių pagavę ir perkirtę pu-
.sian metė į ugnį ir degino. Su 
daugeliu moterių apsiėjo taip 
kad nė apsakyti negalima. 
Visokius daiktus, kūrins ne- r*
galima buvo paimti su savim, 
Ugne isznaikino. Apie 150 
armėnų krito ant vietos nū to
kių baisių budelių. Keli ar
mėnai isztrukę nū mahometo
nų daneszė apie tai Wali, ku
ris isz syk nenorėjo tikėti tam; 
pakol savo akimis nepamatė 
daugiau žmonių - susirinkusių 
prie jo palociaus. Iszsiuntė 
tada tris policijantus, kurie 
jau nebeatrado galvažudžių, 
tiktai krūvas negyvų Armėnų-

— Konstantinopol'. , Kaip 
girdėti daugumas gyventojų 
Turkijos yfa priesz valdže 
sultono Uamidą kuris nežiūrįs 
reikalų vieszpatystės savo, bet 
didesnį laiką gyvenimo pralei
džia „haremūse“. Partija tai p 
vadinama „naujei turkiszka“ - 
kaip nuklausant jau rengė re-
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nė sosto. XT’
Iszpildyme savo mįslių ji ti- Berthelot,

kiši ant Anglijos. Isz kitos , Guyot-Desaaigne, m. publicz- 
vėl pusės - sultonas tikisi taip. nų budinkų.
pat ant Anglijos Prancūzijos . 

-Hr Rosijos, žadėdamas jiems 
užlaikyti visą tą, ką jos reika- 
launa dėl Armėnijos, 

v •
i

— Said Pdszar ministeris 
užrubežinių dalykų, paskirtas 
yra ant pręzesu komisijos dėl 
įvedimo Armėnijoje reformų, 
patvirtytu per sultoną.

— Isz Egiptoy daėjo žinios, 
jogei jau ir ten pradėjo pla
tintis kolera. Jau keletas de- 
sėtkų asabų numirė. Gyven
tojai apygardų yra labai nu
siminę.

Amerikoniszkas garlaivis 
„Atamedo“ paskendo pakrasz- 
tyje Australijos isz priežasties 
susitikimo su kitu Angliszku 
„Indrani“, žmonės visi tapo 
iszgelbėtais.

traukėsi

baisią kruviną musztynią tarp 
turkų ir armėnų. Jau 3 die; 
na kaip po Marasžu 
baisus iszgorymai 
Padėjimas turkiįo 
kaip girdėti, labai traszkus.

— Paryžius. Prancūzai 
apėmė dvi salas Huaheine ir 
Bolabola, gulinezias ant Tahi
ti-Archipelago' Polynezijoje 
(Australijoje). Kaip sako 
neva jos paczios paeidavusios. 
Abidvi tūdvi salos turi apie 
4000 gyventojų ir yra labai 

t bagotos kulturiszkai.
— Paryžius 

"geois pasisekė 
dienose surinkt
bineta isz siakanezių minis- 
terių. Bourgeois* pirmas mi- 

* nisteris o taip pat ir viduri
nių reikalų; Cavaignac, m. 
kariaunos; Lockroy, m. ma
rių minysterijos; Danmer, m. 
finansų (pinįg. kasos visos 
vieszpatystės); Richard, m. 
feisybės; Combes, ui. kolioni-

P. Bour- 
pereitose 

nauje ka-

•, m. prekybos;
Viger, m., ukiszkų reikalų 

m. apszvietos, ir

— Isz Paryžiaus. Lai k- 
raszty „Revie Scient“ pa d ū ta 
yra žinia apie tai, kiek isz ne
kuriu žemiau paminėtu viesz
patysczių, gyventoje! patys 
sav padaro smertį. Ir pagal 
iszrokavim.ą pasirodo: Sakso
nijoje - 311, Prancūzijoje- 
240, Prusūse - 133j Austrijo
je -130, Bavarijoje - 20 Ang
lijoje - 66 ir Rosi jo j ė - 30.

— Bourges (Pracuzijoje) 
Markiz de Nayve keli metai 
atgal apsipacziavo su bagota 
naszle, kuri turėjo sūnų. Mar
kiz neužkentė jo labai ir kaip 
sako norėjas kad kaip nors nū 
jo atsikratyti, kad paskui lik
tu jam visas turtas po smerties 
jo paczios. Pereitose dienose, 
rado negyvu ta neužkenczemą 
jo vaisiu. Markizienė ap
skundė patį savo į sūdą, buk 
jisai jį nužudęs. Ale kaip 
pasirodė ant sūdo, tai Marki
zienė norėjo už kito vyro isz- 
eiti ir neužkesdama savo pa
ties apkaltino jį priesz sūdą,

— Bulgarija. Upė Mary- 
ca iszsiliejusi isz krantu savo 
daugel, blėdies pridarė pakra- 
sztinėms apygardoms. Mies
tas Stamimaka tapo suvisu 
iszgriautas. Plilippopolis taip 
gi daugel yra paiszkadytas. 
Geležinkelei prieinantiejie es
ti užlieti vandeniu.

— I/uzana, Szveicdrijoje. 
Laikrasztis „de Lauzanne“ 
raszo szitoke apskelba: S. Tė
vas paskutiniūse sziūse kelie
se mėnesiūse jauezesi esąs la
bai mažos sveikatos, ir kaip 
sako abejotina yra ar užlaikys 
jį Dievas per szę žiemą ar ne^ 

— Londonas. Kaip girdė* 
ti jau pirma rata kontrybuci- 
jos (ką turėjo kinai iszmokėti 
japonams dėlei jų karių) už-

mokėjo Japonijai banke Ang
lijos isz viso 8,000,000 svarų 
sterlingų (apie $40,000,Q00). 
Isz tų Japonija turės atmokėti 
3 milijonus sv. st. angliszkiem 
Londono budaunycziom už į- 
rengimą laivų.

Kaip nužiūrint jeigu Japo- 
nije užsimokės už visą tą ką 
iszleido per laiką traukimosi 
karės su Kinais, tai nelabai 
kas daug gal ir likti, jei isz 
tų pinįgų.

— Isz Londono. Pasiun
tinys Anglijos prie dvaro 
Konstantinopolio Sir Philipp 
Currie savo depėszo - danesza 
apie tai buk turkyjos ministe 
ris užrubežinių vieszpatysczių 
dalykūse - pasza Said, priėmė 
plana reformas iszdūta per že
miau paminėtas vieszpatystes: 
Anglija Prancūzija ir Rosija.

Visas planas tų reformų 
daugiausei remiasi ant prepo- 
zicijų iszguldytų mėnesyje Ge
gužio, kur buvo pasakyta; 
kaip gubernatorius taip lygiai 
ir vice-gubernatorius, paminė
tose dalyse vieszpatystės Tu r 
kijos, kaip va: - Erzerum, Si- 
vas, Billis; Van ir Trapezond, 
pagaul daugumą balsų gyven
tojų gali būti ar krikszczionys, 
ar mahometonai. Visokius 
mokesczius tur iszrinkti ne 
randavi, bet isz jų paežių isz
rinkti ant to perdėtinei ir vi 
sados tiek turi būti gatavų pi
nįgų kati kožnam reikale isz- 
nesztu visus kasztus adminis
tracijos. Kalėjimai tur būti 
po priežiūra, sūdai - visai at
mainyti, policije turi būti isz 
pusės, kaip krikszczionių taip 
ir mahtįpaetonų. Komisorius 
ką turf užsiimti įvedimu tų 
reformų turi but krikszczionis, 
(szitas dalykas labjausei ne-

Lauke dabar tiktai, kad 
sultonas padės savo ranka ant 
to, kad jau tinka ant viso.

— Londonas. Telegrama 
isz Hong Kong patikrino ži
nias beje apie susiriszima į 
sandara maskolių su kinais. 
Jenarolas Dukovskis, kuria 

ketina būti gubernatorium 
Armuro kalbo savo, kurią lai
kė per pūtą atsisveikinant 
Petropilė aiszkei iszreiszkė sa
vo pažiūras ant to kokias nau- . 
das su laiku gal apturėti isz 
to maskoliaus valdžia. •>

Per traktata tarp maskolių 
ir kinų sutarta buvo: laivai 
maskolių gal stovėti prieplau- 
ko Port Arthur; po maskolių 
priežura bus vesti visi darbai 
uždėjime naujo geležinkelio 
nū Nerczinsko ir Tsitsiharo 
iki Port Arthur; Rosije tur 
vest visa kantroje tų kelių, bet 
už 20 metų kinai galės jūs pa
pirkti nū maskolių už dabar
tinę jų vertybę. Apart to 
viso maskolių valdžia dar ir 
apivarto daugel dėl savęs pa
darė pagerinimų.

— Telegranlfb isz Shang- 
hajo nū 24 Spal. nutėmijom, 
kad eskadra maskolių suside
danti isz 15 laivų iszplaukė 
isz Vladivostoko į Chemulpa 
ir Fusan. Japonų plotilija 
pamaeziusi jūs nuplaukė apie 
Formosa, o keletas angliszku 
laivų pasitraukė apie Korėja.

Shanghajui eina garsas, buk 
Rosija nori prisisavinti sav 
Fusan.

Kaip nutėmijant laikai ne 
labai spakaini, ir kas žin ko 
galima sulaukti!?...

Ale greieziaus 5^ viskas bus 
užbaikta kaip nurodo pasida
linimu Korėjos tarp Japonijos 
ir Rosijos. :>

Japonai nori palikti Korė
ja, idant visas savo spėkas su
vienijus grumtis ant Formom 
sos.

Isz Soeul, sostapilės Korė
jos eina žinios, kad Tai-Won 
-Kyu, tėvas dabartinio kara
liaus, turinezio apimt valdžia 
Korėjos, prisakė visus (ant 
kurių jisai sziek tiek mąsto 
jogei yra jo^ 
benti į kalinį.

Isz Vladivostoko telegrapa- 
vojo, jogei visos Japonų įplau
kos kaip va: Tokio, Sendai, 
Aomovs, Otorunai, Shimono* 
seki ir Kokokaichi Įįko, atidą*

rieszinįkai) ga-
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ežių katalikiszkų skaito 30 isz 
viso isz jų 15 Jėzuitų. Kliosz- 
toriūsę skaito apie 170 seser., 
kurios užsiima mokinimu vai
kų ir priežiūra ligonių. Žydų 
czion visai mažai.

Konstantinopilyje Itanezio gyventojų 
nių nėr beveik nė 
dabar labai žymei

rytos dėl visūžmoniezkos pre
kybos.

— Anglijoje pradėjo rinkti 
pinįgus dėl armėnų, apruba- 
votų ml turkų ir ke n ta n ežių 
badą ir szalti. Pasiuntinys 
Anglijos
atsiuntė į Angliją žinią buk 
dėl iszmaitinimo per žiemą 
viražui paminėtų armėnų, ma- 
žiausęi reikalinga jau apie 
$40,000. Londone jau užsi
dėjo komitetas, kurs ketina 
užsiimti surinkimu tų $40,000 
ir nusiųsti jūs armėnams.

Isz visų- Europos* vieszpa- 
tysczių, kurios rūpinasi apie

Ant tuks- 
krikszczio 
po du. Ir 
nyksta žy-

rodo jis yra isz Prūsų, ir kaip 
nutėmyta jau ir seniau tū 
amatu užsiimdavo; bet perse
kiojamas nū Prūsų valdžios už 
tokį savo uždarbį, turėjau 
jieszkoti sav pritin kalnesnės 
viįtos, kur jis galėtu placziau 
užAiin^ti savo amatu. Ant ko- 
kiųctik jūdų bjaurumų nesu- 
sinįilije tie, musų grebstikai, 
žydai 1

Matyti kad tiktai isz Apvei- 
zdos Aukszcziausiojo jis yra 
užlaikomas!

— Isz Tokio sostą pylės Ja
ponijos danesza buk japonai 
nepoilgam laikui užimaia visą 
Formozą. Po tiek gerai jiems 
pasisiakusių muszių negalima 
sako jau nelaukti to.j

— Santiago de Cuba. 17 
Wia Key West Fla. Maisz-

tai tik viena Anglija. Mas- 
kolija ir neva nor parodyti 
kad jei szirdis užgauta yra da- | tinįkai sudegino miestelį Hon- 
bartiniu padėjimu armėnų, 
ale kad geistų jiems kokios 
nors gerovės jų sunkiame pa
dėjime, tai( visai ne. Ba jeigu 
Turkijos armėnai gautų pla 
tesnią liūsybę tada ir Armė
nai, esantiejie po maskolium, 
kuriems nelabai ką gal but 
geriau kaip turkiszkiems, rei
kalautų taip gi to, ką masko
lius jau isz aukszto mato ir dėl 
to painioje visaip tam dalyke.

golosongo, kuris iki sziam lai
kui budo dar rankose Hiszpa- 
nU

Pas kutintose dienose szio 
mėnesio, ant kranto upės Ba- 
yamo tarpe Corojo į Sta. Bar
bara vadas maisztinįkų Rabi 
su 800 žmonių - pamuszę į

— Berlynas. Jau ir ežion 
visi yra užimti szneka apie 
traktatą Kinų su Rosija. Pa
gal nūmonę lenkiszkų lai k 
raszczių jau ateinantys pa va 
saris nepereis taip spakainei; 
Prusai nenorės žiopsoti lupas 
paleidę ir žiūrėti kaip masko- 
lei kutiana ir ryja po kąsnelį 
nū Kinų. O Prūsams siūlo 
didelę daugybę žemės Kinų} 
kad tiktai jie nesikisztu į rei
kalus maskolių.

po valdže pulkaun. Tovar. 
Dasižinoje apie tai kur Tovar 
su savo kareiveis turės eiti, 
užsislėpė abi pusei to kelio ir 
laukė jo einant. Tovar isz- 
siuntė kelis kareivius pirmiau, 
dasižinoti ar nėr kur užsislė
pusių maisztinįkų, o pats su 
likuseis ėjo paskui. Kuba- 
niecziai praleido pirmutinius 
o palauke kada Hiszpanai atė
jo ties jeis/pūlė ant jų kaipo 
vilkai. Hiszpanai 
kai Į) galėdami, ale dali 
lių sutrynę jūs į miltus.

— Danija roku j a isz viso 
apie 2į milijono gyventojų. 
Vieszpatystė yra beveik tikrai 
isz vienų *protestonų; katalikų 
yra 6000 (1892 m. buvo tik
tai 800). Kaip matyt kata
likų skaitlius apszczei prasi- 
platinias. Beveik kas meta 
apie 2j)0 protestonų priima 
katalikų tikybą. KunįgąikaZ’

— Krakow (Austrijoje), 
pereitose dienose tapo suimti, 
nekuris Izaokas Szturina ir jo 
pati. Jiedu, podraug su ku- 
karka savo, užsiimdavo, prie 
tatymu jaunų merginų į Pieti
nę Ameriką. Dienoje kratos 
pasirodė pas viražui paminėtą 
Szturmą daugel visokių bran
gių indų ir taip daiktų, no- 
rinte ant pažiūros jis labai ne-

-4- Koma, 2 Lapkriczio. Va
kariu adyno isz ryto, buvo di
delis žemės drebėjimas. Dau
gelyje trobėsių ir namų sutru
ko sienos, langų stiklai kaip 
kur iszkritinėjo, varpai boksz- 
tūse pažeisti, o tas viskas tokį 
sumiszimą pakėlė tarp gyven
tojų pilės, jogei žmonės paki
lę isz savo gūlio užsimirszę ir 
drapanas paimti ant savęs isz- 
bėgiojo ant gatvių. Kliosz- 
torius Santa Maria Maggiore 
liko iszgriautu ir daugelis zo- 
konįkių sunkei pažeistų. Rū
mai Watikano smarkiai suju
dinti, bet be jokio vyliaus.

Szv. Tėvas nė jokio nespa- 
kainumo nenudavė; labjausei- 
gi rūpinosi apie kitus gyv., 
iszsiuntė dasižinoti apie tai, o 
kada viską praneszė kas atsi
tiko da labjau nusiszvaistė jo 
veidas. Drebėjimas tęsėsi 
tiktai keletą sekundų.

— Iszda vėjas maskoliszko 
laikraszio ,,Novoe Vremia“ 17 
dieną pereito mėn., turėjo kal
ba su S. Tėvu. Daugel, sa

kyti, 
daug

ko jisai, galėcziaų af 
ką ten mes* kalbėjome, 
galėęziau apsakyti apie savo 
jausmus, kokius jaueziau kai- 
bo su taip auksztu žmogumi, 
ale negalėcziau vis tai trum
pai suimti ir iszreikszti viską. 
Tiek tiktai galiu pasakyti, 
kad niekados nemislijau kad 
toks senelis turėtu toke aukszta 
iszminti apie viską; ant pa
žiūrėjimo neiszrodo daugiau 
kaip 60 metų, nors jau eina 
85. Sznekėjome apie suvie
nijimą bažnyczių ir kad sako 
labai apie tai paskutiniam 
sziam laike užsiėmiau.

Rusiszkas laikrasztis „No- 
voe Vremia“ padūda sekau- 
ežią žinią: Ant nedasiekemų 
kalnų Kaukazo jau kelinti 
metai kaip laikosi baisus 
žmogžudys vardu Ali. Su 
gauja esanezių po jū tokių 
pat kaip jis pats kietaspran
džių neretai užpuldinėja ant 
Kaukazo nkinįkų, (tankiausei 
maskolių kuriūs gerai apgrėb- 
sto). Nusibodus jam vieną 
kartą sėdėti savo n am ūse, su- 
simislijo prasivaiksztinėti po 
aplinkines pakalnes. Iszsiun- 
tė tada kelis savo tarnus pas 
kitus po jū esanezius pra- 
musztgalvius. Dasi-Žinojus 
apie tai- czionyksztinė valdžia, 
surinko keletą kareivių ir ap
siginklavę, • traukė pasitikti 
Ali. Nepoilgam laikui savo 
velionės, visai netikėtai užtė- 
mijo einantį -Alį su visa savo 
banda. Jojo jisai ant sprit- 
naus žirgo senoviškai apsi
ginklavęs ir su jūm drauge 
kiti jo draugbroliai, paskui 
jūs traukėsi visas jo haremas 
su daugeliu paežių ir vaikų, 
o ant galo viso k i jo tarnai.

Pamatę tokią daugybę krau
gerių mus jieszkotojai pasis
kubinu kogreieziausei pasi
slėpti. Ali nieko jiems neda
rė, beveik nė neparodė ant sa
ves kad jisai ką matė, bet su 
visų savo abazų leidosi į arty- 
miause sodžių Davszaulą. 
Moteriszkės, kurios czion pa
kalnė apdirbinėjo daržus, pa- 
maeziusios jūs skubinosi į so
džių, rėgdama katra kiek įs
tengė. Bet Ali atsiszaukė į 
jas meileis žodžeis ir liepė ne
sibijoti, nėsa neatėjas kaipo 
koksai žmogžudys, bet tiktai 
kaipo sveczias, atsilanko jų 
kaimą (sodžių).

Ali apsistojo viduryje so
džiaus, kur daugelis gyvento
jų susirinko.
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gana gerai žinome, kad mus riausiai paraginti jaunumenę 
kitos tautos vadina nedasirpu- prie tautiszko kylimo.
siais lenkais, ar tai mums ne- tav czion! Visai kitaip apver- 
gražu tokiais ponais būti! O ežia! f iszjūkia tokius prakil- 
dar paklausykite ką lenkai nesnius veikalus visokiais už- 
mums žada, sako kurie su mu- mėtinėjimais. Tik tą gerai 
mis isztikimai tarnaus apturės supranta tada, kaip prigeria 
garbės karūną, kurią jei ne iszrugų, tada tai sustoją bliau- 
apkarunavos ant žemės, tai na kaip 
dangui ras padirbtą. Tai to- nūmonė. 
kiais 
lietuvius trugdo nū savo tė- Į tuviai turi gilink į. 
vyniszkos dirvos.
klausymas kas tam kaltas? ežia I kėti, o dabar jis dar savo da
mes turim apkaltinti draugys- deda pinįgų, ir dirba už dyką 
tęs, kurios skaitosi po 200 tur ir dar negal pripraszyti. Gė- 
sąnarių. Kaip tai szv. Kaži- da! jumą broliai, kad nenorit 
miero New York‘o, szv. Jū- 
zupo Brooklyn‘e, joms vertėtu 
turėti mokslaines ir t. t. Ką 

j ežia nū jų daug norėti, kad 
dar nesivadina* draugystėms, 
tik „towarzystwom“ arba „to-1 
varisezestvom“. Daug ką ga- 
lėczia pasakyti man rodos už
teks ir tiek. Geriaus pakal
bėsim apie jaunesnes draugys 
tęs, isz kurių galim pasilinks
minti. Mažai buvo raszyta
apie draugystę Mildos, giedo-Įdieną ežio mėnesio kaip buvo 
rių New York‘e. Man teko but garsįta laikraszcziūse apie ba- 
26 d. Spalinio pas jūs, negali

Czion atvaževę gaų- atsigėrėti jų dainoms ant ke-

ir kaip sako nešenei Kubo 8 
isz jų tapo pakarti.

naikinimų jų, ale visgi labai 
sunku visai isznaikyti jūs.

Kad parodyti savę kaipo 
draugų jų, (pagal to kraszto 
būda) liepė užmuszus avina 
iszkiapt dėl jų. Po tam pra
sidėjo tikra pūta. Moterys
haremo. Ali susi vieny j usios su 1i ‘ ---------
savo pripratimus; o diIsz IMs* iim tartois 

Ali su kitoms sodieczems taip- — Newark N. J. Jau ke- 
gi saviszkai pagal savo būda lis syk buvo minėta laikrasz- 
apsėjo. Kepdami po žaliais tyje „Vienybę“, apie didžiojo 
aržūliais mėsa, ir linksminda- New York‘o ir Brooklyn‘o 

. miesi nė nepasijuto kaip atėjo nęsidarbūjanczius lietuvius 
vakaras Ali iszleisdamas jūs tautiszkai - tai yra tikra teisy- 
ant nakvynės, įdavė kožnam bė. Rodos jiems vertėtu 
po szmotą avienos, kuri atim- augseziausei stovėti negu kitų 
ta buvo nū kokio ten totoriaus, miestų lietuviams, dėlto kad 
Kada tas mat apsinakvojo, czion randasi daug vienoje 
uemislydamas kad netoli.gal vietoje dirbanezių, kaip tai: 
but Ali, patyn vidurnaktyn kriauezių nekurtose szapose 
pasijuto apsiaustu nū tarnų dirba po 200 ypatų, kitose 
Alivir didesnę dalį savo kai- Į pomažiau. 
minės turėjo atidūti tiems kriauezių szapų 
naktibaldoms. New York‘e ir Brooklyn‘e yra

Nenorėdamas nū gyventojų į 50. Tai man rodos ir užma
to sodžiaus nieko imt, pasiuntė nymams lengva butu kilti ir 
Kelis isz saviszkių pas vieną jūs iszpildyti. Dar turim isz- 
maskolių ukinįką, kad miežių tarti jogei didžiamjam New 
(lėl savo žirgų pasiszapūtų. Į York‘e ir Brooklyn‘e rasim 

paeziūtų daugiause negu ki- 
tūse miestūse Amerikos, dėlto 
kad lietuvaiczių randasi už
tektinai. i

Szyrinas dasigirdias apie tai, 
ir gerai žinodamas kas jie per 
bicziūlei, atidaręs duris liepė 
jiems nesztis kiek tiktai reika-

Kas

versziai tai visa jų 
Skundžiasi mokyto- 

įrankiais kvailesnius Į jas sakydamas, kad czięn lie- 
Jis kaip 

Dabar mokinosi tai jam reikėjo mo-

O gali sakyti 
lietuviszkų

pažinti prakilnesnių reikalų. 
Taigi kaip gūdotina draugys
tė Mildos turės koncertą su 
balium velytina butu jogei 
mus inteligentai pribūtų dėl 
persiliudyjimo. Tikiūsi kad 
draugystė Mildos apgarsys 
„Vienybėje“ kokią dieną lai
kys koncentą.

Jauja, bile tiktai jo gyvastį na darbus pas savo brolius tūrių balsų sutaisytoms. Kaip ~ - - - - _ _ _ - - - - . 1 • n • 1 T •užlaikytų. Pasilinksminias 
apie pora dienų tam sodžiui 
Ali isztraukė į kitą ant upės 
Tėreko esantį.
sodžiaus iszlydėjo jį su daino
mis ir szokeis, linkėdami jam

4 viso gero už tai kad jisai jiems 
|>er tas dienas kėlė pūtą. Isz- 
gaudinti tūs žmogžudžius la
bai yra nelengva, ba jiems 
mažiausi takeliai kalnūse yra 
gerai žinomi, ir jie greitai at
kanda sav atvanga, o iszsiuns- 
tiejie gaudyti jūs tūjaus pa
meta isz akių savo. Isz kitos 
vėl pusės sunku jūs ir dėl to 
isznaikyti ba tankei ir pats 
jieazkotojei, o kaip kada ir

Gyventoje!

lietuvius ir tokiu budu leng
vai užsidirba sav ant maisto, 
taipgi ir pamokytų vyrų pusė
tinai yra, nekuriūs ir pravar- 
dėms žinom. Žodžiu* sakant 
visko užtektinai yra. Bet kas 
isz to, kad saulės spindulei 
per augsztus mums nesiekia, 
nors ir gana giedriai užteka. 
Man dink kad tik netingėtu
mėte užtektinai apturėtumėte 
szviesybės. Kas tav! 
visai prieszingai! 
kas lenkams apdirbs? 
mus broliais vadina,

czion
Ugi 
juk 

o dar

ja per tai kad jie tankiausei 
apsitaiso tokiom pat drapa
nom, kaip ir policiją iszsiųstą 
priesz jūs. Valdžia visokeis 
keleis stengėsi naikinti jūs,

kurių savo akimis nematė. 
Sako ką ežia malonėti tų lie
tuvių, nieks jų nežino, neturi 
jokio vardo. Mat! New Yor- 
k‘o lietuviai nė vardo savo ne
turi, būdami tukstaneziaiš 
skaitlingi! czion tik papeiki
mas jums ir^gėda. Juk mes

uždainūja rodos mūras skires, i 
•odos d.... prie manęs pribu
vo dvi jaunos lietuvaitės, ku
rios kalbėjo jogei paslapta nū 
tėvų iszėjusios ir czion atėjo 
nėsa tėvai neleidžia, liepe į 
angelską eiti mokslainę. Ma
toma kad jaunoji gentkartė 
geriau supranta apie savo pri
gimta kalba ir nor ją gūdoti; 
bet ežia papeikimas tokiems 
netikusiems tėvams, kurie ne- 
nor iszmokyti savo vaikus pri
gimtos kalbos kaip prigūl. 
Anot gūdotino L. JCremino, 
kuris laikyme kalbos savo ra
gino mus szeis žodžiais: sutar
kim iszvien visi, o isztikro 
Lietuvos sūnūs sugrįžsz į tė
vynę. Tegul vėl musų gra
žios dainos skamba.

Asz jo žodžiams pripažįstu 
tikrą teisybę, jogei dainoms 
gražiai iszdirbtoms gali ge-

lių, kad . atsilaikys ant naudos 
naujos lietuviszkos parapijos, 
tai jau perėjo. Žmonių pri
sirinko daugybės. Salė nors 
nemaža, * bet buvo pilna, ir 
szokt iszpradžių visai nebuvo, 
galima; labjausei periszkadijo 
vaikai, kurių buvo be skait- 
liaus, szokantiejie ne viena isz 
jų ir apmalė, kuris dryso įsi* 
maiszyti į vidurį szokanezių. 
Negaįiu* apmislyti, dėl ko tė
vai ima su savimi tokius ma
žus vaikus, ar negeriaus butų 
jūs palikti namieje, ne ką jie 
periszkadije grąžei zobovai 
didelių. Apie 10 valandą 

, pradėjo eiti aplink salę, visos 
> draugystės, susirinkusiejie at

sitraukė į abi puses salės. Po 
marszui sustojo aplink salę1 
visų draugysezių sąnarei, o 
prezidentai buvo paszaukti į 
vidurį salės, tada prasidėjo 
kalbos. Vis butų gerai nuei
davę, apart dviejų kurie labai 
negražei pasielgė savo kalbose.

o

o
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Tai per tas sznektas vaikai 
rėkė, ūžė, kad maž kas ką ir 
girdėjo. Tai laj)ai neszvankei 
pasirodė svetimtauczių akyse.

J. G;

— ClevelandOhio., 30 d. 
Spolio 1895 m.

Pasarga dėl draugys
ezių prigulinezių į ,,Su
si vieny j imą L. K.

, \ Ilgą laiką laukiau gal kas 
Atsiras iszreikszti „Charterio“ 
vertę, bet nesulaaikdamas ati
dėjau laiką pats paraszyti apie 
tą naudinga dalyką/ w

Ką meldžiu Rėdyto j aus
„Vienybės“ patalpįti. ?

„Charteris atnesza sziokia 
nauda: Draugystė turėdama 

• „charterį“ yra priimta val
džios proyoms, ir viskas yra 
užtikrinta (incorporated). Jei
gu kuris sąnarys dr. kaltas yra 
ar tai kokios ’mokesties, ar 
kartais už tikietus, - draugys
tė tur tiesą apskusti jį dėl už
simokėjimo; paddti valdžiai 
iszkalektavoti ir turi būti už
mokėta (nors to jokia draug. 
nedaro). O jei draugystė pa
kriktų per didelius mokesezius 
posmertinių,. tada negal nė 
prie vieno kabintis, nės „char
teris“ užtvirtina jog nieku 
daugiau nesimoką kaip tik 
prigulintiejie mokeseziai; tai 
tik tiek gal gauti, kiek susi
deda mokesezių per draugus. 
Neturint „charterio“ jei drau
gystė neužmokėtu paskirta 
posmertinė per netekimą pi- 
nįgų bankoje, tada no nabasz- 
nįko artymiauses giminaitis 
turi tiesa skusti bile draugą 
tos draugystės, kuris turko 
kią prapetę arba bankoje pi- 
nįgų ir isz to vieno gal gauti 
paskjrtą posmertinę. „Char
terį“ paprastai iszddda „Susi 
vienyjimas“ dėl draugysezių 
prigulinezių (Grand Lodge 
for local societys) ir tada turi 
padaryti „Susivienyjimas“ mo
kestį ar į mėnesį, ar į du, 
idant užsimokėtų prigulintį 
mokestį už visus sąnarius tos 

^draugystės. Neužsimokan- 

ežios draugystės gal pareika
lauti per provą užmokesties 
už tiek sąnarių, kiek yra 
paddta į „Susivienyjimą“; o 
draugystės prigulinezios į „Su
sivienyjimą“ turi pirma laiko 
sudėti ant vienos posmertinės, 
kaip greit gauna žinia, o jei 
koks sąnarys neužsimokėtu į 
laiką, tada turi td daneszti į 
„Susivienyjimą“ idant paka- 
savoti, kad draugystei nereik
tu už jį atsakyti. O jei ir po 
tam laikui užsimoka - vėl 
tampa priimtu. „Charteris“ 
be incorporation taip gi neturi 
jokios vertės. Taigi „Susi 
vienyjimas“ (Grand lodge) 
turi būti incorporatid o drau
gystės perkanezios * charterius 
- yra taipgi drauge incorpora- 
votos provose valdžios su „Su- 
sivįenyjimu“. Tikidsi kad tą 
apraszymą priims kožna drau
gystė ir rūpinsis idant apturė
ti „charterį“ dėl savo naudos, 
o ne dėl kito. Butų naudin
ga idant ant seimo tą nutartų 
delegatai jog draugystė priva
lo turėti charterį.

Jei kas reikalaus aiszkesniu 
apraszymų, tegul atsiszauke o 
asz parų pysi u.

N. F. Martiszauskas.

Atsakymas užkabinimui.
Philadelphia, Pa. d. 25 Spa- 

liaus. Matyti kad musų gdcL 
„Susiv.“ knįgius nemažai pa
sipiktino isz Philadelphieczių 
raszyto straipsnio, kas link 
naudos „Susiv.“. Nės ne pa
tingėjo papieszti straipsnelio 
mus koliojenezio (?!). Bet 
mes tarėmėsi daug nesibarti 
už tai. O ir straipsnelis gal 
buvo raszytas „Just for a fan“ ?

Tie. patys.
— Philadelphia, Pa. 2 5 d. 

Spalio laikė „Susiv. kdpa sa 
vo extra susirinkimą ant ku
rio prisiraszė į „Susiv.“ 6 nau 
ji sąnarei. >

Ant X seimo Delegatais 
(„Susiv.“) iszrinkti: Tapilius 
Dudis ir J. Sungaila ir repre- 
žentą vos dr. szv. Jdzapo ir szv. 
Jurgio. S. kilpos Komitetas.

— E. St Louis III. 20 Spa
lio 95 m. Brangus draugbro 
liai! Praneszam mes szitą 
smutną naujieną: persiskyrė 
isz szio svieto Ona Ruszkienė, 
kuri prigulėjo į „Susivienyji
mą Lietuvių Amerikoje“. Da
bartės asz Antanas Ruszkus 
praszau visų brolių, kad but 
man biednam pagelboje ant 
palaicf&jimo nabasznįkės. Pa
simirė dieną 20 Spalio 1895 m.

Su gddone jos vyras.
A. Ruszkus.

— Elizabeth, N. Y. G d 
dotina „Vienybės“ Rėdystė! 
Ndszirdžiai meldžiu patalpįti 
į savo nd visų pagddotą laik- 
rasztį szią linksmą žinutę. 
Kaip pirmiau buvo garsįta 
kad Elizabetho lietuviszkos 
bažnyczios bus paszventinimas 
kampinio akmens 6 Spaliaus; 
taigi kaip sulaukėme, tai ta 
diena buvo didžiausiu dėl lie
tuvių džiaugsmu; tik vienų 
draugysezių susirinko į 16, o 
ką taip žmonių tai reporterei 
rokavo ant 10 tukstanezių. 
Apvaikszcziojimas prasidėjo 
nd dabartinės bažnytėlės ir 
apėję visą miestą nuvyko prie 
vyskupo bažiiy ežios, kur Jo 
mylista'laukė. Prasidėjo ce
remonija per Jo mylista vys
kupą. Po paszventinimui pa
sakė labai puikų lietuviszką 
pamokslą vietinis prabaszczius 
Sarvetka, po ta m Angelskai sa
kė Jo mylista vyskupas Wi- 
ger, kuris labai iszgyrė lietu
vius, pasiremdamas ant žodžių 
buk jis žinojęs lietuvius, priesz 
20 metų, ale jis mislinias kad 
nėra skyriaus nd lenkų, bet 
dabar, sako, aiszkei • žinau ir 
suprantu kad lietuvei yra vi
sai kitą tautą, ir kad4 lenkai 
prie lietuvių visai nieko nepri
klauso, dabar sako suprantu 
kad lietuvei yra daug iszmin- 
tingesni ir kaip angelskai sa
ko, visai kita nation kaip len
kai. Ceremonijei pasibaigus 
vyskupas savo ypata pribuvo 
į musų nors prastą klebonjję, 
kur pietus turėjo ir pora va- 

ndlau užtruko. Parapijos rei
kalai eina labai gerai, tik mus 
gddotinas prabaszczius nela
bai ką misljna apie lietuvystę 
jis už lenkus labjaus galva 
guldo; o kaip supyksta tai ne- 
vat ir gudiszkai moka geriau 
nekaip Mikalajevskis.

Bažnyczia jau su stogu, ale 
da taipjau užims pora mėne
sių pakol viduryje užbaigs.

Pavapi jonas.

„Susiv“. reikaluose.
Na u jei prisiraszė: prie Chi- 

caginės kdpos:
1. Majauckas Felixa,
2. Serafinavycziutė Bronė,
3. Laurynaitis Vincas,
4. Jurginas Jurgis,
5. Radavyczia Jonas,
6. Szapytis Kazys,
7. Szedbaras Mikas,.
8. Ilorodeckis Jdzas,
9. Rumszas Jdzas,
10. Krasauckas Kazys,
11. Ambroz’evyczia Petras,
T2. Bagdonas Zacheuszas,
13. Skunkus Pranas,
14. 'Mikalauckas Antanas,
15. Nausėda Jonas,
16. Trijonis Jdzas,
17. Burneika Petras,
18. Burneika Antanas,
19. Czernauckas J.
20. Balcziunas A.
21. Lukoszevyczia Ignotas,
22. Palauckis Kazys,
23. Aleksius J.

Shenandoah Szaft dr. szv. 
Izid.
1. Lapinskas Jdzas, >
2. Motiejūnas Mateuszas,
3. Kunįgiszkis Jdzas, #
ir prie kdpos: Karvojienė 
Marė.

Shenandoah Pa. kupos:
1. Minkevyczia Jonas,
2. Kvieti nekas Jonas,
3. Kvietinskieųė Urszulė,
4. Žukauckas Baltrus,
5. Žukauckienė Elzė,
6. Pauliukonis Jurgis,
7. Drisznis Antanas,
8. Czėpla Franas,
9. Czėpliėnė Rožė,
10. Gelguda Andrius,
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it. Gelgudienė Justina, 
12. Jurkszaitis Jūzas.

Užstmokėjo:
• Shenandoah, Pa, 9 sąna
riai met. ir 2 (Adomas ir Uikt. 
Razmierskai po 30 c. posmer. 
viso labo: 6.10 c.
H H

NbH M.
Isz lenkiszko vertė J. K,
Neapsakomu gražumu at 

szvieczia krantai Reino ir ap
linkybės jo. Abi pusi tos 
upės netiktai ką isz** valios

12 sąnarių metinę 6.00c. I gamtos auga visoki gražus 
Shenandoah, Szaft. Dr-ės medelei, žolės ir kitoki auga- 

szv. Izid. 41 sąnarys po 30 c. lai, neapsakomo gražumo, bet 
posmerviso 12.30 c. ir patys gyventoje! ežių vietų
,, „ 5 pavieniai po 30 c. po- atidavė visą savo isznrislą fan- 
smer. 1.50 c. ’ tazijos ir meilę, idant pridūti
„ „ 7 sąnariai nauji metinę kožnam szmoteliui žemės savo 
po 50 c. 3.50 c. - I gražumą.- Kur tiktai nu-

Pittston. 3 nauji sąnariai kreipsi savo akį, ar tai ant 
met. po 50 c. 1.50 c. dirbamos žemės,*ar tai ant ko-

2 (.An. ir Jūz. Teplių- kios pievutės ir lankutės visur 
atrasi daugel to, kas skiresi nū 
kitų. Važiūjantys Jta upe, 
negali atsižiūrėti ir atsidžiaug 
ti gražumu visos aplinkybės. Į tiko ant to, ir paskyrė vyriau- 
Akys slyste slysta nū vieno šiam sunui — visą ūkę su ap- 
ant kito, da rodos gražesnio Įdirbamu gruntu ir malūną, o 
iszmislo gamtos ir augsztos 
fantazijos paties žmogaus.

Norėtum rodo§, kad tie visi 
I neapsakomi gražumai tų vietų 
neapleistu tavęs, eitu sykiu su 
tavim, ir niekur nepaliktu, 
idant kožnam neramume szir- 
dies palinksminti, ir iszklasty- 
ti tamsės mislis, dengenezias labai isz to, kajĮLnėjokių 

. Iszviesuma szirdies! sako tūlas ’ 
apsakytojas tų aplinkybių. i

Gyventoje! tų rojiszkų vie
tų, apsireiszke savo: linksmu
mu, gražumu apsiėjimūse iri 
gerumu szirdies savo. Ūkė 
vieno isz tų laimingų gyven
tojų: susideda ir kelių desėt- 
kų puikiai apžiūrimo ir der
lingo gruntu; malunu stovio- 
ežio ant kranto upės, nekaipo 
sargo tos visos ūkės; vinyczios 
linkstanezios po sunkumu ne
apsakomi) daugumo vaisiaus, 
ir jau nenaujo namelio, stoviu- 
ežio viduryje rojiszko sodelio 
visokių vaisingų medelių. 
Musų ukinįkas negali atsi
džiaugti, savo dviem priau
gančiais sūneliais. Būda
mas jau giliūse metūse ir tan
kiai rengdamasi ant anosvie- 
tinio gyvenimo* kas valanda 
rūpinasi apie tai, kad jo my
limiausi vąikeliai, nepaliktu

szis) posmert. 30 c. h
„ ,, 2 nauji sąn. metinės po 
50 c. 1.00 c.

Detroit, A. Kaupas posmer. 
30 c.

Waterbury, „Susiv.“ kūpa 
15.15 c.

JPhiladel. Pa. Dr-ė szv. 
Jurgio 12 naujų sąn. metinės 
6.00 c. •

Kn. J. Žilinskas ' 
„Susiv.“ prezid.

Seimas prasidės 12 d. szio 
mėnesio Shenandoahle. De-' 
.legatų laukiame kūnodau- 
giausiai. Suvažiūti delegatai 
privalo, jau 11 d., t. y. pane- 
dėlyje isz vakaro. Jeigu kurs 
atvaževęs nežinotu kur nusi- 
dūti arba szeip, reikalautu ko
kios rodos, tai tegul užeina 
pas p. Radzevyczių, tūj prie 
pat Lehigh Valles dypo.

Ceri, Kom.

Praneszimas.
Sziūmi praneszame visiems 

Broliams, jog seimas „Susiv. 
L. A.“ liekas atidėtu da'ant 
vienos nedėlios paskiaus, nei 
buvo garsyta; ir taip, vietoj 5 
ir 6 dieną Lapkriczio (Novem- 
bėrio) bus 12 ir 13 d. Lapkr. 
Delegatai bus taip geri šuva- 
žiūs panedėlyj vakare 11 die
ną Lapkriczio, o 12 d. Utar- 
nyke bus miszios ir prasidės 
rodos.
Su gūdone Centr. Komitetas.

neaprupinti jūmi, ir kad po 
smerties jojo nebūtu kokių 
vaidų ir nesutikimų už tėvelio 
palikimą. Apmislydamas 
tankiai apie tą viską, szlūsty- 
damas savo akeles pilnas asza- 
rų, meldė pagelbos Augsz- 
cziausiojo, idant apszviestu jo 
protą, parodytu jam kaip rei
kia aprūpinti vaikelius, savo. 
Netoli nū jo ūkės gyveno jo 
geras draugas kunįgas klebo 
nas. Pirmutinė kalba susi
ėjime jų buvo apie tai kaip 
padaryti, kad po jo smerties 
nerugotu ant jo mylimiausi 
sūnūs. Klebonas tankiai pri
kalbinėdavo jį padaryti dabar 
savo posm^rtinį aktą apie pa
dalinimą turto tarp sunuWvo. 
Rūpestingas ukinįkas mus su

jaunesniamjam namelį stovin
tį sodelyje ir vinyczia. Pa
daręs tą testamentą, padėjo 
pas kleboną, sergėti jį iki jo 
smerties, o po smerties perdū- 
ti jo siratom vai kėlėm.

Sūnūs jo radę po smerties 
tėvo toke jo vale, džiaugėsi 

. vai-
Idų negalės būti už tėvo pali
kimą, ba buvo taip gerai ap- 
rokūta, kad nei vienam nebu
vo mažiausios nūskriaudos. 
Vyresnysis vardu Jūzas, kurį 
jau isz ąęnish tėvas rengė prie 
ūkės, pabaigęs mokslą pasili
ko prie tėvo, kad palengvyti 
apžiūrėjimą ūkės reikalūse, ir 
prie ukiszku reikalu ir darbus 
prisižiūrėti. Apturėjas pos- 

i mertinę savo dalį, nieko joje 
I naujo nenorėjo įvesti, nieko 
nenorėjo atmainyti, ir po kiek 
metų viską taip paliko, kaip 
kad rodos tas pats senasis vai- 
donis jos ir dabar da tegyvūje. 
Vieną tiktai ką galima buvo 
patėmyti isz atmainų tai per- 
sineszimas savo gyvenimo į 
vidurį ūkės, idant butu geriau 
prižiūrėti jąją. Kas dieninį 
laiką iki pietų praleisdavo 
priežiuro savo ūkės lauko da!r- 
būse, o po pietipiui laikui tru?' ževo ten,

šaudavo po malūną. Taip 
diena po dienai slinko amžis 
jo, o isz gero prižiūrėjimo sa
vo ūkės, taipgi nemažą aptu
rėdavo naudą. Jaunesnysis 
Prancziszkus nedaug ką turė
davo darbo ant savo dalies, 
likusios po tėvui. . Pavasario 
sulaukus, apžiūrėdavo grąžei 
kožną medelį sodo ir vinyczios 
if atsidavęs ant valios Dievo, 
laukdavo ateinanczio rudens 
laiko, kada reiks vaisius tų 
metų rinkti. Po nuvalymo 
vaisių, vėl visokis užsiėmimas 
pasibaigdavo. Atliekamą nū 
darbo laiką, paprastai praleis
davo artymam miestelyje. Su
sieidamas czion su visokiais 
prekėjais ir vandraunįkais, 
kokių visūse miesteliūse guliu- 
ęziūse jūsto Reino, gana daug 
atsitinka, klausinėdavo apie 
jų atsitikirųrfs, kokiūs jiems 
tikosi datirti.’ Su didžiausiu 
karsztumu rydavo visokes ži- 
nes isz apysakų gyvenimo už
marinių tautų. Negalėdavo 
jį niekas atitraukti nū tokių 
apysakų, kur tankiausei bu- 

t davo statomos visokios bago- 
i tystės tūlų užmarių. Grįžda

mas į savo ūkę, kaipo isz sap
no negalėdavo greitai pabusti, 
ir matydamas pakelėse tur
tingų dvarus, statydavo savę 

. jau esancziu ant jų vietos ir 
tverdavo't savo fantazijoje to
kius dalykus, kurie ne tik ką 
ant szio, bet ir anam sviete 
neiszpildomi yra.

Vieną kartą grįždamas isz 
miestelio namon įėjo į papras
tai jam užeinama ' vieta ir su
sipažino ten su kapitonu vie
no laivo, kuris tose dienose 
turėjo iszplaukti į Angliją, o 
isz ten į Kaliforniją. Drauge 
sU jūmi buvo ir daugel ke- 
liaunįkų, kurie palikdami sa
vo prigimtą krasztą užsimanė 
keliauti į taip tolymas szalis. 
Vieni isz jų buvo užkviesti 
nū savo draugų, kiti patys isz 
savęs rengėsi užvesti darbą 
pajieszkojime aukso, o daugu
mas tiesiok tikt ant darbo va-
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Sugrįžąs tą dieną jau visai tikimą: rytinė pusė lenkijos, 

vėlai namo, negalėjo niekur apie miestelį Lvova, 
rasti sav i^pakainos vietos. 
Visą naktį ^perleido sapnūsą: 
rodos jau jisai tiek prisirinko 
aukso kad net į laivą netelpa 
su kuriūmi nori grįžti į savo 
tėvynę.

Pakiląs anksti rytą vien tik
tai ir mielino apie tai, kad 
greieziaus iszkelianti į tą auk
so szalį. Nemiela jau jam 
ne palikimas jo tėvelio! nėr 
kur jau jam rodos ne pasidėti, | degtinės, 
ba per daug anksztas jo gyve
nimas. Jau nū to.litiko pra
dėjo visai neužkąsti savo pa
dėjimo, pradėjo visai neužiti
rėti darbo savo,; ir butu su lig 
tūm laiku palikąs savo būtiną, 
tiek tiktai bėda, ‘kad pinįgų 
jam negana dėl tokios toly mos 
kelionės. 3

Neužmirždamas apie 
inierį vieną dienos rytą jįszke-1 prisiekė ant to priesz jį. 
levo į paprastą miestelį, dasi- da vieną kartą Joakymas isz- 
žinoti, ; kada atplauks laivai į traukė pas savo gerai pažįsta- 
Angliją. Beyaikszcziodamas mą, isz kur visad pareidavo 
apie laivų prkeplauką pamatė liesas ant kolų, Teodora atne 
vieno vieto daugelį žmonių šzus po plūsztą sziaudų pade- 
vienas už kito besigriudan- gė jūs ir tūm iszdegino visą 
ežius. Priėjęs artyn dasižino- turtą savo paties o sykiu-

Kad pareicze, pasilsėcze
Pas sena tėtuszį:
Atsigulcziau tarp bėrų žirgelių.
Vėjas putė stainė ūžė, 
Žirgelei žvingavo,

kaime 
iHuicze, gyveno sav nelabai 
turtingi ukinįkai Joakymas ir 
Teodora Vorožbytai. Tūjaus 

Į po savo susiriszimo da ir per Koks man saldus pailsėlis 
20 metų labai sutinkancziai 
judu apsėjo. Bet po to laiko 
pradėjo nesutikti, ir tankai 
apsibausdavo vienas kita. L(į- 
bjausei gi tai atsitikdavo, kk 
da viens arba kits, o kaip ka 
da ir abudu užsitraukdavo

Isz pradžių da Joakymas 
tik taip pasibardavo žodžiais, 
bet ant galo jau pradėjo jai 
pridėti kaip, kada ten koki 
kumsztinį. Teodora vis tai 
daugel sykių nu kentė tylei; 
bet ant galo nubodo toki jos 
paties kibinimai ir užpyk’us 

I vieną kartą stacziai jam paša- 
savo kė, kad sudegysianti jį, ir niat 

Ka-

į

Tarp bėrų žirgelių. 
Atsigulcziau į darželį 
Tarp žalių, rūtelių. 
Vėjes putė rūtos ūžė 
Lelijos lingavo.
Koks man saldus pailsėlis 
Rūtelių darželyj.

I Pailei, Jonas Breinis 
46.

Yr‘ mano darželyj, 
Nekenczema žolaitė,

I * • *Asz tą žolaitą iszraucziau, 
Į patvorėlį iszmeszcziau

| Vysta žolaitė patvoryj4, 
Ljiup rūpestėlis man szirdyj 
Prisėd4 prie mano szalpitės, 
Nepažįstamas bernelis.

Norėjo maną vilioti, 
Ir vainikėlį nuimti, 
Bet asz jį patį priviliau, 
Į lapinėlą nutraukiau.

Meszczia lapiną į purvą, 
Stumczia bernelį į turmą; 
Vysta lapinė purvely j4 
Džiūsta bernelis turmelyj4.

Sesute mano jaunoji, 
jo nū jų, kad už dviejų adynų Iklūną ir grinczutią. Joaky-1Gailėkis mano jaunumo, 
atplauks ežia stovintys laivas į mas už tokią pradarbą padavė Gailėkis mano jaunumo, 
Angliju. Susirado kapitoną to ją į tiesavietą. Teodora spy- Ir lapinaitės žalumo.
laivo ir praszė jo.idant paimtu rėsi, jogei ji nieko nežinant, Stumčzia bernelį isz turmo, 
ir jį jei galima butu da koką bet kada pradėjo gerai apie Traukczia lapiną isz purvo;

Palenkcziau kliavo szakelą, 
Pakarczia szelmį bernelį, 
Szia ta v, eželiui, k i boti, 
Ne maną jauną vilioti.

Bailios 3 Kovo Bar. Stas.

i 
j

vieną dieną palaukti, pakol tai tyrinėti, tai viskas iszėjo 
jisai SĮisirengs į kelionę. Ale į virszų. Tai yra jau žrnona 
kada gavo nū kapitono prie- turinti apie 58 met. ir motina 
szingą atsakymą tai la
bai užsirūstino ir praszė jo 
pasakyti ar neeis kada nepo- 
ilgam kitas laivas. Kapito
nas matydamas taip didelį ne
ramumą jo pasakė jam, kad

ją. kitas laivas. Iszgirdąs tai 
Prancziszkus, labai nusiminė, 
kad taip ilgai jam reiks da 
laukti.

(Toliaus bus).

trijų vaikų.
Sarkovicz gi ilgą laiką sla- 

pėsi po Galiciją, bet pagalios 
buvo pagautas valdžios ir ant
rą kart apsudįtas ant apsigy
venimo į Siberiją. Sarkovicz 
grįždamas isz Siberijos jau 
turėjo 88 metus.

O kur mudu eisipi, broleli ma
no,

Ar į laukus ar į lankas *
Ar į žaląjį gojelį,broleli mano ? 
Asz ^pamacziau zuikį, broleli

mano,

Sudegino savo pati.
' Tarp visokių naujienų no- 

riu » praneszti

Dainos.
Surinktos Krupių parapijoje, 

Sziaulių paviete.
45. - 

Noru miego, noru miego 
Neturu kur gulti,

gūdotiniams Toli mano tėviszkėlė 
skaitytojams, apie sziokį atsi- 1 Negaliu pareiti,

7

Leisk kurtus už akių 
Asz ta zuikį nuszausu,

Asz pamacziau stirną,

Leisk kurtus už akių 
Asz tą stirną nuszausu,

Asz pamacziau briedį,

broleli 
mano 

broleli 
mano,

broleli
mano, 

broleli

mano, 
Leisk kurtus už akių.
Asz tą briedį nuszausu, broleli 

mano,
Asz pamacziau, pana, broleli 

mano.
Turėk kurtus už ausų
Asz pats pana sugausu, brale- 

li mano.
Kaip mudu dalysimės broleli

mano
Tau zuikį ir stirną,
Man briedį ir paną, broleli 

mano,
Mes eisim į provą broleli mano.
Tu pas poną į provą
Asz su pana įlovą,broleli mano. 
Narbuczei 13 Vasario

Ona Janatienė.

Vyrai Vagis!
Jieszkokite, pagaukite ir- lai
kykite, o už tai gausite didelą

isz Mahanoy City Pranas 
Jeszkevyczia, o su jflm ir szių 
vyrų pinįgai vieno $20, antro 
$32, treczio $10, ir gaspado- 
riaus už tris sanvaites burdą.

Tas vagilius paeina isz Su
valkų rėd. Senapilės pav. kai
mo ir parapijos Pakūnio, ūgio 
vidutinio, plaukai geltoni, 
veidas grūblėtas, lupa apatinė 
perkirsta, kaip tie vėjei jį ne- 
szė, jeigu kur užneszė tai mel
džiame padūti į rankas žems- 
kių ir dilti žinią ant szio adre
so: Adom Lenkaitis

322 E. Water str. 
Mahanoy City Pa.

O bus atlyginta.

“vienybe lietuvniku”. <*

Remeika Philepston 
M. Ulinskas ^Waterbury 
J. Naujokaitis Ansonia 
F. Penckus Waukegan
S. Michell Sunderland 
J. Jakubynas Tuckahoe 
Sz. Jurg. Draug. Union City
T. Akscziu Marelehead 
p. Mikalauckas S. Boston 
A. Valinczius New Britain 
S. Pranis Newark 
I). Shopis Newark 
Kun. J. Jaks/Ais Worchesteft-

J. 11,00 
„4,00 
„0,50 
,,1 ,oo 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„2,oo 
„2,oo 
„1,00

i
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Baisi Gadyne.
ZDreixxxei-

Keturiose permainose.
Paraszyta isz. atsitikimų 1863 iv 1863 metų.

Paraszė A. G. . ,
Tiesą perguldymo ant svetimu kalbų, raszėjaa pAv pasilieka.

PERMAINA II.
Teatras iszrodo kapų koplyczią altorius be liktorių ir parddnių — 

•zalinėje sienoje iszgriuvusi skylė — naktis tamsi.
REGYKLE V. ' *

Gvalda, Angaras ir Miloazaa.
Gvalda. (Lysdamas ‘ per iszgriovimą į koplyczią). 

Tamsu, nieko nematau. (Prie lendanczio paskui jį Angaro). 
Brieszk brolau degutį, idant kaktų neprasimusztumem.

Angaras. (Įlindęs į koplyczią). Ttijaus padarysiu szvie- 
są. (Įbriežia degutį). * \

"Gvalda. (Uždegęs žvakę, žiūrėdamas į altorm). Czion 
nei vieno liktoriaus, į ką tą žvakę įstatysime?\ v

Angaras. (Iszimdamas isz kiszeniaus sudrožtą buroką). 
Szitai liktorius! kurį isz buroko nudrožiau.

GvaUla. Sumanus esi Petruti — sutavim per ugnį ir 
vandenį, gali eiti. (Įstatęs žvakę į buroką, pastato aną ant 
altoriaus ir padeda ant ano revolverį). Ar stipriai pririszai 
arklius, kad mumis nepaliktu?

Angaras. Pasmakriavęs, diktai pririszau prie medžių, 
o kad arkleliams musų nenusibostu laukti, tai užkabinau 
jiems tarbas su abraku.

Gvalda. Gerai apsilitibiai Petruti. (Veizėdamas į ady- 
ninįką). Už adynos pusiaunaktis, valanda! apsireiszkimo 
dvasių. i

Angaras. (Prisiartinęs prie altoriaus, ir sustojęs szalyje 
Gvaldos). Ponas Povilėli, gana kam tokioje valandoje ir 
vietoje, apie dvases kalbėti?

Gvalda. Nebijok Petruti, nei viena dvase nepasirodys 
mums, nės tarp žemės ir to svieto, kureme dvasios talpinasi, 
yra baisi pražūva, kurios nei žmonės, nei dvaszios, negal per
žengti.

Angaras. O kaipgi duszia žmogaus, iszėjusi isz kūno, 
gal nusidangįti į tą neprieinamą svietą?

Gvalda. Tai paslaptis, kurios negalime isztyrinėti, pagal 
mano ntimones, duszia žmogaus, būdama daluczia Dievystės, 
iszėjusi isz kūno, nesuprantama mums galybe grįžta į dvasių 
svietą, tą tėvynę savo.

Angaras. Tavo augsztos kalbos, asz gerai nesuprantu, 
ot geriaus pasakyk man, ar ilgai mes, tose griovose lauksime?

Gvalda. Miloszes raszo, kad pribus į tą koplyczią pu
siaunaktį, o jeigu užbriežtam laike neateitu, tai prigulės su 
lyg dienai palaukti.

Angaras. Stebėtiną vietą ir laiką, iszrinko pasimatymui, 
prietelis tavo.

Gvadda. Priesz kryžių Iszganytojaus prisiekia!, kad to 
ką czion girdėsi, niekam nepasakysi, ir viską kas tav bus pri- 
likta, tikrai iszpildysi, dėl to nesistebėk vietai ir laikui.

Angaras. Teisybė, prisiekiau ir tos prisegos mano ne 
peržengsiu.

Gvalda. Matai doras Petruti, prietelis mano darbiąja

apie prikėlimą mirusio milžino, dėl to rodai tame svarbeme 
palaidojimo numirusių. *

Angaras. Gerai kad rodome iszgriautą mūrą, o neturė
dami rakto nū durių koplyczios neįeitumem į aną. .

Gvalda. Viską naikinantis laikas, griaudamas mūrą, pa
tarnavo mums, nės valdytojas netoli esanczio dvaro nedtitu 
rakto, bijodamas kad palaidoti czion numirėliai, nepareitu ir 
turtų savo neatimtu. > ‘

Angaras. Tu Povilėli įtikus varinėji.
Gvalda. Nebijok Petruti, neužsirustins numirėliai, nės ir 

jie, isz vargų musų įtikėsi. (Rodydamas į žemę). Czionai 
palaidoti turtingi ponai prie kurių prigulėjo, dideli plotai že
mės ir tukstancziai pavaldonių nevienoje pusiaunaktyje, rū
mai tų galimų, szvietė užimtais žiburių, ūžė muzika ir gvėra- 
vimu ponybės, dabar kūnai pūva tamsioje pažemėje, o drau
gais jų yra slenkstantiejie ir sziksznosparnei, „Sic transit! 
gloria mundi“. į

Angaras. Kas tai do žodžiai? z
Gvalda. Tie žodžiai ženklina. Taip nyksta garbė svieto.
Angaras, Toj koplyczią stovi labai gražioje vietoje, 

augszcziaus ir szalyje anos, kalnai apžėlę medžiais, o pakal
nėje plaukia Nemunas.

Gvalda. A! kad tasai senutis Nemunėlis, galėtu prakal
bėti, tai pasakytu mums daug akyvo, apie garbingus prose
nius musų, kurie kovose su neprieteliais Lietuvos, antkran- 
ežiais Nemuno padėjo galvas savo. Toliaus pasakytu kiek 
milijonų, iszkirstų miszktise Lietuvos medžių, nuplaukė į 
Prusus, pelnui vokieczių ir žydų, nės patys valdytojai girių, 
naikindami anais be malonės ir apžvalgos isz nuleistų į užru- 
bežį, neaprokfttų gėrybių, nei maž nepraturtėjo. (Girdėtis 
eisena). Tur but keleivis musų ateina.

Miloszas. (Įeidamas per griovą į koplyczią). Labą die
ną mielas Povilai, nės jau po pusiaunakeziui iszvydęs szviesą, 
supratau, kad manęs lauki.

Gvalda. (Puldamas į prieglobstį Milosza buezitidamas 
jį). Ar sveikas brangiausia Joneli?

Miloszas. (Buezitidamas Gvaldą). Kaip matai, sveikas 
ir drūtas. /. p

Gvalda. (Rodydamas Angarą). Petras Angaras drau
gas mano, kurs prisiekė darbflti veikale iszlitisavimo tėvynės.

Miloszas. (Padtidamas ranką Angarui). Sveikinu tams
tą, kaip mielą draugą musų.

Angaras. Įsi pažinimą su ponu, laimę rokflju.
Miloszas. Ar seniai c^ion atėjote?
Gvalda. Jau gera valanda.
Miloszas. Praboczykite broliai, persikėlimas per Nemu

ną sugaiszino manę. (Numetęs nti savęs, ploszczių ir nuka
binę nti peczių szikszninę tarbutę, drauge su revolveru, pade
da ant altoriaus). Dabar galėsime apie veikalus pakalbėti. 
(Visi sustoją prie altoriaus, szonais į publiką).

Gvalda. Kalbos tavo doras Joneli, noringai klausysime.
Miloszas. Tėvynė musų vaitoja po jungu Maskolių, dėl 

to pažymesni tautos vyrai nusprendė 4ą jungą numesti, ir 
Lenkiją drauge su Lietuvą, isznedoros vergą vos iszlitistiti dė
lei dasekimo to iszkilmingo mierio, prigul mums pagriebti 
ginklus ir įsigusztinusius neprietelius isztremti. Amerikonys 
iszsdtisavo ml pavaldonystės Anglijonų, Vengrai iszkovojo 
sav rėdystę, dėlko-gi ir mes negalėtumėm iszkariauti liflsybės^
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Dar nėsame iszgimeis garbingų prosenių.

Gvalda. Gyslose musų, dar teka kraujas narsių Lietu
vių, kurie dėl tėvynės nesigailėjo turtų ir gyvybės.

Gvalda. Užtiesą turtai musų ir gyvybė yra locnasczia 
tėvynės. :

Miloszas. (Iszėmęs isz tarbutės, keletą užpeczėtytų gro- 
matų, padeda ant altoriaus). Tftm laikinį rėdą Lenkų kara
lystės, iszsiuntė manę prirengti Kauno rėdyboje, apginklfttą 
kylimą tautos, tasai užsikėsėjimas tur būti isztesėtas su lyg 
Kovo mėnesiui ateina.nczio pavasario, dėl prigulinczio-gi isz- 
pildymo to veikalo, kožnoje pavietijoje paženklinti yra pa- 
sekantiejie nrėdinįkai, pavietijos virszinįkas, užveizdėtojas 
iždo arba rinkėjas pinįgų, virszinįkas paczto, virsznįkas poli
cijos, ir statytojas ginklų, kuriems urėdnįkams d A ta valdžia, 
įsteigimo kožnoje parapijoje reikalingų urėdinįkų ir agentų. 
Kožnas gyventojas, apžadėtas yra klausyti liepimų tautinės 
rėdos, o kas isz gyventojų dasileistu nepaklusnumo viltvilys- 
tės ir praneszimo Maskoliams, tai toksai iszgamis myriumi 
bus korotas. ( Padftdamas Gvaldai penkias gromatas). Po
vilai, tas penkias gromatas, Imagai antraszą, i atidftsi urėdinį- 
kame Raseinių pavietijos, ir priėmime gromatų, rasztelius 
paimsi.

Gvalda. (Priimdamas gromatas, ir dėdamas anas į ki- 
szenių). Tą pavelyjimą tikrai iszpildysiu.

Miloszas. Jus būdami valsczionimis, plėskite tarp brolių 
savo, tėvyniszką dvasę, ir karsztą norą, stoti eilėse apgintojų 
tėvynės.

* Gvalda ir Angaras. Isz viso vieko, stengsimės naudai 
tėvynės darbftti. '

Miloszas. Tokius, kad atėjus pritąikiai valandai ir jus 
drauge su manimi stosite į kovą gyvybės ir myriaus.

Gvalda ir Angaras. Už mielą tėvynę nesigailėsime pa- 
dį^ti galvas savo.

Gvalda. Dabar doras Jonai, pavelyk man iszguldyti nft- 
monę mano.

Miloszas. Praszau kalbėti.
Gvalda. Ar tą nelygią kovą, su galingesniu už mus ne- 

prietaliu, įstengsime iszliftsftti tėvynę?
Miloszas. Dėlko neįstengsime? kad tik visi, kaip vienas 

žmogus, pagriebsime ginklus, ir dransiais 'stosime į kovą. 
Skaitome dejuse, kad Vilelmas Telis, su buriu mužikų nuga
lėjo szarvfttus Vokieczių rytėrius ir Szvaicariję isz po val
džios Vokieczių iszliftsayo. Mums reikia vienybės, o tada 
visa galybė neprietelių neiszsilaikys, prie kilusią t&utą, kuri 
kaip audra marių, iszvers eiles prieszų.

Gvalda. Isztarei teisybę, bet pas mus negalima įžudyti, 
visatinio kylimo tautos.

Miloszas. Dėl ko?
Gvalda. Dėlto, kad neapszviesti valsczionys, dar nesu

pranta iszkilmingos idėjos tėvyniszkumo, o apart to nesenei 
iszliftsftti nft sunkios baudžiavos, neprilankus yra ponybei, 
dėlto nenorės susivienįti su ponais ir pakelti ranką priesz tą 
vyresnybę, kuri artojam, dovanojo liftsybę. Daleiskime kad 
virsz užsitikėjimo, pasivyktu sužadinti valsczionius prie vie 
nybės su ponais, o tada sauje kariautojų musų, ar galės 
stengtisi kovoti su milijoniszka ciesoriaus, ir krūvomis nož- 
mių Azijatų?

Miloszas. Tėmyjimas tavo, gal būti teisingas, bet nėra 

jau laiko atgabpasitraukti, kada pakylimui viskas prirengta. 
Kolei gausime pagelbą isz užrubežio, tai laikysimės giriose ir 
purtiząiHska kova neraminsime Maskolius.

Gvalda. Ar paszalpą užrubežiaus, tikrai apturėsime?
Miloszas. Ciesorius Napoleonas, žadėjo mums dftti pa

szalpą.
Gvalda. Prancūzai niekftmet nepadarė gero Lenkijai, 

tai ir dabar prigaus mumis.
Miloszas. Te pildosi parėdymas Vieszpaczio. Pasiroka- 

vę apie veikalus tėvynės, pasikalbėsime apie privatiszkus rei
kalus savo, kaip ten sekasi su tavo apsivedimu?

Gvalda. Susižiedavome su mylima Elena, ir motina jos 
palaimino mumis, bet tėvas raiszcziui musų priesztarauja, 
dėlto, kad esu mužiku. •

Miloszas. Neiszmintingas senis, neiszmano kad tu pabu- 
džiu ir mokslu savo vertesnis esi už daugumą bajorų.

Gvalda. Dabar sudorojimą musų prigul atidėti, nės pir- 
miaus reikia atlikti skolą tėvynei, o pildant • tą prigulėjimą, 
užsipelnysiu ar garbę, ar viską baigentį myrį. Tu Jonelį ar 
negali nors vieną dienelę pas mus pavieszėti?

Miloszas.* Didelei malonėcziau, bet būdamas vergu ap
žado mano, negaliu czion užsilaikyti, nės sziądien prigul man 
būti Telsziftse, dėlto laikas mums persiskirti. (Paėmęs už 
rankų Gvaldą ir Angarą, viduryje anų atsiklaupia). Viso- 
galis Dieve! dovanok mums liftsybę, ir priimk auką gyvybės 
musų, kurie ant altoriaus tėvynės Tav aukaujeme.

Gvalda ir Angaras. Amen, amen. (Visi pakilsta, o 
Miloszas užkabinęs ant savęs tarbutę ir revolverį, apsivelka 
ploszcziumi).

Miloszas. (Apglobstydamas ir bucziftdamas Gvaldą ir 
Angarą). Prieszdienyje smarkios kovos, priimkite broliai, 
gal jau paskutinį apglobstį ir bucziavimą.

' G"va\la ir Angaras. Su lyg regėjimui vietoje garbingos 
kovos. (Gvalda paėmęs nft altoriaus^žvakę įr revolverį, 
szviecziaL

/

Miloszas. Bukite sveiki broliai mano. (Per iszgriautą 
skylę visi iszeina).

Uždanga nusileidžia.
Galas permainos antros.

PERMAINA III.
Teatras iszrodo sekl.yczią narnose Riinszos. 

REGYKLE VI.
Rimsza ir Brigida.

Ilimsza. Ot! sulaukėm laikų, žmogus atsigulęs vakare, 
nežinai mostrodzieju ar laimingai perbusi naktį? Ką tik bu
vau užmigęs, o czion kasžin kas baladojasi į langą sakyda
mas: gaspadoriau keikiesi Lenkai atėjo. Iszėjęs per duris 
žiurau, pilna padvarija raitų ir pėsczių, reikalauja valgyti, 
szieno ir avižų, kad toki lankymai musiszkių ir Maskolių, 
ilgiaus patvers, tai nieko neteksime.

Brigida. Ką daryti mano Jurasiau, reikia szelpti tfts na
bagus, kurie malonėdami iszliftsftti tėvynę, atsidavė ant vargiį 
ir paojų, o iszėję į girę netur atilsio, ir gainiodami yra kaip 
nožmus žvėrys.

(Toliau bus).
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Pajieszkojimai.
Norėczia pajieszkoti savo 

trijų giminaiezių. T tiriu la
bai didelį reikalą, dėl to pra- 
»zau patalpinti į savo laikrasz-

ežių 1, Kazimieras Žegonis isz 
Vilunaiczių, 2, Banifatas Žiga 
isz Seraikių, 3, Jurgis Jfiza- 
paitis ipz Dargažių visi Kauno 
gub., Sziaulių pav., Ligunių 
vai. Jeigu kas žinotumėt kur 
jie dabar yra tai praszau dūti 
žinią ant tokio adreso:
A. Gedor 152 Muskigon str.

Grand Rapids. Mich.

Asz Jfizas Jokubynas pa- 
jieszkau Jono Abraiczio. Ji
sai paeina isz Suvalkų guber. 
Starapolės (Senapilės) pav. 
Gižų kaimo. Abraitis turi 36 
metus amžiaus, szią vasarą 
Jukuso laikė seliuną, o dabar
tės nežinau kur gyvena. Ji
sai priguli prie lietuvių „Su- 
sivienpjimo Amerike“.
gu kas apie jį žinotu tai pra- 
szau dilti man žinią ant szio 
adreso: >

Mr. Joseph Jokubinas 
Tuckanoe N. Y. Box 54.

tuviams pirkti laikrodėlius, j 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų,' nės tai yra tikri 
lietuviai, -katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardftdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro-1 
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 gražų abrozėlį dykai. Ad- 
r esą vok taip: Kelpsch, No
reiko Co. 105 Brown St. 

I Chicago Ill.

15c.
5. 

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

vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutė* ,,Kas teisybė tai ne melas

Pasaka apė Bzaltabuzlus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų knlngelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztinlką 
Senis Makrickas

, Vakaras Tilviko plrktelė
Gyvenimas Stepo Rauduoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis
Į „Bziaulėniszkio Senelio") ** • 
Į Moksliszki rankvedžiai ir 
j kitokios knįgos

Kntngadėl iszslmoklnlrao vlsasvletlnėe kalbos 15c 
I Apie buwimą Diewo ,, 

Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trasą

I Talmudas Ir musų žydai 
1 Bzkala su kalba „

Prleszauszrls ,,
I Kaip (gyti pinigus Ir turtą 
Į Girtybė 
I Genių dėd< 
I kaip l^oi

15C.

5C. 
16c.

5C.

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

Isz po budelio kalavijo ir Kajlinas, dvi puikios 
apysakos, ant liotuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Milostąwskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskts, arba kankinimas

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

Ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hiato riję Isz ląjko 

„ ' ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu Isz

„ „ ' czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. >1,00 

j # ,, ,, ,, abdarytas >1,25.
Pujkns aprasžymas apie Lietuvą „ |l,oo. 
Rinalda Rlnaldlnas „ ,, „ >1,50 et.
Senowes apraszymae apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwlo , 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis ' 
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 

Į Bzwleea Diewo „ ,, ,,
į Tjtkus Persų Karalius, „ „
Į ifftsystanawlk ant to geraj ,, ,,

Witastr Korynua hlstorlje Isz lajko persekiojimo
Bažnyczios 8. per DeoklecĮjana 95 et.

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

Jei-

„ „ >1.50.
1.50c. Ir 2.00c.

•> 75c.

75c.

75C.
15c.
25C.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

lIU
H

U
LĮ
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lli
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lii
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1.

Apgarsinimai
Komedijos ir szokiai!

Union City, Conn., draugystė 
Bzv. Jurgio rengia komedijas 
kokių da niekas nematė, ir Į 
szokius ant salės T. Ronchan‘s 
8 ir 9 dieną Lapkriczio (Nov.). 
Prasidės 7 į vakare ir trauksis 
iki 12 naktį. Visi lietuviai ir 
lietuvaitės szirdingai yra už-, 
praszomi atsilankyti ant taip 
puikaus pasilinksminimo. Ti- 
kietas už abudu vakaru tiktai 
25 c. Su gūdonė

Komitetas draugystės.

Ir
|ė, graži pasakntė kur lezrodyta, 
įai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 

Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius (1895 m.) apdaryta*

su paikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

įvairios doasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių savencių Ir dl-

15c.

10c.
10c.pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos,
Aukso K įtarias, arba Bzaltinls danglszku star, 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.23c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkoa 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kąntlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpatiee Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl.

į Istorija seno įstatymo ,, ,, „
į Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo -izwenczlansloe Marijos Panos 
Bopulej Motynos Diewo ,, ,,
Kvangelijos supnlkeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente 
Istoriszkos knigos soietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos , ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus

i džlakonystėe kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos

65c.
10c.
40c.

džloslos nedėlios, 50c.
Tiesos Zodžel, 35c.
Flllotea arba kelias | maldingą gyvenimą 5OC.
Pokilis Hzventųjų ,, ,, •• 15c.
lezgnldlmas metiniu szwenczlu

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ tt 40ę.
Kae yra grlekasl „ 15c. -
Nekaltybė „ •> 20c.
Vartai dangaus ,, 11 15C.
Pekla, arba amžinas pragaras » 75c.
Arielka yra n Adą!; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25C.
Raktas | dangų ,, 15C.
Didžioji nedėlia ,, »• 5c.
Kaip Bumeniją nnspakaj|tl »» 15c.
Vadovas | dangų ,, II 40c.
Prisigatavojimae ant smerczlo II 40c.
Draugija dėl duszlų ,, >• 5c.
Lietuvlszkos raisz.los ,, II 10C.
Kasdieninės Maldos 5c.

Pigiausia Lictufiszka rantui 
visame mieste.

Galima gauti, perkant tik
tai u z pinįgą:

Polka dot geriausių miltų už 11.05 
Kvietinių peczėtytų miltų 
22 svaru cukriaus už

^Kumpio svarą už
• Sūdytų laszinių svarą už 

Rūkytų laszinių svarą už
4 svarus polish sausage — 

arba 1 svarą už
4 svarus geriausių taukų — 

arba 1 svarą už
7 dėžes Sardines —-
1 clėžę Salmon , ( ;—

i -------- pas--------
M. Bartikowsky,

252 East Market Str.,

30 
8 

30 
8 

25
10

1.00
1.00
8 c. •
8 c.
10J ’
C. ,

C.

c. •
c.

— Isz (Jhieagos. Cziona: 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpach Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie-

Ziponas bei žiponė 
Žirgas ir valkas « 
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knįgos poetiszkos. 
(jenkaus Jurgis ,, „
Vltollorauda, pulkas poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konra'U) Valenrodas — 
Tėvynlszkos giesmės — 
J ftkaunos dainos ,, 
Naujos dainos ,,
Birutė* dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Petro Armino raaztal — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,' 

paraszyta ,\ieksandro Gužuczio, 
Apysakos.

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

Isz lietuvių gyvenimo
Ulstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

i Isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 20c. 
I Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlazkoje dvasėje pagal

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

15c.

1.23c. 
10c. 
10c.
5c.

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

' N\)tos dėl partapijono.
• Į Varpelis [valcas| 30c. Dėdienė [polka] 30c.

Sudiev [mazurka] 40c.
Paveikslai [abrozai].

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

15c.

20c.

15c.

Wilkes-Barre, Pa.
4-tose duryse nu Stegmaierio 

Bravoro.

LOO NOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 

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

gaunama už 1,60c-
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaicz.lų 
paraižytas 8 i mano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žiamlaplals ,,
Lietuvlszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žomalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apleka Diewo ,, ,, „ ,,
Aukso Verezls, labai pulki drama ,,
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynlmą wajku
Eglė, žalczlų karalienė ir (szgrlovlinas Kanno 

pilies 1362 m., du puikus drainatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Ulstorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

I lUstOylje isz laiko Francuzkos 
i „ „ vainos Afrikoj'

1,00.
50ęt.
20OC.

25 et.
20 et.

1,00 et.
>1,00.
20 et.

$1,00.

10c.

30c.

DOVlDlP Geriausias Elgin
su lenciūgėliu. / 

Atsiųsk szitą apgar, 
alnlmą su savo pilnu

* vardu ir adresu o mes 
'tav prisiusime goriausi
* A’Igin Laikrodė
lį su .Lenciūgėliu 
dykai dėl peržiūrėjimo.

Luksztal' ^ra czysto 
i aukso 14tos prabos, 

su primalszytu metalu 
kuria jam pridtida dru- 

j tybų ir geriau iszrodo 
ji ne kaip už $10 laikro

dėlis. Viduriai yta ge- 
Iriaual Rlgin, gvaranta- 
r vojaini ant 20 metų.
’ Lenciūgėlis dailus pa- 

auksAtas ir pardavlnė- 
jamas pas dzIegornĮkue 
po >8.50. Peržiūrėk 
nuėjąs ant express ofll- 

C0 tą viską, ir jeigu atrasi vertu tų pinįgų, tai už. 
mokėk tą menką sumą $9.25 Ir laikrodėlis su 
leucliigėllu bus tavo savascyJa.

/ DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO III.

15 - 1. W.




