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Num. 4(>. Lietuvininku
___________________ Ci,____________

Plymoatl), Pa., 12 Laptalo.
Tankiai da ir po sziai die

nai girdėtis, jogei daugumas 
isz musų nenori savęs pažįti ir 
norėti eziek tiek gero sav pa
daryti, kaip tai aiszkiai maty
ti buvo isz įtalpų pereito nu
merio apie New Yoko ir 
Brooklyn‘o Lietuvius. Bet 
jau anie nepaskutiniai, nė pir
mutiniais nestovi ant to kelio, 
yra tokių ir daugiau tarp mu
sų. Ar tie taip pasielgia isz 
tinginumo, ar tai isz tokio,už- 
szalimo prie gerų norų, jau 
sunku pasakyti. Bet isz sza- 
lies apie tokius girdint, ir 
apmislyjant gerai apie jų tokį 
pasielgimą, didelis neramumas, 
o kaip kada ir piktumas jau 
ima, kad taip tur but jau už- 
szalę prie visko ir visus pa
jautimus taip tur užkalti ir 
nedūti iszsimuszti į viražų. 
Jeigu jau mes pats nesirupin- 
sim apie savo apšzvietimą, tai 
jau labai but didelė nūdėmė 
laukti to nū kitų, o da mažu 
svetimtauczių ?... Kad tai 
tūm kaltinti mus brolius gy- 
^enanczįus Lietuvoje, tai jau 
mažu butu ir neteisybė jų 
sziądieninem padėjime; ba 
rankos jų surisztos drucziai 
geležiniais pancziais, o liežiu- 
vis ir lupos surakintos cariz
mu; bet mes sziczion netiktai 
rankomis galime kaip norime 
darbūtis, bet ir' mislis savo 
visados ir visur galime garsiai 
iszreikszti. Bet jeigu nekurie 
tingi pasikrutyti prie to dar
bavimosi, tai jau galima sta- 
ežiai sakyti, kad jie nė ma
žiausios gėdos netųr, ba drįs
ta žiūrėti į akis tiems, kurie 

“ kruta kaip vabalėliai.
Susipranta taipjau anie, 

kad negerai daro, bet nevienas 
teisinasi ir ramina savę, saky
damas; ,,tai-gi kad prasidėjo, 
tai tegul ir tolyn eina, mes ir 
da paspėsime ir dėl mus ateis 
laikas, .tegul jie apkramto^ ge
rai, fai jau mums bus leng
viau praryti“. ^Labai netei
singos butu tokios jų mįslys,

jau jie nė jokio skirtumo ne- 1 1 1 ' 
klausymą į Vąj’&zavą pas savo 
virszinįką Brok‘ą. Kokį isz 
ten gaus atsakymą — kas gali 
žinoti? Gal bus liepta visai 
paliauti persekiojus lietuvius 
už lietu vistia, gal bus liepta 
visus pažvelgtinus viena diena 
perkrėsti, o gal, kas greicziau- 
šiai gali atsitikti, pareis palie
pimas padaryti kratas tik pas 
nekuriūs, tik pas vadovus lie
tuvystės, arba pas tokius, ku
rias žandarai per tokius laiko. 
Žodžiu, kas bus, nežinia, bet 
būti gali visaip. Po sziai ty
lai gali pakilti audros, o gal 
ir toliaus tęstis tyla. Gali 
butiT kad žandarai ir toliaus 
isz pasalų tykos, ar nepaklius 
į jų nemeilius nagus koksai 
nelaimingas lietuvis, kursai 
neatsargiai iszsikiszo pirmyn 
isz glito lietuvių, arba kurį 
iszstumė isz ten kokios neprie
lankios aplinkybės.

Ir kalbos, kad lietuviams 
netrukus bus sugrąžįta spau-

ale mažu po kiek laiko ir su
sipras, ir pamatys savo kvai- randa tarp tų dviejų tautų: 
lumą, kad taip be jokio reika 
lo tiek brangių metų praleido 
sapnūdami. Taigi atsibuski m 
isz miego ir kitus savo brolius 
raginkime prie darbavimosi. 
Pasirūpinkim kūnodaugiausei 
užvesti taip reikalingų dėl mus 
mokslainių, o jeigu kur tokios 
randasi, tai nepaniekinkim 
anas, bet eikim pasimokyti 
ten, o laiką atliekamą vis ra
sim dėl to. Nepasigailėkite 
mieli broliai paaukauti keletą 
centų dėl užvedimo tų moks
lainių, ba tai dėl musų pacziiį 
tas neatbūtinai yra reikalin- j 
gas. Jeigu jau nekurie atėją 
isz Lietuvos užmirszo apie sa
vę, turėdami da sziek tiek su- Po kratų, kurios szią praėju- 
pratimo kas tai yra „Lietu
vis“, ir kaip tai graži tą mus 
kalba; tai jaunesnė mus gent- 
kartė visai iszsižadės savo tėvų 
kalbos ir jų vardo, jeigu ne
bus jiems per ką įkvėpti tą 
dvasią. Dėlkogi kitos tautos 
gal tai vis turėti; ar mažu mes 
esame niekesniais, ar neturė
tume tiek spėkų dėlto? Ne
viskas tas but, ir greitai galė
tu stotis, kad tiktai pas mus 
nebūt tokio užszalimo, tokio 
tingėjimo. Per tiek jau metų 
kaip mes pradėjome apsigy
venti sziczion, daug but galėta 
pakelti vardą musų, kad butu 
buvęs geras supratimas apie 
tai 
ir sziądien to negalime su-Irai taria, o apie kurį asz gir-1giaus naudos atneszti lietu- 
laukti!
caro jungo, kur jis prie viso
kių savo užmanymu per smur
tą stūmė mus, taip ir dabar 
da neužmirsztam tą. Tikrai 
kad ir dabar jis užtiestu savo 
botagą ant musų, kožnas isz 
paskutinių pajiegų stengtųsi

,,ar ne vis toki“, girdi,/„žmo- 
nės, da kartais isz maskolių 
yra geresniu nekaip iszmus 
gudų“ (yra tokių kurie vadi
nasi savę ir gudais, nesupras
dami vertumo to žodžio). 
Taigi broliai jeigu kur sutik
tume tokį su tokia nūmone, 
darodykim jam jo klaidingu
mą. Tegul visados ir visur 
kalba musų skamba, o kaip 
tos nesigėdysi m, tai jau ir to 
lesnis darbas musų eis greitai 
ir nesigėdysime darbūtis.

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų rėdyboš.

šią vasarą viena paskui kitą 
buvo, viėkas dabar tylu, nė 
ne-szapt! Net bailesniejie, 
kurių, dagirdus apie kratas, 
duszia isz iszgaszczio buvo jau 
užkulnyje atsidūrus, atitoko.
Jokių kratų ir persekiojimuida, vis tankiaus ir drąsiaus 
daugiaus negidėti. Sako, vaikszczioja tarp lietuvių, 
kad jau patys žandarai Bet kad visi lietuviai troksztu 
nežino, ką daryti su lietuviais, daleidimo spausti lietuviszkas 
taip vadinamais „litvoma- knįgas kur Kaune ar Vilniui, 
nais“. Tiek daug jų priviso, to negalima pasakyti. Dau- 
kad net žandarams pradėjo gumas, didesnė pusė, yra tos 
galva suktis. Girdėti, bent nūmonės, kad lietuviams daug 
žandarai taip giriasi, kad jie naudingiaus spaudįti savo 
žino kelių Lietuvos darbinįkų knįgas ir laikraszczius užru- 
pseudonimus. Ar daug tame bežėje. Viena, sako, nors 
teisybės, sunku žinoti, bet vie- ploniausia, gera, užrubežėje 

Bet ant nelaimės musų Inas pseudonimas, kurį žanda- atspausta knįgutė gali dau-

Iszėjome mes isz po dėjau, priguli suvis ne tam viams, nė kaip visas pundas 
lietuviui, ant kurio žandarai spaustų Maskolijoje, nės žino- 
mena. Gali būti, kad ir su m as daigtas, kad maskolių 
visais pseudonimais, kuriais cenzūra visam-tam punde ne- 
žandarai giriasi, yra taip, kaip dfls pasakyti nė vienos teisy- 
su sziūm. Matomai žandarai bės, lietuviams naudingos. O
tik mena, nelyginant mįslį. Maskolijoje spaudžiamos nie-
Ir be to dar žandarai turi ii- kam netikę lietuviszkos knį- 

iszpildyti, o jau mat patys tai gus suraszus lietuvių (litvo-Įgos labai lengvai gali užmusz- 
negalime susiprasti ko mums 
reikia, nenorim klausinti sa
vo sąžinės klabinanezios mus

vimosi.
Daugelis kaip man nurodo 

yra ir tokių, kurie taip jau 
prirugią maskolių raugo, kad

manų), ant kurių jie turi akį. I ti lietuviszką užrubežinią 
Ką daryti su tais pažvelgtinais spaudą. Tokios yra nūmonės 
lietuviais, jie patys neiszmano. nekuriu lietuvių, o gal ir di- 
Palikti jūs neužkabinus žandžiumos jų.
darai negali iszkęsti, užkabyti Kada maskoliai kaip galė- 
visus antsyk, butu per tirsztas darni gniuždo nekaltus lietu- 
mutinys. Pats neiszmanyda- vius, vagys, niekeno neslogi- 
mi, ką daryti, nusiuntė už- narni , labai dailiai tarpsta.
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fra tai sena daina visiems ži- dymas, kursai paremtas ant tiktai tam butu reikalas 

expluatavojimo s silpnesniųjų 
per stipresniūsius. !

Pereitą vasarą buvo viena 
gera originaliszka byla. Kai
me M eszk........ vienamergi-j
na susilaukė lėliukę. Tėvas 

I tos merginos užsimanė, pasi
naudodamas isz to atsitikimo, 
iszgriebti isz vieno vaikino, 
kursai atsiėmė savo dalį pinį- 
gaiš, nors kokį szimtelį „už

noma. Užėmiau apie tai tik 
dėlto, kad-noriu papasakoti 
vieną ypatingą atsitikimą.

Pas ukinįką R. atėjo dvi 
mergos — „ponios“, t. y. szle- 
biūtos ir pasamdė jį, kad jas 
nuvežtų į Šlakius pas dakta
rą. Mat jos buvę Kauno rė
dyboje pas garsų szundaktarį 
Krisztupą, bet tas joms nieko 
nepagelbėjęs, tai dabar jos 
norį dar pas Szakių daktarą| vainiką“ dukters, 
pasigydyti. Kad gerai užmo
kėjo, tas ukinįkas apsiėmė jas 
vežti. Pilviszkiūs pernakvo
jo ir važiavo toliaus ant Sza
kių. Įvažiavus kur ten į ko
kią girią, jodvi siūlė tam uki- 
nįkui iszsigerti degtinės, bet j deszimts tokių vaikinų, kurie 
anas neapsiėmė gerti. Atva- turėtu tai paežiai mergai ir už 
žiavus į Szakius, jos davė ve- tą patį vainiką mokėti... 
žikui vakarienės kas-žin ko- Skųstamjam vaikinui nieko 
kių krūpų, nū kurių anas isz neatsfėjo mokėti, tūm labjaus, 
galvos iszėjo. Pametęs savoj kad „lėliukė“ numirė, 
arklius, bėgo per laukus. 
Nusimetė net drapanas nū sa- 
v$ ir bėgiojo nūgas. Kas su 
jūm darėsi, ir ką jisai darė, 
visai nepamena. Iszgąsdino 
nemažai’žmonių pridirbo daug

i. Mus 
žmonės gerai apginklūti ir ap
rėdyti. Iki gana yra .jiems 
drapanų, czebatų ir kepurių. . 

i Niekados taip gi , nestokūje 
jiems ir gyvulių ant maisto... 
Viėnu žodžiu sakant mus 
skaitlius didinasi kas dien.i ..

— Miestai: Havanna, Mon
ro, Cabanas, Puntos, Castillo 
de Principe, Santa Klara ir 
La Renna, paikuti niose dieno- 

K adą-gi se liko apdrutįti' pažeminėms 
gražumu | tvirtybėms ir kanūlėms. Is

panai kaip matyt kas dien bi
josi kad maisztinįkai. nesi-

vaikinas nenorėjo 
mokėti, tėvas merginos pada
vė jį į sūdą. Byla pateko pas 
tyrinėtoją ir ten pasirodė jjgrumtų ant jų. 
bjauriausioji purė to atsitiki
mo. Pasirodė, kad yra apie

Mažiulis.

Isz Kitur
Suvienytos Valstijos.

__ ,  „ — New York. Dr. Gomez 
ir jūkingų ir liūdnų daigtų, Castro isz New Yorko gavo 
apie ką yra daug visokių pa- laiszką nū brolio savo, kuris 
sakų, bet kad nėra žinia, ku- yra prisidėjas prie maisztinįkų 
rios isz jų yra teisingos, o ku- kubieczių,
rios pramanyto3, nė nepasako- ytalpa: - Jenar. Gomez dar- 
siu apie jas. Kada jam Vis- būjesi apie sustatyma pliano 
kas iszėjo iszgalvos, atėjęs į žieminės kompanijos maiszti- 
kanceleriją' (Szunskų) iszpa- nįkų priesz Ispanus. ?.. Jisai 
šakojo - visą savo nelaimę, mąsto taip savo kariumenę 
Arklių dar nerado, bet kelis pastatyti, kad visai suardyti 
vagis, draugus tų paliegusių mislys jenar. Ispanų Camposo. 

.„ponių“, jau suėmė. Sako, Mes galime persilaužti nori ir 
kad ir arkliai yra kur užimti per stipriausia liniją Ispanų. 
Vilniaus rėdyboje. Gomez, užrikta vo jen. Maceo,

Abelnai vagių, ypacz po kad tasai susieitu su jūm ties 
manifestui, priviso gerokai. Camaguey. Vadas maisztinį- 
Žinomos yra net kelios orga- kų kariumenės jen. Gomez sy-‘ 
nizavotos jiį kūpos. Valdžia kiu su jen. Maceo, ketina tru- 
turėtų apfe jas žinoti, bet jei 
ir žino, tai per tarpupirszczius 
į jūs žiuri. Žinomas daigtas, 
kad valdžia galėtu praretyti 
vagis, bet jūs visiszkai isznai- 
kyti, kad jie nė nedygtu, val
džia to negali. Ne valdžia

kuriame sekanti

to, bus galima daryti permai
na varguczių papūlusiu į tų 
ar į tu rankas. Ir su kubie- 
czeis papūluseis į rankas Įspa- 
nų turės apseiti teisingai.

Jen. Compos reikalauja nū 
savo visų vadų idant jie kovo
tu teisingai, kad svetimos 
vieszpatystės ne szauktu jūs 
žmogžudžeis.

S. Havanna atėjo žinia apie 
musztynę tarp Ispanų ir Ku
bieczių vidurinėje dalyje salos 
Kubos, katrie katrūs wipylė 
dar nėra žinoma, bet kaip ga
lima numanyti tai ir dabar 
kubiecziai gavo viražų.

— New Yorkas. Czionyk- 
sztis ypatingas biuro Kubie
czių gavo oficijalną komuni
katą, iszdūta per Mąrtizeza de 
Camposa, vada Ispanskos ka- 
riumenės ant Kubos. Yra tai 
tikras prisakymas rando Ispa
nijos, iszsiųstas visiems jena- 
rolams ant salos Kubos. Ko
munikatas prisako .visiems je- 
narolaflk Ispanijos, kad pra
dėtų tik karę su kubieczeis 
ir apseitų su jeis, kaip su tik
rais kareiveis, o de kaip su 
maisztinįkais, pakiluseis priesz

— Tūkstantis žodžių į mi- 
nutą. Nekuria Philadelphios 
gyventojas vardu Delany isz- 
rado naują būdą siuntimo te
legramų. Buvo darytas ban
dymas ir dabai puikei nusida
vė. Pirmą minutą iszleido 
720, o bandydami antra kartą 
iszleido 940 žodžių. Delany 
tvirtina, kad jeigu dratai bus 
atsakanczeis padaryti, tai bus 
galima ir iki tukstancziui žo
džių iszleisti per minutą.

Kas link pigumo, tai siun
timas telegramų taip gi busęs 
labai pigus. Ir taip: jeigu 
dabar nusiųsti ilgą telegramą 
kad ir į Chicaga reikalaujesi 
apie*9,oo, tai ant naujei įtaisy
to bus tiktai 30 centų.

pūtį prasivaiksztinėti apie Ha 
vana, kur kaip asz misi i j u, 
nelabai daug yra Ispanų, ba 
didesnė dalis jų iszsiusta yra į 
Puerto Principe. Pakol tu 
gausi szį laiszką tai jau mes 
busime netoli sostąpilės. Mes

Isz to prisakymo aiszkei jau 
matyti, kad jau Ispanai ne 
skaito kubieczius kaipo vagis, 
žmogžudžius ir padegikus, bet 
kaipo tikrus prieszinįkus 
sziauszencziūsiūs priesz jūs. 
Jau to senei kubieczei laukė, 
ir daug apie tai darbavosi, bet 
pagalios tik susilaukė. Už 
galvas vadų kubieczių buvo 
padėti dideli pinįgai, o sugavę 
prastūsiūs kabieczius ispanų 
kareivei greitai jūs. be jokios 
teisybės nugalūdavo; dabar 
jau su j eis to nedarys, bet tu
rės apseiti teisingai, pagal tie-

— Londonas. Ant reika
lavimo Europos ambasadom, 
kas link įvedimo pakajaus 
turkijoje, sultonas davė jiems 
žinia buk jau iszsiųsti yra ka
rei vei į Trapezondo, o taip gi 
ir į kitas vietas, kur daugiau- 
sei turėjo ou kęsti armėnai.

Bet ambasadorams da ne
gana to, jie reikalauja kad 
sultonas visai užtrintu perse
kiojimus armėnų, pakėlias 
priesz tai kad ir visą kariume- 
nę.

Ant salos Krit pereitose 
dienose pakilo revoliucija. 
Sultonas iszsiuntė kariumene 
dėl numalszinimo, bet revoliu- 
cijonistai sukulė turkų kariu- 
menę, turėdami viena isz ge
riausių vadovų kareiviszkų.

Diena pirmo Lapkriczio 
musulmanai pakėlė demonst
racija, tai matydamas sulto-

veisia, vagis, tik dabartinis galime vesti karę ir per 10 sos įstatymus. nas, liepė apgarsįti laikrasz-
ėocijaliszkos draugijos surė- metų ir tai nenusibostu, jeigu Po iszdavimo to komunika-‘cžiūąe, kad po kelių dienų'ap«
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garėįsęs jisai kanctituciją. Į ‘
Tas viskas greitai iszėjo į vir- nori paskolįtį apie 300 milijo- 
szų ir demonstracije liko at- nų rublių. Pinįgai tie turbut 
szaukta. Po tam prasidėjo bus reikalingi dėl įtaisymo ge- 
rinkimas tu, kurie prisidėjo į jležinkelio per Siberija. Pran- 

Daugelįcuzijos bankas ketina pagel
bėti taip dideliam reikale.

Kaip girdėti

tą demonstraciją, 
žmonių liko paimtu ir įmestu 
į kalėjimą. Policija viena va
karą norėjo įsiverszti pas Se- 
dika Baka bet czion rado dau
gel stojenczių už jį, pakilo 
muszis, ir daugelis krito tarp 
to.

Dabar ant visų gatvių vaik- 
szczioje aibes revoliucijonierų 
szaukenczių žmones, prisidėti 
prie jų ir numesti junga sul
tono.' Sultonas rado ant savo 
stalo laiszka, kureme para- 
szyta jeigu per 10 dienų neat
sisakys nū sosto tai liksis nu- 
galabįtas. Ambasadorai isz 
visų krasztų turki jos gauna 
žinias apie musztynes tarp 
turkų ir armėnų; czion nere
tai yra įsimaiszę ir Maronicai 
su Graikais.

Didelis judėjimas jauczesi 
tarp gyventojų Syryjos, Bag 
dado ir Mossul.

Į Chronicle daėjo žinios buk 
m. Chikur Hissai » arti Zeitun 
visas batalijonas turkų kariu- | 
menės pasidavė Armėnams. I

y

— Berlynas 4 Lapkriczio. 
Mieste Pfeglan, stojo į tiesa- 
vietę vienas žmogus didelis 
budelis, ba jau yra daug žmo
nių visai nekaltų nužudęs.

Pravardė jo Sprengteinas. 
| Tas budelis prigirdė savo tė
vą prude; paczią savo nutru- 
cino strychnina; paczios mo
tiną taip gi nutrucino. Po 
kiek laiko nutrucino szvogėrį, 
sūnų savo, guvernantka ir vie
na mokįtinį.

Kada tiesdaris paklausė jo: 
,,kūm tu jūs nužudei?“ 
Sprengteinas atsakė visai szal- 
tai, kaip rodos nė ne jo tas 
buvo klausta.

„Ich habe šie mit strychnin 
hinveggefegt“.

— Asz jūs strichnina.nusz- 
laviau.“

—• Berlynas. Tūlas gyven
tojas to miesto iszsiuntė į 
Lipska trupai teatro koki tai 
pakelį. Kelionė žingunės tar
nas užtėmijo kad jam rodos 
kas kruta viduryje to pakelio. 
Bijodamas kad tai nebutu ko
ke maszina žudanti, iszneszė jį 
į tuszczią vagona kad nebutu 
kokiu žeidimų. Kada jau sus
tojo ant stacijos, tai tūjaus už
siminė apie tai, susirinko visi 
perdėtinei stacijos ir su gele- 
žineis prietaisais bandė pažiū
rėti kas tai ten butu. Vienas 
su ilga geleže laikė o kitas 

ja Bulgarijos atsisakė nū pil- gręžė skyle. Bet kas jų per 
dymo savo priderysczių dėl to, nusistebėjimas buvo, kada isz 
kad kunįgaiksztis Ferdinan
das nenorėjo prisiekti, kad jo

Kiamil Baka davė telegra- 
pus pas visus po jū esanczius 
gubernatorius, jogei jie kaip 
įmanydami stengtųsi numal- 
szyti žvėriszkumą mahometo
nų priesz Armėnus.

Patrijarkas Armėnui szKon- 
stantinopilio iszsiuntėgromatas

Armėnai Diarbekeriūse už
klupo ant mahometonų susi-

dagasko jau pksibaigus. Je- mą dėl Armėnų, 
nar. Duchesne užėmęs sostapę.
Madagaskaro >l?ananoriva, pa
darė sutarimą sU karalįene tos 
salos. Ant pamato to sutari
mo - karalienė tos salos ir pa
siliko karalie, bet visoki daly- . 
kai -ir reikalai tos salos bus po 
priežiūra Prancūzijos. Pir
mąjį ministerį tos salos (vyra pas visus vyskupus pusiausa- 
caralienės) jenar. Duchesne j lio Mažosios Azijos, kad jie 

iszvarė isz tėvynės. prikalbinėtu Armėnus, kaip
  galint perneszti visus perse- 

Madryt. Laikrasztis kiojimus ir lauktų reformų į-
„Heraldo“ gavo telegramą isz vedant pas jūs.
Havannos, kurioje skelbė apie 
naujus didelius judėjimus ka
riumenės kubieczių. Ir taip I rinkusių ant maldos į meczetį, 
vadas Max imas Gomez su di
dele kariamėne 1 
traukė ant Lanta Claros, tūm tam maiszte.
tarpu kaip'jenar. Maceo taip — Kostantinopilė. Kiamil 
gi su didele daugybe kareivių Baka praszė sultono atvalnyti 
marszūja apie provinciję Puer- jį nū priderysczių didžiojo vi- 
to Principe. Toki kytrumai zyriaus, nėsa jisai negalys tai 
kubieczių visai sumaiszę pėdas isztesėti, bet sultonas nedavė 
Ispanų, ir szie paskutinei bi
josi už savo kariumėnę.

Daugelyje muszių isztiku- 
šių tarp Ispanų ir kubieczių - 
Ispanai daugiaus kartų gavo 
viražų.

ir daugel kaip armėnų, taip 
kubieczių I lygei ir mahometonų krito

- Londonas „Turkestan skas 
laikrasztis“ "sako, buk randas 
Rosijos pavelijo amerikonisz- 
kiems misionorems jieszkot 
sav pagėlbos nū persekiojimų 
Kinų, Rosijos vieszpatystėje, 
bet tiktai neapsakinėti savo 
mokslo Rosijos gyventojams 
pravoslaviezko tikėjimo.

atsakymo ir jo tokio praszymo 
visai nepriėmė.

— Konstantinopilė. Nesi
baigiant visokiems žvėriszku- 
mams Turkijo, visi ambasado
rai vieszpatysczių pareikalavo 
nū Portos, kad kūgreicziau vi
si persekiojimai butų užbaigti. 
Ba jeigu pati Porta to neap-

Isims padaryti 
vieszpatystės 
Ambasadorai

, tai Europos 
tai padarys, 

aiszkei tai vis 
Bakai, minis-

— Konstantinopilė. Misi- 
jonorei Amerikos skelbenti 
savo mokslą Bitlise, būdami 
tankei užpuldinėti nū įpaiku- 
šių musulmanų, praszė Ame
rikos pasiuntinio prie dvaro apreiszkė Said 
Konstantinopilė užstoti už jūs teriui vidurinių reikalų. ' 
Terrel pasiuntinys Amerikos 
siuntė apie tai 
reikalaudama nū jos, kad mi-
sijonierei but paimti po prie
globa.

— Apie turkų barbariszku- 
mą danesza isz Bulanikos, 
Kharputos, Urfos, Sivasu ir 
Diarberkero.

Perdėtinei komisijos apie į-

— Sofija. Visa minister!•

skylutės iszlindo trys pelės ir 
pasikavojo. Kada pristatė į

Ką apie persekiojimus Ar- 
žinia į Porta, mėnų, tai tikrai pasirodo, kad 

tam yra kalti gubernatorei; 
ir dėl to visai be jokio reika
lo kaip kada turkai kaltina Ar
mėnus.

— War na. Bulgarija. Isz 
Konstantinopilės danesza šia- 
kanczią žinią: trys musui ma

sūnūs Borisas bus apkriksztį-
tas pagal pravoslaviszka tiky
ba. Rosija tada tiktai ketina 

|atnaujinti sutikimą dyploma- 
tiszka su Bulgarija, kada ap
rinks naują kunįgaisztį. Eilė 
perstatintu ant to yra ir Fer
dinandas.

vietą tai buvo ant jo paraszas
padėtas, kad žingunė užjaus
dama ką atidarė ir rado peles. 
Dar gal gerai nė nepereis ba 
pelės buvo mokįtos.

— Paryžius. Pagal dane- 
szimo laikraszczių karė pran
cūzų su gyventoj eis salos Max

vedimą reformų Armėnijoje nai tapo įmesti į kalinį, už sa-
iszrinko sav vadą nekurį Che- 
fika Effendi. Armėnai isz 
Anatolijos nusiuntė savo dele
gatus pas Nelidova Rosijos 
ambasadora prie turkų dvaro, 
praszydami jogei jisai iszpra- 
szytu nū caro Rosijos uztary-

vo darbus prieszingus sulto
nui: laike kratos rasta pas jūs 
daugel visokių ginklų ir taip 
amunicijos. Pagal jų mokslą 
kelios dienos po tam gvardyje 
al ban s k a, stovinti m. Yildiz 
Kiosku, pakėlė maiszta ir at-



•akė tarnystę sultonui. Gvar- 
dyje tapo iszginklūta, o vadai 
jų įmesti į kalinį. Kas dien 
musulmanai ir armėnai garsi
na manifestus, prieszingus sul
tonui. Padėjimas turkijos fi-1 
nansų yra labai suirias, o po
pierinei pinįgai labai pakrito 
gavo vertume - tas viskas ne
labai ką daug gero rodo. .

— Berlynas. Sultonas tur
kų 5 d. Lapkriczio, iszszaukė 
•avo ambasadora pas prusus 
Tevfika Baką, kuris gavi as 
apie tai žinią, pasiskubino į 
Konstantinopilę.

— Berlynas. Ant susirin
kimo rodos kolionialnos, kai- 
bo savo p. Kayfor iszsitarė, 
jogei kasyklose nesenei atras
tose „Pietų vakarinia drau
gyste“ į žiemius nū a Otavos 

vario, kad da iki sziam laikui 
niekur tiek neaptikta.

— Londonas. Pranesza isz 
czion, buk žinios daeinanczios 
apie tai, kad armėnai norėja 
grumtis ant musulmanų, visai 
yra viltvilingos, ba visai ne
galimas daiktas kad taip ga
lėtu but. Kaip pasirodo tik
tai dėlto buvo pasklidus ta ži
nia idant da arsziau pakelti 
musulmanus prieszais armėnus 
krikszczionis. Diabakiriūse 
Kurdai pakilo priesz nekaltus 
armėnus, ir negalima nė apsa-

Vyrai buvo smarkei kankina
mi o moteriszkės' gėdintos ir 
potam nukankytos. Pjovvnė 
ta prasidėjo nū pėtnyczios ir 
tęsėsi per subata ir nedėle. 
Visa kaltė to maiszto pūla ant 
sultono ir jo rando; bet taip gi 
nemaža dalis tos kaltės perei
na ir ant Europos vieszpatys
czių, kurios taip isztolo žiuri 
ant tų visokių neteisingumų.

Didžiausiu prieszinįku ko
misijos armėniszkoę kuri nori 
įvesti reformas, yra Kiamil 
l^aka.-

paakinu Kin-

mil Baka, didysis vizirius, ta- : 
po nuszalįtas nū savo tarnys
tes per Europos ambasadorus^ 

Telegramai isz Konstanti- 
nopilės danesza, buk sultonas 
nenorys priimti žmonių, per
statytų per didyji viziriu į ko
misija armėniszką ir reikalau
ja tokių, kuriūs jis gerai žino.

Visa turkija taip yra liguis
ta, kad kas valanda galima 
laukti revoliucijos. Sultonas 
jau praszė Anglijos, kad at
eitu jam į pagelba dėl įvedi
mo tvarkos, tarp savo paval- 
donų. Kaip girdėti jau ir 
Arabai pradeda judėti prie- 
szais turkus.

Vienybe
visūmenės, uždėjo didelę korą, 
jogei kas ką prieszingo papil
dytų, kas link pietinio gele
žinkelio ir kad tai butu auksz- 
cziausia ypata, ir auksztą vie
tą užimtų, bus lygei pakorota. 
Ant vardo rando Bourgeois 
atsiszaukė įvesti nauję refor
mą kas link finansų ir kariu- 
menkės. Kariumenė tur būti 
kū no augszcziau pastatyta, ir 
tur nepasilikti nd kitų Euro
pos vieszpatysczių.

i Kas link finansų, tai randas 
apgarsins proektą kūnoteisin- 
giausio rinkimo mokesties; 
padūs taipogi proekta apie 
pensija darbinįkams negalin
tiems darbūtis; randas kaip 
galėdamas Tupįsis apie p&ge-

jogei kaip rinima ukinįkų.
Ant galo apreiszkė jogei

— Madryt. Telegramo isz 
Havanos matome, 
maisztinįkai taip ir Ispanu ka- 
riumenės, paskutiniose dieno- Įrupestingumu rando bus rei
se su didesniu karszcziu kalai bažnytinei suvesti su rei- 
pŪlasi prie savo darbo. fca]aig vieszpatystės, taip, kad 
Maisztinįkai daugel geležiu- teisingumu kvėptu abi pusės. ' 
kelių iszgriovė dinamitu, iid 
sudegino keletą namų ūkiš
kų. Paskutinėse dienose ke l 
liūse musziūse tai Ispanai tai 
kubiecziai gavo viražu. Arti 
Santa Clara dalis Ispanų ka- 
riumenės apie 200 kareivių 
supylė apie 500 maisztinikų 
kurių krito asztūni negyvais, 
o Ispanų tiktai du.

— Madryt. Czionykszcziai 
laikraszcziai garsina buk Ispa
nai vėl 35 tukstanezius kariu- 
menės iszsiuntė ant Kubos, o 
jeigu sako bus reikalas tai da 
daugiau iszeitįs. Apie Hava
na maisztinįkai degina ir nai
kina viską, kur tiktai yra ko
ki elementai Ispaniszki. Ge
ležinkelius ir tiltus naikina 
dinamitu.

________ 4

t

— Paryžius. Prezidentas 
ministerių p. Bourgeois per
skaitė 4 dieną Lapkirczio ant 
susirinkimo deputatų progra
mą naujos ministerijos. Visos 
dalys to programo buvo su 
dideliu džiaugsmu priimtos nū 
visų racįykalų. Kalboje savo 
Bourgeois apreiszkė, jogei 
randas, susitaikias su nūmone

krasztis „Novoe Vremia“ da- 
nesza sekanczia žinia; jau Ja
ponija nepoilgam paliks pu^ 
siausalį Liao Tung.

Toliau danesza, kad maho
metonu maisztinįkai apėmė 
Lungs Tszen-Tas sostapilę 
provincijos Han Lun prie upės 
vadinamos „Žolta“ (Geltono
ji) ir neretai pamusza kariu- 
menę Kinų. Mieriu jų yra 
suremti nauję karalystę. Pa
salinės draugystės viduriniūse 
Kinūse nori taip gi prie jų

— Isz Averos britanų va
karinės Aprikos danesza, buk 
kad Donald Stevard, anglijos 
ypatingas kommisorius, buvo 
iszsiųstas į Cumassin sostapilį 
szalies Aszantu, kad karaliui 
Aszantų įbrukti „ultimatum“, 
- jau sugrįžo. Kaip pasiro 
dė karalius Aszantų nepriėmė 
„ultimatum“, sakydamas: „asz 
nelabai bijausi karės su Ang
lija, ba eaiu tam sykiui ant to 
pasiriktavęs.

— Isz Wladivostoko dane-'/ 
szė į Petro pilę kad Japonai 
apėmę miestą Katchis ant,sa
los Formosa. Padėjimas „JA- 
dos Karūnos“-, visai silpnas* 
Jau Japonai be jokio, atsaky
mo reikalauja .pasidavimo*.;

Isz liaMszto flim Amrtoi#
— Brooklyn^ N\ Y. 3 dieną 

Lapkriczio 1895 m. ... 
Gūd. redaktoriau „Vienybėi“!- .

Metj Brooklyno lietuviai ir. 
parapĮjonai naujos parapijos 
po vardu S. M. Panos, mel- 
džiame pataipįti sziūs kelis žo-. 
džius į szpaltas . „Vienybės“ 
apie musų parapiję, dėl visų 
lietuvių žinios, apie uždedan- 
ežias lietuviszkas parapijas, 
idant nebūtumėte tokeis ne- 
iszmintingais, kaip mes buvo
me Brooklyno ir New Yorko 
lietuvei. Kurie tai miestai - 
kaipo New Yorko turėtu va- 
dįtis lietuvių .... .sostapilėms. 
Kiek szimtų, kiek tukstanezių 
pereina per New Yorka lietu
vių. Teisybę sakant ir szią- 
dien New Yorke ir Brooklyno 
galima suskaityti ne szimtaie 
ale tukstaneziais lietuviszkų 
duszių. Dabar klausymas ar 
New Yorko ir Brooklyno 
lietuviai, būdami taip skait
lingi tur ką ar ne? Ar tur 
tikra lietuviazką katalikiszką 
susi vieny jimą? - to nėra. Ai\ 
tur lietuviazką katalikiszką 
bažnyczią? ir tos nėra, ir visai 
netur. O kas tam kaltas? 
Musų nekurie dvasiszki vado
vai. Asz kuris szitą laiszke- 
lį rasziau, kada atvažiavau į 
New Yorką, radau vieną lie- 
tuviszką draugystę po vardu 
azv. Kazimiero, kuri da ir szią- 
dien gyvūje, ale mažai ką turi 
supratimo apie pastatymą na
mų Dievo. Taipogi radau ir 
parapiję užsidėjusę po vardu 
azv. Traicės, kuri jau turėjo 
gatavų pinįgų apie kelis szim- 
tua dolerių, sudėjus į banką 
dėlxlietuviazkda katalikiazkos 
bažnyežios statymo. _ Į kiek 
laiko paskiau gavom kunįg%



dusziip ir" pamatę vaisius mu- 
aujos parapijos, ir tie pa

pijos sekretorius
Jurgis S kinka i t is.

Lietuvininku
Varnagirį už prabasžozių lie- (traktorius, 
tuviezkos parapijos Nėw Yor
ke, kuris suėmęs parapijos pi- 
nįgus, prapūlė kaip kamparas 
be pipirų. Niekam nieko ne
sakęs iszvažiavo į Pensilvanije, 
palikdamas apsiratįtą parapi
ją, ir palikdamas lenkiszkai 
paraszytą kortelę prie stanci- 
jos durių prilipįta isz lauko 
pusės, kuri buvo taip raszyta: 
„sziądien kunįgo Varnagirio i 
nėra namie, ryto pareis“. Lau
kėm dieną, t kitą o ir netoli ne 
dėlę kaip kun. nėra taip nėra, 
ir nežine kūr prapūlėt Ką 
daryti, reike dūti žinę į poli
ciją. Duris adarę su policijos 
rodą, o kunįgo nerado. Kada 
vėliau dasižinojom nū Pensil
vanijos žmonių, kad kunįgas 
Varnagiris yra sveikas ir gy
vas Penselvanijoje. Vienok 
parapiję laikėsi ir nenusiminė. 
Toliau, laikui einant, 
k. M. Jūdiszių, o bažnyczios į damas tris szimtus dolerių vir-1 piję laike savo 
statymas jau buvo pradėtas 
Brooklyne ant North 10th st. 
Taip lygei ir parapijos vardas 
likosi permainytas ne szv. 
Traicės, ale szv. Jurgio. Mu
sų prabaszczius k. M. Jūdi
szius pradėjo parapijos komi- kunįgiszkus darbus dirbti, ir 
tetą neužkęsti, sakydamas: po sudus provotis, 
„jūs dūmei, asz esiu didesnio| boras, tai sukitais, o vis užne- riūs parapijos kasierius J. Ka- 
mokslo, tai ir pinįgus moku 

geriau suskaityti ne kaip jus. 
Asz galiu but parapijos pre
zidentas, kasierius ir trustis 
apie tai; o parapijos komiteto 
visai nereikta; ma dūkit $inį- 
gus, o kur kam reiks tai asz 
užmokėsiu“. Žinoma szvie- 
sesni žmonės tū sakė, jog taip 

t nebus gerai, jeigu mes viską 
kunįgui pavešim, o k. M. Jū- 

i diszius dar ir ant pamokslo 
iszszaukė tokius. Taip kaip 
nekurtose parapijose sziądien 
girdėti. Ir taip tamsus žmo
nelei, įtikėjo į Jūdiszių, nely
ginant kaip prūsas į pilvą, 
pasitikėdami, buk Jūdiszius 
viską padarys ir bažnyczę pas
tatys; ir visi davė pinįgus k. 
M. Jūdisziui pasitikėdami buk 
jis kantraktoriui užmokės už 
skliapo iszmurinimą, Kan •

st
tys prieiraszė. į musų nauję 
parapiję. Brooklyno naujo 
parapiję iszkėlė didelį balių 

fant savo naudos. Balius bu
vo 26 d. Splio 1895 m. ant sa
lės At New Palace Hall po N. 
93 Grand st. Brooklyn N. Y. 
įženga buvo 25 c. draugystės 
dykai taipogi moteris ir pa
neles įleido tiktai ką turėjo už 
kepures užsimokėti.

Žmonių buvo pilna salė ką 
ir neszlektai uždirbome; dar

pabaigęs darbą, 
Ipraszo užmokėti pas parapijos 
komitetą, o parapijos komite
tas siuncze kantraktorių pas 
kunįgą, sakydami - jis yra 
prezidentas ir kasierius, tai jis 
užmokės, pagal kantraktą pa
darytą. Žinoma ką kantrak- 
torius ir padarė. O Jūdiszius 
tū syk apspakajino kantrak 
torių prižadėdama į trumpą 
laiką užmokėti. Po tai jų su
eigai pradėjo Jūdiszius kalėk- 
tavoti galva nū galvos po 
prievartą turėjo dūti po 5 do
lerius, sakydama reike kan- jokis lietuviszkas balius nebu- 
traktoriui užmokėti, ir taip vi- vo taip iszkilmingas kaip szi- 
si davė į Jūdisziaus kiszenių. tas naujos parapijos. Už ką 
Tada, turėdamas tukstanczius mes parapijonai sudedam szir- 
savo rankose pasakė į kan- dingą aczių, toms draugystėms 
traktorių, dabar tu gali isz- ir tiems broliams, kurie teikė- 
leisti tą skliapą ant licitacijos, si apsilankyti ant taip iszkil- 
kantraktorius taip ir paderė. mingos zobovos. Ant ryto- 
O kas pirks ar Jūdiszius? taip jaus tai yra 27 Spalio 1^895 m. 

gavom | Jūdiszius ir nupirko, užmokė- treczią adyna po pietų, para- 
susirinkimą, 

szaus nekaip reikėjo mokėti, I ant kurio tai buvo aprokūta 
padarė rasztus ant savęs, o tą uždarbis nū baliaus. Apart 
skiepą padarė neprigulintį visų kasztų, likosi gryno pel- 
prie parapijos ir vyskupo, tik- no 153,75; o rasztas, ir kas ant 
tai kun. M. Jūdisziaus. Tu- tikietų iezdūta, tai nežinoma 
rėdamas visą valę, pradėjo ne kiek da pareis. Tą dieną ant 

to mitingo su baliaus uždar
iai su bo-1 biu, susidėjo pinįgų 194, ku-

Sunaudotas piktumas
Angsztame kambaryje ant 

stalo stovinczio ties lova žibė
jo žvakė, gulėjo knįgos ir po- 
piera su alavėliu, o po kam
barėlį neramiai vaikszcziojo 
da jaunas vaikinas. Atdary
tos knįgos, nepabaigtos ro- 
kundos tartum kvieste kvietė 
jį prie darbo; bet veltui Kaip 
tikt sės dirbti, taip akys ir pū- t 
la ant gromatos szale arkužo 
popieros gulinczios. Ir vėl 
jis kyla nūlovos, ir tėl mėtosi 
isz vieno kampo į kitą - po 
kambarėlį. Do valandai kaip 
ir aprimęs, vėl sėda, ir vėl 
skaito nelaimingą gromatąi

„Miels brolau! Tupiu cy- 
rublių,

rubline, 
man su*

gražius darbus............... tilius sudėjo į banką, dėl baž-
Ir taip daėjo žinia pas vys- nyczios statymo. Ponui Die- 

kūpą, kuris suspendavojo Jū- vui dėkui mažu ir mes kada 
diszių ir atmetė nū valdymo turėsime lietuviszką katali- 
katalikiszkos bažnyczios, ką ir kiszką bažnyczią nors per di- 
po sziądienai yra nepriklau- del į vargą, 
santis po vyskupu. Taima-|bai sunki, 
tydami Brooklyno nekurie 
szviesesni lietuviai katalikai e.
atskalūną nepasitaisantį per 
kelis metus, ale da szlektesniu 
keliu einantį, padarė susi
rinkimą 8 d. Balandžio (Apr.) 
1894 m., ir uždėjome nauję 
parapiję po vardu S. M. Pa
nos, visai ne užkabinant Jū- 
diszių. Ir nutarėme po $l,oo 
mokėti kaipo įstojimo, o to- 
liaus po 25 centus ant mėne
sio. Isz pradžių turėjome 
daugelį prieszinįkų, ale laikui 
einant ir tie patys prieszinįkai 
suprato reikalą katalikiszkų

Pradžia buvo la- 
szi tos parapijos; 

jau dabar yra daug lengvesni 
ir pinįgų turėtume gana ant 
pradžios, kad tik gefą lietu
viszką kunįgą gautume, su 
katalikiszka szirdžia; tai butų 
tvircziausia parapiję ant visos 
Amerikos. Teisybė, vysku
pas prižadėjo dūti kunįgą ka
da, ir gavome 3 gromatas nu 
vyskupo Brooklyno diecezijos 
su jo gerais velijimais dėl mus 
naujos parapijos. Ir iszdavė 
visą pavelijimą parapijei S. 
M. Panos; ir prižadėjo dūti 
kunįgą kada gaus. Varde vi
sos parapijos pasirasžau para

pėje; reikia man 50 
kad galėcziau isz jos 
Mikas Atsiųs man 25 
o kitus 25 atsiųs k i tu 
simildamas; be to reiks dingti.
Pinįgus, uždirbęs, gražįsiu su 
padėkavone. Tik meldžiamas 
skubįki siųsti greitai, kad ne
būtu per vėlu“.

— Gerai sakai: siųski grei
tai! -pakilęs vėl, ir v.aiksz- 
cziodamas, murmėjo vaikinas 
sav po nosia, -- Nėr geresnio 
daigto kaip greitai siųsti, ka- 
da turi ką. Bet pabandyki, 
neturėdamas, ot busi vyrs. - 
Na, ką czion padarius? Isz 
kur gauti pinįgų?

Praslinko valandėlė, antra 4 
be bėgiojant jam po kambarį 
ir betrinant kaktą; pakauszį 
bekasant,bet vis nieko vargszas. 
negalėjo sumislyti. Ir tiesą 
sakant, sunki buto užd.ūtė dū- 
ta: isz tuszczio pripilti.

— Susied, o susied! Kas 
pas jus sziądien per do szven
tė, kad nedirbate? pratarė sto
ras vyriszkas 
pus, ne storos 
rėlio.

balsas už ana- 
sienos kniuba-

velnias do per
szventė! - atsakė rusczei jam * 
vaikinas, - ot stacziai - dirbti 
negaliu, tokę vinį įkalė, kad

t
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szimtas vėl n i ....

?kas geras, kad taip
Asz da iki sziolaik szito nū |pažįstamų visų! Nū Szvilpy- 
jųsų negirdėjau. Na..., - ko, nū Szkeredėlniko, Kuski- 
Balsas nutilo, bet anapus šie- [lutės, ir kitų-.. -
nos girdėti buvo lyg koksai
ten bildėjimas ir po valandė-1 jūkais Lukoszius, - rodote nū 
lei per privertas duris įėjo ko Szkeredėlnikas, jeigu ne- 
jūdbruvys, kokiais metais se- tycziomis kam gero padarytu, 
nesnis; kitas vaikinas. tai dasižinojęs apie tai, iszpik-

— Labas vakars jumis, po tumo nusigalabįtu. Szvilpy- 
nas Struki! — dabar pasako- kas irgi ne mandresnis. įei
kite, kas per nelaimė užpūlė gu jo kas virvutės pasikarti 
ant jūsų. Ar negalima, kaip pąpraszytu, tai ir tai negautu 
andai, vėl į tvarką viską atva- - sakytu paežiam reiks kartias. 
ryti? Ot velik palaukite, rytojaus

Na! tai jau vis turbutnel — Na ant kokios gi?
keikete. — Ugi paskolįti pinįgus nū

ka! - pasileido

tatymų R. katalikiszkos tiky
bos, ir vėl jau kaipo žydas su- 
gryžo į Czernoviecų seminari- 
i* ' , . .

Bet negalėdamas užmirszti
savo grąžos Micios, susimisli-|į Montevideo arba ten kitą 
jo, kaip nors kitu keliu susi- kokį miestą Amerikoje, nuei-

Prisznekėjas prie to Micia 
sutarė nu važioti į Vengrija ir 
ten pasinaudoti isz randavo 
szliubo.

ir neilgai trukus apsigobė su1 
ja ir vėl drožia atgal į Ameri- • 
ką. Tankiai tokios paima da1 
su savim ir seserį arba taip 
kokią giminaitę. Atvaževęs

— Ne! * pons Lukosziau, ar asz negausiu kiek nū pažį- 
sziądien kita ^bėda. - Gavau 
gromatą nū X., pateko varg
anas į kliūtį; reikia pinįgų... 
Praszo 25 rublių..- Ot kame 
plyszys!.. ..

— Bet gi jau ir jis navat- 
nėlia rado laiką praszyti stu
dento pinįgų, baigentės mėne
siui...

— Bėda nelaukia.4 [
— Na kaipgi bus? [
—- Pats nežinau....
— Sziuba jau gal užstatyta?
— Jau!- atsakė Strukis 

liūdnai, nosį nuleidęs.
— Adininįkas mokinasi pas 

dėdę Czisticska žydiszko? |
— Mokinasi! - atsakė dar 

liūdniau nei ant pirmutinio 
klausymo, ir Į’.net atsiduso. - 
Daugiau versniui pinįgų jau 
nebuvo, dėlto abudu nutilo.

Perėjo gera valandėlė taip 
abiem betylint ir be jieszkant 
galvoje vaisto nū szitos bėdos.
- Ant galo atsiliepė Strukis:

— Kitos rodos nėra, kaip 
gauti pasiskoliti nū ko nors. 
Ar nenumanote pons Luko- 
sziau, kur galėczia gauti?

— Ot, jau ir jūsų kalba!
studentas dabar nei vienas 
nieko neturi. Q taip, kas stu
dentui skolis? Pas mane už
siliko pora rublių, na jeigu 
norite, tai imkite...

— Dėkui, asz suvis neatsi
sakau nū jųsų pinįgų. Bet ar 
jus žinote, jus mane ant geros 
mislies užvedėte! - Ji verta

na ten neva pas kokius savo 
pažipstamus, palieka jais, į 
kambaryje, o pats sakosi einąs 
pas kitą kokį ten pažįstamą, 
arba tiktai taip iszeina lau
kan, o jas palieka; taip 
daugiau jau nė nemato jo. 
Įr nė nesižino jogei jau. jos 
yra pardūtos valdonui tų na
mų, kuris apsieina su joms 
kaip jam patinka; ba paliktos

štamų; gal da nesuspėjo visus 
pinįgus pralėbauti. O jeigu 
jau praleido, tai ką padarysi!

Ant rytojaus rasztinyczioje 
universiteto szmaižiojo studen
tai; kaip kitomis dienomis tai 
gaujomis, tai po viena. Kas 
gromatos žiurėjo, kas pažįsta
mų laukė. - Po ruiminga sa
lia vaikszcziojo; ir Strukis už 
jsimislijęs apie savo rūpestį; ji
sai ir nepatėmijo kaip prie jo 
prisiartino gražus jaunas, gel
tonplaukis vaikinas.

Atkriksztintas.
\ Nekuria S. K., iszpažįstantis 

žydų tikėjimą, mokintinis se
minarijos Czerniovcų, įsimy
lėjo į labai grąžę Mici B., ku
ri iszpažįsta R. katalikiszka 
tikėjimą. Czerniovcūs da ne 
įvesti randavi szliubai, o S. K. 
būdamas labai prisiriszusiu 
meilė prie Micios, susimislyjo 
priimti R. katalikiszka tikybą 
ir apsigobti su Micia. Po ke
lių dienų S. K. permainė savo 
tikėjimą ir tikras jau sutartu
ves padarė.

Dasigirdę apie tai gymdy- 
tojai S. K. kū greicziau par- 
kvietė savo sūnų į Jagielnica, 
(kur gyveno,) ir privertė savo 
sūnų iszsižadėti R. katalikisz- 
ko4ikėjimo ir vėl sugryžszti 
prie savo.

Pagal žydų apeigas S. K. 
iszrisztas buvo nū pildymo įs-

Sūnūs ir tėvas.
Su kokiu karsztumu kubie- 

czei kariauje už liūsybę su Is
panais, gal patvirtint siakan- 
tis atsitikimas:
Kapitonas Ispanijos kariame- |sav vienos, nemokėdamos te- 
nės Kerminas kariaujentis ant nyksztės kalbos, lygios yra 
Kubos, turėjo sūnų, kuris pri- avims. Negaudamos rankų 
sidėjo prie maisztinįkų, o jo darbo, pagalips tur apsiimti 
tėvas kaipo tikras Ispanijoslant visai bjaurių darbų. Isz 
mylėtojas kariauna priesz ku- tokių pakrasztinių miestų, ‘ 
bieczius. siunezia į kitus tolymesnius ’

Laike vieno muszio Ispanų tos szalies miestus, tankiausei- 
su Kubanieczeis, taip isztiko gį į Buenos Aires. Isz czion 
kad jūdu abu susitiko akis į jas siunezia jau ir į mažesnius 
akį. Sūnūs Kermino, užmir- miestelius, kur tiktai jų reika- 
szias tėviszka meile, bet tiktai Jauja. Daugumas isz jų, ne-f 
degdamas vienu kerszijimu, galėdamos perkęsti tos szalies 
užtiesė ant savo tėvo karabina o'ro, riuųiirszta. Agentai gavę 
ir ant visados perskyrė su ,apie ta£ žinia, jszsiima patvir- 
sziūm svietu. tinimu apie smertį jo moterisz-

---------- —-—— kės (paezios) ir isznaujo
— E m opos verbutės Piet/i- grįžszta į Europa, kad dau- 

nem Amerike. Vokiszkas lai- g’mu privilioti.
krasztis „Berliner Tageblatt“ *----------------------------------
neperseniai gavo laiszką isz Drebėjimą žemės.
Rio de Janeiro miesto Brazi- Drebėjimas žemės buvo pa- 
lijos, kuriame tokia yra pa- skutinę dieną pereito mėnesio, 
dūta žinia: daugelis laivų Anksti rytą apie 5 valandą 
Pranei jos, o taip-gi Prūsų ir Chicago labai jauezemas bu- 
Anglijos atgabena isz Galici- vo drebėjimas žemės. Dau- 
jos ir Lenkijos jaunų mergi- gelyje namų indai nukritinėjo 
nų, kuriąs pagalios kaipo par- nū lentynų visoki rakandai 
dūtus gyvulius kožnas sav isz- [esanti 
si vadžioj a.
ža jų daugelį į miestą Monte
video. Agentai to darbo tan
kiausei yra jau tie, kurie per
gyvenę keletą metų Ameriko
je sugrįžta į savo krasztą neva 
dėlto kad ten apsigobti. Pa- 
rėjąs toks isz Amerikos, pasi
rodo savę didelei turtingu ir 
nelabai daug ką reik, idant 
prikalbinti kokia ten mergina greitai nusibaigė,

namūse parkritinėjo, 
Tankiausei atve- | nekuriūse namūse varpelei 

pats isz savę pradėjo skambė
ti, o žmonėm girdėdami ir ma
tydami tai — iszszokinėjo isz 
lovų ir mislydami kad tai ko
ki nelabi žmonės užpūlė - tai
sėsi gintis nū jų. Pirmas 
drebėjimas traukėsi apie 5 se
kundas, o antras, kurie isztiko 
po 40 sek. po tam, taip-gi 

Labjauseį
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Amerikiszkosios f lotos, užda
vė paliepimą eskadrai pietų- 
atlantiszkai susirinkti į įplau
ka Meksikanską ir ten po Ka- 
raibskas jūres plaukinėti;

Nužiūrint ant to, nurodo 
kaipo rodos ko laukia ar van- 
denysia Kubos ar Wenecuelos'.

jautė tai gyventoje! virszuti- 
nių stubų.

Tūkart taip gi f buvo jau- 
czemas drebėjimas ir žemiau 
parainėtūse daiktūse, beje: 
Pekni, Springfield, Friiport, 
Galesburg, Compton, Moline, 
Rockford, Dannville, Quiney, 
Canton, Zitchfield, Pana, De 
catur i Altan, Ill., Richlands 
Centre ir Wis.

Quiney, III., liko dikeziai 
apžeista bažnyczia szv. -Anta»

* no ir daugelis kitokių namų. 
Vienas isz jų taip buvouip- 
griautas, kad teko visaj su
ardyti. Ant kranto upės 
Missouri vieno vieto visai su
griuvo du namai ir viena mo- 
tėriszkė liko užmuszta. Apie 
Louisville, Ky, drebėjimas 
traukėsi apie 20 sek. ir girdė
tis buvo po žeme <" 
griausmas, kaip rodos labai |damas jį tikra broliszka meile 
tolimo griaustinio. Drebėji
mas jautėsi taip gi Jackson-|ti, bijodamas dar labjaus jo 
ville ir Nev Albany, bet be užgautą ir nespakainą szirdį

NtajHIMsan.
Isz lenkiuko vertė J\ II.

I (Tąsa.)
Sugrįžęs namon nieko jis 

daugiaus nemislyjo, tiktai kad 
kaip nors greieziaus kam į- 
teikti palikimą savo tėvo, nors 
ir už mažiausius pinįgus ir isz- 
keliauti į Kaliforniją. Vyres
nysis jo brolis, užtėmyjęs jo 
nepaprastą nespakainumą; 
raislyjo sav kas tai galėtu jį 

didelis taip baisiai užgauti; ale mylė-
V V V I _ _ -

nenorėjo jo apie tai klausinė-

apie pardavimą jam nors tos 
vietos, kur tiek metų tėvas jo 
linksmai ir spakainiai savo

Prancziszkus nei negirdėjo 
visų žodžių, kuriūs taip isz 
szirdies pasakojo jam klebo
nas, o vien tiktai mislyju kaip 
greieziaus pabaigti visą tą, 
'kas link jo prekystės. Kada 
jau viskas buvo pabaigta ir 
gavo į savo rankas nū klebono 
pinįgus, su didžiausiu nespa- 
kainumu szirdies laukia tos 
dienos, kada galės palikti sa
vo, taip jau jam nūbodų 
krasztą.

Ant galo jau ir ta diena 
prsiartino. j^Da už visos die
nos priesz tai susidėjo viską, 
ką tiktai mislyjo paimti su sa
vim, ir atsisveikinęs su broliu 
ir klebonu nukako į žinomą 
miestelį. Jūzas ir klebonas, 
matydami jo tokį spakainumą, 
paliekant tą vietą, kur tiek 
metų visi linksmai perleido! 
kur perėjo visos geriausos 
jaunystės dienos! palieka da
bar neturėdamas nė jokio už
žavimo szirdyje savo! — ver
kė jo nekaipo maži vaikeliai, 
szlūstydami akis,' pilnas asza- 
rų.... .

Nuvykęs į miestą JPrsjn- 
cziszkus, susimislyjo kaip nors 
dasiklausinėti, ar neketina kas 
nors daugiau taip gi keliauti į 
Kaliforniją, kad isz laiko tu
rėtu su kūm sėbrauti; o gal 
but mažu ‘ir toki galima ati
tikti, kursai jau buvo buvęs’ 
ten ir sziek tiek papasakotu 
apie tą krasztą. Kada taip 
mielydams vaiksztinėjo apie 
prieplauką, nė nepasijuto, kad 
jį kas truktelėjęs už peties 
susznekėjo: „Ar ne tamista 
ketinai važiūti į Kalifo/niją?“ 
— „Taip asz“! atsakė Pran
cziszkus. „Ale pavelyk už
klausti! isz kur tamsta žinai 
apie mano mierį“. „Asz esiu 
isz Frankfurto ir jau seniau 
girdėjau apie tamstos mierį“. 
„Jau esiu buvęs Kalifoanijoje 
ir jeigu tamsta norėtumei ga
lėcziau būti draugu kelionėje,

jisai daro ką nor“. „Reikia 
ką nors kitką sūmislyti, ‘idant 
jisai nepraleistu kaip nors 
bjauriai tėvo palikimą“. 
„Asz pats apie tai tankiai per- 
mislyju“, atsakė Jūzas.

„Turiu asz, po teisybei ke
lis graszius, ir galėcziau patsai 
paimti nū jo, ale bijausi už-

a rustyti savo brolį, kad neturė
tu mislies, jog asz noriu pa- 
verszti isz jo ir naudotis tokem 
jo neatsakaneziam reikale“.

„Mielaf asz dūcziau patiki
mam pinįgus, kuris galėtu pa
imti nū Prancziszkaus jo dalį, 
o kaip jisai sugrįžsz isz savo 
kelionės, kad ir vėl turėtu kur 
prisiglausti, kad turėtu savo 
tėvynėje vietą, o nereiktu jam 
baladotis po svetimus kam
pus“.

. „Asz tikrai sakau, kad jisai 
sugrįžsz po nepoilgos kelionės, 
pamatęs veidmainunlą sziądie- 
ninių mislių, siulanczįų jam 
aukso kalnus“.

Po ilgų kalbų, bei visokių 
permislyjimų sutarta buvo, 
kad klebonas paėmęs nū Jūza- 
po pinįgus, neva dėl kokio ten 
isz savo genezių, paims nū 
Prancziszkaus jo dalį, kad 
kaip nors jį atitraukti nū jo 
mislių, bandyta bus da jį per
kalbinėti.

Vienos dienos rytą,
klebonas nukiūtino pas Pran- 
cziszkų,

bet be užgautą ir nespakainą szirdį 
suj ūdyti. /

Nutarė patsai sav nueiti pas 
kleboną ir pasikalbėti su jūm 
apie tai.

Iszklausęs kalbos Jūzapo, 
klebonas patsai pripažino, kad 
ir jis jau kelinta diena patė- 
myjo kokia tai atmaina, gyve
nimo Prancziszkaus.

Dėlto nelabai nė nusistebė
jo, kada dasigirdo apie tai, 
buk Prancziszkus norįs kaip 
nors paleisti isz savo rankų 
dalį likusę nū tėvo.

„Skundėsi aną dieną man“, 
sako klebonas, kad jisai nega
lįs iszgyventi 
yra. už jį 1 
nedirbdami; 
laikosi.

i „Matyti kad jisai ką nors 
! mislyjA padaryti, kad slėpėsi 
priesz tavę ir manę“, pasakė 
klebonas, „nėr ką jam tam 
dalyke periszk&dyti, tai per 
tai jį gali supykinti ir ant ga
lo jokia rodą nieko nepama- 
ežys, o asz visai nenorėėziau, 
kad judu kada norint tarp sa
vęs turėtumėte piktumą! „ata- 
dūkim jam ant jo valios, tegul

drųbėji-
14 min.;
5: 12;

apie 5: 12, ir

Fort Wayne, Ind. 
mas buvo apie 5 vai. 
St. Louis, Mo, apie 
Cincinnati Oh., 
traukėsi per isztisą minutą,
Nachville, Tennessee, traukėsi 
per pusę minutos; Memphis,

Ind., apie 5: 10; Cairo, 111., 
apie 5:9; Columbia City dre
bėjimas tęsėsi per 10 min„ nū 
5: o iki 5: 15; Zanesville bu
vo girdėtas drebėjimas ir trau-

Neles,vėl and apie .5 vai.
Mieli taip buvo jaucziar 
drebėjimas, kad 
czion subudo, 
buvo jaueziamas 
tėse apygardėse, 
labai trumpai.

visi žino

ir czionyksz- 
bet traukėsi .J
---- -------

* — Buenos Ayres, , 6 Lap- 
kriezio. Anglijos flota ir Su
vienytų Valstijų, stovi susi
raukusios priesz viena kitą, 
ir kas valanda rodos lauke 
tiktai progos idant kibti į 
plaukus viena kitai. Admi- 
ralas Bruce ir komendiMitas

iti, kad daugelis 
bagotesnių, kurie 
daug geriau už jį

kada

rado jį jau besiren- 
estelį. Linkėdamas 

jam laimingo ryto, paklausė: 
,,kur taip mano mielas Pran- 
cziszkėli skubiniesi?“ — „Tu
riu pasakyti mano mielas tė
veli, važiūju į miestą pardūti 
savo butinę, o gavęs pinįgus 
droszių į Kaliforniją!“ „perė
jus keliems metams asz sugrįž- 
sziu, apsunkytas svarbumu 
aukso; tai tada ne tokį nusi- 
pirkąiu sav gyveniipą!

Iszgirdęs tai klebonas ir ne
norėdamas, idant jis per savo 
taip nesuaugusį protą prapulti 
turėtu; bando jį visaip per
kalbinėti, bet pamatęs kad tai 
neeina ant gero ir gali supy- 
kyti da tūm jį, užvedė szneką
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vieta, kad nelabai kas ir ap
tyktu, nors jam ir pasakytum 
nekuriūs ženklus tos vietos. 
„Kad tu žinotumei, tai ten 
kaip asz mislyjū da nū pat 
sutvėrimo pasaulės koja žmo-

— „Tai kaip ten iszrodo?“ 
paklausė Prancziszkus.

„Buvau kelissyk, tai kožną 
syk sugrįždamas parsivežiau po 
-gerą žiupsnį aukso, kuris taip
branginamas pas mus, tenai gaus nemindžiojo tų vietų“, 
po kojoms pinasi! nėjokios 
sunkenybės nėra, kad prisi
rinkti jo: reikia tiktai pasi- < 
lenkti ir semti tiesiok su visa 
sauje“!....

Prancziszkus neatrado gal
vojo savo tokiu žodžiu, kuriais 
galėtu iszreikszti savo prisiri- 
azimą prie taip netikėto drau
go. Szokinėdamas tai ant 
vienos tai ant kitos kojos, try
nė ir plojo rankomis isz taip 
didelio džiaugsmo. Ir kaipo 
mažas vaikas, nemislydamas 
kas apie jį darosi, trauki jį 
pagriebęs už rankovės drauge 
su savim į vieszbutį, kur jis 
buvo ant to laiko apsigyvenęs, 
ba da garlaivis turėjo tik po 
dviejų dienų atplaukti. Bal
trus (vardas draugo jo) tai 
norei priėmė matydamas tokį 
jo atvirą prisiriszimą prie sa
vęs ir abudu drauge nukiūti
no.

Visą kėlę Prancziszkaus, 
nedėdamas jam nė valandėlės 
atsilsiu apipylė jį klausymais 
apie Kalifonijos aukso kalnus. 
Baltrus supratęs gerai savo 
padėjimą, ir matydamas kad 
jau pradžia gerai subudavota, 
nesiskupėjo atsakymais.

Parėją į gaspadą kaipo ro
dos tikri broliai, nesimatę ilgą 
laiką, uždavinėjo viens kitam 
klausymus, nedūdamas nu
baigti, ir permuszdamas viens 
kito atsakymą naujų klausy
mų.

Ant galo pagalios Pran 
cziszkus taip prisiriszo prie 
savo draugo, kad gatavas bu
vo viską jam atidūti, ir kož- 
nas jo žodis daugiaus turėjo 
vertės ne kaipo viskas, ką jis 
su savim turėjo.

Baltrus pasigyrė Pranczisz- 
kui, jogei jisai atradęs neapsa
komą daugybę aukso Kalifor
nijoje, ale tai ten tokia yra

Da kol asz gyvas esiu tokios 
vietos niekur neatitikau, • nors 
daugel esiu perkilnojęs aukso 
savo rankomis, kad gali kaby
ti ir kabyti, o vis auksas... ale 
Wad tu žinotumei vienam lig 
fielabai smagu tokio tūlo vie- 
to, jeigu tamsta norėtumei asz 
priimcziau į draugystę savo, 
ba taip bite kokį asz nenoriu, 
kad kartais nebutu kokiu ten 
nesutikimų.... asz ant tamstos 
akių jau pažįstu gerumą szir- 
dies ir labai mielai 
turėri už savo s

tamsta to geidi“.
(Toliaus bus).

cus užklausė jo, ar daugel rei
kės pinįgų ant to viso užma 
nymo? Baltrus isz atviros 
szirdies užtikrino, kad nieko 
jis nū jo nereikalauna ir kai
po vteai nenoroms, užklausė 
Prancziszkaus ar daug jisai 
pasiėmė pinįgų ant tos kelio-1 
nės? 1 
klausinėj u, kad trokszcziau 
sziek tiek dėl savęs (asz turiu 
iki nenorint), bet tiktai taip... 
isz žingeidumo kad.... matai 
norėcziau žinoti ar tav nepri
truks ant kelio, kad apie tai 
isz augszto žinodamas patsai 
daugiau pasiimcziau ir ant 
tavo... arba kad kartais įsi- 
grasinus taip tolima kelione, 
nesumislytum sav pargrįžti 
atgalios — ir ne..•

„Asz dabar turiu su savim 
da asztūnis tukstanczius dole 
rių, atkartojo Prancziszkus, ir 
jeigu reikėtų tai iki paskuti
nių! grasziui iszleiscziau jūs, 
ba man tūjaus tas viskas užsi
mokės szimteriopai“.

„Taip daug nereikia!“ at
kirto Baltsus, „ba kelionė į 
Kaliforniją tiek nepaliksi, o 
ten jau tav ant nieko nereiks: 
nieko ten nereik mums riktū- 
ti, nė jokių įtaisų viskas ten 
jau mano yra, o jeigu ko ir 
pritrūksta tai artymamjam 
miestelyje visko galima gau
ti. .., o ką jįien, taip sakant 
paimti, tai^jrlė jokio gudrumo 
prie to nereikia, kad tiktai 
tav Dievas suteikė rankas, tai 
viską galima padaryti! kaip 
jau pridėti kupiną vežimą, tai 
pristatymas į vietą, taip gi jau 
nesunkus“.

Tankiausiai tokiose kalbo
se, perėjo ir paskutinės dvi 
dienos. Prancziszkus užsipra- 
szė jį, ateiti ' pas savę nakvoti, 
° jeigu norėtu tai ir su visu myiskas“ pranesza sekanczią 
persineszti pas jį. Bet Bal- žinią: kun. Smagoviczia, kle- ® 
trus atsisakė nū to, kad per- bonas Kutūee, gauna vieną 
sineszti, ba sako asz turiu pa- kartą laiszką nū žingunės, aiTt ' 
sidėjąs visus daiktus pas savo kurio yra padėta, kad jisai nu- 

, kuria 
„tai mat visai man bus I jam atsiunczia. Smagoviczia,

Margumynai.
Austro Wengrai.

Nū pirmos dienos szio Lap- 
kriczio likb įvesti czion ran- 

ne dėlto asz apie tai |davi szliubai. Bet kaip maty, 
ti krikszczionis labai mažai 
pasinaudojo isz to, jie kaip 
galėdami stengėsi užlaikyti 
bažnyczios prilikiidą . ir ne
girdėti kad jie susirisztu ran- 
davibszliubu. Daugiausei pa
sinaudojo tūm nauju įvedimu 
žydai ir massonai, kurie la- 
bjausei ir steigė apie jų įvedi
mą. Nelabai ką nė gero jie • 
atnesza, o dėl krikszczionių 
tai daugiau ir blėdies ne kaip 
gerumos, ką aiszkiai galima 
pamatyti isz sekanczio atsiti
kimo: apygardė Vielki (Di
dysis) Maros° netoli Wadtzen 
nekuria Jokuo 
koks tai valstijos^perdėtinis 
iszpažįstantis žydų tikėjimą, 
pareikalavo, idant butu nuim
tas ir isznesztas isz salės, kur 
ima randavus szliubus, kryžius 
Iszganytojaus. Visi perdėti- 
niai valstijos, iszgirdę tai, ne
žinojo nė ką daryti, nė ką jam 
atsakyti. Tada bulmistras at
sistojo ir d rebanczi u isz pik
tumo balsu atsakė jam: „Var
du to Iszganytojaus prisiekiu 
asz priesz tą kryžių, kad pa
kol asz, mes visi ir musų gent- 
karte gyvūs, tas kryžius nebus 
nuimtas“.

Žydelis už jo tokius žodžius 
likosi iszmestas, o vakarop vi
si langai buvo iszdaužyti, no- 
rints policija* gana vaktaVo.

norėcziau 
^darbinįką. 

Nė jokiu ten pinįgiszku prisi
dėjimu asz negeidžiu, apart 
iszvieninio draugiszko darbo. 
Ir sakau, kad jau tamsta nie
kur nerasi tokio skarbo, gali 
iszjieszkoti visą Kaliforniją 
skersai ir iszilgai...

Prancziszkus girdėdama tą 
viską, pradėjo abejoti ar tik
tai nesapnūja, — pasijudino, 
apsigraibė aplink save... ne!., 
tikrai tai vis girdi nesapū- 
dams. Nenuėjo dėlto veltui 
mano trys grasziai ką vakar 
daviau pavargėliui praszyda- 
mas jo, kad melstu Apveizdos 
gero giliukio mano kelionėje 
mislyjo sav Prancziszkus). 
O! kaip asz esiu laimingas! 
jogei Dievas man tokį drau
gą parodyjo ir per savo neisz- 
semamą mielaszirdystę nu
siuntė spindulį szviesybės, kad 
matydami vienas kitą, susivie
nytu mem ir padūtumem kaipo 
tikri broliai vienas kitam ran
ką! tarė Prancziszkus ir asza- 
ros kaipo žirniai rydėjo ant jo 
deganczių nū didelio džiaugs
mo veidų.

Baltrus, tai vis matydamas, 
nutarė sav nepaleisti isz savo 
nagų taip netikėtai supainiotą gerai pažįstamą arti prieplau- I ėjas ten paimtu lempa, 
Prancziszkų iszviržsz matyda- kos, 
mas, kad galės gerai isz to pa- gerai paimti ant laivd^o nak- Įperskaitęs laiszką, drucziai už- 
sinaudoti. Kada Pranczisz- voti galėsiu pas tavę, jeigu simislijo, kas gi galėtu jam ją

1

Scheibner

— Austrija, Darbai anar- 
stų. Laikrasztis „Kolo-
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Povylu I. Povylas L rėdė savo 
vieszpatystę iki 1882 metų. 
Norints ta taip maža vieszpa
tystė tur tiktai 22 kilometrus 
apskritumo, vienok gyvento
jai jos drucziai yra užsiartavo- 
ja politikos dalykūse. Po 
smerties Povylo L gyventoje! 
Tovolaro nenorėjo pripažinti 
tikro įpėdinio jo ant karalisz- 
ko sosto ir padarė republiką, 
su labai liberalna konstituci
ja, kuri ir moteriszkėms dūdą 
tiesa baled ti. Prezidentas 
renkasi ant 10 metų. Po už
dėjimo republikos gyventojai 
Tavolaro iszleido pasiuntinius 
į Romą, praneszti apie jų to
kia valdžią. Valakai nieko 
prieszingo tam nerado. Tai

prisiųsti. Buvo jau beketi
nąs kiutįti atsiimti, kaip atėjo 
jam tamsijmislis į galvą - „ugi 
mužu tę taip kas, mažu tai 
kokis prietaisas su kuriūmi 
da bažnyczia gali sudeginti
sznabždėjo rodos jam kas au- 
eysia. Ir gerai tai vis apmis- 
lyjas, pasakė žingunei, jogei 
jisai nenorįs to prisiųstimo, 
sakydamas kad jau norėta vie 
ną kartą padegti bažnyczią 
dėlto jisai ir dabar abejoja 
kad kas nebutu užtaisyta. 
Žingunė nusiuntė tą prfoiunti- 
mą į tiesavietę Kutų, kaja ten 
atidarė, tai pamatė, kad ten 
visai ne tas ką buvo padėtas 
paraszas, bet tiktai kokia tai 
„pekliszką maszina“. Maszi- 
na ta liko nusiųsta į tiesavietę I ir po sziai dienai Italijoje yra 
koros Kolomyjo.

— Kolera Galicijoje ne ma
žai žmonių kas diena paguldo 
ant amžinasties, ir kaip girdėti 
nė nesimažina skaitlius ser- 
ganeziųjų.

nebutu užtaisyta.

mo gaso (naftos) apie mieste- savę vadina Samulevyczia) te- 
lį Czarna, pradėjo kast czion gul nū jo lietuviai apsisaugo- 
žemes dėl įrengimo pabriko ja; ba tai, yra pabaik tas lat- 
reikalingas; nekuria isz darbi- ras. Paskiaus jis buvo Wil- 
nįkų numetė degantį szipulį. kes-Barre prie „Inshiurinc 
Greitai pasirodė liepsna ir Ca.“, o dabar pribuvęs į Haz- 
pradėjo ugnis platintis toliaus. leton‘ą pridirbo klastų; nemo- 
Kada ugnia liko užgesinta, tai kėjo už nedėlios burdą; kits 
pasirodė, kad nū molio, czion vaikinas pasiranezijo į sztorą 
esanezio tiktai pelenai te liko, už darbines drapanas, ir da nū 
Kaip pasirodo jau ir seniau vienos merginos pavogė $2; 
czionykszcziai gyventojai ži-lir nū biedno grinoriaus vaiki
nėjo apie tai ir senei jau de- no $16 ir iszdumė sav po vėl • 
gydavo jį, kaipo malkas. Ant nių. Jis yra kokia vienūlika 
pažiūros jis yra daiktais pil- metų Amerikoje, kokios 25 
kasirjūdas; turėdamas daug metų senumo; szeszių pėdų 
riebumų labai gerai dega bile augszczio; jūdi ilgi plaukai; 
kokiam pecziui ir ant oro. usus skuta.

Ateitė jis daug naudos gali ant eiriszio.
padaryti, mažinantis miszkams. Ameriką kalba gerai anglisz- 

kai ir slovenskai. Paeina isz 
kaimo Graitelių, Lazdijų pa
rapijos. Jeigu kur tas latras 
atsivilktu meldžiame daneszti 
ant szito adreso:

Antanas Samoszka
130 E. Broad str.

Hazleton Pa.

Labai iszžiuri
Apsukęs visą

— Gav latvis ant vėlių. Ne 
toli nū miesto Kopenhagos 
(Danijoje) įrengė -tokį garlai: 
vį, kuriūm galima irtis van 
deniu ir važiūti rėlėm. Ban
dymai jo labai gerai nusidavė. 
Važevo per du ežeru ir per 
plota žemės tarp judėjų. Per 
vandeni važiūje taip kaip visi 
garlaiviai, o kaip žemė priva- 
žiūje tai garlaivis užeina ant

kiu greitumu kaip ir ant van
denio. f Garlaivis tas yra 44 
pėdų ilgio ir talpina savyje 77 
žmones.

— Mažiause vieszpatystė. 
Lab’ai mažai kam yra žinoma, 
jogei apart San Marino yra ir 
kita tokia maža republika 
Valakų žemėje, ant salos Ta- 
volara, gulinczios į pietus nd 
s. Sardynijos. Republika ta 
turi apie 168 gyventojų. Ka
ralius tos salos Karolius Al
bertas metūse 1836 pavedė sa
vo valdžia gyminėi Bartholo-

republika Tavolara, ir savisz- 
kai valdosi.
!• — Nauje tauta. Karolius 
Lumhotz isz Norvegijos ke- 
liaunįkas po Meksyka aptiko 
visai nauja tauta tarp Indijo- 
niszkos gentės, kurios da iki 
sziam laikui niekas nežinojo. 
Tauta ta vadinasi - Wi-ra-ri- 
sais ir skaitosi tiktai apie 
5,000 žmonių. Vienintėliu jų 
užsiėmimu yra apvaikszczioji- 
mas savo metinių szvenczių ir 
aplankymas savo szventiny- 
ežių, turinezių tankiausei pa
veikslą kbnuso (cukriaus gal
vos) Dievų ju yra be skait- 
liaus ir tankiausei yra užslėp
ti plysziūse ūl ų.

Gyvena jie žagarinėse budo- 
sep

T. Lumhtoltz daugel darbo 
turėjo piidėti pakol tapo pri
imtas j eis. Bet gyvendamas 
tarp jų daugel nutėmijo isz jų 
apsėjimų, ir Wi-ra-risai dru
cziai prie jo prisiriszo.

— Degantis molis. Apie 
miestelį vadinama Czarnem, 
tarp kito miesto Baku ir szal- 
tinių gaso (naftos) Batocho- 
nūs ant Kaukazo, visai neti
kėtai atrado molį, kuris dega 
taip kaip ir malkos. Drau- 

nijos, o virszinįkas tos gimi- gystė brolių Szybajevų, norė- 
nės apszaukė savę karalium dama užvest pabrika iszdirbi-

Paj ieszkoj imai.
Vladas Jaruszautskas su sa

vo brolįais pajieszkom moti
nos savo. Ji gyveno su tikru 
savik'vyru 19 metų, szįmet pa
simetė ir su kitu norėjo važiū
ti į Lietuvą, bet pasisuko į 
Ameriką. Vincas Belskus 
(su kuriūm ji iszvaževo) pa
eina į/z Suvalkų rėd., ūgio vi- 
dutiinZ) jūdbruvas, o ji taip gi 
vidutinio ūgio, tikt taip visai 
menka.
žė mergaitę 4 metų ir vaiką 3 I laiku,- o jeigu kada toliau tai 
metų. Jeigu kas žinotumėte turite dasižinoti per laiszką, 
kur jūdu gyvena labai žemai 0 dabar nereikia, galite sta- 
maldaujam, dūti mums žinia ežiai važiūti, o jeigu ne tai ga- 
ant szio adreso. lifte dasižinoti per laiszką ant
Mr. Vladislovas Jaruszautskas 8Zito antraszo:
79 Faundry str. Rochdale Frank Savage
Road Manchester England. North Jay Maine.

Kaip iszvaževo mus motina,_____ w________________
tai tėvas po 7 sąnvaiezių vaie- g j. g, g j. , 
vo į prusus jieszkoti jos, ale 
nerasdamas sugrįžo atgal ir Rus laikomas 20 tą d. Lap- 
apsirgo. Mes pridavėm į Ii- kriezio 95 m, ant salės Peop- 
gonbutį. Mes esame da ketu- les Theatre, Plymouth, Pa.., 
ri — du maži vos maitinamės put naudos draugystės vardan 
ir asz su kitu didesniu, jeigu D. L. K. Vytauto. Todėlgi 
kas pranesztu mums apie tai yra meilingai už prkszomi, 
busime szįmtą kartų dėkingi, vietinei taipgogi ir isz aplin- 
Kaip mes neturim savo moti- kinių kū no daugiausei jaunu- 
nos jau 22 sanvaitės. jų pribūti ant taip puikios zo-

------------ — I bovos. (
Įėjimas tiktai 25 centai.

Komitetas.

— North Jay Me. Czia 
yra reikalaujama darbinįkų; 
mokestis lėberio $1.50 už 9 
adynas darbo akmeniniam pa- 
brikia.. Jeigu kas norite at- 

Iszvažiūdami iszsive-1 važiūti, tai galite, ale greitu

Jeigu kur judoszius atnesz- 
tu Liudviką Kriszcziuną, (jis
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Baisi Gadyne
Keturiose permainose.

Paraižyta isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų. 
Paraszė A. G.

Tiesą perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Rimsza. Ką veiksi ne szelpęs mostrodzieju, kad nedfttu- 
mem ko reikalauja, tai ir patys pasiimtu. Dar su muszisz* 
kiais galima susitrikyti, bet su Maskoliais tai tikras vargas.

Brigida. Tie Judosziai, jau iszvedė dvi mylimas karvu
tes mano, dėlto liepiau geriausias keturias karves į girą isz-

gaila veltai žustanczios jaunftmenės.
Urszulytė. Visus dailius vaikinus iszterios, ir man neliks.
Elena. Atsiras ir dėl tavęs. (Veizėdama per langą). 

Ot ant žodžio, veizėk per langą.
Urszulytė. (Veizėdama per langą). Dievaži Dolinskis 

atvažiavo. O! kad jisai butu smilgose sudegęs. (Glostyda-? 
ma plaukus). Reikia pasidabinti, kad pasidabocziau.

Elena. Oh tu nedora mergaite, nori paveržti nft manęs

Urszulytė. Nepavydėk, nepavydėk, sesute.
• Elena. Nepavydžiu tokio niekverczio kavalieriaus, kurs 

važiftja prie mergaiczių, tame laike kada visa padori jaunft- 
menė iszėjo kariauti, nės būdama Lietuvis, tik dransiųs vy
rus galiu mylėti, o baimingų peczkurių neapkencziui Ai 
laimė jį czion atneszė? -

Dolinskis. (Įėjęs kloniodamasis). Labą dieną.
Elena. Dėkui tamstai.
Dolinskis'. (Padavimu rankos sveikina mergaites), 

beveikete ponios, ar gerai sveikos?
Elena ir Urszulytė. Sveikos esame.
Elena. Kur ponas važinėji, tokiame neramem laike?
Dolinskis. Kelyje amžiaus mano, veda žvaigždė, kuria 

pone esi.
Elena. Klaidų kėlę iszrinkai pone Dolinski.
Dolinskis. Ar jau niekftmet neužtarnausiu, prilankumo 

ponios T
Elena. Iszskirtinojprilankumo, niekftmet.
Dolinskis. Girdėjau kad laimingas prieszinįkas mano, z 

pristojo prie insurgentų, ir dėlto^pigei gal atrasti myrį, arba s 
smarkią koronę vyresnybės. . i

Elena. Jeigu tamsta kalbi apie Povilą ir Gvaldą, tai ga
lėsi atsakyti, kad už paszventimą gyvybės veikale tėvynės, 
dar daugiaus jį gftdoju, o tfts kurie laike smarkios kovos sėdi 
namieje, žeminu ir niekinu. ’ Nft tolesnės kalbos, praszau 
manę iszliftsftti. (mergaitės pasiklonioQusios rengėsi iszeiti).

. Dolinskis. (Kloniodamasis). Perpraszau už nemielą į- 
spaudą, kurią kalba mano padariau, asz czion pono Rimszos 
palauksiu. (Mergaitės iszeina). Žinau kur slėpėsi tavo 
mylimasis mužikėlis, ir gerai mokėsiu jam patarnauti. Kad 
paniulė su savo pasoga neteks man, bet ir tasai szunbrolis 
nieko nelaimės.

> Rimszma. (Įeidamas). A! mostrodzieju pone Napole-
A r gerai sveikos?

Dolinskis. (Kloniodamasis). Dar gyvftju, o ponas kaip 
įstengti? . / .

Rimsza. Dievas dar laiko kaip savo vaiką, tain/ta’ nebi- 
jei dabar važinėti.

Dolidskis. Turiu rasztą kariumeniszko virszinįko Epip- 
hanovo. • . '

Rimsza. Tai gerai, o ko mostrodzieju, tie Pharaonai Na
poleonas ir Kynų ciesorius, neateina mumis gelbėti, o tftmi 
tarpu Maskoliai, gainioja po gires musiszkius kaip zuikius, 
szaudo ir karia.

Dolinskis. Pražuvo gelbėtoje! kaip žydai pagautiniose, o 
kailis musų tur atsakyti.

Rimsza. A! kad anfts, szventas Perkūnas nutrenktu; 
įveda į Lietuvą meželį szokti, o patys už tvoros užsiglaudė.

. Dolinskis. Kožna vyresnybė neglostytu už maisztą, tai

Rimsza. Gerai padariai szirdele, kas isz to bus mostro- 
dziejul jaunftmenė veltai žūsta, o gero negalim tikėtis.

Brigida. Ką ten girdėjei Raseiniftse? |
Rimsza. Baisu mostrodzieju veizėti, kas ten dedasi, tie 

nedorus strielekai arba kaimiszkoji sargyba, surinkta isz pa
ežių niekverczių, drauge su Maskoliais, gabena į kalėjimą po
nus ir kunįgus, veža isz dvarų naudą, veda arklius ir galvijus, 
kurifts kariumeniszka vyriausybė pardftda žydams, pilni ka
lėjimai ponų, bajorų ir kunįgų, n ės valdimieras tos paszalies 
Muravijovas liepe visus pažymesnius gyventojus įmesti į ka
linį, o visoje paszalyje iszskleisti baimę ir nusiminimą.

Brigida, Dėkui Dievui! kad tavęs neiszgabeno. 
r Rimsza. Ir asz papulcziau į kalinyczią, kad nebucziau 
susigerinęs su vietiniu pristovu, ir su tftmi lupiku Gudeliu, 
kure pramintas Maskolių starszinu, visą apygardą vargina ir 
plėesia. Nors tasai susigerinimas dikcziai kasztavo, bet sė
džiu namieje, ir kailis sveikas atliko, nės kiti kazokiszkų bi
zūnų paragavo.

Brigida. Tie ima visą naudą, kad patys atliktumem lift
ai ir sveiki.* Reikia liepti dftną keptų nės szią naktį iszda- 
linau.

. Rimsza. Eik szirdėle, gal vėlturėsime sveczių, 
paveizėti kas dedasi laukftse. (Abudu iszeina).

REGYKLE VII.
Elena, Urszulytė, Dolinskis ir Rimsza.

Elena. (Įeidama). Nėra nieko, galim pasikalbėti. 
(Elena drauge su Urszulyte įėjusios atsisėda). Reikėjo taip 
baisaus atsitikimo, idant pirmoje kovoje, brangus Povilas |onai). Padftdamos ranką Dolinskiui). 
mano, butu pažeistas; nabagas dėl iszliftsavimo tėvynės, au
kauja gyvybą savo, už tą vyriszkumą, dar dauginus jį myliu.
(Sudėjusi rankas). Dieve iszklausyk maldų mano, ir su- 
granžink manbrangiauaį Povilą.

Urszulytė. Angarui ir Miloszui, esi kalta gyvybę myli
mo, nės kaila Povilas pažeistas gulėjo krumftse, tai kazokai 
szoko prie jo norėdami užmuszi, bet tada vyrai atmuszė kazo
kus ir Povilą į triobelę Žibuczio nugabeno, kurspėjo iszsigy- 
dyti. '

Elena. Dabar garbė Dievui, prie vakarykszėzio lanky
mo musų sakė: kad neužilgo bus sveikas. Džiaugdamasi 
sveikata mylimo, smarkiai varginus, baime ateinanczių paojų.

Urszulytė. Gerai kad Povilas, atrado prieglaudą netoli

asz eisiu

Elena, Kad tasai sumiszimas greicziaus pasibaigtu, nės

-i

ne

Ką

■h
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nedyvėi, kad ir Maskoliai, nusikaltusius kovoja. Vilniuje ir 
ir Kaune daug vadovų insurgentų paliko suszaudytų ir pa- 
kartuf, Sziauliftse Maskoliai suszaudė Titavėniszkį Kliuczkaitį 
Meczislavą Seipijoną drauge su dėsėtnįku, o Raseiniftse pako
rė, pristojusį prie insurgentų Rusiszką kareivį.

Rimsza;*. Būdamas Raseiniftse macziau tą korimą, riokso- 
jo kartuvės turgavietėje, kur ir asz nuėjau, ne isz akyvasties, 
bet dėl pasimeldimo už duszią mirsztanczio. Baisu buvo 
veizėti’: kada nelaimingas nusprenstas, pririsztas prie dvira- 
ežių eszu photo, važiotas buvo po visas gatves (ulyczias), su 
trenksmu barabanų ir triubyjimų, paskui vežamąjį ėjo sena
sis kunįgas Niciunskis, garsingas maldingumu ir dorybe, ta 
sai tarnas Dievo, apvilktas kamža su stula ant peczių ir kry
žiumi rankoje, visas prakaitfttas be kepurės skubinosi žengti, 
ta procesija myriaus sustojusi ties dideliu kalėjimu, kur tal
pinos! suimti ponai ir kunįgai, ilgą valandą barabanyjo ir 
ir triubyjo, o kada prisiartino prie vietos koronės, tai nu
sprenstas pamatęs kartuves, pilną turgavietę žmonių ir dau
gybę kareivių su blizgancziais bagnietais, pakėlęs į dangų 
aszarfttas akis, pradėjo bucziiUMaikomą rankoje kryžių nu
vestas gi nft dviraczių kaltinįkas, iszklausė isztarmės, o arti 
stovintis kunįgas, dar kalbėjo paskutinius žodžius drahsinimo 
ir malonės tikybėh, o kada apicieris suszuko:, „dovolno!“ ga
na! tai atsitraukus kunįgui, prisiartino raudonai apvilktas bu
delis, kurs užmovęs ant nusprensto myriaus marszkiniua, su 
maiszeliu ant galvos ir ilgoipis rankovėmis, kuriomis suriszo 
lankas, paskui gi užlaipinęs nelaimingą ant laipsių, užnarino 
ant kaklo virvę, atėmė laipsnius, ir pakartas, už kojų patrau
kė, o mirsztantis tik vieną koję pajudinęs, Dievui duszią ati
davė. Kūnas su lyg vakarui kybodamas ant kartuvių, vėju- 
mi buvo supamas. fi

Dolinskas. Baisi regyklė!
Rimsza. Asz tą baisumą iszvydęs, tris dienas persirgau.
Dolinskis: Dieve gelbėk, kas dedasi, kožna czetvergą 

ir panedėlį gabena isz Raseinių į tolymus krasztus daugybę 
vyrų ir moterių su mažais kūdikiais.

Rimsza. Emigrantai drauge su ponybe, sukirszino var
gužius, prie to kruvino tanciaus, o patys raiestftse ir užrubežį 
pasislėpė. Gana apie tfts liūdnus 'dalykus kalbėti, szirdis 
alpsta,' ypacz mislydamas, kad isz tarp musų atsiranda dau
gumas viltvilių ir pranesztojų.

Dolinskis. (Nuleidęs akis). Visokių žmonių yra ant 
svieto. Macziau paną Eleną, visftmet man neprilanki.

Rimsza. Perėjus sumiszimui, pamislysim apie jūsų sudo
rojimą, o dabar mergaitę palikime ramume.

Dolinskis. (Bucziftdamas petį Rimszos). Dėkui ponui, 
patogesnio laiko kantriai lauksiu. Girdėjau kad Gvalda pri
stojo prie insurgentų.

Rimsza. Pasineszė nabagas į paojingą veikalą. 
REGYKLE viii.

Rimsza, Brigida, Dolinskis, starszina Gudelis ir Marykė.
Brigida. (Įeidama). Jurasiau! Gudelis su strielekais 

atjojo. .. '
Rimsza. Einu pasitikti. (Iszeina). . ,
Brigida. Sveikinu poną Dolinskį.
Dolinskis. Gftdojamas ponei. (Bucziftja rauką Brigidos).
Brigida. Perpraszant poną, paliksiu jį vieną, nės atjoju

sius sveczius reikia pridaboti, kad ko norius neįiaglemžtu.

■ -L".! ............ .-J.. L1 1 '■___ 1 "L1.

Dolinskis. (Kloniodamasis). Praszau ponios eiti. (Bri
gida iszeina). , ,

Dolinskis. (Vaikszcziodamas po seklyczią). Gal butu 
gerai, kad pasakycziau Gudeliui? ne tasai mužikas isždfts ma
nę, o tada negalėsiu akių parodyti, ot geriaus pranesziu ko
mendantui kariumenės.

Gudelis. (Už regyklės). Ar lauki sveczių, ponas Rimsza?
.Rimsza. Tamstos, kaip prieteliaus mano visftmet laukiu 

mostrodzieju.
Gudelis. Ir asz prieteliszkai lankau, iszskirtinai gerus 

žmones.
Rimsza. Praszau į seklyczią.
Gudelis. (Parėdytas maskoliszkai, sivszoble, dviem pik- 

sztalietais, ir su bizonu rankoje, įeina drauge su Rimsza. Ar 
pas tamstas nėra metežnįkų? (Kepurę ir bizūną padėjo ant 
stalo).

Rimsza. Nėra, nei vieno.
Gudelis. (Prie Dolinskio). O tamsta, ar ne isz girios 

atėjei ?
Dolinskis. Isz namų atvaževau ponas starszina. (Padė

damas Gudeliui rasztą). Szitai rasztas pavietijos virszinįko 
Epiphanovo.

Gudelis. (Imdarfias rasztą). Paraszą Epiphanovo gerai 
pažįstu. (Pažiūrėjęs į rasztą). „Maladec!“ rasztas geras. 
(Atidftdamas Dolinskiui rasztą). Vartok sveikas. (Prie 
Rimszos). Girdėjau kad szią naktį buvo czionai metežnįkai?

Rimsza. Buvo ponas starszina, sziądien rengiausi pra- 
neszti vyresnybei.

Gudelis. Tai gerai, kad neslepi, o dėl ko tų žmogžudžių 
nesuėmėte?

Rimsza. Kas tokę daugybę apginklfttų, gal suimti?
Gudelis. A tu piktadėjų, daug czionai atplūdo?

, Rimsza. Galėjo būti keletą szimtų.
Gudelis. 0 0! Sziądien nft Raseinių ateis daugybė ka- 

rumenės, kuri visus metežnįkus isznaikins.
Dolinskis. (Ant szalies, tylomis). Tai puikiai pasitik

siu einanczią karumenę, pauksztis žabangose, reikia pasisku
binti. * J . „

Gudelis. (Per duris, prie strielekų). Vyrai pastatyti 
piketą ir užprovyti szovykles, gal pasivaidinti metežnįkai.

. Dolinskis. (Padėdamas ranką Rimszai ir Gudeliui). 
Asz atsisveikinsiu su ponais, laikas namon važiftti.

'Rimsza ir Gudelis. Laimingos kelionės, sudiev tamstai 
(Dolinskis iszeina).

Rimsza. O ką ponas Teodorai, mostrodzieju ar neiszger- 
sime po burną?

Gudelis. Ar turi prancuziszkos? žinai kad asz kitonisz- 
kos neragauju.

Rimsza. Dėl tamstos, mostrodzieju visftmet yra butelis 
prancuziszkos degtinės.

Gudelis. Tai gerai, o paprastas mano užkandas, ar pri
laikai ? o _

Rimsza. Keptų migdolų, iszskirtinai dėl tamstos mos
trodzieju, du svarus parsivežiau.

Gudelis. Geras esi žmogus ponas Rimsza, nebijok nieko, 
už mano galvos, kaip už muro....

(Toliau bus).
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Jau be abejonės tikrai bus 
iszkilmingas balius kurį kele 
draugystė szv. Jūzapo ant sa
lės Armory Pitttston, Pa., o 
tai bus utarnįke 26 dieną 
Lapkriczio sziūse 1895 m. ant 
kurio užpraszom brolius ir se
sutes, ne tik vietinius, nės ir 
isz aplinkinės, o bus dailus 
pasilinksminimas priesž ad
ventus įėjimas tik 25 centai, o 
linksmintis per visą naktį už 
gražų priėmimą ranezyjemes.

Komitetus.

Gromatnyczia.
— V. K. isz Minersville, 

Pa. Tamstos laiszkas netelpa 
į „V. L.“ nės perdaug parszų 
ir asabiszkumų.

tuviams pirkti laikrodėlius, 
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 pardūdami netik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, nraszinas 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- 
resavok taip: p Kelpsch, No- 
reiko & Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

Apgarsinimai
K as n ori te gauti sapnų knį- 

gėlę prisiekite 50 c., o aptu
rėsite dailę su paveikslėliais 
sapnų iszguldytoją.

75c.

75c.

Lietuvos kankles
s Sziūnr vardu patlab isz po 

spaudos iszėjo knįgutė per 70 
naujausiųjų dainelių nū szio 
laiko rasztinįkų savyje su- 
glaudžianti, czion vien Girėno 
Dr. Lauervein‘o garbingiausio 
Lietuvos gūdotojo per 20 dai
nelių randasi. Ji yra knįgutė 
kuri sav lygaus netur už tą 
pigę prekę nū 8 7 c. yra gau
nama Tilžėje, tikt vien at pas 
jų iszleistojį naujoje lietuvisz
kų knįgų pirklystėje. Adre
sas: V. Kalvaitis Tilsit Ger-

Knlngos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos^
Aukso kltortus, arba Szaltlnls dangiszkn skar. 

bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės „ ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Sninga giesmių arba Kanttczkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

pax elkslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vievzpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo ,, „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno Szvrenczlansios Marijos Panos

I Sopulej Mot ynos Dlewo 
Evangelijos snpnlkels apdarais 
Gywenlmaj Szvrentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal( po „ „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 

Į Stebuklai Dievo Szvencs. Sakramente
Istoriszkos knygos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

i džiakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Į Už ką mes lenkams turime boti dėkingi arba 
i nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraazyta 

visi musų prietikiai su lenkalsn& pat 
’ I krlkszto Lietuvos

»»

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

1.00c.

«5C. 
10c. 
40c.

mama.
Vien lietuviszkų knįgų su* 

raazą arba kataliogą ?eikalau- 
jant reikia 5 c. | 10 kap. į gro- 
matą įdėti.

— Isz Chicagos. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie-

Isz po budelio kalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
istorija Septynių Mokintojų

„ -j, ir Lietuvio Sapnas JW)c.
Jurgis Miloslavvskls — — 80tt.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50b. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmiiž 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą ' 10b. ,
Konstitucija dėl darbin(kų — * 10c.
Namelis pusteln(ko — — 75c,
Nedorybes Rymo- Ciesorių, htstorije Isz lajko 

„ „ ponawojimo Nerono 80 et.
Pnjkps apraszymaj tikru atsytlklmu Isz

i, „ czeeu wajnoe 1863 metu 40 et. 
Prawadnikae angelakos kalbos neabdar. $1,00 

,, „ „ abdarytas $1,25.
Pujkua apraszymas apie Lietuvą „ $l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ „ „ $1,50 et.
Benowea apraszymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwto 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Fykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szvvlesa Dlevro „ „ „ „

I Titkus Persų Karalius, 
Užsyetanavrlk ant to geraj
W lt as Ir Korynna historlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczloe 8. per Deoklecljana 95 et.

vengrlezką pono A. iąz B. autoriaus 
kn[gutė« „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzius (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų knlngelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Knr meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas

I Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztinlką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė

I Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 
I skaitymai. (ketvirta dalis 
Į „Szlaulėnlszklo Senelio"] 
i Moksliszki rankvediiai ir 
i kitokios knįgos
I Knlngadėl iszsimoklnimo vlsssvietlnės kalbos 15c 
I Apie buvrimą Dlewo ,, , *' 
I Grleezninkas priverstas metavotls 
I Pamokslai apie trusą 
I Talmudas ir musų žydai • 
I Szkala su kalba ,, 
I Prieezanszrls „
I Kaip (gyti pinigus ir turtą 
I Girtybė
I Genių dėdė, graži pasakutė kur tszrodyta, 

■ I kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Į Apie Dangų 5c.
I Finai ir jų gyvenimas, Ir pirmutinė szalna 10c. 
I Lietuvos gaspadlnė 10c;

; I Žodynas knn. M. Miežinio % |200.
| Naujas elementorius (1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

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

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
dėtosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Piiiotea arba kelias ( maldingą gyvenimą > 

I Pokllls 8zventųjų „ „ „
I Iszguldlmas metiniu szwencalu 

labai naudinga knlngelė 
I Mokslas Rymo’ kataliku , 
I Kas yra griekas l „

Nekaltybė „
I Vartai dangaus „
I Pekla, arba amžinas pragaras
I Arielka yra nftdal; su iliustracijomis
I Garsas apie bajsybea Dlevro sūdo 

Raktas (dangų „ „
I Didžioji nedėlta „ „
I Kaip Sumenlją nuspakajjtl ,, 
I Vadovas | dangų „ „
I Prisigatavojlmas ant smerczlo 
I Draugija dėl dnszlų „ 
I Lletuvlszkos mlszlos „ 

1 I Kasdieninės Maldos
Į Notos dėl partapijono.
Į Varpelis (valcasj 30c. Dėdienė [polka]
t Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai].
I Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 

Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.
I Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.
5c.
5c.
5C.
5c.
5C. .
50.
5c.

• 5c.
5c.

15c.

«•» 
• I

5C. 
15C.
5c. 

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

15c.

10c.
10c.

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

Pigiausia Lietuviszka Muro
visame mieste.

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

Žiponas bei žlponė 
Žirgas ir valkas

I Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
D&nelatczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —,
Tėvyniszkos giesmės — —
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro Armino rasztal — eilės 
Pagirėnų gobtuvės — teatrallszka 
Ppuaslr Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraazyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Htstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 20c.
Pajudlklme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraazyta patrijotiszkojb dvasėje pagal

1.25c. 
10c. 
10c.

5c.
5c.

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

15C.

Ir <11-
50c.
55c.
50c.
15c.

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

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

10c. 
5c.

i Galima gauti, perkant tik- 
Į tai už pinįgą:

Polka dot geriausią 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 — 
arbifT svarą už

7 dėžes Sardines —
1 dėžę Salmon —

-------- pas-------
| M. Bartikowsky,
252 East Market Str.,

Wilkes-Barre, Pa.
Į 4-tose duryse nu Stegmaierio
Bravoro. '30c.

ZOCtTOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraazyta 1850 m.‘ 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczlų 
paraszytas Slmano Daukanto, gauuamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczloe, „
Europos Istorija su žtamlaplals ,,
Lletuvlszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „ „
Aukso Verszls, labai puiki drama ,,
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe

Į žydo Ir piktą augyntmą wajkn
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies V162 m., dn puikus dramatai 
! paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 
I lilstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
Į n o n atsitikimai 
I Hist o riję lez laiko Francnzkoe
• ii n vataoė Afrikoj’

1,00.
50 et.
200c.

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et.

<1,00.

25c.

30 
8

30 
8

25 
10

LOO 
1.00 
8 c. 
8 c. 
10J 
c.
C.

C.

C.

C.

c.

Dovanai!

30C.

> Geriausias Elgin 
^Laikrodėlis su lenciūgėliu.

Atsiųsk szitą apgar- . 
ainliną su savo pilnu 

OE vardu ir adresu o mes 
tav prisiusimo geriausi 
J?Igin Laikrodė
lį su Lenciūgėliu 

k dykai <161 peržiūrėjimo. 
žA Luks/Jal yra czysto 

aukso l ltos prabos, 
pBĮ su primaiszytu metalu 
tail kuris jam priduria ritu- 
Rrab’I’Q ir.geriau, Iszrorio 

ne kaip už $10 laikro- 
dėtis. Viduriai yra ge- 

JjOT riausl Elgin, gvaranta- 
hIm vojarpi ant 20 metų, 
Sm Lenciūgėlis dailus pa- 
JyL auk0^118 *r pardavinė- 

jamas pas dziegorn|kus 
po $3.5(L Peržiūrėk 

f nuėjus ant express olll- 
ce tų viską, ir jeigu atrasi vertu tų pin|gų, tai už
mokėk tą menką sumą ir laikrodėlis sų
lenciūgėliu bus tavo savasc/.ia.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO 111. 

15-1. VU.




