
Num. 47. Lietuvininku

PlfiMll, Pa., 19 Lattalo.
Jeigu jau mes palikome sa

vo tėvynę, tai matyti kad ne
labai saldus ten buvo gyveni
mas dėl musų; niekados taip 
be jokios priežasties nebūtume 
iszlėkę isz savo mylimo lizde
lio, paligdami ten savo brolius 
ir seseris. O dėl ko gi mes ap
leidom savo szventa žemę Lie
tuvą? ar mažu dūnos ji mums 
nedavė tiek kiek mes nū jos 
reikalavom, kad pamažinom 
skaitlių reikalaujenczių? Ne, 
visko to buvo, dabar yra ir 
bus pakol vardas jos skambės 
ausisę sūnų jos. Žemė Lietu
vos gana derlinga ir prie gero 
apži urėtoj aus galėta da dvi
guba vaisiu iszdūti. Bet da 
sziądien nėra gfltli sakyti gero 
ukinįko, kuris suprastu, ko 
reik prie jos ir kaip su ja ap
sieiti; nėra to szaltinio isz kur 
galėtu paimti tas visas žinias, 
ir turėdamas tai vis galvoje 
savo pridėti ir pMmėgyti jų 
pasekme ant praktikos. Kaip 
trusaudavosi jų tėvai, tėvų tė
vai, taip ir sziądieninė gent- 
kartė apsieina, bet kad ką 
naujo ko dabar jau neatbūti
nai yra reikalinga, tai negali 
ir netur tiek iszmanymo apie 
tai. O tą viską galėtu aptu
rėti, kad matytu szviesa aki
mis savo, kad kas kur gero yra 
galėtu apsvarstįti ir į galva 
savo įsidėti; kad nebūta atim
tos nū jų visokios geros žinios 
pataljpįto^ suraszytos apie tai 
knįgįitėse. Dėl ko gi Prusa 
Lietuvo žemė daug daugiau 
iszdtma vaisiaus? Ba jau ten 
spinduliai szviesybės- pervėrė 
kožna ir»pergalėjo laika tam
sybės; ką nors vienas isz j u 

. gero iszniislijo tai jau visi tū- 
jau apie tai žind ir tūjaus lipi
na ir pataiso jai kas yra su
irę ir ne taip kaip reik. Bet 
maskoliaus, nepakakinamas ki- 
szenius nesirūpina apie tai, 
nežiūri ar tur isz ko, ar ne, ar 
gali ar ne tai turėti; bet kad 
ir paskutinį kąsnelį, uždirbta 
per kruvina prakaita lupa ir

sugrįžusių nė garbintojų liū- 
sybę Amerikos; nėra «^iė ne- 
sziotojų szviesos ir iszminties, yliaus apszviestesnių vyrų. Pa- 
arba nors tokio, kuris rėklia- 
mūtu tautiszką supratimą; ne
matyti nė tokių, kurie sugrįsz- 
tu apszviestesni ir stipresni 
nūmonėmis: bet tankiausiai 
sugrįszta nustoja trupuczio 

.doros, kurios ir taip pas mus 
nelabai daug randasi, - tai ir 
visas pelnas dvasiszko gyveni
mo. Bet tiktai giresi savo 
pelnais ir kad visur yra pa
geidaujami. Bet dėlko gi lie- 
vių keliaujenczių į Ameriką 
daugiausiai gražina atgal, o 
ten kokių szvedų, vokieczių ir 
kitų ne? Aiszkei matyti, kad 
jū darbinįkas daugiau ap- 
szviestesnis jū jo visur labjau 
reikalauja, - o reikalaujemo 
niekas negrąžina, be jo paties 
noro. Gal sako iszeiviai grą
žina atgal isznesztus pinįgus, 
ir to ne; bet tiktai praleidžia 
ant kuniszkų 1 reikalų, o kad 
tūs pinįgus sunaudotu ant 
dvasiszkos ųaudos tai labai 
retai, arba kad sugražįtu į tė- 
viszkę dėl labo savo brolių, 
arba nors Amerike paaukautu 
ant padauginimo tarpe savęs 
aukszcziaus apszviestų vyru - 
tai ne.

Nėra tokio kuris galėtu pa
sigirti savo apszviėtimu, o po 
teisybei nėra nė tam atsakan
czių mokslainių, kur galėtu 
dasiekti auksztesnio mokslo. | net nė vėjų nėra. 
Bet jeigu kuris trokszta sziek 
tiek apszvietirao, tai lankosi į 
europos mokslai nės, o kad 
nors vienas europietis atvažiū- 
tu pasimokyti į Ameriką tai 
ne.

Daug ežia mes/randam tei
sybės, ir pąpei 
sybės, kuri nĄ 
bet aiszkei matoma visų aki
mis. Dar kad svetimi už tai 
mus peiktu, tai but nors 
taip rodos mums tas akj 
ba piktumas ant jų uždenktų'girdėti, 
tą gėda; bet dabar i

trauke isz burnos musų. Jau- 
cziant tai jau nors ir tvircziau- 
šio paskutinę kantrybę iszse- 
mę, o negalėdami paleisti savo 
apmaudus ant savo prispaudė 
jo, traukėmės nū jo, kad near
dytu musų užgautas szirdis. 
Kankina ir spaudže visokeia 
barbariszkumais sziam ap- 
szvietimo amžiuje, ir nesigėdi 
szaukt ant viso svieto, kad jo 
pavaldonys klesczia ir kvėpū- 
ja teisingumu jo cariszkos val
džios. Nesigėdi ir nesibijo 
garsinti tai, ba mes nepasiro- 
dėm da svietui, kad gyvūjeme; 
neiszaiszkinom akise { svieto 
sunkumą savo padėjimo ir 
barbariszkuma prispaudėjo 
musų. Niekas da apie mus ir 
musų padėjimą nežino gerai, 
iki sziam laikui. Bet ne ilgai 
auszys tūm jis savo burna, pa
rodysim mes jam ir visam 
svietui, savo teisybę, savo rei
kalus ir norus savo apreikszim 
priesz jūs. Jau nemiega szią- 
dien broliai musų, klabina į 
duris ir szauke pas jį, reika
laudami tiesų savo. Nors jis 
gaudo ir visokiu pragumu 
stengėsi isznaikyti tokius, ku
rie jau reikalauja to visko nū 
jo ir kas valanda gal jį sugė* 
dyti, bet jau sunku jaih tai 
padaryti, jau per vėlu, jau 
užtekėjo saulelė ir apszvietė i 
pasaulę; negal visiems matant 
gaudyti ir varinėtis jūs. Jau < 
ir nū jo paties lengviau dabar < 
pasikavoti, ba isztolo matyt 
jis ir jo szaszėlis. Bando dar 
taipjau nekurtose vietose, kur < 
užjausdami žvejoti, bet kad i 
akyvai gaudyti tai jau bijosi, i 
kad kas nepamatytu.

Taigi mieli broliai ir mes 
prisidėkime prie jų, jeigu jau 
jie gali užsimyti apie savę, tai 
mes jau visados. Jau ir taip 
mus szauke tingineis ir nieko 
daugiau nežinancziais kaip 
tiktai pasigirti save.

Nė Amerikos administraci
ja nė jos gyventojai ne dūda, 
sako, mus žmonėms gero pa- lime nesusiprasti ėsa kaltais 
veikslo auksztesnės doros ir ir nesirūpint apie savo 
žmoniszkų jausmų. Nėra tarp taisymą ir iszgydymą tos ligos, jie norėtų; mat,

itios mus tei- 
n^r paslėpta

Labjausei but mums verta pa- 
sirupįti apie padidinimą skait-

tys tai žinome kad at ėjas kož- 
n as be v ievas negali pats isz 
savęs to pasiekti, ba tankiau
siai stokūja jam reikalingos 
ant to/med egos; tai jeigu kur ‘ 
atsiszAuktu toks, reikalaujen- 
tis isz musų pulkelio, nepasi
gailėkime kelių centų aus me
tų dėl tokio. Geriausei but 
pasirūpinti apie tai draugys
tėms. 

. f

Tankei dabar girdėti gailis- 
taujimai mtįteų brolių, joge i 
nėra isz musų nei užimanczių 
auksztesnias vietas sziczion, 
bet tiktai vis svetimtaucziai. 
O kas - tam kaltas - jeigu ne 
mes patys; jogei nėra storo n ės 
y>as mus apie tai, ir nėra tam 
atsakanczių vyrų.

Jau artinasi diena 22 Lap- 
kriczio, nežmoniszko apsiėji
mo budelių maskolberilių su 
broliais musų Kražiecziais. 
Vertėtu mums kūm nors pa
daryti atminimą to, kad su- 
drutinti szirdysia musų tėvy- 
niszkus jausmus.

ii u mos, 
didelis. 

Esti

Isz Lietuvos.
— Isz S uv alk it rėdijl/os. 

Rudū stovi vis nepaprastai 
dailus. Nė pabjurimo, kaip 
kitais metais sziūm laiku ėsti, 

Kelius jei
kiek paszlapino, bet visur dar 
galima važiūti. S 
žinoma, dabar negali 
būti, bet nė ne szalta. 
koki 3—4 laipsniai
Reomiurą, kartais daeina su- 
lyg 6. Laukūse ukinįkai, 
kurie dar sulyk szioliai neuž- 
siarė, vaikszczioja paskui žag
rę, džiaugdamiesi gražum oru. 
Kartais rytais esti ūkai (mig-

ne'los), žinomi rudeniniai ūkai 
nelyja. Kiek teko 

žiemkeneziai javai 
mes nega-j dailiai sudygo, tik apie Iac-

■ duiicai'ą tūli skundžiasi, kad> 
pasi-

kurie ankaz*
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cziaus pasėjo, tų, lietaus už
plakti, rugiai nėvaliojo kaip 
reikiant sudygti. Apie Liud
vinavą apie laiką rugių sėjos 
buvo smarkus lietus.

Pavieto miesteliūse jau 
vaikszczioja pulkai vyrų, su-
szauktų ant liosų, ir szukau- 
darni gąsdina žydus. Reikia 
pasakyti teisybę, kad dabar 
jau rekrutai neganabija taip 
žydų, kaip pirmiaus, kokia 
deszimczia metų atgal. Val
džia labjaus jūs prižiūri ir, 
ant galo, iszėjo isz mados 
„muszti žydus“. * Pulkai jau- 
nikaiczių vaikszczioja gatvėm 
ir dainūja sav lietuviszkai, ki
bydami kartais praeinanczias 
szale merginas. Dainūja, 
kaip sakiau, lietuviszkai, bet 
man rodos, kad atsirastų ir to' 
kili verszių, kurie dainūtų ir 
maskoliszkai, tik tiek gerai, 
kad nemoka.

Paszauktųjų szįmet yra 
daug. Tie, kuriems yra pri
vilegijos likti namieje („da- 
vadiniai“), skundžiasi, kad 
daug rekrutų szįmet į Ameri
ką iszbrazdėjo; bet man ro
dos, kad szįmet mažiaus į už
marį iszbėgo, nė kaip kitais 
metais. Greicziaus bus taip, 
kad tiems „davadiniams“, už- 
interasavotiems tame, kad ko 
mažiausiai arba kad nė vienas 
paszauktasis į Ameriką neisz- 
bėgtų, tik taip rodos, kad visi 
į užmarį sprunka. Yra tai jų 
idee fixe.

Maskoliai pasirįžo padidįti 
algas mokįtojams pradinių 
mokslainių. Yra ant to assig- 
navota keli milijonai rublių. 
Ir mokįtojams Suvalkų rėdy- 
boje padidina algas, nors pir
miaus buvo žibios, kad' mus 
rėdyboje dar tik už kelių me
tų padidįs. Mokįtojaus alga 
bus, daugiaus — mažiaus, ko
ki trys szimtai rublių ant me
tų. Mokįtojų valstijinių 
mokslainių bus alga ant 50 
rublių didesnė, nė kaip mo
kįtojų tų mokslainių, kurios 
nesiskaito valscziaus (gmino) 
mokslainėm.

Padidinimas algų mokįto
jams yra dideliai reikalingos. 
Sulyg sziol padėjimas nekuriu 
mokįtojų buvo toli nepavydė
tinas. Iszgyvehk, žmogau, 
už 10* rublių per mėnesį — 
daug buvo tokių mokįtojų, 
cad gaudavo tik po 10 rublių 
ant mėnesio. Kiti nė tiek 
negaudavo keli po asztūnis 
rublius, o vieną mokįtoją ži
nau, kursai turėdavo mokėti 
iszgyvent su septyniais rub
liais, nės tik tiek jis ant mė
nesio algos ir gaudavo.

Sako, kad ir skaitlius moks- 
'ainių bus daug padidįtas. 
Kur žmonės norėsią, ten, gir
di, galėsią įsteigti naują moks- 
' ainę, ir valdžia netik nedrau- 
senti to, bet dar suszelps pinį- 
gais. Ir isz paczios valdžios 
inicijatyvos bus, kaip girdėti, 
užvesta daug naujiy mokslai
nių.

Žinoma, mokslainių reikia 
ko daugiausiai, nės mokslas 
yra dideliai reikalingas — 
kaip reikalingas, toli ne visi 
supranta. Tik kiek bus 
mums, lietuviams, naudos isz 
tų moksliszkų mokslainių, 
sunku sziądien spręsti. Moks
las yra ne kas daugiaus, kaip 
tik jieszkojimas teisybės. O 
maskoliszkos mokslainės, pa
sistatę sav tikslą — versti lie
tuvius į maskolius, turi melū- 
ti, nės teisybė nedaeis prie to, 
ko trokszta. Dėlto ir melūja 
ir monija lietuviams akis. 
Tokiu budu maskolių moks- 
lainėse mokslą, metą, o plati
na melą kursai yra prieszu. 
Kad ne toki dalykai, kaip 
arithmetika, kur melo negali 
įsprausti, mokslainės (kalbu 
apie maskolių mokslainės) 
bu^nhums tik blėdingos, ne- 
atneszdamos nė trupuczio nau
dos. Dar ir taip yra didelis 
klausymas, ar pradinės moks
lainės daugiaus blėdies, ar 
daugiaus naudos lietu
viams padaro. Kur yra dar 
geri yiokįtojai-lietuviai, tai ir 
maskoliszkos mokslainės nau
dingos yra lietuvių vaikams. 

Tik mus vargas, kad Suvalkų 
rėdyboje, nors beveik visi pra
diniai mokįtojai lietuviszkūse 
krasztūse yra lietuviszkos kil
ties, toli ne visi yra gerais lie
tuviais.

Jei dar vaikas ar vaikinas, 
supaikįtas maskolių, moslainė- 
je, griebiasi už lietuviszkų lai- 
kraszczių, tai da jis savu laiku 
praregi ir pamato, ant kokio 
nedoro kelio buvo pastaczius 
jį mokslainė. Augsztesnės 
mokslavietes tik per tai ,nėra 
taip blėdingos, kaip pradinės 
nors jose rusifikacijos d vase 
dar labjaus klestėtų, kad ten 
mokįtiniai labjaus iszsilavina 
protiszkai ir skaito daugelį 
knįgų, kurios atveria jų akis. 
Tada rusifikatorių siekiai ro
dosi mokytiniams tik jūkin- 
gais. Jūkdamiesi tarp savęs 
isz maskolių pasistengimų jie 
atveda į protą ir savo tingius, 
draugus, kurie nemėta skai
tyti ir mąstyti.

Kaune suaresztavojo į pen- 
kioliką darbinįkų isz Rekoszo 
ir'kitų dirbtuvių. Pas jūs 
rado lietuviszkų knygelių 
(Genių dėdė) ir visokių len- 
kiszkų socijalistiszko įturio. 
Nežinomi agitatoriai pradėjo 
ten jas platinti. Darbinykai 
tas knygutes ir visokias pro- 
klemacijas rasdavo iszmėtytas, 
tankiai ant slankszczio savo 
namų. Ant darbinįkų tos 
knygutės padarė didelią į- 
skvarbą. * Ir jie pradėjo su
prasti savo nelemtą padėjimą 
ir priežastis jo. /j

Mažiulis.
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Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Caracas Wenezuela. 13 
Lapkriczio. Gyventojai ežio- 
nykszcziai ir randas Venezue- 
los smarkei sziauszeszi priesz 
Angliją. Jau 1500 isz jų at
sibastė apie rubežius Venezue- 
los ir Guianos, brytanskos, 
kad laike užpūlimo, atsispirti 
priesz Angliją. Venezuela 
gimdo viltį ant Suvienytų Vai*

stijų, kuri kjaip jį mąsto ne 
norės perdaug dūti Anglijei 
platintis savo valdže pietinėm 
Amerike.

— Londonas. Czionai pla
tinasi paskalos, buk ant arty- 
miausio susirinkimo gabinėtū, 
)us apgarsinta karė su Aszanį- , 
tais Aprikoje. Prižiūrėtojas 
arsenalų Woolvichsziūse, gavo 
mliepimą iszsiusti visokius 
careiviszkus daiktus į Acera.

Laikrasztis „Globė“ sako, 
cad dalinįkai gabinėto susi
rinkę atskyrium sutarė apt tų 
oėdų apszaukti karę su Aszan- 
tais.

— Lisabpnas. Daėjo ži
nios isz Louzenzo Marksuez, 
colionijų portugalijos Apri
boję, kad pulkaunykas Gal- 
aarda 8 diena Lapkriczio ata- 
cavojo kariumėne Gunghun- 
iano, po vadovyste jo sunaus 
Godido, paskutiniai likosi vi
sai sugrusti, palikdami daugel 
užmusztais ir pažeistais. Por- 
tugalczikai krito tiktai 5, o 
pažeistų buvo 35 kar.

— Isz Kubos. Randas Is
panų nor dūt Kūbiecziams 
patvaldyste, bet Kubiecziai 
netinka ant to, sakydami: jau 
per daug toli mes nužengėm, 
todrin nenorim gryszt atgalios. 
Kubiecziai nor padaryti visai 
savistove valdže salos Kubos 
ir niekūm neprigulineze prie 
Ispanų.

— Vokietija. Ciesorius 
Vilhelmas gerinasi Bismar* 
kiui. Ar tiktai kartais nepri- 
jaueze, ateinąncze audrA?

— Paryžius. 14 d. Lap
kriczio. Paskalos czion pas- 
klydusios apie tai, buk Aus
trijos kariumenė isztraukė isz 
Hercogovinos į Konstantino- 
pilį, Rosi j os kariumenė užėmė 
Armėnija, o Anglijos flota at
plaukė į Bospora, didelį pada
ro sumiszimą finansų. Viso
kios pinįgiszkos popieros Tur:
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kų didelei nupūlė vertume. 
Taip kad nekurios draugystės 
pardavinėjo jas pusdykiai ir 
ne mažai ant to trotijo. Dau
gelis institucijų finansavų už
darė duris ir nenorėjo permai
nyti tokių popierų.

— Berlynas 14 d. Lapkri- | 
ežio. Jau ir czion 
trukszmas pasidarė, 
popieros pinįgiszkos 
ant 15 procentų.

didelis 
Tikros 
nupūlė

4 d. *Lap-
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„Chanier“, „Fancon“ jr „Li-reikalus visos vieszpatystės.
Vietos kur tankiause buvo nois“ isz atlajos Pirėus (Ate- 

pjovynės, daugelio gyventojų nai) iszsiyrė į Dardanėlius. 
stokūja, o likusieji©, neturi 
nė valgio, nė pastogės, abe
jotina, kaip jie perleis žiemą. 
Didysis wizyrius iszsiuntė cir
kuliarus pas gubernatorius 
kad kaip galėdami numalszy- 
tu tas pjovynias.

— Madryt. 15 Lapkriczio. 
Telegramas isz Kubos dane- 
sza, buk patsai jen. Campos 
priimsęs vadovystę kariume- 
nes Ispanų priesz . jenar. Go- 
meza, kuris kas kart vis arti-

— Ravanna. Tūkartkaip

— Londoną* 
kriczio. Žinios, pasklydusios 
buk Kinai nori numažinti visa 
suma1, kuria reik iszmokėti Ja
ponijai, vis platinasi. Kinai 
sako kad jie tai ne isz savo 
nori tai padarė, bet tiktai vis
kas tas buvo suremta per Ro
si ja, Prancūzija ir Anglija.

— Havanna. 14 Lapkri
czio. Nėr ką neabejoti apie 
tai kad Kubieczių kareivei naši prie Santa Clara, 
daug geriau yra apžiuremi ne ---------
kaip Ispanų. Nieko jiems ne-
stokūja nė ginklų nei am u ni • I kareivei Ispanų maudėsi vieno 
cijos, nei dinamito.

Kubiecziai traukės 
miesto Santa Clara, kur stovi [paėmė jų visas szaudykjes, 
pirmutinis vadas Ispanų ka
riumenės jenar. Martinez de|szai Ispanai tiktai nakties lai- 
Campos. Vadas kubieczių 
Maksimas Gomez su daugybe 
kareivių perėjo 
vincijos Puerto Principe ir ap- visur sukala, susimislyjo kito-

upė, užpūlė ant jų Kubiecziai 
ant ir iszklastę anūs po miszką,

— Konstantinopilė. Per
maina ministerijos Turkiszkos, 
kaip nuklausant ne tiek gero, 
ką blėdies atneszė. Pats jie 
nieko gero nepadarė, bet vis
ką tur taip iszpildyti, kaip 
jiems paliepta yra nū sultano.

Halil Rifat Baka, naujės 
didysis rizyrius, nesirūpina vi
sai, kad nuątabdyti persekio- j 
jimus, bet kaip sako tai per 
savo tinginumą dar labjau su
kursto musulmanus priesz 
krikszczionis.

Meuduh Baka, ministeris 
vidurinių dalykų yra pirmuti- 

; tin is apgavikas.
Ir kiti taipgi neką daug 

\ geresni. Visur girdėtis neuž- 
kentimai sultono o labjausei 
už jo toke naujo ministeriją. 
Pasklydo jau zaunos, buk no
ri užmuszti sultoną, kada jisai 
eisiąs į meczeti ant szventės 
„selamik“. Pasibauginęs tūm 
sultonas padidino czion vartą 
savo; o policije ir žandarai 
rankioja tūs, ant kurių tur 
kreiva akį.

Partija jaunaturkiszkoji no
ri visai nuvaryti nū sosto sul
toną, o ant jo vietos pasodyti 
tokį, kuris butu gėriau ap- 
szviestas ir geriąų sup^ąąįų I

— Kon&tantinopilė. Kas 
valanda lauke czion didelių 
permainų. Sultoną kaip gir
dėti nori nuszalįti o ant jo 
vietos pasodyti brolį jo, kuris 
užganėdįs reikalavimus Euro- i 
pos vieszpatysczių. • j

I Ambasadorai atnaujino į- 
įvedimą reformų provincijosia sistojo apygardėse St. Spiritus, I kiu pragumu jūs prigriebti, 
turkų^ Ir apskelbė turkų ran
dui, jeigu tai ne bus iszpildin- 
ta į paskirta laika, tai Euro
pos vieszpatystės paims ant 
savo atsakymo tą padaryti.

Isz Jerozolimo daneszė, kad 
musulmanai užklupo ant ang- 
liszkos missijos ir keletą tar
nų užmuszė.

drapanas ir amunicija. Varg-

kę sugrįžo.
— Hąvanna. Matydami 

rubežių pro-1 Ispanai kad jūs Kubiecziai

kur yra Ispanų didelis tvirtu- Paėmę į verguvę vaikus ir mo- 
mas. Tvirtybę tą vienydavo teris turtingesnių ukėsų ir lai- 
Sta Clara su provincija Puer- ko jūs, reikalaudami iszpirki- 
to Principe. Jau dabar tas mo. Jeneral. Campos apskel- 
susivienyjimas liko Kubieczių bė, kad ant visos salos taip 
rankose, ir nelabai lengva jau padarysęs. Iszsigirdę apie tai 
jūs iszkrapsztyti isz ten. nekurie isz Kubieczių pasida-

Daugumas Kubieczių po vė Ispanams. Szie likosi isz- 
valdže jen. Roloffa ir Cespe- siųsti į Ravanna. Nepersenei 

Idės, taipgi jau susivienyjo su likosi suimti keli pavaldonys 
kariumene Gomezo ir iszvien isz eufopos vieszpatysczių ir 
kruta priesz Ispanus. Pro- Suvienytų Valstijų. Szie rei-

Kubieczių kariumenės skait- nenori sakydami, kad jie pri- 
lingumas neapsakomai, ir tie dūdavo Hfyibiecziams pinįgus 
jau vienijęsi su tais, kurie sto- ir ginklus. Provincijoje San- 
vi apie Santa Clara. kte Spiritus Kubiecziai dange-

Kubiecziai ir medegiszkai lį miestų užėmė ir Ispanus su

— Paryžius. Prancuzisz- 
kas bankas iszsiuntė į Kons- 
tantinopile 6,000,000 dol. dėl vincijoje Montažas dauginasi kalauja paleidimo, bet Ispanai 
užsimokėjimo nekuriu reikalų.

| Konstantinopilė. Sul
tonas da vis nenori tikėti, kad 
europos vieszpatystės, jau tik
rai norėtu įsimaiszyti į jo rei- daug geriau stovi negu Ispa- grūdo, 
kalus ir dėlto visaip trugdinaĮnai. Ukinįkai, kurie laiko) 
jų ųorus.
jau tikrai patvirtino tai ir pa
sakė, jeigu jisai taip ilgai 
trugdo, tai tūjau suvienyta eu-lį New Yorka ir į kitus Ame- |daugelį kaimų iszdegino ap
ropos vieszpatysczių flota prie- rikos miestus, isz kur jie gau- skrityje tos provincijos. Kas 
pięTjį tąi padaryti. o na visokius ginklus. Matyda- naktis užkabinėja jie Ispanus

------ — I m as tai vadas Ispanų kariu- stovinczius tam mieste, o vie
na naktį 20 Kubieczių gerai 
apsiszarvojusių įėjo į miestą'jr 
sustojo pas r viena pardavėja 
reikalavo jo parodydami, kad 
jie tur reikalą pas jį. Kada 
tasai atėjo tai Kubiecziai per 
smurtą privertė prisidūti prie 
jų ir drauge kariaut priesz Is
panus.

Dalis Ispanų,kareivių vežan-. 
ežių maista irginklusdėl savisz-

nai. Ukinįkai, kurie laiko ---------
Bet ambasadorai | Ispanų pusę, turi mokėti Ku- — Santiago de Cuba, ll^ia 

biecziam dideles mokestis. Pi- iPey, West, Fla, 16 Lapkri- 
nįgus tūs Kubiecziai siuneze ežio. Kubiecziai szią sąvaitę

— Atėnai d < Czionyksziai Į menės ant Kubos, prisakė je- 
studentai universiteto 12 die
ną Lapkriczio suszaukė poli- 
tikiszką susirinkimą, dėlei isz- 
siliūsavimo isz po turkiszko 
jungo Makedonijos ir Krito.

— Atėnai. 12 Lapkriczio 
buvo czion drebėjimas žemės.

— Paryžius. Prancuzisz- 
ki laivai: „Deva station“.

naroloms Luarezui, Valdezui 
ir Pratsui, kad kūnogreicziau 
susivienytu su jū ir visi vienu 
kartu lausztusi ant Kubieczių. 
Oras labai atsimainė, lietus 
apstojo, tai nelabai ilgai tru
kus jau gal but ir tikra karė 
tarp Ispanų ir Kubieczių pa
kils. Kaip katriems nusiseks 
daug bus nusverta ta pusė,
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kiu, liko užklupti nū Kubie- 
czių ir, nespėjus jiems susivie 
nįti su saviszkiais, buvo isz- 
vaikyti, turėdami palikti vis
ką rankose -Kubieczių. Ispa
nai geizdami atkerszto: suga
vo kelis Kubieczius, keliau- 
jenczius į m. Sabanilla, ir kai
po kokius maisztinįkus, ap- 
kaustę pridavė valdžei Ispa
nų. Ispanai apkaltino jūs ir 
iszdavė ant smerties, kas tū- 
jaus ir likosi iszpildyta. Pa
sakoja kad 10,000 Kubieczių 
po vadovyste Maksimo Gomo- 
zo ir 8,500 po vadovyste An
tonio Maceo, stovi prov. Las 
Velias.

Nepersenei pasklydo paska
los,' buk 500 Kubieczių neto
li San Luan de Manaca, pa
kliuvo į rankas Ispanų, ir ve
žami isz Ilavannos ant‘garlai
vio „Ollivette“ į miestą „Key 
West Herld“. Pasigirdę apie 
tai ukėsai, pasiskubino į prie
plauką, pasitikrįti apie tai, 
pribuvus tam garlaiviui; bet 
czion dasižinojo nil važiūtojų, 
kad tiktai apie Manaca buvo 
musztynė tarpe Ispanų ir Ku
bieczių ir szie paskutinei liko
si sumuszti ir iszvaikyti po 
miszkus.

— Shanhai 14 Lapkriczio 
Žiemių vakarinė daly Kinų 
pakėlė maisztą Dugasai, ir 
platinasi su neapsakomu grei
tumu. Maisztinįkai apgink- 
lūti yra Su maskoliszkais gin 
klais. Skaitlius jų daeina iki 
60 tukstanczių. Kariumenė 
Kinų per silpna yra, kad stot 
su jeis į kirtį. Nepersenei ka
riumenė Kinų susibuntavojo 
King Kionge ir nenori iszdūt 
ginklų kuriūs gavo laike ka
rių su laponais.

— Kinai maisztinįkai skait- 
liuje apie 60 tukstanczių ar
tinasi prie miesto Pekipo. Ka- 
riumėnė Kinų persiima sulai
kyti tai Maisztinįkai degina 
kaimus ir miestus, galabinda- 
mi ukėsus.

Nežinomi autorei- prilipinė- 

ja paszaukimus, kad musui 
manai nežiūrėdami nieko kan- 
kįtu ir galabįtu krikszczionis. 
Darbai jų nekuriose vietose 
buvo pasekmingi. Bet neil
gai trukus, po pasirodymo tų 
paszaukimų, vienas isz krik- 
szczionių apznaimino apie tai 
prefektui, kuris iszdavė prok- 
lemaciję, szaukdamas gyven
tojus užlaikyti tvarką o val
džei, prisakydamas akyviau 
apsižiūrėti.

Pracuzija visokiu pragumu 
stengėsi užlaikyti savo įtekmę 
ant Kinų.

Pasiuntinys anglijos Nicho
las O‘Cannor, atsiuntė Tsung 
Li Yumenovui „ultimatum“, 
kuriame apreiszkė, jeigu vice- 
karalius provincijos Szechuen, 
kuris daugiausiai yra kaltas 
kankinimams krikszczionių, 
per tris dienas nebus atvalnį- 
tas nū užėmimo valdžios; tai 
visas tas dalykas bus atidūtas 
į rankas admiralo anglijos, 
kuris jau turi instrukcija, 
kaip jam reiks apsieiti tam da
lyke.

— Wladivastokas. Pagal 
telegramas daėjo žinios, buk 
vadas „Jūdos Karunos“\ant 
salos Formozos palikęs savo 
krasztą leidosi į Kinų žemę. 
Kaip girdėti Japonai turėsę 
daugiau kareivių iszsiusti į 
Tainaką ba tenykszcziai gana 
gerai sziauszesi priesz jūs ir 
nemažai spėkų tur.

Japonai apgarsino, jogei 
ketina savo kareivius iszszauk- 
ti isz pussiausalio Liao Tung 
ir naujokynės Artur tiktai 16 
Vasario, t. y. už trijų mėnesių, 
po iszmokėjimo Kinais 30 mi
lijonų už jų karias. Bet kaip 
galima numanyti tai taip ilgai 
nenorės laikyti Japonija savo 
kareivius, veluk didelio bran
gumo užlaikymo jų ten, bet 
greitai pasiskubįs isztraukti 
isz ten, kaip tiktai Kinai isz- 
mokės tūs pinįgus.

Maisztas ant salos Formozos 
jau visai arti pabaigos. Va
dai maisztinįkų daugiause pa-

tys pasidavė į Japonų rankas, 
taip kad dabar tiktai kur ne- 
kur patikti galima nedideles 
aibis maisztinįkų. %

■ , I. ■■ ■ ■■■>»»

— Petropilė. Telegramai 
iszskambėję po visa masko
liaus žemę apskelbė visiems 
savo pavaldoniems linksma 
naujiena:

Carienė Aleksandra 9 ady- 
ną isz ryto 15 Lapkriczio pa- 
gymde dukterį, kūrei ant 
krikszto bus dūtas vardas Ol
ga*

— Cleveland, • Ohio. 17 d., 
Lapkriczio. Vakar vakarą 
karas elektrikos, per neatsar
gumą kunduktoriaus nukrito 
nū tilto 120 pėdų aukszczio 
tiesiog į upę. Tiltas tū tarpu 
buvo atidarytas dėl perėjimo 
laivo ir, dėl pasergėjimo nū ko
kių paojų, buvo padegti raudo
ni žiburei, bet kunduktorius ne* 
patėmijas tai nuvaževo tiesiog 
į tą tarpą. Ant karo buvo 19 
važiūtojų, isz kurių tiktai du 
isztruko isz nagų giltinės, niT 
szokia nū karo, jau prie pat 
nupūlimo.

Kalto Kan ton.
Vienas iszmintingas tėvas 

isztarė sziūs žodžių, mirdamas 
į savo mylimus sūnūs; Vaike
liai mano mieli! jaucziftsi jog 
mano dienos yra suskaitytos; 
amžius mano stovi kaipo sze- 
szulėtis; bet kolei užmerksiu 
savo akis, koliai liežiuvis nė 
ra stiprus pastojęs, turiu jums 
patarti kaip turite apsieiti sa
vo gyvenime, ir vesti mano 
mylimą ūkia. Sunaicziai ma
no mieli! įsitėmįkit gerai ma
no žodžius, kurtūs asz jums 
czion kalbėsiu. Prisakau 
jums tris dalykus: 1, nelaikį- 
kit senus ir sugedusius ūkės 
padarus; 2, nedėvėkit skylėtų 
drabužių; 3, apdirbę savo ūkę 
visados apveskit • aplinkui? 
brangę gelumbę. Jeigu sziūs 
mano prisakymus iszpildysit, 
busite laimingi. Asz nū sa

vęs palieku jums savo tėvisz- 
ką palaiminimą. Tūs žodžius 
isztaręs iszmintingas tėvas pa
baigė savo gyvastį. Po pa
laidojimo, sūnūs pradėjo elg
tis kiekvienas pagal savo są- 
protavimą. Senus reikalin
gus ūkės padarus bietė į szalį; 
suplyszusius ir skylėtus dra
bužius mynė po kpjų; viską 
rengdami ir taisydami naujei, 
pirko daug brangios gelumbės 
dėl apvedimo savo ūkės, ir 
taip elgdamiesi pasipūtę, di- 
dževosi, inislįdami jogei viską 
gerai ir iszrnintingai darę: ir 
tokem savo protavime baigė 
barstįti surinktus savo tėvo 
turtus. Kada paaugo jau- 
niauses sūnūs didelei stebėjosi 
isz savo brolių tokio neiszmin- 
tingo darbo: ir vieną kartą į- 
sidrąsinęs paklausė ką tai vis
kas reiszke? tada gavo atsa
kymą jog.tai yra prisakymas 
mirusio jų tėvo, ir paantrįda- 
m i tėvo žodžius pridūrė jog tą 
prisakymą turi szventai užlai
kyti,. nės tik tokiu ' budu gali 
apsisaugoti nū visų nelaimių 
ir nevidonų; iszklauses jų 
kalbą jauniauses brolis, valan- 
dėlią pamislyjo ir ežiais žo
džiais atsiliepė: tėvo kalba 
yra iszmintinga -ir žodžiai 
szventi bet jus broliai szių žo
džių neapsvarstėte ir nemokė
jote suprasti. — Senus ūkės 
padarus neturime paniekinti, 
bet sugedusius reike sutaisyti, 
ojtada tiek laikys kaipo nauji, 
palikimą musų mylimo tėvo 
visados turime gūdoti. Su- 
plyszusius drabužius nepriva- 
me mindžioti po kojų, atmin
dami ant to kad jie kada bu
vo nauji; ir szildė musų kūną, 
tai ir dabar turime jūs šulo- 
pinti ir sutaisįti o szie vėl isz- 
rodys kaipo nauji ir tiek da- 
dūs szilumos, vietoje brangios 
gelubės apveskime savo ūkę 
auksztu ir drutu muru o tas 
.ęnuras netik ką apsaugos mū
sų ūkę nū įvairių audrų ir 
szturmų, bet ir blėdįngų žvė
rių ir oro paukszczių nedaliais. 
Atsimįkime broliai, kad brau
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gi gelumbė tik gražumą pri- 
dūda, o tas gražumas tik pa
sirodo pavirszutiniai žmonių 
akyse, neatnesza jokios nau
dos musų ūkei, bet tiktai gai- 
szina surinktus musų tėvelio 
turtus. Taigi reike mums 
muso, ir tvirto muro. Broliai 
į darbą! o kada apdirbsime 
sayo ūkę, pabaigę' darbą ga
lėjime spakainiai be jokių bai
mių ir kliuczių laimingai ilsė
tis. O! kada atsiras tarpe 
mus tbkis milžinas, kuris at
ves lietuvius į sųpratftną ir 
.vienybę, kaip anas iszmislin- 
ežius savo brolius. Szitą pa
saką aiszkei parodo gyvenimą 
ir apsiėma musų brolių lietu
vių. Senas padaras tai reisz- 
ke katalikiszką tikėjimą, sky
lėti drabužiai parodo szios die
nos bedievystę; ūkė ir brangi 

„gelumbė perstato paczią Lie
tuvą, draskanczios žvėrys ir 
oro paukszcziai yra musų ne
vidonai kankįtojai ir visi par
sidavėlei; augsztas ir tvirtas 
mūras — tai musų vienybė, 
o tie tris broliai perstato mus 
paežius. Pirmutinei du tai 
reiszke tikinti ir valnaniislei; 
jiedu pasipūtę kovoja prieszai 
vienas kitą, žvairūja rūstingo
mis akimis; lauke vienas ant
ro pražuvimo; vadžioja ir dai
lina Lietuvystę kiekvienas pa
gal savo numanymą, neatmin
dami žodžių ano iszmintingo 
vyro, kad dailumas nepride
da naudos, bet tikt blizgėjimą. 
Toke tai vienybė tarpe mus, 
tik iszgirsi žodžius ,,atsitrauk 
su savo Dievų, szalin su kata
likyste, szalin\bu ja nės ji yra 
pasenusi, sudrunėjusi, supu
vus, jau senei isz mados isz- 
ėjus, gana užtenka lietuviams 
gamtos! Czion atsiliepe bal
sas: „laikykite sugaukite, 
muszkite bedievį; ba jis yra 
galvažudys ir niekiauses žmo
gus“. O koks tai neiszmin- 
gas protavimas isz abiejų sza- 
lių, szi bjauri neapykanta tai
so musų tėvynei baisu pražu
vimą; neprieteliai musų moti
nos Lietuvos tie laukinei žvė’

ru aplink savo tėvynę?1 Tai 
yrp. kada suvesime į vienybę 
ir pad ilsi m viens antram bro- 
liszką savo ranką, tai tada ga
lėsime, be jokių kliuczių ir 
persekiojimų gyventi ir ilsėti, 
bet be vienybės negalimas 
daiktas idantXunes tą tvirtynę 
vienas kuris įstengtume pa- 
budavoti. Czion reike daug 
kaszto daug pajiegų, reike vi- 
sų’trijų musų brolių. Neat- 
meskime tikėjimo, ba be tikė
jimo musų pamatas stovės ant 
puvėsių, jeigu netikėsime į 
Dievą, netikėsim ką privalom 
tikėti tai negalim tikėti kad 
mes prikelsim savo motina ir 
pagerįsim jos būvį; netikėji
mas tai yra niekas, o isz nieko 
negalima pastatįti muro; neti
kėjimas yra dulkė arba du
rnas, kurį vėjas papuezia ir 
iszneszioje; tikėjimas tas yra 
užsilikęs senei. Padaras į ku
rį tikėjo musų praboeziai ir 
visos giminės ir visi galvocziai 
nū tukstanczių metų. Nenie
kinkime nė bedievio, bet tą 
kaipo sudriskusį ir skylėtą 
drabužį stenkimėsi- sulopinti 
ir apversti ant naudos tėvynei 
savo, atmindami hnt to kad 
jis kada nors tikėjo, kada 
nors buvo sveikas ir szildė sa
vo motiną, taigi ir dabar kada 
jau sugedo, suplyszo, nepriva
lome jo atmesti; bet visom sa
vo pajiegom stenkimės jį su
taisyti, sulopinti; o jis pasto
jęs sveiku vėl tiek dadūs szi- 
lumos dėl savo motinos. O! 
Lietuva tėvyne brangi! nuvar
ginta musų szalis, kada ateis 
ta linksma valanda, kada ta
vo sūnūs11 perstos persėkioją

vienas antrą, ir pradės mylė 
tie broliszka meile kaipo vie
nos motinos vaikai, kada stos 
į vienybę ir visi dedami pli- 
telia prie plytelės pradės bu- 

pamažėli žnaibo davoti aną tyirtą mūrą, kuris 
tėvelių mus galės apsaugoti ir už- 

asz norit

rys, regėdami apdailįtą Lietu
vystės vardą. Bet nesuprati
mą ir neparangumą musų prie 
aptvėrimo stipraus muro, kas 
kartas toliaus ženge už musų 
rubežiaus ] 
mus ir naikina musų 
turtus. Szaukiirdr 
menkom savo spėkom su anū 
iszmislinczium ,,broliai į dar
bą“! o kada apsidirbsime savo 
ūkę kada apvesime tvirtu rau-

j dengti nū visokių musų 
skriaudikų ir nevidonų? Ra- 
szau ir kalbu, kad mes kurie 
dabar gyvename sziame am
žiuje jau tos gadynės vargiai 
sulauksime! J. K,

' ------------- I ■■ I —----------------------------

Isz lioWszloi dim Amrlhit
— New Britain Conn. 12 

Lapkriczio 1895 m. Reikalai 
musų parapijos szv. Andrie
jaus Apasztalo labai smarkiai 
eina pirmyn, 11d. szio mėn. 
likos užtnierūtas plotas dėl 
statymo bažnyczios, ir jau 
prasidėjo kasimas skiepo, kad 
tiktai Dievas dūtu gražų orą 
ir mums patiems gerą sveika
tą, neilgai trukus turėsime la
bai gražią bažnyczią, kuri 
kasztūs tik vienam kontrak- 
toriui 5500 dolerių.' Kon- 
traktorius /yra isz Waterburio 
Janh Mrazas, tas pats kurs 
vy1

pernai statė Waterburio lietu- 
viszką bažnyczią.

Taigi dabar mieli broliai 
lietuviai gyvenantiejie New 
Britain‘e ir aplinkui, glauski
mės į vieną būrelį ir darbūki- 
mės visi isz vien, nepaisydami, 
kad vienas arba kitas szneka 
ką prieszingą, žinomas daiktas 
toks szneka, katras mažai ką 
iszmano, o tankiausiai isz to
kių mažai kas pelno yra, nės 
jie su žiburiu pasijieszko sav 
nors mažos priežasties ir tada 
prieszinas kiek tik gal isz visų 
savo spėkų, a. Visai maža ne- 
sutartis yra tarpe musų, užtai
gi mažai yra prieszingu, ir tą 
prieszingumą tarpe musų jau 
sarmata yra ir priesz svietą 
iszreikszti kadangi nėra nė 
vienam parapijonui skriaudos, 
nė už vieną centą. Reikia ži
noti pas mus taip yra: žemė 
dėl bažnyczios yra ant kampo 
tarpe dviejų gatvių; du lotai 

daikte. Dabar daros tarpe 
musų nesutikimas dėl statymo 
bažnyczios. Po iszrokavimO 
gūdotino mūsų kunigo ,1. Žel>- 
rio ii* architektHzką plrnią par 
darius rėkia bažnyczią statyti 
skersai lotus ant kampo, o pa
likti greta vietą dėl kleboni
jos kurį czion gali isz<itekti. 
Bet iszsirado keletas tokių 
prieszinįkų, kurie nori kad 
statyti bažnyczią Lzilgai lotus, 
toks užmanymas isz<*ina taip: 
kad bažnycziai iszmna vietos 
perdaug, o su kleboje dėkis 
kur nori, anė greta pastatyti 
nėra vietos, anė gale bažny
czios. Ir priežodis sako: ko
kia miera bftvo, taip kriau- 
ežius pasiuvo; taip ir mes bro- 
iai mieli turim apsimislyii su 

sveiku protu isz sykio, kaip 
geriau galima pasitai pyti pa
kol dabar da yra laikas, o kad 
po keletą metų reikės klebo
niją statyti, o ne pasiliktume 
dabar vietos, kągi tada dary
tume? kada lotai aplinkui -jau 
nupirkti ir namais užimdavo- 
ti? Reiktu tada atsakanezius 
namus pirkti; tada rėktu kitą 
tiek mokėti kaip už bažny- 
czia; argi ne skriauda butu 
tada mums patiems, kad reik
tu dėti pinįgus vėl isznaujo po 
kokius 25 ,dol. kožnam? Pa- 
simislykite gerai jus patys ku
rie prieszinatės, kad tas jus 

’prieszinimas neiszeitu ant di
desnės sav skriaudos.

Pavapi jonas.

— Wilkes-Barre /^- ‘ 1 ‘ 
dieną Lapkriczio, buvo szven- 
tytos kapinės lietu viszkos szv. 
Traicės parapijos. Szventy- 
toju buvo kun. Nagel, vokie- 
czių parapijos klebonas. Isz 
kitų kunįgų buvo sekantiejie: 
kun. McAndrews, klebonas 
airių parapijos, ir jos atsisten- 
tas C‘Rouks, kun. Zlot<)rzynf?’ 
kun. A. Burba, kinis pasakė 
gražų pamokslą, ir 'Etinis 
prabaszczius kun. M- >- 
d is. Buvo paroda.
ėmė dalyvumą trys vietinės 
draugystės: Lietuvos Sūnų



szv. Traicės draug. irdraug
szv. Mykolo ir priegtam turė
jo muzykę. 'Viskas antsibuvo 
gana gražiai. Žmonių buvo 
pilna. Vietinis prabaszczius 
priėmė visus sveczius pas savą 
ant vakarienės.

Vietinis.

Vienybe
„Susivien.“ iki sziolaik nesi
rūpino. Dėl „Susiv.“ — kal
bėjo jis — reikia szįmetą už
dėti tvirtesnį pamatą.

Po to iszdavė rokundą isz 
praėjusių metų varde savo ir

ant mitingo nuėją atsisėsti 
aukszteshei; o paskui po sa- 
liunus vaikszcziodami atkal
binėti žmones nū parapijos, ir 
daryti nesutikimą tarpe para
pijos. Apsisaugokime nū to
kių žmonių, ringdami komite- varde sekretoriaus, ;kuris ant 
tą, o ir storokimės, kad anei Seimo pribūti negalėjo.
į mus parapiją negalėtų nosies Rokunda iszėjo tokia: nors 
įkiszti žmonės darantiejie ant IX Seimo buvo garsyta, 
daug blogo mus garbingam kad prie „Susiv.‘‘ priguliau- 
darbui. virszum 1260 sąnarių, vienok

Parapijonas. dabartės buvo atrasta, kad tų 
----------w w r---------- j sąnarių daugelis nemokėjo, 

pripūlanczių ant jų mokes- 
cztų, taip jog mokanczių ųū 
pernai meto buvo tik 745 sa
nariai.

Pirmą ir antrą posmertinę
„Susiv. mokėjo tik 585 sanariai.

Metinę už sziūs metus užsi-

— New Britain Conn. Ne
vienas skaitė po laikraszczius, 
kad New Britane yra lietu- 
viszka parapija užsidėjusi tik 
vieni metai atgal o jau 14 die
na Lapkriczio 1895 m. pradė
jom kasti skiepą bažnycziai 

. ir nepoilgam laikui turėsime 
savo grynai lietuviszką baž- 
nyczią kur galėsime garbinti 
Dievą ir atlikti savo dvasisz- 
kus reikalus.
< Prie statymo bažnyczios, ne
mažai prideda storones godo
tinas kun. Žebris. Per pa
mokslus ragina visus laikytis 
vienybės ir dėti pinįgų kiek 
katras iszgalim. Ir taip geri 
žmonės neatsisako nū paauka- 
vimo kelių dolerių ant Dievo 
namo. Bet bėda tam! kaipo 
po visas parapijas yra atska
lūnų taipo ir mus parapijoje 
randasi keli toki katrie ardo 
parapijos dalykus. Už ką to
kius galima pavadinti bedie- 
veis, arba jonvaikiais dėlei 
antį darbo. Tokiu 
parapijos yra vice-preziden-1 kai Amerikos lietuvių organi- 
tas, kuris prikalbinėja žmo- zacijai.
nes idant neprigulėtu prie lie- Taigi dabartės privalytu 
tuviszkos parapijos bet tiktai lietuviai rupyties jau apie vi- 
prie lenkiszkos, ir patsai žada dūrinį savo iszsidirbimą. 
prie lenkų parapijos prigulėti. Kalbėjo, nurodydamas ant is- 
Žinoma musų vice-prezidentui toriszko fakto, kad kaip seno- 
nepatiko, kad bažnyczia yra vėje Lietuva per smarkiai 
statoma nepllei ano norą, bet platydamasi, o viduriniai ne 
palei nutarimą viso komiteto iszsidirbdama, greit pražuvo, 
ir parapijos. Velytina butu taip kad ir dabartės nepražu- 
kad parapija renka kokį vir- tu. Persergėjo, kad lietuviai 
szinįką, arba yisa komitetą kartais nepapildytu savo pro- 
rinktu isz iszmintingų vyrų, |senių klaidos.
ir kurie nori statyti bažnyczią, 
o ne isztokių, kūne griauna 
bažnyczią ir ardo parapijos 
reikalus. Nori būti aprink
tais į parapijos komitetą ne- 
dėl padarymo kokio gero pa- 
rapijei, bet dėlei szlovės, kad

Protokolas
X Seimo

„Susi?. IM AmrttT.
Deszimtasis Seimas

Lietuvių Amerike“ likosi ati
darytas d. 12 Lapkriczio (No-Į mokėjo 1287 sanariai.
vemberio), 10 valandą isz ry- Treczią, ketvirtą penktą ir 
to, ant Refavycziaus salės, szesztą posmertinę ^visą ar isz 
mieste Shenandoah, Pa. dalies mokėjo 1841 sąnarys.

Atidarė Seimą prezidentas Szeszesdeszimts ir keturi sa- 
„Susiv.“ Kun. J. Žilinskas, nariai likos iszbraukti priesz 
prakalbėdamas į susirinkusius Seimą isz # „Susivienyjimo“ 
delegatus, kad lietuviai gali szįmet jokios mokesties neisz- 
pasidžiaugti jau isz savo pro- simokėjo.
greso. Į taip trumpą laiką,
taip augsztai iszkilo, kaip Lie-1 sąnarių pasiliko prie „Susiv.
tuvoje taip ir czion Amerikoje 1510 prigulinczių prie drau- 
Lietuviams likosi jau pripažy-1 gysczių ir kūpu ir 77 pavįe- 

i tos tautiszkos tiesos „Susi- 
vienyjimui“ ir likos pripažyta 

ardytoju existenci j a, kaipo generalisz-

Taiposgi ir kas link „Susiv.“ 
muszė vis ant to ir kvietė su
sirinkusius delegatus, kad per 
szį deszimtajį seimą, kada jau 
„Susivienyjimas“ gana prasi
plėtė, pasirupįti apie jo vidu
rinį iszsidirbimą, apie kurį

Aktualiszką t. y. mokanczių 
u

niai.
Kasieriaus ir knįgiaus ro- 

kunda likos atidėta ant pas- 
kiaus.

Po praneszimui prezidento 
delegatai padavė savo reko
mendacijas: Dragūnas Pra
nas, isz Forest City szv. Jur
gio dr.

Alyta Mikas, isz Plymouth, 
Volonczausko dr.

Maslaubkas Alex, isz Ply
mouth szv. Kazimiero dr.

Pauksztys Selvestras Ed- 
vardsville szv. Antano dr. 
Valiuczius Jūzas „ ,, ,,

Olszinskas Nikodemas isz 
Cleveland Ohio szv. Jurgio dr. 
ir moterių kilpos.

Brūžis Selvestras- isz Sha
mokin, szv. Jurgio dr.

Kazlauckas Alex. Shamo
kin, Lietuvos vyrų dr.

I Bukevyczia M. Shamoklfc

Lietuvos vyrų dr.
Brukąs Raulas Gleen Lyon 

ir Wanamies kūpos.
Kazakevyczia Jurgis Haz-, 

leton Vytauto kūpos.
Giedrauckas Ign. Forest Ci

ty, szv. Antano dr.
Karavojus Petras, Shaft, 

szv. Izidoriaus dr.
Klimas Mot. Pittston1 o, kū

pos.
Tepliuszis Andr. Pittston‘o, 

i kūpos.
Zorckas Kazys, Scranton‘o, 

kūpos.
Miliaųckas Jūzas, Mahanoy 

City kilpos.
Danisevyczia Ant. „ „ ,, 
Zableckas Jūzas .,,,,, „ 
Matulevyczia Felix. Morea 

kūpos.
Grikietis Ant. Shenandoah

■ r <

kūpos.
Vanauckas Jūzas „ ,, „
Sungaila Jūzas Philadelph. 

szv. Jurgio ir Jūzupo dr.
Dudas Teofilius Philadelph. 

kūpos.
Ir kunįgai kun. Szedvydis, 

kun. Pautienius, kun. Zlotor- 
zy nekas, kun. Abromaitis, 
kun. Matulaitis ir Lietuvny- 
kas, ir garbės sanariai: kun. 
Žebrys ir Jūzas Pauksztys ir 
kun. Kaulakis.

Kun. V. Matulaitis.
Seimas seb storius.

Szifimi praneszame visiems 
sąnariams „Susiv. Liet. Am.“, 
kad iki naujų metų butu taip 
geri iszsiraokėtu visas užsili
kusias į „Susiv.“ skolas, nės 
kitaip bus isz „Susiv.“ isz
braukti.

Cent. K omit.

Mas Pramanas.
Pateko man į rankas knį- 

gutė, kurios antraszas „Mas- 
kolija ir katalikiszka bažny
czia“, katrą asz perskaicziau 
lyg pusės. Ką asz toje knį- 
gutėje užtėmijau, noriu su 
skaitytojais pasidalįti. Toje 
knįgutėje pranaszauja, apie



Lietuvininku
ciesorystę Austrijos ir kas už 
szimto metų su Lenkija ir 
Lietuva atsitiko, - tai yra apie 
iszdalinimą. Raszytojas toje 
knįgutėje padūda Maskolių 
du siekiu, dasigavimą Kons- 
tantinopilės ir iszdalinimą 
Austrijos. Apie užėmimu 
Konstantinopylės beveik kiek
vienas suprantantis žmogus tr 
žino; o apie iszdalinimą Aus
trijos toliąus dasižinosime. 
Pasidalyti Austriją nori trys 
Vieszpatystės: Maskolija, Ita
lija ir Vokietija. Maskolija 
prirodo, jogei geroka dalis 
slavėniszkos tautos po Aust- 
riję randasi, katrą jei paran- 
kiauše yra prisisavįti. Italija 
taiposgi randa tokią dalį kat
rą jei parankei sąvinas. Vo
kietijai taipogi vokisžkos ge
roką dalį savinas. Tas dali
nimas labai lengvai gali įvyk
ti ir greitai nutikti tiktai 
Prancūzija dėl Elzas Lotarin
gijos tam dalykui kiek mai- 
8zo, bet ir tą Vokietija ats
tums Prancuzijei ir atliktas 
reikalas. Žinoma, pirmiau 
kolei tas stosis, tai baisi karė 
isztiks. Kiti rėmėsi ant de
mokratų, nėsa tie karę ant vi
sados sutrems ir reikalą pagal 
teisybę sudavadįs ir sulygįs; 
bet ta ateitė dar per toli ir 
per silpna yra; o jeigu ir sus
pėtu tą atlikti, tai kiekvienai 
tautai meiliaus 4>us savasias 
liekanas prie savęs pritraukti. 
Bet jeigu tas demokratiszkas 
rėdąs kada gali ir stotis, tai 
dar tas senasis sviete surėdy
tas asztriausis ir baisiausia ant 
žmonių galvos ginklas, katrą 
tarpo savęs turi susidurti, tik
tai, jeigu jis iszmintingai bus 
vedamas gali mažiaus žmogisz- 
kų aukų praryti ir daugiaus 
svietui naudos atneszti; o jei
gu kvailai, tai daugiaus svieto 
gali praryti ir mažą naudą at- 
neszti. Iszsidalindamos Aus
triją tos trys vieszpatystės, 
mažai ko gali joms stokūti ir 
isz pradžios bus mierigos; bet 
toliaus visa Europa Maskoli- 
jos turės bijotįs ir prieszais ją .

--------- ---------------,--------------  
stengtis. Jau tada ir Kons- 
tantinopylis ir visas Balkanų 
pusiausalis bus greitai jos ran
kose. Bet tą dalyką galima 

mierkavotą pakrasztį atidalyti 
isz Austrijos, Vokietijei tai
pogi vokiszką pakrasztį at
skirti, Elzas Lotaringiją Pran
cuzijei sugrąžįti o likusiąją 
Austriją su Lenkija sujungti 
Habsuurgu dinastiją ant Len
kijos ir Austrijos sosto pakel
ti. Tada tos visos 4 vieszpa
tystės: Italija, Prancūzija Vo- 

nėdįtos. Lietuvą savistovį nū 
Maskolijos atidalįta (nū Prū
so ne? zec.), Siberija kaipo 
visokių blogų ir gerų prasi
kaltėlių apgyventa turi būti 
Respublika; Finliandija Szve- 
dija gali prie atsiskyrimo pa
gelbėti ir t. t. į Mes Lietuvei 
kaipo isz visų’ kitų po Masko
liumi pavergtų tautų labjaus 
prispausti esame, tai pirmiau- 
sei turime apie iszsiliūsavimą 
isz po jos pasirupįti ir apie 
iszdalinimą kaip Austrijos 
taip Maskolijos praneszti toms 
vieszpatystėms, jogei tai pas 
kutinę yra daug parankiaus, 
ir iszdalįti, mažiaus spėkų rei
kalaus ir tos 4 vieszpatystės 
sziame laike užganėdįtos ir 
ant ateitinio laiko spakainios 
pasiliks. Tą visą terptau- 
tiszkas laikrasztis „Liūsybė“, 
toms viėszpatystėms iszaisz- 
kindamas jų kalboje, turės 
praneszti vieną svarbų bet la
bai lengvą dalyką prie atsi
skyrimo^ svetimoms tautoms 
isz po Maskolijos, katras tik
tai vienų lietuvių žinioje už
slėptas yra. Praszome szėlp- 
ti tą užmanymą medegiszkai 
ir dvasiszkai. Norintiejie pa
aukauti pinįgus dėl „Liūsy- 
bės“ užpraszome apgarsįti per 
laikraszczius. Jonas Vente 
paaukavo 50 rub. Praszome 
redakcijos tą straipsnį patal
pinti į laikrasztį „VienybęV

• Su gūdone
Juzapas BąlĮasis.

Szvilpike 
tegul jis 
ne taip

t

Sunaudotas piktumas
(Tąsa).

— A! sveiks druts lietuvi!
- ką tu czion taip drucziai su- 
mavoji prasiszypsodamas tru
putį pratarė į Strukį.

— Na sveiks druts Szvilpi
ke! tave turbut kumelė iszkel: 
mo iszspyrė, kad tu ne lietu
vy s - atsakė kaip ir isz m i ego 
pabudęs Strukis ir dėbtelėjęs 
ant Szvilpiko akimis.

— Lietu vys pagal paėjimą 
ir asz, - kirtosi Szvilpikas, 
tikt netoks, kaip tu.

— Gerai, gerai 
užimkie szitą szelmį, 
su savo lietuvyste
daug skėtrioja, - pritarė Kies- 
kilutė, artydamasis prie jūd- 
viejų ir sveikindamas abudu.

— O ir tu czionai, tu pus- 
lenki Barzdų - pratarė į Kus- 
kilutę Strukis, - sveiks druts!
- Tavo tėvai kiek asz žinau 
buvo lietuviai - tai turbut, 
jiems be miegant, kas nors 
protingą vaiką ant kvailo per
mainė, - kad tu savo tėvų isz% jo virti, kaip verda katės akys 
sižadi.

— Ką tu ant manias seni 
vieti! Tu velik ant savęs atsi
žiūrėk.

— Naj o ka, asz turiu pa
gal tavo mislį pamatyti, atsi
žiūrėjęs?

— Ugi nors savo spanga ne 
apikanta lenkų.

— Pavelykite ir man į szį- 
tą kalbą įsikiszti, - pratarė 
Yczius, da jauūas vaikinas. - 
Ir atsirekamendavojas Striu
kiui, traukė toliau. - Ne per- 
seniai tiesa 
taip daug girdėjau visokių

atvažiavau; bet

miela matyti dar— Labai 
vieną naują musų kampo žmo
gų, - atsiliepė Strukis. - Ar 
seniai esate mieste.

— Tai jau kaip kelios są- 
vaitės.

— Dyvai! jog iksziol ta
rn istos ne teko matyti nei pas 
vieną lietuvį. Turbut.su len
kais susidėjote?

— O kaipgi galėjo ir būti!
o

\ ■ i 

- Ak mes visi esame lenkais; 
ir tiesa sakant asz tokiu sky- 
rymų, kaip czion radau, nesu
prantu. Vienas lenkas, kitas 
lietuvys! - Musų visų ak sie
kiai vienoki, viena tėvynė, tu
ri būti, ir viena szirdis, ir vis
kas vienodas. Asz girdėjau 
apie tamista, p. Struki, daug 
kalbų, norėczia dėlto su jumis 
pasisznekėti ir atversti jus ant 
tikro kelio.

— Ot! taip ji, ot taip! - 
Szvanksztė Kelniszkis, sveikį- 
damas pažįstamus. Paapasz- 
talaukie pons Yczius. Pas 
mus Strukis seniai paklydo; 
atverskite jį į dvasę.

Be matai isz visų pusių 
Strukį užpūlė kaip vanagai. 
Į pagelbą Strukiui nieks ne
siskubino, o skaitlius prieszų 
vis augo ir augo. Bet kas na- 
vatna! Strukis vietoje nusi- 
mįti, pradėjo kaip ir szviestis, 
blaivytis isz rupesczio, akys jo 
užsidegė, ant lupų atsirado 
sziptelėjimas. Tartum persi
mainė žmogus. Akys pradė- 

pelę pamacziusios. Žiūrėda
mas į Strukį, kožnas jautė, 
jog sztai jis tars žodį, žodį asz- 
trų; tartum dėl to žodžio ir 
lupos tūjau atsivers,... bet 
lupos uesivėrė žodis nekrito 
tiktai akys virė viltviliszkai, 
arzydamos kalbanczius. - O- 
tie, vieni kitus pertardami/ 
skubino apsunkįti jį savo 
svarbiais argumentais, skubi
no ne uzgimusę jo mislį už- 
muszti, dar ne isztartą žodį at
kirsti. Vienok bereikalo sku
bino. Nesulaukdami ant ga-. 
lo nieko ėmė stacziai klausti.
o — Na, ką tu ant szito visko 
sakysi ?

— Na! ar ne musų tiesa?
— Ar taip? - kiti klausė.
Ant veido Strukio atsirado 

netikėtas nūlaidumas ir jisai 
su ramumu lapės, teterva nū 
medžio kvieczentį žemyn, at$i-

— Vyrucziai asz su jumis 
negaliu daug ginczytis; kaip 
jus taip ir asz noriu tik gero.

Turbut.su


Vienybe i
t

— Na tai asz sziądien sėsiu 
velik ant varduvių pas Szvem-

Mumis, kad ne butų jokių ne
supratimų, kiekviena paszne- 
ka, kiekvienas apsimainymas 
mislimis yra labai naudingas. 
Ir asz ne sakau, ba asz norė- 
ežia jūsų mislių iszklausįti; 
jeigu jos geros, pagal jeis elg
tis. Tiktai perliudįkite ma
ne, parodįkite, jog asz klystu! 
- Ar asz sav, arba savo kam
pui pikto noru?

— Na, tiesa, tiesa! - užriko 
visi.

— Na, jeigu taip, tai apie 
kączionai virueziai eina kalba?

— Mes norime, kad tu isz- 
sižadėtum savo paiko lietuvia- 
vimo ir stotum su mumis.

— Gerai, tiktai perliudįki
te mane. O taip kaip czionai 
nevieta dėl tokiu pasznekų, 
tai geriausiai ateikite pas ma
ne sziądien ant arbatos apie 
6 adyną, tai mes laisvam lai-- 
ke, ir vietoje pasikalbėsime 
kiek reiks.

— Ot tai gerai! atsiliepė 
pirmas Yczius, - asz galiu už
tikrinti, jog tolaik neatsi
trauksiu kol ne atkalbįsiu nū 
tos lietuvystės jūsų.

Traukdamasis, szalin no pa- 
žinstami| Strukis szyptelėjo ir 
pratarė „na, tie jau maisze“. - 
Po valandėliai sutiko czionai 
Strukis ir Lukoszių, bet kaip 
ir nusiminusį.

— Na, kas pas jus girdėti 
gero pons Lukosziau? - pa
klausė jo.

— /Tai ar jus žinote nieko 
gero! Pas Zuboviczia nei 
skatiko, pas Szulga nei gra 
szio, pas kitus ir gi po tiek 
jau... Prasigėrę visi!..

— Tai vis nieko. Jus gy- 
rėtės turite du rublius?

— Tiesa turiu, jeigu reikia, 
imkite.

— Dėkui labai! Man visų 
ne reikia; (lūkite man pusrub
lį; užteks. Svaras sūrio 25 
grasziai, tris bulkos 15 gra- 
szių, dvi žvaki 10 graszių; ot 
ir viskas.

— O sznapso nebus? - pa
klausė savo žarų 'Lukoszius. 1

— Ne, ne bus!

Ir atsigulęs Pran- 
negalėjo užmirszti

ten visai nepažįstamu, o da 
kad kartais ir artymesnis 
klaustu, tai ir tai užsigycziau, 
sakydamas, kad nieko asz ne
žinau“. „O! negana dato, 
mano bieziūli! jeigu nori 
idant asz priimeziau tavę už 
sądraugą — tai turį man įdūti 
kiek nors ant rankos, kad lab 
jaus sergėtumės“. „Ant ko 
tiktai tamista geisi, asz ant 
visko tiksiu, kad tiktai neat
stumtum manę nū savęs“. 
„Ne labai didelės parankos!“ 

„ot sudėk pas 

KiilH IMs »o.
Isz lenkiszko vertė J, K,

(Tąsa.)
Prancziszkus liepė tarnui 

vieszbuczio pataisyti jo nume
rį (kambarį) kita gūli dėl 
Baltraus, 
cziszkui 
apie savo auksą Kalifornijo, I atsakė Baltrus; 
tankiai per miegus jūkesi, kad manę ketvirtą dalį viso to, ką 
nepoilgam laikui bus didelei tamista su savim turi“. „Bet 
turtingu. Ant rytojaus anka- nemislyk, jogei asz dėl savęs 
ti. Baltrus, iszėjo į miestą, bet tą pasilikcziau, ne! kaip nu- 
netrukus kelioms valandoms kaksiva į vietą, viską pilnai 
laiko, vėla susimetė atgalios, asz tav atgrąžįsiu, jeigu nori 
rodydamas didelį smutką ant gali padėti savo peczėtį ant 
veido savo. „Kas per priežastis jų“. Prancziszkus be jokios 
tokio didelio nusiminimo“? pa- abejonės, atskaitė ketvirtą da- 
klausė Prancziszkus. „Kaipllį savo visų pinįgų, tai yra du 
tai neturiu nusiminti“! atsa- tukstaneziu dol. ir perdavė 
kė Baltrius, „vakar mudu kai- jūs Baltrui. Baltrus skub- 
bėjom apie mano atradimą riai suglemžė jūs į savo dėl- 
Kalifornijos, o kas gal žinęti, moną. „Buk tiktai dabar at- 
mažu mudviejų kas isz pasalių sargus Prancziszkėli. Galiu 
galėjo klausyti, ir visas tada jau dabar be jokios baimės 
darbas jau but per nieką, ba tav ..apreikszti tą vietą, kad 

‘jeigu katras pirmą stotų ant kitąsyk kaip nusitikus su ma
tos vietos, tai jau mudu nega- nim, galėtum ir sav vienas at- 
lim nė mislyti jį pastumti nū rasti. Ale da sykį praszau 
ten; ba Kalifornijoje tokia tylėti ir niekam nesakyti. Tą 
jau tiesa, kas kur pirma atra- vietą guli apie keturesdeszimts 
do sav vietą naudingą į dėl jo, mylių į rytus nū miesto San 
tai jau kiti ne tur prie to jo- Francisco visai ant kranto 
kios valios“. „Na, ale kaip upės Rio banale į rytų žiemius 
tai gal stotis? tamista sakiai, apaezio kalno Frio grande, tą 
kad tav tiktai vienam yra ži- kalną žino kožnas mažas vai- 
noma ta vieta!“. „Kaip tu kas mieste San Francisco; gu- 
mažai supranti apie tai, mano Ii ta vieta ant dvideszimto 
mielas! o ką gali žinoti, mažu laipsnio (graduso) platumos 
koks nematomas, ir visai mum ir du szimtai szeszesdeszimts 
nežinomas jau sekioja musų penkto ilgumos. Užsiraszyk, 
pėdomis, ir tiktai laukia, kada kad neužmirsztum, kitąsyk 
mudu nuvykę į Kaliforniją asz matai galiu ar numirti ar 
jau norėsime užimti savo vietą ką, ir negalėcziau patsai tav 
kaip ant paskutinės pėdos, už- parodyti. Didelis boobabas 
stos mudviem ta vieta, ir sakys auga ten ir savo szakomis už- 
kad tai jo yra atrasta pirma, slėpęs tą vietą, o į pietus vie- 
o ką tada galima daryti ?“ ną szaką parodys nū kur reik 
„Nemislyjau niekados apie pradėti kasti; (langiaus ten 
tai“, atsakė Prancziszkus; nėr tokių medžių, jau rodos 
„jau dabar busiu atsargesniu j nereiktu tav paklysti. Pra- 
ir netauzysiu apie tai su kokiu rausius porą pėdų minksztos tai visai vakarop.

žemės, atrasi tikrų auksą, ir 
;ai tokiam daugume, kad kū- 
nodidžiausią vežimą galima 
prikasti vienam per isztisą 
dieną. Tai vis yra mano vie
no,-o tu busi antru, su kuriūin 
asz pasidalinu toms gėrybėms 
gamtos surengtoms dėl žino- 
gijos. Tūm tarpu dūdų tav 
rasztiszką patvirtinimą, jogei 
asz priimu nū tavęs du tuks- 
tanczius dol., kad 'kitąsyk po 
n ano s m er ties nebūt ten ko
do ginczo už tai, ir kad tikrai 
>ut matoma kad tai tavo jie 
yra ir tikt tav vienam prigul 
gauti.

Ale kaip nukaksi į Kali
forniją ir turėsi keletą baczkų 
aukso, tai tie du ktukstanežiai 
mažai ką vertės turės, taip kaip 
laszas vandenio jurėsia“. 
„Kam tai jam tas viskas, ma
no brangus draugai! užmirsz- 
kim apie tą viską ir tiktai lau
kini ateinanezio laivo“.

Jau ml szio laiko jūdu dau-h 
giau nepersiskyrė. Pirmą ‘ 
naktį, kada jau daigte nakvo
jo, negalėjo ilgai nė tas nė tas 
užmigti. Prancziszkus ap
svaigęs nū mielių apie savo 
aukso ateitė Baltrus gi ką tu
rėjo per mislį, ir ką rengėsi 
papildyti, nieko apie tsi nenu
manė ir niekad nemąstavo 
apie tai Prancziszkus. .Perė
jo jau ir pusiaunaktis, o da 
abu nemiegojo. Bet ant ga
lo miegas pergalėjo manierą 
Pranęziszkaus ir i rytui ausz-, 
tant sAldžiai užmigo.

Baltrus po kiek sykių galvą 
pakeldama klausė ar* da jo 
draugas neužmigo, bet iszgir- 
dęs jį krankęnt pakilo isz lo
vos, ant galų pirsztų prityki
no prie Prancziszkaus; apgrai
bė po kiezenius jo drapanų, 
pakisziąs ranką po padusz— 
koma apeziupinėjo palengva 
ale nieko neaptikęs vėl sugrį- • 
žo ir atsigulė.

Ant rytojaus pasigyrė Pran- 
cziszkui, kad jisfti turys da 

i sziądieną užbaigti nekuriūs 
reikalus, ir dėlto sugrįžįąs tik-

Užeidamas
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nutėmyti, ar jau ten buvo du
rnai ar taip debesėlis. Bet 
kaip laivas artyn slinko, taip 
lygiai ir szirdis Prancziszkaus 
jautė didesnį neramumą, kad 
jau tūjaus galės leistis ant jū
rių ir artintis ten, kur jis taip 
troszko. Draugas jo nenu- 
davė nė jokio nespakainumo, 
bet tiktai sukinėjosi tai vienur 
tai kitur, ir nematyti buvo 
kad kas nors turėtu jį sav už 
pažįstama arba jisai su kūm 
persikeistu nors vienu žodžiu, 
bet tiktai stumdėsi po žmones 
rodos be jokio reikalo. .. Su
stojus laivui, pradėjo isz jo po 
vieną slinkti važiūtojai... 
Kapitonas garsiai prisakė, jo
gei visi ryt apie pietus but ant 
laivo, ba pasivėlijusių nelauks. 
Kada visi keliaujantiejie isz- 
vaiksztinėju į miestą ir mažai 
kas tiktai buvo prie upės, pa
galios jau ir Prancziszkus su 
Baltrum nukiutino į miestelį. 
Baltrus apreiszkė Pranczisz- 
kui, jogei szią nakti jisai ne- 
galys su jūm drauge nakvot, 
ba daug tur reikalų, kuriūs 
neatbūtinai reikia atlikti, o 
ryt dieną jau nebus kada. 
„Gali ryto anksti laukti ma

inęs, ba asz ateisiu apie pus- 
ryczius, ir abu kartu galėsime 
nueit ant laivo“. Nebuvo ką 
daugiau daryti, turėjo ant to 
sutikt Prancziszkus, nors sun
ku jam buvo persiskirti su sa
vo draugu, žinancziu tokias 
daugybes aukso Kalifornijoje. 
Sav viens parkiutino, į viesz- 
buti, ir per isztisą vakarą mis- 
lyjo ką reiktu pradėti jeigu 
jo draugas jau daugiau nesu
grįžtu pas jį, pinįgai jo galėtu 
ir dingti, o nuvaževęs į Kali
fornija neatitikti tos vietos 
apie kurią jam yra tiek nupa
sakota.

(Pabaiga bus.)

atsisveikino su Prancziszkųm, 
ir praszė jo tiktai neužsimyti 
apie Kaliforniją nė vienam 
kad ir isz savo geriausių drau
gų. Prancziszkus apimtas sal
dybę mislių apie lobį, nė ne- 
mislyjo, ką jisai per draugą 
sav įsitaisė.

Per visą dieną Prancziszkus 
niekur nosies neiszkiszo isz 
savo kambario, ir pietus liepe 
atneszti pas savę; bet tiktai 
laukė kada ąteis vakaras ir 
sugrįsz Baltrus. Jau buvo 
pradėti deginti žiburiai*; kaip 
parėjo Baltrus, vėl r^dos kūm 
labai Užsirūstinęs. Ant už- 
klausymo Prancziszkaus nū 
ko taip rustauje — atsakė: 
„norėcziau kad kaip galima 
ateitu laivas ir gautu va isz- 
plaukti, bijausi kad kas ne 

, apkirstu mudu.
Prancziszkus patsai degda

mas tūm noru, ramino jį sa
kydamas: „nemislyju idant to
kio mažai kam žinomo szalyje, 

• galėtu kas apgriebti mudu“. 
Paszaukė tarną ir liepe atnesz
ti vakarienę ir porą butelių 
gero vyno. Po atlaikymo to 
viso, riėjokios jau mislys ne
lindo į galvą bet tiktai kalbė
jo katras ką galėjo. Ir szitą 
naktį ilgai negalėjo užmigti

* jūdu. Bet kad ^Prancziszkus 
xužmigo Baltrus vėl kaip ir

♦ pereitą naktį bandė apkraus- 
lyti jį J bet kad ką but radęs - 
tai ne. „Atsargus avinėlis! 
bed gi asz jau vis turiu tavę 
savo rankose“^ .. ir vėl paty- 
ka sugrįžo ir atsigulė.

Sulaukė pagalios jau ir die
nos, kurio turėjo ateiti laivas 
plaukentts į Anglija. Per 
isztisą dieną iszsistumdė tarp 
daugelio žmonių ant kranto 
upės, taipgi laukenczių at- 
plaukenczio laivo. Jau pa
skutiniai spinduliai saulės, 
kabindamiesi į boksztus ir 
virszunias medžių skubinosi 
ant atilsio, po sunkios dienos 
darbo,, kada visų akys nuszvi- 
to, pamaczius debesėli durnu 
sukantis ant upės, bet da taip 
toli, kad akis nelabai galėjo 

V

Del mergaicziut
Perstok inislyt* apie mani! 
Greezk akis į kitą szalį. 
Užverk ir szirdį tu savu: 
Ba asz tavo but negaliu.

Gana smutkų ir klapatų, 
Turi kožnas dėl sav cnatų. 
Nors mylėcziau asz be galu, 
Ale tavo but negaliu!

Kad kvietkelę užauginau, 
Kam ji teks asz to nežinau?. 
Daržia sunkiai asz dūsavau, 
Keno busiu to nežinau?!

Gražus buvo mano veidas

Kaip pažinau kas tai meilė 
Jau neszvieczia man nė saulė.

Buvo aszarų nemenkai, 
Pakol vieną sav iszrinkau. 
Sudiev visi, bukit sveiki, 
Turiu vieną, daug nereikia... .

Iszsi rinkau asz sav vyrą, 
Kurs dorybių pilnas yra 
Visi vargai ir patiekus, 
Priesz jį yra tai vis niekad.

— Hazleton, Pa. Lietuvis i!
Kukauckas, paeinantis isz Vil
niaus rėd., sužiedotas su len
kia, užpraszytas buvo į Liadi- 
ma ant lenkiszkos Veselijos. 
Kada jisai grįžo namo isz jos 
tapė užkluptas nū nežinomų 
piktadėjų ir įmestas į dūbe gi
lumo 20 pėdų. Darbinįkai 
atėję dirbti rado ji ten jau 
menkai gyva.

Piktadėjų nesurasta, ba jis 
yra be žado, ir nieko negalima 
dasi klausinėti.

Balius! Balius!
Praszau labai dūti žinią per 

savo laikrasztį lietuviams kad 
draugystė szvento Kazimiero 
daro balių 23 Lapkriczio 1895 
m. ant salės po N 214—220 
New Yrving Hali Brome str. 
New York. Įėjimas vėl visų 
dykai, turėdamas vilti kad ne 
atmesi te musų praszymo pa
silieku linkėdamas visokio ge
ro dėl jūsų.

Sekretorius A. Lappos.

Gūdotina Redakcije „Vieny
bės“! Meldžiu szirdingai pa- 

straipsnelį nū szv. Jurgio 
draugystės. Sulaukėm savo 
lietuviszkos karūnos po vardu 

szv. Jurgio ir ant to džiaugs
mo dabar bus iszkilmingas 
balius ir paszvVn tin imas bus 
nedėlios dieną 24 Lapkriczio. 
Balius su apvaikszcziojimu 
bus 27 Lapkriczio, ant salės 
Schuetren Hali po N 534-5.16 
North 3-rd str. Tikietas 25 
centai vyrui su mergina. Ba
lius prasidės nū 8 valandos 
vakare. l’žpraszomi yra visi 
lietuviai ir lietuvaitės isz Phi- 
ladelphijos ir apielinkių.

Sekr. S. Jiaikiunas.

Balius,
v.

New Bi'itain Conn. Ket
virtas lietuviszkas balius bys 
laikomas ant naudos sžv. Jd- 
zapo draug. 23 d. Lapkriczio, 
Arck str. ant Torn HalJ. 
Szokiai prasidės 7į adynos 
vakare ir trauksis iki 12 tai 
nakties. Visi lietuvinįkai ir 
lietuvaitės gyvenanti New 
Britain‘e ir isz apielinkės už- 
praszomi yra susirinkti visi su 
naujais czeverykais. Kurie 
mėsgtat szokinėti tai bus vie
tos iki valiai. Vyrams tikie- 
tas kasztūs 25 c., o moterys už 
dyka.

Sekr. dr. P. Mironcziks.

Jau be abejonės tikrai bus 
iszkilmingas balius kurį kele 
draugystė szv. Jūzapo ant sa- 
ės Armory Pitttston, Pa., o 
;ai bus utarnįke 26 dieną 
uapkriczio sziūse 1895 m. ant 
curio užpraszom brolius ir se
sutes, ne tik vietinius, nės ir 
sz aplinkinės, o bus dailus 

■pasilinksminimas priesž ad
ventus įėjimas tik 25 centai, o 
linksmintis per visą naktį už 
gražų priėmimą ranczyjemes.

Komitetus.

Apgarsinimai.

gėlę prisųskite 50 c., o aptu
rėsite dailę su paveikslėliais



566 Vienybe

Baisi Gadyne.
Keturiose permainose.

Parasztfla isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų.
Paraštė A. G.

Ties^ perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Bimsza. Dėkui tamstai mostrodzieju. (Szaukia per du
ria). Mama atneszk czion, ką norius iszgerti ir užsikansti.

Brigida. (Už regyklės). Tūjaus atneszu. (Įeidama). 
Ar sveikas ponas starszina?

Gudelis. Drūtas, nės metežnįkus smaugiamai p žiurkias.
Marykė. (Įnesza tacą su buteliu arielkos, su dviem sti

kleliais, keptais migdolais ir kitą užkandą, pastacziusi ant 
stalo iszeina).

Gudelis. (Prie iszeinanczios Mary kės). Mergyte pasi
dabink, gražių vaikinų atvedžiau.

Bimsza. (Pripylęs du stiklelius degtinės, užgerdamas). 
Sveikas ponas Teodorai.

Gudelis. Dėkui tamstai, asz prie ponios. (Iszgeria, ir 
pripylęs stiklelį padūda Brigidai, užkandą migdolais).

Brigida. (Priimdama stiklelį). Moterims nelabai pri
tinka stiprius gėralus vartoti.

Gudelis. Nieko nevodys poniute.
Brigida. Ką daryti, už tamstos sveikatą, tą vieną isz- 

gersiu. (Iszgeria).
Gudelis. O tai dėkui poniutei.
Marykė. (Įėjusi). Pone! strielekai surius nū lentynos 

nukraustė.
Brigida. Ką daryti, te valgo sveiki. (Marykė iszeina).
Gudelis. Mat Barabosziai, pamatę surius neiszkenczia 

negrobstę.
Bimsza. (Pildamas degtinę į stiklelius). Dar patrauk

sime po sykį. (Užgerdamas). Bukite sveikas.
Gudelis. Dėkui. (Imdamas stiklelį). Asz prie ponios. 

(Iszgėręs pripila stiklelį ir valgo migdalus).
Brigida. Dėkui, asz daugiaus negaliu gerti.
Gudelis. Tai mes nevąrtysime poniutės. ' Neseniai su

kariumenia buvau apie Grinkiszkę, kur maisztinįkai dasileido 
smarkios pagados.

Bimsza. O kas ten atsitiko?
Gudelis. Netoli Vasiliszkės gyveno nekuris Voluckis, 

katras buvo skolingas dviem mergaitėms seserims szimtą rub 
lių, o kada anos atėjo praszyti pinįgų, tai žmogžudis skolinį- 
kas, malonėdamas nusikratyti skolos, praneszė maisztinįkams, 
kad tos mergaitės pranesztojos Maskolių, tada piktadėjai 
maisztinįkai sugavo einanczias namo mergaitės ir neklausyda
mi kalbos nelaimingų, abidvi girioje pakorė. Mums ten atė
jus, vyresnybė liepė kunus nukankintus palaidoti ant kapų, 
o ant vietos pakorimo pastatyti kryžių.

Brigida. Ar tai gal būti, kad Lenkai dasileistu tokios 
piktinybės?

Gudelis. Tikra teisybė, mes norėjome tą žmogžudį Vo- 
luckį sugauti, bet isztruko szėtonas.

Bimsza. Su gėda turime iszpažįti, kad taip atsitiko* to
kius piktadėjus verta smarkiai koroti.

Gudelis. Kad jie 
kailius nunercziau.

Marykė. (Įeidama). Pene! trielekai iszgabeno isz ka
maros dvi pūdynes Smetonos, ir nupjaustė nū netiezankos 
sziksznas. (Iszeina).

Gudelis. Tai palaidūnai, asz tūjaus amls subausiu. (Pa
ėmęs bizūną iszeina už regyklės). O jus Barabosziai! ką 
czionai landote po kamaras; tūjaus atidūti Smetoną. (Balsai 
už regyklės)- Jau suėdėm Smetoną, pone starszina.

Gudelis. O! kad jus užspringtumet, sziksznas padėti į 
vietą kur buvo.

Balsai. Nors malonu butu kurpes pasidaryti, bet pagal 
tamstos liepimu sugranžįsime. ‘

Gudelis. Daugiaus man, szuksztu nieko neužkabinti, 
czion prieteliszki namai, girdžiate, o tai dvideszimts penkes 
nagaikas atkepinsiu.

Balsai, Klausome pone starszina. Vyrai padėkite at
gal sziksznas ir tas dvejas kamaųas kurias ant arklių užmo
vėte, te supuna ant vietos.

Gugelis. (Įeidamas). Tiems Buzokams drucziai pagrū
mojau, Smetoną jau suėdė Judosziai, o sziksznas atgal padėjo.

Brigida. Su lyg regėjimui, pone starszina, eisiu ūkės 
paveizėti. (Iszeina). ’

Gudelis. Sudiev poniute, sudiev.
Bsmsza. Už subarimą tų palaidūnų, aczių tamstai, da

bar iszgersime po burną. (Pripylęs stiklus, užgerdamas). 
Buk sveikas.

Gudelis. (Imdamas stiklą). Dėkui, tą iszgėręs toliaus 
josiu. (Iszgeria ir užsikanda migdolais). Atėjus kariume- 
nei pasakykite, kad apie buvimą metežnįkų man praneszėte. 
Likusę prancūzę ir migdolus, pasiimsiu kelionėje. (Deda į 
kiszenių butelį ir migdolus).

Bimsza. Praszau imti.
Gudelis. (Bucziūdamas Rimszą). Pasilikite ąveįki, isz- 

eikite paveizėti mano arklio, kurį atsiuntė man ponas Prai- 
szauskis. Ok! szaunūs arklys, puikiai nesza.

Bimsza. Tamsta lydėdamas ir to puikaus arklio pasižiū
rėsiu. (Abudu iszeina). 1

Gudelis' (Už regyklės). Ant arklių! rebiata „vaikai“, 
dvylika striėlczių į yryszakį marsz! (Girdėtis trenksmas jo-

patektu į mano rankas, tai gyviems,
« >1

jenczių).
REGYKLŲ IX.

Elena, Urszulytė, Bimsza ir Brigida.
Plena. Įeidama su Urszulytė). Dėkui Dievui, jau isz- 

jojo Gudelis.
Urszulytė. Ir Dolinskis iszsineszino. \
Plena. Liūdna prajutęs, vargina manę, o szirdts skaus

me skęsta,
Urszulytė. Nusiramink sesute, Dievas viską apvers ant 

gero. " •**’
Bimsza. (Įėjęs). O ko jus mergaitės, neatėjote su Gu

deliu pasikalbėti? , q
Plena. Draugystėje gūdotino Gudelio, nelabai mės 

mėgstame.
• Bimsza. Kaip tėmyjau, kad isz tų strielekų nevisi yra 

nedorus ir plėszikai nės daugumas isz jų papūlę per prievar
tą į kaimiszką sargybę, nofs drauge su kitais jodinėją, bet 
niekam blogo nedaro, palaidūnui gi ir vagiliąį viską grobsto
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ir naikina. Ot ir dabar, nurov.ė daržoves, ir obūlius nukratė. 
Kad jie pas mus taip elgesį, tai ką daro pas tą,’ kurie su Gu
deliu nesusigerino? ?

Brigida. (Įeidama). Isztruko galvas, tie nepraszyti, 
dabar kasžin kaip nusidūs, rusiszką karumenę praleisti?

Urszulytė. Dievas sergės mumis. Baisi yra ta karė, nės 
visas tiesas žmogijos po kojų pamina ne veltai giestame baž- 
nycziose: nū maro, bado, ugnies ir karės, iszgelbėk miis 
Vieszpatie. x

Bimsza < Baisu vęizėti kas tūse Szinkaicziūse dedasi, ve
ža isz dvarų naudą, veda gyvulius ir arklius, o nū plėszikų 
viską už niekus nupirkę Žydai, gabena į Prusus.

Brigida. Ar negalima skųstiesi vyresnybei?
Bimsza. Kam pasiskųsi? Dievas augsztai, o karalius 

užrūstintas toli. Pulkovedis Mazanskis atėjęs su karumene 
į Szimkaiczius, be mila^zirdystės suplakęs starszimą Bukutį, 
o į jo vietą uždėjo sta razinų, dabar nepadoriai įsigarsinusi 
Gudelį, kurs pareikalavo prie savęs už sekretorių buvusį star- 
sziną, dorą žmogų Lipnevyczia, katras kaip įmanįdamas žmo-i 
nes gelbėjo. Neseniai kasžin koksai Babilius atėjęs į Szim
kaiczius, praszė Lipnevycziaus užtarymo prie girios abjeszd- 
cziko Kurczakovo; idant atidūtu Babiliui deszimts vežimų 
szieno, kurį buvo suszienavosi pati to Beinariaus katras gayęs 
nil Nazanskio du szimtu kazokiszkų bizūnų įmestas buvo į 
kalėjimą. Geidaujantis svetimos naudos Babilius už pritari-1 
mą žadėjo deszimts rublių Sipnevycziui, bet tasai vyras ne- [ 
priimdamas pinįgų, taip tą reikalą sutaisė, kad n\isikantrinęs 
Korczakovas, įliejo Babiliui penkesdeszitnts bizūnų, o szieną | 
Beinoreniai paliko. >

Brigida. Už norą nuskriausti vargingą moteriszkę, tei
singą gavo koronę.

Bimsza. Taip smarkiai nuplaktas Babilius ėjo namon 
verksmingai kalbėdamas Sipnevyczia dėkui ponuti dėkui, tai 
kad padarini tai padarini. (Už regyklės girdėtis, keletą vy- 
riszkų ir moteriszkų balsų). Maskoliai! Maskoliai! ateina, 
Dievulėliau kas czion bus? (Esantiejie seklyczioje nusimena).

Elana, Tėveli kur mes dabar dingsime? ar nebutu ge
rai, sodną į krumus bėgti ?

Bimsza. Szuksztu man, nei pėdos isz namų. Visos ei
kite į kambarį savo, o asz mostrodzieju, su dūna ir druska 
pasitiksiu kariumenę. (Visi iszeina).

Bimsza. (Už regyklės). Dūkito dūną ir druską, grei- ft 
tai! greitai!

Brigida. Szitai bakanėlis dūnos ir druskinyczia. (Gir
dėtis eisena).

REGYKLE X. |
Rirnsza, Dovidovaa, Gavrilovas, du kareiviai, Gvalda, Brigida ir Elena, j 

(Už regyklės).
Bimsza. Namų gaspadorius, su dūna ir druska, pasitin

ku karumenę. v
Dovidovas.' Dėkui tamstai už priėmimą, Gavrilov! pri

imk nū gaspadoriaus dūną ir druską.
Gavrilovas. Slusžaju vasze blagarodije.
Bimsza. Praszau pono kapitono į seklyczią.
Dovidovas. (Prie kariumenės). Rebiata prival „vaikai 

atįlaįį‘. (Davidovas apginklytas szoblia ir revolveriu įeina į 
seklyczią drauge su Rirnsza). Ar praėjusę naktį buvo pas 
jus metežnįkai ?

Bimsza. Buvo pone kapitone. V
I Davidovas. Ar tamsta negalėjai jų suimti ?

Bimsza. Keletą szimtų apginklytų vyrų, nei jokiu budu 
neįstengiau suimti.

I Davidovas. Į katrą pusę nutraukė?
Bimsza. Kaip tėmyjau, nuėjo į vakarus giriomis be ke

lio, apie buvimą maisztinįkų, pranesziau Szimkaiczių starszi- 
nui Gudeliui. Gal pona'ž kapitonas pavelysi padūti užkandą?

Davidovas. Dėkui tamstai, paskui apię tą, dabar turiu 
užsiėmimą, jeigu galima tai praszycziau pavalgydyti karei
vius mano.

; Bimsza. Pagal iszgales pavalgydysime, ar ponas pave
lysi man atsitolyti?

. Davidovas. Praszap eiti. (Rirnsza iszeina, o Davidovas 
priėjęs prie durių). Gavrilovas!

| Gavrilovas. (Už regyklės). Tūjaus vasze blagorodije.
i seklyczią apginklytas szoblia ir revolveriu, isztęstas 

stojasi prie durių). * >(
! -Davidovas. Atvesti czionai, suimtą Lenką.

Gavrilovas. Sluszaju „klausau“. (Iszeina)
Davidovas. (Iszėmęs isz tarbutės popierą, raszalus ir 

pluksną, deda anfstalo, ir prie ano patsai atsisėda). Nusi
bodo valkiotis po girias, ir gainiotis paskui tų nelaimingų in
surgentų,’ kurie dar isz pradžios maiszto, nors truputį spiresi, 
o dabar nabagai slapstosi ir bėga nū musų, kaip zuikiai nū 
meszkos. Gaila žmonių veltai žustanczių, ak! karia, karia! 
tu esi smarkiausia koronia Dievo, o drauge didžiausia žmonių 
neiszminczia. A! kad tūs sidabro ir akso kalnus, kuriūs 
ryja, baisus garės regiaszas, apversti naudai žmogijos, tada 
ant žemės pražydėtu apszvieta ir laimė, o vaitojanti žmogija 
nusijūkimu palaimės, iszgiėdrintą veidą savo. j'

* ‘ (Už regyklės).
I Elena. Mieliąusis Povilai, ak! asz nelaiminga. (Girdė
tis pabildėjimas virstanezios Elenos).

Gvalda. Elyte, Elyte mano! leiskite manę, leiskite! gel
bėti apalpusę.

Gavrilovas. Negalima, eik prie kapitono.
Brigida ir Urszulytė. (Verkdamos). Neszkime ją į 

kambarį, neszkime, greieziaus vandens ir uksuso. (Girdėtis 
veksmas).

I Davidovas. (Klausydamasis). Kas ten atsitiko? (Pa
kilęs nū kresės). Velycziau klausyti cypimo kartoezių, negu 
girdžti verksnią moteriszkių. (Artinasi prie durių, per ku
rias įeina Gavrilovas, o paskui jį du kareiviai su nūgomis szo- 
blėmis įveda surisztą Gvaldą Davidovas prie Gavrilovo. (Kas 
ten atsitiko?

Gavrilovas. Nieko svarbio vąszė blagorodije, duktė gas- 
padorians yra sužiedota. ' (Rūdydamus į Gvaldą) su tūmi 
jaunikaieziu, dėlto pamacziuskjvsurisztą, apalpo nabagytė.

Davidovas. Nuriszti virvę.
Gavrilas. (Nuriszęs virvę, paleidžia rankas Gvaldai).
Davidovas. (Prie kareivių ir Gavrilos). Palikę czionai 

kalinį iszeikite į prieangį. (Gavrilųvas ir kareiviai iszeina, o 
Davidovas padėjo popierą ir paėmęs plunksną pradeda Gval- 
dps klausinėti). Kas esi jaunasis žmogau?

Gvalda. Esu mužikas Povilas Gvalda.
Davidovas. Mužikas? ar nemelūji?

(Toliau bus).



568 Vienybe

Užmokėjo iž laikraszli.
“vienybe lIetuvniku”.

Isz po budaylųcalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios ( 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Htag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų .S(>,

,, „ Ir Lietuvio Sapnas . 50c.
Jurgis Mltoslawskis — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

' Untjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnimna 

ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c. 
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko

,, „ ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimn Isz r

,, ,, czesu wajnos 1868 metu 40 et.
Prawadnlkas angeiskos kalbos neabdar. >1,00 

„ „ a abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ >l,oo. 
Kinalda Klnaldinas ,, „ ,, >1,50 et.
Benowee apraazymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwio 5O.ct.
Bumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejeybe isz Suwalku gubernijos 
Bzwiesa Dlewo „ „
Tltkus Persų Karalius, ,, 
Užsystanawlk ant to geraj
VVltaslr Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo

Bažnyczlos B. per Deoklecljana 95 et.

30c.

Eisi

25c.

tuviams pirkti laikrodėlius, | 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 

II 0oi lietuviai, katrie gauna dau- 
»l,oo ^ftU jr daugiau kostomerių 
„l,oo kožną dieną. Jie padidino 
„3,oo savo biznį pardūdami netik- 
„2,°° tai vienus laikrodėlius, bet ir 
„l,oo visokius daiktus kaipo: ma- 
”l,0°Luinas, dėl* drukavojimo gro- 
„ 1,00 I , • J * 1 • ’t Imatų, 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 
resavok taip: Kelpsch, No
reiko & Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

15C.
5. 

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

„2,oo 
„2,oo 
„1,00 
„1,00

V. Kaunas S. Boston 
S. Urbas Cheltenham 
Chas Peza Suffield 
J. W. Gažnas Hesperia 
P. Masionis Shenandoah 
J. Ramanauckas .Minersville 
V. Novik Luzerne 
J. Kairis Newark
S. Chekas Castle Gate
T. /Yszbikauckas Buckmouinta. „4,oo 
J. Miliauckas Mahaųoy City 
P. Bubnis Brooklyn 
V. Vengraitis Boston 
Geo. Noginskas Hadley
A. Suszinski Newton uper falls„l,oo 
P. Kleismith Gallup <.
V. Daukszys Mahaąoy Plane 
J. Derks Buffalo 
Pr. Dragūnas Forest City 
F. Paul Worchester Mass. 
J. Beigis Mt.Carmel 
V. Janczaitis Forest City 
Geo. Lee Catskill 
J. J. Bobina Shenandoah 
J. $zeris E. Windsor 
V. Javorauckas Glouster 
M. Motiejūnas Luzerne 
J. Savickas Edwardsville 
M. Klimas Pittston 
J. Kunca

„2,00 
„1 ,oo 
„ 1,00 
„2,00 
„1,00 
»1,0O 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„l,oo 
,,‘2,oo 
„2,oo

Lietuvos kankles

n „ >1.50.
1.60c. Ir 2.00c.

,, 75c.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso K Korius, arba Szaltlnia danglszku skar. 

bu 2.00 Iki 3 00. 
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkoa 
l50Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vleizpaties Jėzaus Kristaus, 

i istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
istorija seno įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menno 8zwenczianslos Marijos Panos 
Bopuiej Motynos Dlewo ,, ,,
Kvangelijos supuikels apdarais
Gywenimaj Bzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,

I Gyvenimas szv. Benedikto Labro

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

1.00c.Sziūm vardu patlab isz po 
spaudos iszėjo knįgutė per 70 
naujausiujų daineliiĮ nū szio 
laiko rasztinįkų savyje SU- Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente

Ltoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkr&sztls kun. Petravycziaus | Vilniaus

džtakonystės kunlngUs 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lankstas turime būti dėkingi arba 

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

krlkszto Lietuvos

glaudžianti, czi^n vien Girėno 
Dr. Lauervein‘o garbingiausio 
Lietuvos godotojo 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 vienat pas 
jų iszleistojį naujoje lietuvisz
kų knįgų pirklystėje. Adre
sas: V. Kalvaitis Tilsit Ger-
mama.

Vien lietuviszkų knįgų su
raižą arba kataliogą reikalau
jant reikia 5 c.; 10 kap. į gro- 
matą įdėti.

Žlponas bei žlponė ,, „
Žirgas Ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|gatksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

Knygos poetiszkps. 
Senkaus Jurgis ,, į,
Vitoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunos dainos ,, „
Naujos dainos „ v „
Birutės dainos „ į,
Tėvynainių giesmės „ „
Petro Armlio rasztai — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiese permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 15c. 
lllstorlje Apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrų kareivį 20c. 
Pajud|klme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvaaėje pagal

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

65c.
10c.
40c.

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

vengrtszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutėi ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Bzaltabuzius (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voktszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgias 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztln|kų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko plrktelė
Gyvenimas Stepo Raudnoslo Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Hzlaulėnlszklo Bonello”] l

Jtfoksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįyos

Knlngadėl iszslmoklnlmo vtsasvletinėe kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo „ 
Grieszninkas priverstas melavotls 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba ,r
Prleszanszrls „
Kaip |gyti pinigus ir turtų 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.' 
Apie Dangų ' 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas kun. 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 ant 1894 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Pamokslai ant didžiųjų metinių savenclų 
džioslos nedėlios, 
Tiesos Zodžel, 
Filloteaarba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokllls Szventųjų ,, „ ,,
iszguldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Kymo kataliku ,, „
Kas yra grtekasT ,, „
Nekaltybė •„ „
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n ūdai; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
(taktas I dangų „ „
Didžioji nedėlla ,, „
Kaip Bumenljų nuspakaj|tl ,, 
Vadovas | dangų ,, ,,
Prislgatavojimas ant sinerczlo ,, 
Draugija dėl duszlų ,, „
Lletuvlszkos miszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dil partapijono. 
Varpelis [vaica«) 30c. ^Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Pavųikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po beentus.

15c.

1.25C.
10c.
10c.

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

15c.

20c.

15c.

II

II

ii

it

5C. Ir

5C. 
15C. 
5c. 

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

15c.

10c^ 
10c.

Ir dl- 
50c. 
35c. 
50c. 
15c.
ioc.c

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

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

10c. 
5c.

»»

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

Mosią Lietoviszka krantuve 
visame mieste.

Galima gauti,' perkant tik
tai uz pinįgą:

Polka dot goriausių miltų už 11.05 
Kvietinių peczėtytų miltų 
22 svaru cukriaus už ♦
Kumpio svarą* už
Sūdytų laszinių svarą už

4 svarus polish sausage — 
arba 1 svarą už

4 svarus geriausių taukų — 
arba 1 svarą už

7 dėžes Sardines —
1 dėžę Salmon —

-----— pas------
M. Bartikowsky,

252 East Market Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

4-tose duryse n fl Stegmaierio 
Bravoro.

1.00
1.00
8 c.
8 c.
10į

80
8

30
8

25
1Q c.

C.

C.

C

c.

LOG NOS SPAUSTUVĖS 
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m.* 
Siinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraižytas Siinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Kumpos Istorija sn žlamlaplais ,,
Lletuvlszkos Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
\pieka Dlewo ,, „ „ „
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku
Kglė, žalczių karalienė ir iszgriovlmas Kauno 

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

Hlstorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

įlįsto riję isz laiko Francuzkos
„ ,, raino* Alrlkoj’

1,00.
50 et.
200c.

25 et. 
20 et. 

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

>1,00.

10c.

30c.

OcrluiiHloH Klgln
1 Laikrodėlis su lenciūgėliu.

Atsiųsk ezltų apgar
sinimų su savo pilnu 
vardu Ir adresu o mes 
tav prisiusimo gerlaus| 
Elgin Laikrodi- 
lįsti Lenciūgėliu 
dykai dėl peržiūrėjimo.

Luksztai yraezysto 
aukso 14tos prabos, 
su priinaiszytu metalu 
kuris jam prldftda dm- 
tybų Ir geriau iszrodo 
ne kaip už >10 laikro
dėlis. Viduriai yra ge
riausi Klgln, gvaranta- 
vojaml ant 20 metų.
Lenciūgėlis dalius pa

aukautas Ir pardavinė
ti jamae pas dzlegorn|kus 

po >3.60. Peržiūrėk 
nuėjus ant express ofti- 

ce tų vlskų, ir jeigu atrasi vertu tų pin|gų, tai už
mokėk tų menkų sumų $0.25 ir laikrodėlis su 
lenciūgėliu bus tavo aavasczla.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill.

15—1.98,




