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Pljwlii, Pa., 26 LaaMo.
Randasi jau ir tarp musų 

kur nekur tokių biėziūlių. ku
rie su duszia ir kunu atsidavę 
į nasrus pragaro; per savo la- 
piszkus pasielgimus ir szvel- 
nius prikalbinėjimus, trauke 
ir vilioja mus į savo draugiją. 
Jų ant pažiūros toki szirdingi 

. linkėjimai visokių fantazijos 
gėrybių ir patykus prikalbi
nėjimai, neretai atitinka sav 
pasekėjus. Bet dar tokių, 
kaip mes pripratę ėsame va- 
dyti „bedievių“, mažai • tarp 
musų aczių Diedui, ir per ma
žai da jie turi spėkų, kad su
gauti į savo kilpas įkerai isz- 
mananczius ir turinczius szvie- 
sias mislie. Kad ir iszdyksta 
koks isz tarpu musų, bet taip 
da yra silpdas ir nedrąsu^; kad 
negali nė aiszkaus balso isz 
dūti, nė savo darbu pasirodyti. 
Kaipo grybas po lietaus iszki- 
sza savo kepuraitę, apsidairo 
nedrąsiai aplink savę... bet 
kad visas jau pasirodyti, tai 
turbut bijosi ir lauke tolesnio' 
laiko, jeigu kas nenuraus ir 
nesuardys visa jo gyvenimą; 
arba zuikys, pakeltas, prą^ė- 
gąnczia peliuke, pastato ausis 
ir^iteitai paszokęs isz vietos, 
apsidairo bailei, traukdamas 
į savę orą ar nepajaus kur 
priežastį savo iszgasczio. Jei
gu nieko niekur nepamatys ir 
neiszgirs, tai vėl ežia jau pri
gula; bet jeigu tiktai užjaustų 
kur ką, tai sprunką jneatsižiu- 
rėdamas nė kur, nė ką gal už
bėgti.

Taip tai ir tie nelaimingi 
paklydėliai, musų, apsvaiginti 
visokiais įvairiais prikalbinė
jimais tokių pat vadovų, vaik- 
sztinėja ir jieszko pats nežino
dami ko, pakol neprieina 
krasztb prapulties savo. Se
kioję kaipo bezdžionkos pas
kui tūs vadovus laikydamiesi 
bž jų ir nežiūri kur ' anie jūs 
nuvęs ir ar drūtas tas pamatas 
ant kurio stoja. O kad ap
svarstyti tai patiems ir apmis- 
lyti gerai, pridėjus sveiką pro-

tą, tai nenor, ba turbut bijos 
kad neatrastu savo kvailumo 
ir ne pamatytu kelio teisybės 
kurį taip neapsižiurėją paliko. 
Atsistojo ant tų puvėsių ir ki
tiems maiszo protą ir trugdo 
nū darbo. Bet gal nealinti 
savo srpegeninę ir neauszyti 
burną, vildamiesi pritraukti 
prie savęs tikrus sūnūs Lietu
vos, mylinczius Motina savo ir 
mėgstanczius darbūtis dėl la
bo jos, nesigailinczius nė svei
katos, nė nežiurinczius ant nu
ilsimo. Jeigu jau iki sziam 
laikui nepaslydome tai tikrai 
jau ir ant tolesnio ir ateinan- 
ežio laiko nemislyjam apie tai. 
Bandė vieno vieto pasėti savo 
sėklą, bet visai kas prieszingo 
isz to iszaugo. Kad but kas 
į jų pusę nulinkę, tai ne,- 
bet isz tos vienos vietos iszsi- 
bastė po didelį apskritį toks 
nelauktinas nū jų augalas, kad 
kaip mą rodos jau kožnam 
yra dabar žinomi jų darbai.

Tai gi rodos matant tokį 
nepasisekimą, galėtu pamisly- 
ti, kad ir toliau vis taip gal 
būti, ir labai butu geistina, 
kad pametę savo kvailumą ir 
atsisakę nū prapūlingų darbų 
savo, imtųsi už darbo sykiu su 
kitais savo broliais troksztan- 
ežiais tiktai vieno gero dėl sa
vęs ir visos tėvynės sūnų.

0 pakol ne bus geros tvar
kos tarp musų ir pakol taip 
mes skirstysimės į kėlės dalis 
ir riesimės vieni kitus, tai vi
sokį nors ir geriausi užmany
mai ir puikiausi darbai musų 
negal būti niekados pasekmin
gi ir laukemo vaisiaus atnesz- 
ti. Ir taip ne pervirsz yra 
musų, o kad dą pradėsime ka- 
votis viens nū kito, tai niekas 
nesuras ir nepritrauks prie 
darbo; per tai ir praeitinei 
musų darbai sutrūnės, kaip 
geležis rudžių apiponavota, 
arba durnai, pakilus vėjui, isz- 
klastyti po drumstą orą. Szią- 
dieninius darbus savo galime 
sulygįti su laivu ant vidurio 
jūrių, ir taip: jeigu visi bus 
vienos mislies ir suvienytom |(

i j rankom yrsimės, tai prisiyrsim 
prie kietos žemės ir galėsime 
atsilsėti po sunkio darbo ir 
nuilsimo; bet jeigu pradėsime 
nesutikti, tai pakils tarp to 
barnės, ant galo supykę pra
dėsime musztis ir skandyti 
vienas kitą, stumdami nū ne 
tvirtos stovy los. Taip suju
dinę laivą, pasijusime apsiaus
ti isz visų pusių szaltais van
denimis ir per tokį musų kvai
lumą prapuldinti ant w amžių. 
Jau tada nors ir pamatytume, 
ką padarėme per savo tokį a p 
siėjimą, bet jau per vėlu but, 
jau tada atimta bus viskas nū 
musų ir balsas musų bus ly
gus balsui nebylio, kuris no
rėtu szaukti ir szauke kaip 
jam nudūda, bet niekas negir
di, ir neatkreipia ant jo savo 
szviesaus veido, ba ausį ano 
nekutena vilnys oro, dreban- 
ežio prie iszdavimo aiszkaus 
balso.

Matydami dėlto kas gal isz- 
eiti isz tokio skirstymosi, grei
tai nutrenkime jeigu pas kat
rą, per kokią ten paszalingą" 
įtekmę, atsirastu diegas tų 
prapūlingų -užnianymų, ir visi 
atmįdami ant to, turime laiky
ki sav už szventą darbą, gau
dyti, naikyti ir nedflti platy- 
tis tarp musų tai 'prakeiktai 
sėklai. Ba kožnas gerai gal 
žinoti, kad žmogus jau isz pri
gimimo, palinkęs yra prie 
pikto ir niekados nenori eiti 
tikru keliu, bet renkasi sav 
tokį, kur placziau gal savo 
pageidimus paleisti ir kaip 
jam nurodo, daug geresnis nes 
naujesnis. Visoki daiktai 
kur tiktai netur tiek žibėjimo 
ir senesni kiek, jau mes meta
me jūs ir gužinėjame jieszko- 
mi ar neaptiksime kur netikė
tai ką nors naujo. Atradę, 
jau nežiūrim nė kas tai yra, 
nė ko tas daiktas vertas, bet 
tiktai griebėmės už jo ir slen
kam paskui jį, nežiūrėdami 
kur gal nuvesti ir tarp kokių 
gaivalų mes pasijusime esą.

Apsvarstykime nagi kožną 
jų darbą, ar rasime j ūse nors!

i truputį naudos ir ar gal su- 
j laukti kada to, - tai jau tikrai 
• kad ne, ir visai kaip mą nuro- 

do mažai mielija apie tai tie 
iszmislincziai. Bet tiktai zy- 
lioją, kaip akis iszdegę ir sėja 
tarp viso sutvėrimo papiktini
mus.

' Bet jeigu, tarp atsitrauku
sių isz mus pulkelio, yra da 
nors mažiause dadelė tėvynisz- 
kų jausmų ir geidžia sziek 
tiek gero dėl motinos savo, tai 
kaip mą nurodo vertėtų tan
kiau atsiminti ant to, kad 
daug be jokio reikalo praleis 
laiko, viliodami prie savęs ir 
užmirszdami apie, tikrą reika
lą. Daug vandens turėtu nu
bėgti, pakol pasisektu jiems 
prisitraukti prie savęs tikrus 
Lietdvos sūnūs, o gal ir visai 
ne. e

0 dabar, kada visų szirdis^ 
dega krikszczioniszka meilė ir 
sujudintos ,visų inislys apie sa
vo kiltį, tai rodos nebutu ką 
daug nė iszmislioti apie ką 
kitą, bet tiktai griebtis už isz- 
^ieninio darbo, o tada, turėda
mi tokią tvirtybę, viską per
galėsime ir busime laimingi.

Tiesybė sunku yra iszsiža- 
dėti nū tokių užsimanymų, o 
labjausei kaip mums lietu
viams: ba jau isz prigimimo 
yra mumise toks atviras prie- 
szingumas, kad jeigu apie ką 
pradedame gynezyti, tai jau 
sunku pertikrinti ir, nors ne- 
teisingiauses butu tas mus 
prieszi ngumas. Bet gerai
perkraezius mus sziądieninį. 
padėjimą, jau pasistengti kaip 
nors pergalėti savę, ir padavus 
broliszką įanką, griebtis už 
darbo, sykiu su visais. Koks 
tai but džiaugsmas dėl visų!. .

Pažvelgkime dabar į perei- 
tūsiūs darbus jų, ar daug jie 
padarė labo dėl visos žmoni
jos, nors jau daugelis metų 
praslinko darbūse jų/ Nieko 
daugiau kaip tiktai pakėlė 
tarp visų nesutikimus ir pa
daugino skaitlių giltinės dar
bų. Turi ten kokį mierį pa
gerinimo būvio visos žmonijos
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bet kad tas but kur pasirodęs, 
tai ne.

Didžiausiu kaulu ji| gerk
lėje yra įstatymai krikszczio- 
nystės ir dėl to kaip tiktai ga
lėdami niekina ir visokiu pra
gumu stengėsi suardyti. Nu
sitvėrė ten už kelių vadovų 
krikszczioniszkų ir pagal jūs 
visą tą įstatą nor suardyti. 
Bet ar gal but ežia nors tru
putis tieses, ar galima nutė- 
mijus viena negerai darant ir 
kitus apmesti purvais? Bet 
jau vargūliams turbut nepa
siseks suardyti taip gilei įlei
dusiai szaknis....

Jau ir tarp jų paežių prasi
deda nesutikimai; jau dauge
lis suprato darbus tų vadovų. 
O kaip pradės nestfti^ti ir 
skirstįtis, ta) jau ir isznyks.

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų rėdybos. 

Turiu isz paežių pradžių pasa
kyti, kad nieko svarbaus sziū- 
mi kartu praneszti negaliu. 
Dėlto gūdotinas skaitytojas 
dovanos, radęs szią visą kores
pondenciją sulipįta isz smul
kių atsitikimų.

Pirmiausiai apie rekrutus. 
Liosai jau baigiasi. Szįmet, 
su kitais metais, nelabai daug 
paszauktųjų iszbėgo į Ame
riką, dėlto beveik visi pfivile- 
gyrūtiejie kuriūs pas mus va
dina „davadiniais“, likosi nū 
kariumenės liūsi, nors pir- 
miaus, priesz liosus, jie dide
liai baigsztinosi, kad ir jūs 
paims. Jiems^ kaip rasziau 
pereitą sykį, vis rodėsi, ( kad 
didesnė pusė paszauktųjų isz
bėgo į užrubežį. Žinoma, va
gies kepurė dega, taip ir 
jiems, vargszams, rodėsi, kad 
visos aplinkybės susitarė, kad 
jūs pražudyti. Tą jų baimę 
padidino dar gąsdinimai viso
kių miesto valkatų, kuriems 
rūpėjo, sudrumstus vandenį, 
prisigaudyti žuvų.

Seinų dvasiszka seminarija 
neteko dabar trijų savo alium- 
nu: vienas numirės, o du pati

jolo, užkritęs, ant drapanų, 
pradegina didelę skylią. Kad 
vaikas butu prarijęs jo nors 
laszelį, vargu butu galima bu
vę jį iszgelbėti. Gerai da, 
kad pripūlus motina iszžiodi- 
no tą nelaimingą vaiką ir isz- 
leido isz burnos ant žemės tą 
baisųjį vitrijolą. Tapo nude- 
gįtos lupos, burna, liežiuvis, 
bet į vidurius, kaip sakiau, 
nepateko, net gęrklė nebuvo 
iszporyta.

Szis atsitikimas iszkalbingai 
mokina, kaip reikia būti at-i 
sargiais su tokiais daigtais,1 
kaip vitrijolas, szilvaseris ir 
visoki nūdai.

O szia vienas smulkus atsi
tikimas, kuris rodo, kaip mus 
ukinįkai tarp savęs nesuteikia. 
Vienas ukinįkas isz Skardu
pių (Karklinių valscziaus, 
Vilkaviszkio pav.) nekęsda 
mas, kad kitas ukinįkas turi 
szaudyklę ir tankiai medžioja, 
užskundė jį žemskiams. Dar 
negana to, ką užskundė, da ir 
pagauti aną bemedžiojantį pa
dėjo. Davė zemskiui savoJ 
sermėgą ir skrybėlę, o tas taip 
persirengęs, arba geriaus sa
kant, apsivilkęs .toms gautoms 
drapanoms ant savo uniformos 
lengvai priėjo prie ano beme
džiojant ukinįko ir atėmė isz 
jo szaddyklę.

Atsitikimas toli nepagirti
nas. Ką visiems iszvieno eiti, 
ukinįkai vieni kitus skundžia 
savo vilkams — maskoliams. 
O sziame atsitikime skundžia 
— kam? — zemskiui! zems
kiui — tam vilkui vilkų. 
Tarp zemskių norint rasti — 
nesakau dorą — pusėtiną žmo
gų, tai reiktų ilgai su žvake 
jieszkoti. Žmones jie visi 
tamsus, o gavę sziokią-tokią 
valdžią, pavirsta tiesiok į ra- 
gūtas kiaules. Savo ragu- 
ežiais jie patys nežino ką dur
ti. ’ Tarp jų nors yra daug 
lietuvių) katalikų, bet labai 
retas katras nepersekioja lie
tu viszkų knįgų, net maldaknį- 
gių. Jei katras žinodamas ką 
apie knįgų kontrabandą ir ty

seminarijos vyriausybė, už ne
žinomas man priežastis, atsta
tė. Atstatytųjų vienas mozū
ras, o antras lietuvys -— Albi
nas Kaminskas (isz Lankelisz- 
kių parapijos, Vilkaviszkio 
pav.). Abu atstatytiejie buvo 
jau ant ketvirto kurso, o da
bar abudu į Ameriką iszkurė, 
kad nepaimtų maskoliai į ka- 
riumenę. ;

Apie Filviszkihs ukinįkas 
D. laike vienų vestuvių (vese- 
lijos) į smertį užszovė isz 
szaudyklės vieną vyrą. Sako, 
kad tam ukinįkui nieko už tai 
nebusią, nės jis gindamasis nū 
užpūlusių ant jo iszdykėlių 
jaunųjų priverstas buvo szau- 
ti. Smulkmenų to atsitikimo 
dar neraszau, kad kartais ko- 
liai dar neisztirta, netyczioms 
nepamelūti.

Maskolių laikraszcziai ra- 
szo, kad dragūnai bus perkeis
ti į užarus. Jau dragūnams 
(Senapilės, Kalvarijos ir t. t.) 
yra apie tai apgarsįta.

S^napiUje padarė nekurią 
sensaciją tūla lietuvaitė, kuri 
teka už burlioko. Yra tai, 
kaip ir galima suprasti, ne di
deliai moraliszka merga, turė
jusi, keli metai atgal, lėliukę. 
Pakalbino ją dirbęsis prie ka- 
zermių burliokas, ir ji su di
deliu džiaugsmu apsiėmė už jo 
tekėti. Vestuvių dar nebuvo.

Ten pat Senapilėje buvo 
nelaimingas atsitikimas su 
vaiku mokįtojaus pradinės 
mokslainės, p. A. Dėjo į lan
gus ant rudenio antrūsius 
sziubus ir, kaip paprastai, 
tarp stiklų ketino įdėti stikle
lius su vitrijolu, kursai trau
kia drėgnumą, atsiradusį tarp 
stiklų. Mažas pono A. vai
kas pasigriebė vieną stiklelį 
su vitrijolu, mislydamas, kad 
tenais koki saldumai. Iszsi- 
gandus motina szuktelėjo, kad 
jis padėtų, bet vaikas, vietoje 
paklausyti, pasiskubino iszsi- 
pilti vitrijolą į burną, kad isz 
jo neatimtu. Galima supras
ti, kokios buvo pasekmės, ži
nant, kad vienas laszelis vitri- 

li, tai tik už pinįgus.
Sakysit, jie taip darydami 

tik pildo savo priderystės? 
Jei taip, tai, pirma, lietuvis 
neturėtu suvis užimti tokią 
vietą, kur yra prideryptė slo- 
gyti lietuvystę; antra, užėmęs 
tokią vietą dėlto, kad nepri- 
vystu mus Jkraszte tiek daug 
tikrų ir norėdamas pildyti sa
vo priderystes, turėtu visas jos 
lygiai pildyti, o ne iszsirinkti 
y paežiai persekiojimo lietu- 
viszkų knįgų; ir ant galo, tre- 
czia, jei dėl jo tos priderystės 
yra taip dideliai szventos, tai 
nereikėtu, kaip kiekviena su
pras, pardavinėti jų už pinį- ’ 
gU8‘ . . .

Žemskį už stiklelį degtinės 
arba už kelias kapeikas gali
ma nupirkti su kunu if du- 
szia, su sąžinia ir su visomis 
o priderystėmis. Kiekvie

nam mieste yra zemskių po 
celias deszimtis, o pažiūrėkit, 
kaip pakyla vyduryje dienos 
ant gatvės (ulyczios) peszty- 
nės, ar rasis tenais nors vienas 
zemskis? Žinoma, kartais gali 
ramtis, jei pesztynės pakyla 
sžnetyczių. Bet jei koki 
pesztukai nori sumuszti kitus 
aav lygius pesztukVis, o nori, 
kad zemskiai nesikisztu į jų 
reikalus, tai tik keliems zems- 
kiapalaikiams nuima po 
„sznapsa“ ir jau ant tos uly
czios gali degti ar kokios sker
dynės pakilti, nepasirodys nė 
užkeiktas zemskis. O *isztolo 
į jūs žiūrint, rodos, kad zems
kiai yra tikrai angelais sargais 
draugijos, ir ant jų lupų tik 
žodžiai „služba“, „prisiega“ ir 
tolygus augszti žodžiai.

Ir su tokiais žmonėmis mus 
ukinįkai susideda, jiems skun-. 
džia savo brolius, sav lygius '< 
ukinįkus!

, Mažiulis, t ------------------ m -■*. +- įni ...........j.*...

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— New Yorkas 20 Lapkri- 
ežio. Apskrityje New Yorko 
vakar tokia didelė buvo migla
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(ūkai) kad negalima buvo anglijos Viktorijos, paims va- 
matytis jau per pora pėdų. Isz dovystę ekspedicijos į sostapi- 
tokios priežasties susimuszė lę Atszantų m. Cromossy. 
pora treinų'ir nekuria George Mieriu tos ekspedicijos yra 
Graniti, studentas, turintis 28 petfv prievarta priverst karalių 
metus, taip sunkei buvo su
trenktas, kad tūjaus po nuve
dimoj ligonbutį,° numirė. Tho
mas Cooper, kunduktorius va
gono smarkei susitrenkė ko
jas, gydytojai abejoje apie isz- 
gijimą.
Brooklino tilto.

— New Yorkas. Telegra
ma isz Buenos Ayres danesza I krautuvias anglių ir visokių 

'■ žinias isz m. Rio de Janeiro, kareiviszkų įnagių.
buk gabinetas Brazilijos szne- Matydami tai Rosija ir Pran- 
kucziūja, apie prisisavinimą euzija, taip gi, kaip galima nu- 
salos Trynidad. manyti pareikalaus to, o Ki-

Prezidentas Moraes sznekės nai turės ir užganėdinti.
ant sūdo apie tai tarp Angli
jos ir Brazilijos ir 
viražų ant Anglijos.
ris užrubežinių dalykų Nemez 
Carovalho, prieszingas yra 
tam sudui. i

Aszantų, priimti ir pripažinti 
prezidentą Anglijos jo sostą-

— Berlynas. Randas Ki
nų pavelijo Prūsams užimti 

Treinai susimuszė ant Į sala arti naujokynės Amory 
ir stovyla f lotai. Ant tos Ba
lutės Prusai gal įsiriktūti sav

— Londonas.* Garlaivis 
Anglijos „Leo“, kuris 20 Spa
lio iszsiyrė isz Odessos į Ko
penhaga, netoli Norvegijos 
paskendo. Asztūni isz važiū
tojų likosi iszgelbėti ir paimti 
ant kito Anglijos garlaivio 
„Embletom“.

— Londonas. Sultanas tur
ku nelabai ką atboja ant nu
ropos vieszpatysczių. Persta- 
tęs Sząkira Baka didžiūju yi- 
zyrium, da labjau padidino 
persekiojimus Armėnų. Sza- 
kiras mėgsta žiūrėti ant kan
kinamų krikszczionių ir visai 
nesirūpina apie nustabdymą 
persekiojimų. I^aįp girdėti 
sultonas tycziojesi isz Angli
jos ir neklauso jokių jos per-

1 • statymų. Anglija pareikala
vo kad Baln i Baka but nusza- 
lįtas nū rėdo gubernatoriaus 
Armėnijoje, sultonas, nusza- 
lines nū to, perstatė jį vadovų 
kariumenės iszsiųstos į Seitu
ną.

Ant paliepimo sultono pa
siliko ir keliolika užžiurėtojų 
kalėjimo ant savo vietos, ku- 
riūs Anglijos vyriausybė bu
vo atstaezius. Anglijos am
basadoras Herbert pareikala
vo neatbūtinai nuszalinimo to
kių.

—■ Londonas. Kunįgaiksz- 
tis Krystyjan Victor isz Szlez- 
vigholszteino, vyriauses sūnūs 
antrosios duktiars karalienės

Toki darbai gal didelį su- 
tikisi gaut I judinimą politikiszką padary- 

Ministe- ti, kaip sujudįs užvydą Ang
los.

Socijaliszki laikraszcziai kas 
diena iszdūda prisakus cieso- 
riszkos rasztinyczios. Tarp 
to didelis Bumiszimas randa- 
vūse, urėdūse, ba nežino nū 
ko, ar nū ciesoriaus tas iszeina 
ar ne.

j — KonstantinopiR. Mi- 
nisteris vidurinių reikalų Mau
dulį baka, iszdavė paliepima, 
kad valdže Armėnijos perkra
tinėtu vežimus, kurie atsilan 
ko isz užrubežiaus. Valdže 
turkų tikrai tauziję, buk visi 
tie vežimai 
narnas isz
ginklus ir amunicija.

atgabena Armė- 
maskolijos visokius

Berlynas. Laikrasztis 
„Koelnische Zeitung“ prane- 
sza, kad Trapezonde ir Erze- 
rum turkai nugalabino dau
gelį krikszczioniszkų mokinto
jų. ; t ' •

Laikrasztis „Tageblatt“ sa
ko kad Tevfikas baka, minis- 
teris užrubežinių dalykų, ap- 
znaimino, jogei sultonas lazda
vęs edykta, tvirtume kurio vi
si ukėsai Mažosios Azijos, pa
žeisti laike persekiojimų, arba 
kųrįe likosi aprubavoti, bus

visi apdengti, maitinami ir 
prižiuremi nū rando, pakol 
nepasibaik visoki maisztai.

— Berlynas. Valdže Prūsų 
geležinkelių nutarė visus tūs, 
kurie tiktai keliauje isz mas- 
kolijos į kitas žemes, visai su- 
talpint atskiriaiA vagone nū ki
lų važiūtojų ir nepavelyti 
jiems ant visų stovylų lipti 
laukan.

— Viena. „Fredemblatt“ 
garsina ° randavai patvirtintas 
žinias, buk pagal inicyatyvą 
Austrijos, prasidėjo tarimai 
tarp ciesorysczių dėl susjtra^- 
kimo į vienybę ir nė jokio 
darbo nepradėti atskirei nū 
kitų, kas link reikalų rytūs.

Randas Austrijos
Szaltinio tų rasztų neatrasta, gesi iszsiųsti keletą

jau ren- 
kariszkų

— Accra, Aukso Pakrante. 
Czionai pribuvo isz Coomassie 
dvieje pasiuntinių Promho 
karaliaus Aszantų, priesz kurį 
Anglija iszsi u n tė ekspedycija. 
Czionyksztis gubernatorius at
sisakė nū visokių pasznekų, 
pakol ne gaus nū rando ant to 
pavelijimo.

— Lizabonas. Isz Lorenzo 
Markvez Aprikoje, daėjo ži
nios, buk pulkaunįkas Galhar-. 
dės, užkabinęs 5 Lapkriczio 
kareivius Gungunhano, phmu- 
szė jūs. Portugalczikų buvo 
5 užmuszti 35 pažeisti, o te- 
nykszczių gyventojų nežinoma.

— Roma. Vlangali Rosi jos 
ambasadoras ilgo kalbo su ba
ronu Blansu Valakų ministe- 
riu užrubežinių dalykų, iszsi- 
sznekėjo, kad Rosija ketina 
visai atskirę politiką varyti 

rytų reikalūse ir nesusidėti su 
k i to m i s vieszpa ty 8tė m s.

— Berlynas. Atėjo ežio- 
nai žinios, gul but ir nelabai 
teisingos, kad sultonas Turki
jos Abdul Hamid II, likosi 
nutrucįtu. Randas Turkijos 
uždraudė iszsiuntinėti kokias 
ten naujienas svarbesnės įtek
mės į užrubežį.

Beveik ir patys ambasado- 
rai nieko tikrai apie tai neži
no ir didelei tarp to sumiszę; t 
žino tiktai jogei gyvastis sul
tono didelei persekiojemas. 
Pasklydus tikrai žiniai apie 
;ai, greitai pastotu anarliija 
Turkijoje.

— Londonas. Telegrama 
isz' 'Konstantinopilės danesza, 
kad Rustem baka, Turkijos 
ambasadoras Didžiojo Bryta- 
nijo (Anglijo) jau numirė.

— /Constant inopilė, Isz 
Ateno danesza, jogei-Arabijos 
provincijoje Yemen maisztas 
platinasi dideliam smarkume. 
Vadas Yman isz Sana sostapi- 
lės tos provincijos paėmęs va
dovystę ant 45,000 Arabų, tu- 
rinczių szaudyklias iszmislin- 
tas per Martini Henry, sumu- 
szė kariumenę Turkų trijūso-. 
musziūse.

Turkai užsidarė dabar mu- 
rūse Sana. Isz K ai p u to da
nesza, kad dalis Turkiszkos 
kariumenės užklupo ant Ar 
mėnųį bet Armėnai atmuszė 
jūs. Tas nepasisekims taip 
įsiutino Turkus, kad savo į- 

misijonorių Armėnų, ir apru- 
bavoją, sudegino visus jų na
mus. Pats misijonoriai pasis
kubino pabėgti nū Turkų.

Kliarpute Turkai užpūlė 
ant krikszczionių ir 800 isz jų 
krito nū turkiszkų peilių.

jos, bijodamas! už savo skūrą, 
paszaukė pas savę visus savo 
brolius ir įmetė į kalinį, kad 
laike kokios greicziau pasigel- 
bėti nū jų.

it
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— PetropiU. Kaip girdėti

Maskolija greieziausei galėtų 
pasinaudoti isz Turkijos, lai
ke sujudėjimo, ba labjau jau 
yra ant to pasirengus ir dau- 
giausei jau tur karėivių ant 
rubežių Turkiszkų.'

Valdytojas Kaukazo, ir ad- 
miralas ant Jūdujųi marių jau 
tur prisakymus, kaip pasielgti 
tam trukszme.

— Berlynas. Kunigaik- 
sztis Hohenlohe apreiszkė gr. 
Goluchovskiui, Austrijos mi 
nisteriui užrubežirįių reikalų, 

dalykus Turkijos, j kiek reikės 
dėl užstojimo už krikszczionis

— Londoną#. Randas tur
ki jos, kaip danesza laikrasztis 
„Daily News“, atlaikė sura- 

- szą visų namų, kur gyvena 
Armėnai. Į

Armėnų misijonorei tele- 
grapavojo pas savo pasiuntinį, 
praszy darni, kad jisai parei
kalautu nū turkįszko rando, 
ateakanezios sargybos ir pris
tatytu jūs sykiu siu visa szei- 
myna į Wan.

Kaip danesza laikrasz. 
„Standar“ tai turkai stato jau 
paskutinias pajiegas dėl sulai
kymo judėjimo. Daugiausiai 
pabūgo kaip pajuto iszsiųstus 
Europos laivus ant jų spran
do. Judėjimas jaunaturkisz- 
kos partijos nesimažina. Apie 
sala Kalki 36 isz jų dalinįkv 
likosi paskandyti.

Pagal skaitlių, tai nū to lai
ko kaip sultonas priėmė refor
mas, jau apie 20,000 Armėni 
likosi nugalabintų.

— Viena. 21 Lapkriczio. 
Ant savo susirinkimo antise
mitai ir klerikalai užklupo ant 
rando už neteisinga iszriszima 
rodos miestiszkos laike rinki
mo dr. Luegero ant burmistro 
czionykszczio miesto, ir isz- 
szaukė visokeis neteisingu- 

žeisti.
Kubiecziams liko daugelis 

ginklų ir amunicijos.
— Tampa, Fla. Garlaivis 

„Olivette“, atsiyręs czion isz 
Havannos, su daugeliu važiū- 
tojų, kurie pranesza, buk jen. 

i Campos uždraudė savo karei
viams szaudyti į Kubiėczius, 
jai tiktai galima be to apsiei
ti; o tai dėl to, kad Ispanai 
padarę sutartį su vadovais 

I Kubieczių, norį jūs papirkti ir
Jau ir 

pinįgai ėsa dėlto Havanno. (?) 

mais. Gr. Badeni - prezesas 
ministrų, Gleispach - minis- 
teris tiesos ir Ledebur - Vi- 
cheln - ministeris ukiszkas - 
teisino pasielgimą rando, kas 
link rinkimo dr. Luergero. 
Trys smarkesni liberalai: 
Kopp, Luess ir Menger teisi
no kožną pasielgimą rando, 
pasiremdami ant to, buk dr. 
Lueger kaipo sumiszęs nieka
dos negali užimti tos vietos. 
Dr. Lueger atkirto ant visų tų 
isztrėmimų, ilgą kalbą apie visas \naisztas nustos, 
savę, pilną iszjūkimo ir panie
kinimo. „Jeigu, sako, bu
eziau pataikavęs visokiems ru- 
bavojimams kapitalistų, tai 
niekas ne but atsiszaukęs 
priesz manę, bet kad asz trok
štu teisybės ir užstojimo už 
ukėsus tai nepripažįsta vertu 
užimt tą vietą“. Kalbą savo 
užbaigė asztriu užsiminimu 
apie žydus ir Vengrus.

Publika czion esanti apdo
vanojo dr. Luegera linksmais 
balsais, auksztinancziais jį. 
Moteriszkės skepetomis o vy
rai kepurėmis mosavo ir szau- 
kė: „Te gyvūja Lueger“. Pre
zidentas stengėsi perkalbėti 
susirinkusius, bet anie neklau
sė, pakol ant galo patys jau 
nenustojo.

— Madrit. Telegrama isz 
Havannos danesza, kad kariu* 
menė Gomezo jau visai netoli 
stovylos jen. Campaso, o pir
mutinė sargyba kariumenės 
prisiartino jau prie Manajan- 
ho, no stovylos Camposo tik
tai penkių adynų kelio.

— Key West Fla. Tele- 
grama isz Santiago de Cuba 
danesza, kad jen. Gonzales 
Monos, palikęs Vequete, su 
2,500 kar. treczią dieną savo 
kelionės sdtiko su jen. Kubie
czių Rabim, turinezių po savo 
vadovyste 1,300 kar., sukibo 
į muszį ir po trijų adynų mu- 
szio likosi supiltu, palikda
mas 200 užmusztais ir dauge
lis pažeistais, o isz Kubieczių 
buvo tiktai 9 negyvi ir 27 pa-

Mon w Seimą L. LA.
Daug galima iszgirsti įvai

rių kalbų apie Shenadorio lie
tuvius: apie jų skaitlingumą, 
apie didumą draugyscziiį, apie 
įvairės krautuves ir pardavi- 
nyczias; bet koliai žmogus ne
regi pats savo akimis, sunku 
ir negalima į viską įtikėti. 
Taip tai ir asz prisiklausęs 
szių visokių kalbų o būdamas 
žingeidus, pribuvau į Shenan- 
dorį 11 dieną isz anksto, idant 
galėczia viską geriaus patirti 
ir prisižiūrėti. Nū pat pribu
vimo^ vaikszcziojau ir gėrė
jausi musų lietuviszka sostapi- 
lia iki paežiam vakarui, kole 
galėjo regėti mano akys. Bet 
argi tiesa ką žmonės kalba? 
gal užklaus nevienas manę 
„Vien.“ skaitytojas, - atsaky
mą dūdų tokį: jog mažai asz 
bueziau galėjas jums pasaky
ti jeigu nebueziau isz anksto 
meldęs tūlo savo mylimo, ten 
gy venezio bieziūlio, idant vis
ką apipasakotu man gyvu žo
džiu, ir asz galėczia regėti sa
vo akimis visą lietuvių padė
jimą. Nės negalimas daiktas 
idant žmogus sveczes į vieną 
dieną be žinanezio pagelbos 
viską prideraneziai galėtu da- 
sižinoti. Na asz czion apsa
kysiu savo patėmijimus, ką 
asz galėjau regėti, ir kiek man 
apsakė mano pažįstamas, žmo

gių kalbos pasirodė teisingos.

Kur tik ir į kurią szalį pa-- 
kreipsi savo akis,, vežioti pare
gėsi savo brolį lietuvį, kur tik 
ausis gali iszgirstr, ten iszgirsi 
balsą lietuviszkos kalbos ;czion 
visur gyvena lietuviai, czion 
iszraszai ant pardavi ny ežių ir 
krautuvių lietu viszki, czion į- 
statytos akmenyczios ir dau- 
gybėTnrttprpriklauso prie lie
tuvių, žodžiu kalbant kur tik 
patėmijau į kurią tik szalį at
kreipsi savo akis, buvau pri 
pildįtas džiausgmu, o tas 
džiaugsmas da pasididino, ka
da paregėjau lietuvuską sžven- 
tinyczią grąžei papūsztą; ver
tės keliolikos deszimtezių tuk- 
stanezių.

Viskas tas yra gražu ir ver- 
ta^aagyrimo, bet ant galo ką 
gi asz paregėjau ir užtėmi jau 
musų lietuviszkoje sostapilėje^ 
1 iszvydau jog tarp musų 
brolių Shedandorieozių stoka 
vienybės ir susiklausymo. 2 
Shenandoris yra ūumiręs dėl 
brangesnės už visus turtus tai 
yra dėl savo motinos Lietuvos. 
Tie lietuviszki tvirti aržūlai, 
kurie turėtu po savo, iszsiplė- 
tojusiom, szakom, paslėpti vi
są lietuviszką tautą, atsižada 
jos ir nenori pažinti; tie stip
rus Lietuvos sūnūs, kuriems 
vertėtu labjaus rūpintis pri
kelti ir szelpti savo motina - 
yra nū jos atszalę ir kiekvie
noje valandoje yra pasirengę 
ją pamesti ir atsižadėti, Lietu- 
vystės \ reikalūse. Isz vienos 
szalies asz nutėmijau tarp mu
sų brolių Shenandorieczių vi
sai blogai stovinezius; bet ne- 
tikt asz vienas" paregėjau, bet 
patėmijo ir kiti musų broliai 
atsilankiusiejie į Shenandori. 
Paklausykime ką isztarė musų 
gūdot. tautietis kun. A. Bur
ba 12 d., • pradedant seimą į 
susirinkusius delegatus She- 
nandorį sako: y/a nuliūdęs 
Shenadoris,* yra numiręs dėl 
Lietuvystės, numiręs dėl savo 
motinos j Lietuvos. Sziūs tai 
liūdnus žodžius iszgirdę susi- 
rinkusiejie visi delegatai lietu- 
viszkdje szventinyczioje, isz
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burnos musų garbaus tėvynai
nio kun. A. B. Bet argi jau 
nėra vilties idant Shenandoris 
kada nors prisikeltu ir page
rintų stovį Lietuvystės? Su 
džiaugsmu szirdies isztariji jog 
yra* Auga ir plėtojasi gryna 
Liėtuvystės dvasia, bet ne 
tarp sustambėjusių Shenando- 
rio lietuviszkų aržūlų, ale tarp
auganezių ir sprogstanezių jų 
atžalų tai yra tarp jaunų ber
nelių, ir gražių mėlynakių 
mergelių, ką asz czion iszvy- 
dau tarp Shenandorio įaunū* 
menės galiu pagirti; pagirs 
ir kiti musų broliai. Gal ste 
bėsitės už ką ir dėl ko asz ta- 
mietas taip giriu? - O tai už 
jųsiį koncertą verti ėsat gar
bės; su kuriūm pasirodėte 
priesz suvaževusius sveczius. 
Czion kiekvieno ateivio szir- 
dis buvo pripildįta džiaugsmu, 
rėgint jaunus bernelius ir 
mergeles grąžei giedant, ir 
mažus kūdikėlius dekleibavo-
jant* ir apsakant grynoje lie- 
tuviszkoje kalboje, Lietuvos 
grožybes ir jos visus vargus 
ir kentėjimus po prispausta 
letena musų kankįtojų. Už 
szį darbą verti ėsat tukstan- 
ežių pagyrimų ir jeigu nenu- 
silpnėsite, ir varysite szį savo 
iszgąnįga darba toli aus, jūsų 
vardai bus užraszyti į storas 
sidabro knįgas auksinėm rai
dėm, ant amžino jūsų atmini
mo. v 'Jps sakau pagūdoti ber
neliai ir jaunos lietuvos duk
ros, užsipelnysite szlovia; 
jums didžiause priguli garbė, 
taipogi garbė jūsų mokįtojui, 
kuris jus iszlavino ir iszmoki- 
no, nesigailėdamas savo spėkų 
ir laiko. Garbė tiems tėvams 
ir motinoms, kurie leido ir ra
gino savo vaikelius, garbė jū
sų kunįgams, kurie jus paak- 
vatijo, ant galo garbė visiems 
puikios mislies žmonėms, ku
rie szį garbingą jūsų užmanįmą 
parėmė. Bet dar kartą iszta- 
riu - jog didžiause gūdonė ir
garbė jums giesminįkai ir dėl czionykazczių faynerių, 
giesrpinįkės prigulį, ką savo per ką liet, kriaueziai ir sziau- 
puikeis lietuviszkais sidabri- ežiai galės uždirbti. Per tai

---- -——-—;— 
niais balseliais palinksminote 
mus nubudusius, ir suramino
te viltyje atgijimo jūsų mies
telio mirsztanczios brangios 
Lietuvystės. Baigdamas savo 
rasztelį turiu persipraszyti jū
sų pagūdoti broliai, jogei asz 
raszydamas apie jūsų pagirti
nus darbus negalėjau užtylėti 
ir apie jūsų brolių įžeidas, ap-
raszydamas gerą pusią* o už
tylėdamas blogą pasilikeze 
melagis ir vertas bueze papei
kimo.

J. Sveczes.
<-------------------------------------------- ------------------------ .

Isz lieWszkD ūirvo Amrfts
— Thorp Wi8. 19 Lapkri- 

ežio. Korespondencija ,,Vie
nybei^. Skubinu praneszti 
savo tautieeziams -apie musų 
krasztą ir lietuvius. Nors 
mus ežia dar mažai, bet pagal 
friusų mažą skaitlių. Stovim 
neblogai užmanytuose ir taip, 
turim ežia lietuviszką prekisz- 
ką draugystę, kurį yra susidė- 
Jusi vien- tik isz lietuvių yra 
mislyjame prekiauti ant pla- 
ežios papėdės. Sztoras jau 
vienas yra mėnū kaip leistas į 
bėgį ėmė; randas viskas kas 
yra reikalingiausei dėl farme- 
rių. Tarpe žmonių liet., szto
ras įgijo gerą simpatiją, todėl 
kad viskas pigiai parsidūda 
kaip mieste Thorp (sztoras 
yra namūse A. Maliriaucko. 
Pavasaryje naujas bus staty
tas). Pirmutinis įdėjimas pi- 
nįgų ant «ztoro yra 1600 dol. 
bet veikia dvigubai padėti, 
idant žmones užganėdinti.

Szios draugystės mieris yra 
sziokis: pirkti ir pardavinėti 
viską kas tikt naudą atnesza. 
K ai Į) tai: jeigu nor farmerys 
ką nusipirkti nū* farmerių; 
farm as pirkinėti ir pardavinė
ti ir t. t: Savalaike draugys
tė pasistengs, idant lietuviai 
kriaueziai pasiutu dvabužių, 
o batsiuviai (sziaucziai) batų 
padarytu atsakantį skaitlių

pramonė platinsią ir liks nau
da tarp lietuvių. Dėl siuvi
mo lotų velytina idant rastųsi 
lietuviai grosernįkai. Chica- 
goję Mihvaukeje, kuriems 
draugystė gal pristatyti val
gymus ir ant nedėlios po $10.

Už tiesą vienybė yra galin
ga tftip czionykszcziai lietuviai 
sako pirmiausei ežia apie mus
nieks nežinojo, pirmiausei aut- 
vėrėm „Susiv.“ kūpą dabar 
sztorą, o toliau yra viltis, jog 
žingunę įgysim su lietuvių 
vardu. Apie vardą žingunės ir 
kolionijos lietuviszkos pra- 
nesziu ateitėje. (Cczia mes 
norim atsakantį ’’lietuviszką 
vardą pakelti, idant anglai 
aiszkiai lietuviszka-i isztartų^.

Rudenio gražioms dienoms 
esant, žmonelės kruta dėl sa
vęs, neturėdami boso ant savo 
sprando. Džiaugėsi vartoda
mi liūsybę pilnai..

Kaipogi kurie isz lietuvių 
raislyja pastoti f armėnais tai 
tegul pasistengė užpirkti sav 
gabalą žemės, idant atsikvėpti 
liūsybe senystės laikia. Že
mės Liet. Draugystė turi už- 
pirkus gerą gabalą kurią taip
gi pardūs dėl lietuvių. Rei
kale pirkimo žemės nū szio 
laiko raszykite gromatas szeip

Vaitkevyczius & Co. 
Thorp, Wis.

Platesnės žinios per^gronatą.

— MtCarmel, Pa. 24 Lap- 
kriezio. Czionykszcziai len 
kai sziądien norėjo atsikraty
ti nū savo kunįgo Jakimavy- 
czios, su kuriūm eina nesuti
kimai jau nū antrų metų. 
Vietą savo begirdėto ir bai
saus užmanymo iszrinko na
mus Dievo. Bet Vieszpats 
sergėjo savo vietą nū tokios 
negirdėtos baisybės. Viražui 
minėtas kunįgas iszėjas ant 
miszių, pamatė, kad kielike 
kas tai žaliūja, nės jisai buvo 

z vakar dienos gerai iszczys- 
tijas ir nieko to rodos negalė- 
jo būti, dėlto kaip prijausda
mas ką norėjo tikrai, dasiti
krinti, kas tai galėtu būti, ne-

žiūrėdamas jau nė ant vietos 
kur stovi.

Pažiurėjo ir ka gi pamato? 
kielike ir ant ampulkos api
barstyta nūdais, kuriūs laike 
misziųaukos turėjas but priim
ti ir nusitrucinti.

Greitai apie tai davė žinia 
savo tarnams ir po kiek laiko 
jau atrado kelis piktadarius.
Ateinanczią sąvaitę apie tai 
bus prova sude Semberiūs.

Protokolas
X Seimo

„Som. Llslwin AmerikolB“.
(Tąsa). •

Potam ,,Susiv.“ kasierius 
Tepliuszis iszdavė rokundą 
kasos. Viso įėjimo per 1895 
nū draugyscziųjcūpų ir pavie
nių ,,Susiv.“ sąnarių buvo į 
1,468 dol. 36 c.

Nū pereito IX seimo likosi 
kaso $762—20.
Tai isz viso $2230—56.

Iszmokėta laike 1895 metų
1136—39.

Liekasi kasoje 1094—17.
Apart tos aukos ant Kra- 

žieczių ♦ 163—19.
Duminįko Gvergždžio 27,22. 

Isz viso kasoje yra $1284,58 c.
lazdavus kasieriui rokundas 

buvo prieita prie pfnkimd vir- 
szinįkų vedimui Seimo.

Tapo iszrinkti: ant prezi
dento arba gaapadoriaus kun. 
J. Žebrys.
Ant sekrt. kun. V. Matulaitis. 
Sekretoriau pagel. M. A lyta. 
Marszalka Pranas Dragūnas.

Po iszrinkimui vyriausybės, 
Seimo prezidentas kun. J. Že
brys turėjo kalbą, kurioje nu
rodė apie svarbą susirinkimo. 
Tukstancziai žmonių, sakė jis, 
laukia musų nusprendimų, 
Lietuva laukia vaistų iszgydy- 
mui tautiszkų musų ronų, ku
rios yra tat).) didelės, jog jeigu 
nepasiskubyti su pagel ba, tai 
neužilgo gangrena gali perim
ti, visą musų, brarfgaus „Susi- 
vienyjimo“ kūną.

Dėl peržiūrėjimo knįgų isz
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rinkti tapo: Nikodemas 31- 
szinskas ir Aleksandras Mas- 
lauckas.

Po tara [Tereita prie refor
mos konstitucijos. Kiekvie
nam ant salės esancziam buvo 
d ft tas balsas kalbėti ką mato 
negero, ar klaidingo sulyg 

.szlolaikinio „Susiv.“ vedime, 
o sureguliavojus visą tą isz- 
rinkti ir suraszyti tapo szie 
punktai dėl tolesnio laike Sei
mo apsvarstymo:

I. Apie pavienius ,,Susiv/* 
sąnarius ir kūpąs.

II. Apie įsteigimą „Susiv.“ 
organo.

III. Apie užmokestį „Susi- 
vtfmyjimo“ vyriausybei ypacz 
„Susiv.“ sekretoriui. Vrt#

IV. Sutvarkinti punktus kas 
link metų ir sveikatos priima
mų į „Susiv.“ sąnarių. *.

V. Nutarta apsvarstyti apie 
permainymą budo rinkimo 
posmertinės.

VI. Apsvarstyti apie „Su- 
siv.“ kasą ir suvartojimą pro
centų isz „Susiv.“ pinįgų.

Ant to pasibaigė pirmutinė 
sesiją ir delegatai iszsiskirstė 
ant pietų, nusprendė susirink
ti vėla ant salės ant 3 p. m. I

SESIJA II.
Ant 2 p. m. Seimas „Susiv. 

L. Amerikoje“ tapo atidary
tas isz naujo. Po atidavimo 
rokundų per „Susiv.“ knįgių 
gūd. kun. Zlotorzynską, skai
tyti tapo įneszimai prisupti 
ant raszto nū įvairių draugys-- 
ežių ir kūpx| prigulinezių prie 
„Susiv.“.

Pirmiausiai tapo skaityti į- 
neszimai, padūti nū Detroit, 
„Susiv.“ kūpos. Priimti tapo 
dėl apsvarstymo szie įneszi
mai: a) Apie iszdavinėjimą 
„Susiv.“ kasztais moksliszkų 
knįguczių, ypacz etnografisz- 
kos Lietuvos mapos. •

b) Įneszimas apie įsteigimą 
konkurso dėl paraszymo moks
liszkų knįgelių.

c) Priimtas ant apsvarsty
mo įneszimas fipie numažinimą 
prekės „Susiv.** ženklelių..

JI. Perskaityti * įneszimai 

buvusio „Susiv.“ sekretoriaus 
Prano Naujokaiczio. Įneszi
mas idant ant Seimo but nu
spręstą vietą Seimo ant atei- 
nanezių metų. Tapo priimtas 
dėl apšvarstyrao.

III. Skaityta įneszimai Eli 
zabeth „Susiv.** kūpos. Pri
imtas dėl apsvarstymo įneši
mas apie ’ užmokėjimą už 
„charterį“ imamą isz „Susiv/*.

IV. Skaityta įneszimai szv. 
Antano dr. isz Edwardsville, 
a) Priimtas dėl apsvartymo 
įneszimas, idant rokundos isz 
„Susiv.“ reikalų ir sąnarių 
but garsinamos nors keturis 
syk ant metų. b) Apie laiką 
Seimo.

V. Skaityta įneszimai szv. 
Kazimiero dr. isz Plymouth 
Pa. Priimti dėl apsvarstymo: 
a) Įneszimas apie įsteigimą 
prieglaudos dėl pavargusių 
„Susiv.“ sąnarių. b) Apie, 
drutybę protokulų. c) Apie 
kasztus siuntimo laiszkų ir pi
nigu-

VI. Perskaiczius įneszimus 
Scranton Pa. „Susiv.“ kūpos. 
Priimta dėl apsvarstymo: a) 
klausymas nū kada naujai 
prisirasziusiejie sanariai turi 
mokėti metinę, b) Apie pos- 
mertinę sąnarių nepalikusių 
po savęs jokios giminės.

VII. Nū Hazleton Pa. „Su- 
siv.“ kūpos priimta dėl ap
svarstymo įneszimas, kad isz- 
simokėjusiems „Susiv.** sąna
riams butu iszdūdamos kortos 
arba paliudyjimai mokesties.

VIII. Tapo skaityti įneszi
mai isz Pittston Pa:

IY. Skaityta įneszimai isz 
Brooklyn‘o N. Y.

X. Plymouth Pa. Volon- 
czausko dr. priimta dėl ap
svarstymo įneszimas- apie nu
mažinimą mokesties nū knįgų 
iszdūtų „Susiv.** karsztais. b) 
kada „Susiv.“ vyriausybė turi 
pradėti pildymą sa^vo pareigų.

XI. Priimti dėl apsvarsty
mo įneszimai isz Northamp
ton „Susiv.“ kūpos. a) Szį- 
met pripūla 10 metų nū uždė
jimo „Susiv.“, taigi prigulėtu 

iszkilmingai apvaikszczioti tą 
atminimą ar bent iszdūti bro- 
sziurą su apraszymu „Susivie- 
nyjimo istorijos. b) Padūti 
praszymą carui, idant paleng- 
vytu padėjimą brolių lietuvių 
po jo valdžia esanezių ypacz 
dabar artinanties caro karū
nacijos.

(Toliaus bus).
Kun. V. Matulaitis. 

Seimas sekt etorius.

Praneszimas.
Vakarineme kraszte, visokių 

svetimų Maskolijei prieszingų 
gaivalų randasi ir gali su lai
ku pasidaryti kas prieszinga. 
Taipogi, kada tie visi gaivalai, 
arba tiesiog sakant tos visos 
tautos vieną numanymą turė
tų ir vienos mislies laikytųsi 
ir butų viernais Maskolijei, ga
lėtu į Europą toliaus žengti ir 
kitas tautas po savim pamusz- 
ti. O kad to dasiekti, Masko- 
lija užmanė cerkvę įvaryti ir 
visus pravoslavnais padaryti. 
Visu pirmu kibo prie Unijotų. 
Norints jie ir prieszinosi, bet 
nieko neveikė. Daugybė ir 
dabar laikos katalikų tikėji
mo, bet maskoliai jų nelaiko 
Unijotais. Kolaik su, tais 
darbavosi; vertė į pravoslavi- 
ją ir į cerkvę varė, tolaik ki
toms pavergtoms tautoms lei
do valnybę, kaip katra tauta 
norėjo, taip galėjo daryti. 
Spaudinti knįgas, skaityti, 
kalbėti ir dainūti; bažnyczias 
sav griauti ir naujas statyti. 
Nors 1831 m. iszgriovė ne ma
žai bažnyczių, bet lietuviai ta
da nė nepasijudino; žinomas 
dalykas, nū aristokratų pa
vergti buvo. Bet kada unijo- 
tus suvarė į cerkvę, tada kibo 
prie lietuvių. Visu pirm u už
gynė spaudą nū senovės spau- 
dinamą lotyniszkomis raidė
mis, o tų vietoje paskyrė kiri
licą ir prisakė knįgų už 5 tuk- 
stanezius rublių maskoliszko- 
mis raidėmis iszspaudinti. Tai 
mat užstatė maskoliai žabangas 
katalikystei ir Lietuvystei.

Vyskupas Voloncziauskas da- 
siprotėjo, kad tai blogai bus, 
dėlto sudėjo 5 tukstanezius 
rublių ir užmanė Prusūse 
spaudinti knįgas visokios įtal
pos senovės lotyniszkomis rai- . 
dėmis, ir užsakė kunįgams, 
kad gintx| nū kirilicos, o lenk
tu žmones prie savųjų loty- 
nisžkų. Ir jis patsai pardavi
nėjo ir platino tarp žmonių. 
Tos prusiszkos knįgos sunku 
iszpradžios buvo gautiir bran- 
gei kasztavo, bet beregint ki
rilicą isz Lietuvos iszvijo. Tai 
mat Lietuviai tame darbe pra
lenkė maskolius. Bet masko
liai nesiliovė iietuviszkas knį
gas naikinę. Bažnyežioje, ant 
szventoriaus, ant kelių, išima
mų ir nū perkupezių atiminė
jo maldų knįgas. Masko
liams besidarbūjant su maldų 
knįgomis, jie pasijuto, kad 
baisesnis ’ prieszinįkas jiems 
užsirioglino ant sprando, tai 
yra laikraszcziai. Tūse laik- 
raszcziftse parodo ir-’iszaiszki- 
na visas maskolių nedorybes; 
dūda žmonėms apszvietimą ir 
supratimą kaip su maskoliais 
apsieiti. Todėl ir jie dabar 
nelabai ant maldų knįgų už
puldinėja; jie taip nufflatao: > 
katras skaito maldų knįgas ir 
meldžiasi, tas mum# nieko blo
go nepadarys, tas yra durnius, 
bet katras skaito laikraszczius, /• 
tas turi kitokį numanymą; o 
kada jie visi per skaitymą,sto
sis suprantanezeis, "tai mums 
ne tiktai dantį už dantį isz- 
dausz, bet ir isz savo tėvynės 
Lietuvos iszvyti gali. Mat 
nepersenei, kitos tautos, kada 
apsiszvietė, suprato priežastį 
savo sunkaus padėjimo, paži
no prispaudėjus, beregint nū 
jų ątsikratė, o prieszinantiems 
prispaudėjams pasiritę pu b- 
licznai visi susitarę ant rinkos 
galvas nukapojo ir nū jų at
sikratė. 13 metų atgal inteli
gentai užmanė tūs laikrasz
czius. Sandarbinįkų tų laik- 
raszczįų yra 3 skyrei, 1 raszy*?’0 
tojai yra aps^viesti žmonės, 
tiems maskoliai lųąžai ką gali »

r?
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padaryti. Retai koki kaip 
kada suseka. Ba mat para- 
szo laiszkelį ir nusiuczia į 
spaustuvę, o ten tukstanczius 
atspaudo. 2. Skyrius druko- 
rei; taipogi mokinai vyrai, tie 
užrubežįaus, tiems ir nieko ne
gali padaryti. 3. Skyrius tų 
sųdarbinįkų yra platintojai 
tų laikraszczių ir knįgų; yra 
neapszviesti žmonės ir mažai 
to darbo 'siekį numano, tiktai 
jie dėl pelno dirba; bet jų už- 
dūtis yra sunkiause ir paojin- 
giause, todėl ir maskoliai jūs 
labai gaudo ir susigavę sbnkei 
žudo. . (

(Toliaus bus).

Sunaudotas piktumas
(Tąsa). \

Ant antro gyvenimo tam-' 
šiame Strukio kambarėlyje 
apie 6 adyna vakaro buvo la
bai daug trukszmo. Stalas 
atsirado at?ui nū lovos, neti
kėtai užtiestas drobulia. Ant 
stalo stovėjo virdulis garūjen- 
tis ir linksmai o&ė. Ant to- 
rielkos skaniai gulėjo sūrio 
szmotas ir trys bulkos. Ap
linkui sėdėjo jauni vaikinai 
Szvilpikas su kreiva nosia, 
augalotas Kuskilute, jūdbarz- 
dis Kelniszkis, Szkeredėlnikas 
su kiaulės duszia ir paprocziais 
purpsojo taipos gi užstalo, 
lezius gražaus iszblyszkusio 
veido su patogiais garbi niū- 
tais plaukais, ant galo Nūto- 
ka. Pats gi Srukis .prieszai 
virdulį sėdėdamas vaiszino sve- 
ežius. *

— Ne suprantu lemtai ir 
apie kokių sziųdien Lietuvų ir 
apie kokius lietuvius gali eiti 
szneka? - kalbėjo lezius. Nū 
amžių Lietuva priguli prie 
lenkų nū amžių jųjų laimė 
vienokia; kam dabar tie sky
rimai ?

— Man rodos, jog apie jo
kį skyrimų ir jungimą musų 
gadynėse negali būti nei kai 
bos, - atsakė Strukis. - Mes 
norime tiktai, kad mus^ žmo
nės ne iszsižadėtu savo moti

lia buntus.
— Bereikalo tokį kitrumų 

dūdate Maskoliam, - pratarė 
lyg užgautas Szkeredelnįkas, 
nei jie taip kytri, nei kų. Jie 
nei ne mislijo ir ne norėjo 
buntu. Lenkai patys darė 
buntus norėdami tiesas savo 
užsilaikyti kurias valdže vyko 
kasavoti.

— Na tai matote patys, jog 
lenkai kvailiai nės ne mokėjo 
nei apsirokūti kokios bus pa
sekmės jų bunto. - Žebtelė 
Strukis.

— Szkeredėlnikas klysta, - 
pertarė lezius, - kiek asz gir
dėjau tai valdžia isztikro pas
kutinį buntų pati sukurstė per 
savo agentus ir papirktus len
kus. 

0

— Ar tai jie protingi, tie 
jūsų lenkai, jeigu jie taip len
gvai davėsi apsigauti? - pak
lausė vėl Strukis.

— Gerai, gerai tegul sav 
taip - pertarė Strukį vėl.’Szke- 
redėlnįkas, - o jus kūmi už 
lenkus protingesni. - Ar gi 
jus nematote, jog szitas da
bartinis pakilimas lietuvių tai 
valdžios darbas? Valdžia ty
czia Suvalkūse ir Starapolėje 
įtaisė lietuviszkas stipendijas, 
kad padaryti truputį lietuvisz
kos intelligencijos, prilankios 
sav, per kūrę paskui pakiltu 
vaidas tarpu lenkų ir lietuvių. 
Ot jus staeziai pucziate į val
džios dūdų, kaip didžiausi 
kvailiai!

— Mielas Skeredelnįkėli jus 
sav darba valdžios vartykite, 
kaip numanoteįj) mums, jeigu 
<as daro‘gerai, tai mes galime 
sakyti tik dėkui. - O ant ga- 
o, - aiszkiau sakant tai taip 

stipendijos yra padarytos isz 
ietuviszkų pinįgų paimtų nū 

kliosztorių ir valdžia įsteig
dama jas ir nė nemislijo slėpti 
szito.

— Tai* kitas suvis dalykas, 
- pertraukė lezius, - negerai 
;ai, kad jus kųip ir sekdami 
norą valdžios apszauk^te save 
ietuviais ir skiretėsi nū savo 
trolių lenkų? Kam tie vaidai?

nos - kalbos lietuviszkos, kad 
ne iszsitautėtu, - kad liktu 
lietuviais. Norime, ' kad lie
tuviam eitųsi gerai medegisz- 
kai, kad gautu apszvietimų, 
atsakantį.. Kitaip sakant, 
kad lietuviai stotu greta kitų 
tautų.

— Jie patys dėl to per men
ki, neturi nei literatūros nei 
nieko; Jie gali stoti greta su 
kitais tiktai kaipo lenkai - 

i pridūrė Szkeredėlnikas.
— Tiesa sakant szitų gies

mę lenkai gieda lietuviam nū 
15G8 meto atvertė Strukis. 
Nū to laiko stato ir statė gre
ta su kitais, nu ir pastatė ra
gožium .... Bet ko ^daugiau 
ir norėti nū pusgalvių.

— /Ot matote jus visur len
kus paikiais, kvailiais vadina
te! Rustaunai patėmijo lezius.

— Na, susimildami, pasa
kykite kaip jūs kitaip vadįti? 
Pardavė savę, savo žemę, savo 
turtų prieszant, - žinomas da
lykas, pardavė ir tūs pinįgus 
kuriūs paėmė už savę. - Pa
darė kaip paiki maži vaikai - 
na, ar reike jumis didesnių 
kvailių? r Įlindo į verguvę 
patys - savo noru, be karės, 
be nieko! »

— Bet jeigu taip sakote, 
tai kodėl jūs kvailinate už tai, 
kad buntus darė, kad. siekėsi 
iszsiliūsūti ?

— Ar ne kvailas gi darbas 
buvo ir buntai? - Kokia jie 
nauda atneszė lenkam? Ak 
ir pats žinai, jog kiekvienas 
bu n tas buvo tai nūpūlis dėl 
lenkų, dėl visos žemės, kožnas 
buntas atneszė naudų prie- 
szam. Karei vei malszydami 
buntus, plėszė svietų; valdžia 
grėbė turtus, žemias. . . .

— Asz girdėjau, - pratarė 
Nūtaka, jog valždžia tyczia 
visus buntus lenkūse sukurstė. 
Sako būtent tyczia dėlto pa- 
pirkdavo kelis lenkus, prie jų 
atsiųsdavo kelis dar savo tik
rus agentus, atvažinėdami tie 
ir anapus> rubežiaus po emi
grantus, ir sziapus po patrio
tus be matai būdavo ir suke

— Kam tie vaidai? paklau- 
sė savo žarų Strukis. Vaidai 
tai ne musų rankų darbas. 
Lenkai patėmiję atgijimų lie
tuvių ėmė iszgalvos eiti, maty
dami jog meta nū metų vis 
daugiau liekasi grynų nesu
lenkėjusių vaikinų. .

— Na tegul sav, likitės lie
tuviais. - Bet kokia isz to gali 
būti nauda?

— Nauda pirmiausiai tokia, 
kad lietuvis visur sieksią gel
bėti lietuvį, per tai ne bus 
taip, kaip pirma būdavo, kad 
aszaras musų lenkai tik ap- 
jūkdavo. Dabar brolis brolio 
supras varga ir gelbės jį.

— Asz nieko nesuprantu - 
pratarė Szvilpikas, - kaip tai 
tu kalbi. Jeigu du broliai ir 
abudu vadina savę lietuviais, 
tai jie ir suprast gali vienas 
kito vargi, ir gali gelbėti vie
nas kitų; o jeigu vadina savę 
lenkais, tai negali nei supras
ti, nei gelbėti. Vale jūsų, bet 
pagal mano mislį, tai toks 
nūsensas kokį retai gali isz- 
girsti. ’ ,

— Bravo Sz vii pike! bravo! 
- rėkė Szkeredelnįkas, į del
nus plodamas.

f— Yra pasaka, jog pradė
jęs vogti nū adatos baigia ar
kliu. Taip ir czionai — kal
bėjo radęs proga Strukis - 
pirma nei varytis lenku lietu
vis turi iszsižadėti savo moti
nos, tėvo, - Lietuvos, turi isz-O ' ' ' y
sižadėti kalbos lietuviszkos. - 
O kas iszsižada savo vardo,tai 
jau tam iszsižadėti savo brolio 
nėra nei kų. O kaip sveikas 
Szvilpikėli, tai matydamas 
skęstantį savo brolį lietuvį ne 
tik ne gelbėtum, bet dar grei- 
cziaus pastūmėtum. - Tu grei- 
cziaus szunį lenkiszka už vū- 
degos isz vandens trauktum bi
le ne gelbėti tiktai savo brolį!

— Ai\asz! - užriko mat už
sidegęs dabar Szvilpikas, už 
gautas, greieziaus tu ir toki 
kaip ti). . Asz kožnam savo 
kampo žmogui kiek galėda-^ 
m as ranka padūczia, nors asz 
ir ne laikau savę už lietuvį.

< (Pabaiga bus.)
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NeasteisS IMs savo.
Isz lenkiszko vertė J. K.

(Tąsa.)
Visai mažai ką temiegojo tą 

naktį, taip tos mislys jį ap
ėmė. Katik pradėjo dieną 
imti viražų ant nakties, ^jau 
Prancziszkus stovėjo ant kojų 
ir didelėm neramume laukė 
ateinant savo draugo, žiūrėda
mas per langą. Ir pusryczius 
neliepė atneszti antksti, lauk
damas Baltraus. "Bet sztaidu
rys prasivėrė ir Baltrus su 
linksmu veidu įszoko į kam
barį. „Kodėl taip ilgai neatė- 
jei?“ užklausė Prancziszkus. 
„Užtrukau... reikėjo sune- 
szioti visokius daiktus ant lai
vo“. Atlaikia pusryczius, 
pradėjo rūsztis ant laivo, ba 
jau buvo arti deszimtos pusė. 
Prancziszkus paszaukė tarųą 
ir užmokėjąs už savę ir ūž sa
vo draugą, liepe neszti jo 
daiktus. Prancziszkus užsi
mokėjo už viską iki Ports- 
moutho, isz kur jau kitų laivu 
rekėjo prisiekti iki Kaliforni
jai. Jau buvo pusė vienūlik- 
tos, o da vis nesziojo visokius 
daiktus keliaunįkų ant laivo. 
Keliaunįkai jau visi buvo su
sirinkę ant laivo; jau pirmą 
kartą suskambėjo varpas, dil
dantis žinią, visiems but ant 
virszaus. „O! kad tavę ten 
kur da!“ suszuko Baltrus, 
dunkstelėjąs sav į galvą su 
delnu, ..visai jau bucziau ir už 
mirsziąs apie vieną daiktą! 
ugi da mano viena skrynutė 
pasiliko pas tą žmogų, kur 
buvo padėti visi mano daig- 
tai. . . . turiu kūnogreicziau- 
sei skubintis atsineszti 
aną“. „Ale ką tu sav misly- 
ji“, suszuko Prancziszkus, 
„tai jau tūjau tur laivas at
plaukti, tu nesuspėsi nė nuei
ti“. „Nesibijok mano mielas! 
asz paimsiu tai czion stovinti 
važiūtoją ir netruks nė minu- 
tą laiko, . kaip busiu jau ten“. 
Mažu tu mislyji jogei asz nū 
tavęs noriu pabėgti, sztai ma
no visas geras ir visi pinįgai 

szitam krepsziukije“. Ir nu
metęs jam tą krepszį nubėgo 
pas stovinczius vežimus. 
Greitai įszokęs į vieną isz jų 
pasiskubino į miestą. Pran
cziszkus laikydamas rankose 
storai prikimsztą krepszį nė- 
kiek neabejojo jogei jo drau
gas nesugrįžsztu; turėdamas 
tokią mislį, tankiai dairėsi { 
tą pusę, kur nuvažiavo Bal
trus. * Jau visoki daiktai bu
vo suneszioti ant laivo ir jau 
pradėjo ardyti tiltą kuriūm 
suėjo žmonės ir daiktus sune- 
sziojo. Matydamas Pran
cziszkus kad jau tiltas beveik 
iszgriautas nubėgo pas kapi
toną ir praszė jo sulaikyti da 
nors ant kelių minutų tą dar
bą pakol Baltrus neateis, ba 
jisai, sako, ketinęs iki treczią 
kart suzvanys but jau czion. 
„Kas toks?“ užklausė kapito
nas.

v „Baltrus, draugas mano“, 
atsakė Prancziszkus. „Tik
rai tay sakau kad asz neturiu 
užsirasziąs pas savę tokio var
do, ir nė jokio daigto nėra ant 
to vardo“. Ar tai gal būti?“ 
atsakė Prancziszkus; „sztai 
asz turiu jo krepszį, kurį jis 
man paliko“.

„Mažu tai koks prigautu- 
vas? kokių czion nema’žai yra, 
nagi tamista pažiurėkie, kas 
tam tavo krepszyje yra“. Tū 
tarpu ir treczią kart suzvany- 
jo Prancziszkus drebancziom 
rankom atidarė tą krepszį ir 
kągi ten randa? Visas pri- 
kimsztas tiktai popierų, o ant 
virszaus tų popieru paraszas: 
mažas žuvis visad gaudo ant 
meszkerės! pasiliksi sveiks! 
linkiu tamistai visokio gero 
Kalifornijoje! aczių už pini
gėlius! Sunku apsakyti gėdą 
Prancziszkaus, kurią czion da- 
tyrė akisia tokios daugybės 
žmonių, kurie visi buvo da 
ant virszaus laivo, atsisveikin
dami su savo draugais, lau- 
kencziais kada laivas atplauks 
ir stovėdami mosavo kepurė
mis, linkėdami laimingos ke
lionės. Netiek jam buvo gai

la tų visų pinįgų, kurie kaip 
dabar pamatė jau tikrai buvo 
prapūlę, kaip tos gėdos akisia 
tų žmonių su kuriais jis turės 
drauge keliauti, ir kurie matė 
jo tokį kvailumą. *

Pasiskubino kūnogreiczausei 
nulipti žemyn ir ten atsisėdęs 
kamputį kajutos, užsiėmę akis 
nedrįsdamas nei szviesos pa
matyti. Nemislyjo jau .nė 
apie savo prigimtą krasztą, 
kurį taip neatsižiurėjąs ir taip 
prigautas turėjo palikti. Bu
vo tai pirmutinis pamokini
mas jo gyvenime, o ką toliau 
turės datirti, taip 'trokszda- 
mas turtų, tai buvo dėl jo da 
didele misle.

Ilga kelionė nors ir nevisaP 
isztrynė tas tamsės jo mislis, 
bet tikt sziek tiek numažino ir 
atszaldė jo tokį troszkimą prie 
turtų. Jau dabar pradėjo 
sziėk tiek apmislyti apie savo 
ateitę. Bet visgi jam da taip 
rodėsi kad jisai su savo pinį- 
gaiš greitai galės kur nors pri
sitaikyti nuvykęs į Kaliforni
ją. Apsiklausinės sav kur 
nors kokią vietą ir nusipirkęs 
viską, kas reikalingajprie dar
bo, pradės krauti sav*auksą.

Atvaževęs į miestą Port
smouth apie pora .sąvaiczių 
turėjo laukti pakol gavo laivą 
jau į San Francisco einantį.- 
Budamas czion, susipažino su 
keliomis ypatomis, kurie turė
jo savo kontoras m. San Fran
cisco. Labai mažai ką galėjo 
dasižinoti nū jų apie Kalifor
niją, ba kaip visada anglikai 
nelabai dėl bereikalo mėto 

• • • bžodį. Tiek tiktai jam pasakė, 
kad nukakęs į San Francisco 
greitai dasižinos apie' viską 
nū ten esanczių jau tam tikrų 
faktorių (privedikų). Kartą 
gerai prigautas, jau ne pats 
nelabai norėjo sueiti su kokiu 
ten į gerą pažintį, bijodamas, 
kad visai jį nenugrėbstytu. 
Per visą savo kelionę jau nė 
su vienu neužsidėjo, bet tiktai 
ne kartą dūsaudamas, (atmi
nus savo gimtinę), mąstavo 
galvo savo, kaip toliau bus, ar 

daug da jam reikės palikti ų)i- . 
nįgų kaip jau nukaks į vietą; 
ba jah dideąnė pusė buvo pra
leista ant kelionės. Visos tos 
mislys taip jam szirdį spaudė 
ir traukė į neiszreiszkemą ne
ramumą, kad but nežiurėjąs 
ant gėdos mielai jau butu at
sisakęs nū savo pirmutinių 
užsimanymų ir1 grįžęs butu į 
savo tėviszkę, kurią taip be 
jokio gailesczio paliko. Bet 
jau per vėlus laikas buvo 
toms mielinas dūti iszsipildyti, 
jau toli nū jo pasiliko žemė 
Europos, tiktai vandū ir dan
gus ten matyti buvo. Laivas 
supamas vilnims mėtėsi į visas 
puses xir da labjaus sujudino 
jo skaudamą szirdį. Daugiau 
kaip visą mėnesį traukėsi ta 
kelionė, pilna visokių sopulių. 
Tankiausiai jį vargino marių 
liga, kurios po teisybei ir nė 
vienas nelieka neužgautas. 
Prapūlė jau ir miegas, apie 
valgį jau ne pamislyti nenorė
jo ir taip per keliąs klienas pa
sibaigė, kad negalima buvo 
jau nė pažįti jo, jau ir tikras 
jo brolis nenorėjąs but jį pri
siimti už brolį. Visi- kėliau- 
jantiejie taip jau jam įsiprik- 
lijo, kad tiktai vienu pažiūrė
jimu buvo gana, idant suju
dinti^ . savyje visą piktumą 
priesz jfts. Jam rodėsi kad 
kožnas, kuris tiktai atsižiūrėjo 
į jį, jūkėsi isz jo paikumo ir 
tokio troezkimo turtų, dėl ku
rių paliko savo prigimtą 
krasztą, brolį taip mylintį jį 
ir sehuką kleboną, klišis pri
kalbinėjo visokiais privadžio- 
jimais, atsisakyti nū savo ne- 
suaugusų mielių, viskas tas it 
peiliu jam szirdį dūrė, ir asza- 
ros gailesczio bėgo upeliais isz 
akių jo. Stovi aplink jį žmo
nės, kurie nė mažiausios dale
lės gailesczio neparodo; nė jo
kio susi mylėjimo n etų r ant jo, 
Uėr kam palengvinti kanczias 
jo. Kaip tiktai pamislyja 
apie tą viską, ezaltas prakaitas 
iszpila jį ir jau nė nemislyja 
matyti kada kietos žemės, ir 
gero draugo, su kuriūm pasi-
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dalytų savo nuliūdimais. Jau 
visai pamirszo ir skaitlių lai- 

. ko, ar daugel jau dienų perėjo 
jo kelionė, ir ar da dayg liko 
iki fealo, kurio jau nesitikėjo 
sulaukti. Kapitonas maty
damas jo tokį padėjimą, pa- 
szaukė gydytojį, kuris rūpin
tųsi apie jį.

Gydytojas apžiūrėjęs jį pa
sakė, kad jo liga yra kaip ir 
visų, nepratusių prie vandeni- 
ninės kelionės, o jeigu pas jį 
ilgiau ne kaip pas kitus trau
kėsi, tai vis nėra ką labai isz 
to nusigąsti. Kapitonas no- 
rints ir geros isz prigimimo 
szirdies, vienok nepratęs prie 
tokių mažmožių, o labjausiai 
da prie ligonio, užmirszo apie 
jį visai ir gydytojaus jau nu
siųsdavo pas jį.

(T^liaus bus.)

Margumynai.
— Anglija. Mieste Nor- 

vich atsilaikė kongresas baž
nytinis, ant kurio buvo apie 
6,000 dalyvų. Mieris to kon
greso buvo apie suvienyjimą 
anglikų bažnyežios su Romos 
Katalikiszka. Iszkilminga 
procesija traukėsi į katedrą, 
tokiam surėdyme kaip visados 
katalikiszka procesija atsilai
ko. Daugelis anglikų, kurie 
tiktai pirmą kartą tai matėj 

'"kliugavo ir szidyjo isz to.
Bet nekuriems geriau supran
tantiems reikalus tikėjimo, 
pasisekė suvaldyti jūs. Arei- 
vyskupas isz Jorko perskaitė 
susirinkusiems laiszką .popie
žiaus Leono XIII, kuriame su 
dideliu, noru troksztu, idant 
galėtu tai kada nors iszsipil
dyti, ir linki sav idant keliu 
maldų tai vis iszsipildintų.

— Draugai blaivystės. Nū 
pirmos dienos szio mėnesio 
atsidarė nauja draugystė po 
vardu „Antisaloon army“, 
mieriais tos draugystės yrą 
prikalbinėti žmones prie blai- 
vystės ir iszvaryti visokius 
svaiginanezius gėry mus isz ru- 
bežių Amerikos.

Virszinįkų tos draugystės 
yra nekuris C. P. Farisas isz 
Klintono Mo., o sėdyba jo 
mieste Blumington valstijoje 
Illinois. Prie draugystės jau 
prisiraszė keletas sąnarių isz 
to miesto. Virszinįkas tos 
draugystės tikisi, kad pagal 
paveizdą tų ir kiti miestai tai 
padarys, taip kad neilgai tru
kus girtūklystė bus apmažinta 
Suvienytose Valstijose.
•

— Myris Czamagorcų. 
Czarnagoriją yra tai nedidelė 
karalystė ant pusiausalio Bal
kanų. Jau nū senų laikų už 
mažiausę nusidėjimą jie kan
triai priima uždėta ant jų ko- 
rą; labjausei-gi persekiojema 
yra vagystė. Retai labai atsi
tinka, kad butu girdėti apie 
tai. Bet dėlto tankiai girdė
tis užmuszimas. Abelnai, 
Czarnagorcai su didelia ramy
be priima smertį. Apkaltinti 
ant myrio, be jokio iszsiteisi • 
nimo ir nusiminimo priima tai 
ir su didelia tvirtybe pasidūda 
į rankas giltinei. Mieste Ce- 
tynijoje, sostapilė Czarnagori 
jos, du nusidėjėliai apkaltinti 
buvo ant myrio^ir turėjo tai 
but atlikta ant tos vietos, kur 
buvo papildintas nusidėjimas.

Visą kėlę nū Cėtinijos iki 
kaimui Rieka, (vietą nusidė
jimo), linksmai sznekėjo su 
kareiviais vedaneziais jūdu. 
Laike kelionės pasipraszė 
vienas isz kaltinįkų, kad tru
putį apsistotu ir galėtu iszsi- 
imti^kmetaitį įlindusį į apsi- 
avimą.

„Kad bueziau tą prakeiktą 
akmenį-neiszėmęs, bueziau ga
lėjas priesz smertį nudūti, kad 
asz nū baimės giltinės taip su 
raukiau savo veidą ir, but ga
lėją pasakyti, kad privengiau 
myrio“.

Kada jau prisiartino prie 
vietos kur turėjo priimti pa
skirtą myrį, vienas atsisukęs į 
susirinkusius pratarė: „tegul 
gyvūja Czarnagorija ir pešda
mi, ką manę apkaltina, ba 
vertas esiu to“.

— Svieto valgiai. 'Nū ma
žumėlės esame taip pripratę 
prie saldumynų visokio sky
riaus, jog nemokame sav per
statyti, kaip galima gyventi 
be cukriaus, o vienok szimtai 
gentkarezių apsiėjo be jo. 
Ant tuszczio pas kliasiszkus 
rasztinįkus jieszkotume iszsi- 
reiszkimo „Laccliarum“ arba 
„Sakcharon“; teszlos pritai
sytos per rymiszkus dūnke- 
pins, užvis iszmanius savo už- 
siėtnime, pasaldinamas buvo 
medum. Mete 1000 Norim- 
berga, pagirta padaryme Viša
kio skyriaus saldumynų, su
naudodavo didelę daugybę 
medaus, pristatomo per gy
ventojus aplinkinių girių. 
Apie cukrių daeidavo tiktai 
tolymos žinios, laikomos už 
baiką. Ketvirtam amžiuje 
priesz Kristaus užgimimą, va
dovai Aleksandro Didžiojo, 
pargrįžę isz indiszkos kelio
nės, apsakė, jog ant Induso 
auga žolė, kuri be pagelbos 
biezių saldų iszdūda medų. 
Yra tai pirmas istoriszkas pa
minėjimas apie cukrių. A- 
leksandro vadai vienok jo ne
ragavo, kadangi tiktai szesz- 
tam amžiuje po Kristaus už
gimimui, Indijonai iszsimoki- 
no pasinaudoti isz sako cukri
nės žolės. Persai iszrado bū
dą apezystyjimo jo; nū jų isz- 
simokino Arabai, kurie taip 
cukrių pamėgo, jog visose ąa- 
vo sėdybose: sziaurinėj.e A p- 
rikoje, Ispanijoje ir Sicilijoje, 
uždėjo plantaciją cukrinės žo
lės.

Apart to Europbje cukrius 
buvo brangus,’ ir tiktai varto
jamas tarp žmonių labai tur
tingų.

Po atradimui Amerikos, Is
panai apdovanojo tą dalį svie
to cukrine žole. Koliumžas 
užsodino ja ant salos Hoiti, 
iszkur perėjo į kitas salas An- 
tilskas ir į Meksiką.

— Eisite ant vienos sąvai- 
tės į kalėjimą. - Kaip! tikt 
tiek mažai? O kad jums Die
vas szi inter i opai tūm užmokė
tu. '

____________ 577
— Turiu pasakyti ta v kū

mai nelabai smagia naujiena: 
tavo sunij maszina suvažinėjo. 
Bijokis Dievo! o mažu per ko
jas? — Tai kas? Turėjo naujus 
czebatukus ką 'tik vakar pirk
tus, tai jau but po jų.

— Drūtuma# lenkiu. Cym- 
bara, kunįgaiksztA Mazovecka 
pati Ernesto, arėikunįgaiksz- 
ežio Austrijos, taip buvo drū
ta, kad netikta/ ką suspausda
vo pirsztai ri^szutą, bet įkal
davo vinį rankomis į medį. 
Taip-gi kaip sako galėdavo 
pakelti raiZ-Jį kartu su arkliu. 
Elzbieta, kunįg. pamarinė, 
anūkė Kazimiero didžiojo, su- 
gobta su Karoliu m IV, laužy
davo patkavas ir lankydavo' 
ci nines torielkas.

Nemunas:-
Troptais ir valtims, 
Nemunas apsėtas, 

‘Slenjkant pakriauszėms, 
Žiūrėt rodos lėtas.
Vasapą irklais 
Dūd4 savę vaikyti! 
O žiemą ledo, 
Pancziais surakyti! 
Nė puczia, nė ūžia, 
Rodos pa karnas! 
Nedrąsus, tykus, 
Kaip kalinyj4 tanias. 
Bet žiūrėk į jį, 
Kaip ledas iszkyla!. . 
Tad bėg, kaip gali,* ’ 
Nės jau milžinas kyla!. . . 
Pažinęs kas jam 
Abydą padarė, 
Apmaudą gieždams, 
Nasrus atidarė.
Bėgdamas kriokė, 
Botus žvejų laužo., 
Valtis i r to jų 
Savo pancziais daužo. 
Jau, ne tas Nemuną! 
Ką plaukė isz lėto, 
Jau visur vilnis 
Savo smarkiai mėto.
Ir kad piktume savę t
Nesusilaikytu: /
Tū visą svietą, 
Urnai isznaikytu.
Lietuvis ir nemuns 
Vienokio mat budo, 
Lyg tartum gamtoj4, 
Viens kitą apgudo.
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Vienybe

Baisi Gadyne.
Keturiose permainose.

Paraszyta isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų. 
Paraštė A. G. '<

Tiesę perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Gvalda. Teisybė, kad esu mužiku, ir stovio savo nei maž 
nesigėdyju.

Davidovas. Nėra ką gėdytis, bet tamsta nesi nepaveidus 
mužikui.

Gvalda. Pabaigiau mokslį politeknicziaskame institute.
Davidovas. Tai kas kitas, ar buvai pristojęs prie insur

gentų? (Užraszo). <
Gvalda. Buvau ir pažeistas į koję, gydžiausi.
Davidovas. (Užraszo). Kokioje szaikoje buvai?
Gvalda. Partijo Puksztos.
Davidovas. (Užraszo). Kaip tikroji pravardė Puksztos?
Gvalda. Negaliu žinoti.
Davidovas. (Užraszo). Kokioje vietoje buvai pažeistas?
Gvalda. Girioje, o kaip tą vietą vadina, nežinau.
Davidovas. (Užraszęs). Ar nedasileidai kokių pikta- 

dėjyszczių.
Gvctlda. Nieko blogo nepadariau. . ’
Davidovas. (Užraszęs). Esi mokintas žmogus, galėjei 

būti naudingas draugi jei, o dabar pakliuvęs į insurgentus; 
visą ateitą savo pražudei.

Gvalda. Dėliai tėvynės mano, nesigailėjau gyvybės, o 
tūm labjaus, palaimios ateitės nesigailiu.

Davidovas. Ar iszsigydęs ketinai namon grįžti?
Gvalda. Ne, žadėjau vėl eiti į kovą.
Davidovas. (Užraszęs padedamas Gvaldai popierą ir 

plunksną). Praszau perskaityti ir pasiraszyti.
Gvalda. (Perskaitęs ir pasiraszęs, atidūda popierą Da- 

vidovui).
Davidovas. (Priimdamas popierą). Asz tamstą nusiu

siu prie pavietijos karumeniszko virszinįko, o ten kariume- 
niszka teisdarystė nusprens dalį tamstos. Sargybė. (Įėjus 
Gavrilovui ir Kareiviams). Veskite jį į taborą.

Gvalda. (Pasikloniojęs iszeina drauge su Gavrilovu ir 
kareiviais).

Davidovas. Gaila to jauno žmogaus, nugabens jį į Sibi
ru. (Priėjęs prie durių). Gaspadoriau praszau czion ateiti. 
(Rimszai įėjus). Ar tamsta pažįsti tą suimtą žmogų?

Rimsza. Pažįstu pone kapitonai, yra tai sūnūs valsczio- 
nio Gvaldos, kaimyno musų.

Davidovas. Ar jisai mokinosi’politeknįkos?
Rimsza. Su pagyrimu pabaigė tą mokslą.
Davidovas. Girdėjau kad tasai jaunas žmogus, yra su- 

žiedotu dukters tamstos.
Rimsta. Teisybė susižiedavo tie jauni beprocziai, be 

mano žinios; bet asz dukters savo už mužiko neleisiu mostro- 
dzieju.

Davidovas. Szitaip.
Rimsta. Gal ponas pavelysi atneszti valgį?
Davidovas^ Dėkui, galįu užkaisti.

Meilingai
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Rimsta. Tūjau padūsime užkandi. (Iszeina).
Davidovas. (Per duris szaukia). (Gavrilov! (Įėjus Gav

rilovas). O ką, ar užvalgė kareiviai? i
Gavrilovas. Dėkui gaspadoriams, privalgydino mumis.
Davidovas. Tai gerai, eik prie kariu menės. (Gavrilo

vas iszeina). (Rimsza įeina su Brigida neszanczia tacą su 
užkandu, dviem stiklais ir pusbuteliu koniako).

Brigida. (Padėjusi ant stalo tacą). Kloniodamasi Da- 
vidovai. Gaspadinė namų.

Davidovas. (Padedamas ranką Brigidai). 
įsi pažinti.

Brigida. Praszau pono pasistiprinti.
Rimsza. (Pripylęs tfu stiklu koniako, užgerdamas). Ge

ros sveikatos, pone kapitonai. »
Davidovas. Dėkui tamstai. (Iszgeria).
Brigida. Praszau užkansti.
Davidovas. Dėkui ponei, mėginsiu. (Valgydamas). 

Nusibodo valkiotis po girią, kad ta nerėda greicziaus pasi
baigtu. *’

Brigida. Dieve dūk, kad sulauktumem ramumo.
Davidovas. Neužilgo nusiramins, insurgentai per žiemą 

negalės iszsilaikyti giriosė. (Prie Rimszos). Praszau pri
rengti mums dvi padvadas.

Rimsza. Tūjaus. (Iszeina).
Davidovas. Ar tasai jaunasis žmogus, kurį mes czion at

sivarėme, yra sužiedotu dukters ponios?
Brigida. Neužsislėpsiu ponui, teisybė yra sužiedotas su 

ta nelaiminga mergaite, kuri raudodama nustos gyvybės, bu
vo apalpusi, led atgaivinom aną. Vieszpatie, jeigu galima, 
gelbėk nelaimingą. ? i

Davidovas. Labai gailiūsi dukters tamstos, ir jos pasa
vinto. (Už regyklės). Į

Eleną. (Verksmingai).
laikysite manęs. A

Brigida. (Bėgdama prie durių). Ak! nelaimingoji.
Elena. (Nepribėgus prie durių Brigidai, įpūla į sekly- 

ežią Elena, nerėdoje plaukų ir parėdnės, pūlusi ant kelių 
priesz Davidova). Vieszpatie susimylėk ant neląimingos, 
jisai yra laime, ir gyvybe mano.

Davidovas. (Paszokęi nū kėdės). Ką darai pone? pra
szau pakilti. '

Elena. (Klūpodama). Pone! isztark žodį malonės.
Davidovas. Jeigu pone geidi prilankumo mano dėl su

imto, tai praszau tūjaus pakilti, ir nusiraminti, tada galėsime 
pasikalbėti apie reikalą. (Drauge su Brigida pakėlę Eleną 
pasodina ant kėdės, Davidovas prie Brigidos). Praszau sės
tis. (Visi atsisėda, Davidovas prie Elenos). Pone praszai, 
kad iszliūsūcziau Povilą Gvaldą?

Elena. Kokiu budu galima jį gelbėti, ponas geriaus isz- 
manai.

Davidovas. A! kaip sunku teisingam žmogūi, peržengti 
apžadą savo. Priverstas esu prilinkti, ponios praszymui.

Elena. (Sudėjusi rankas). Nūszirdžiai dė kavoj u.
Davidovas. Praszau paklausyti, paleisti suimtą, asz ne

galiu, bet kad jis neperdaug bukliai sergėtas pabėgs, tai bus 
liūsas, o apie tą vyresnybei asz žinios nedūsiu. Dabar pra- . 
szau tūjaus eiti neva dėl atsisveikinimo su Gvaldą, ir sznabž- 
delėti jam, kąd nutėmyjęs patogią valandą, kurtų į girią.

Leiskite manę, leiskite! nesu-
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Plena. Tūkstanti kartų dėkavoju, geradėjystės pono, 
niekūmet neužmirsziu.

Davidovas. (Szaukia per duris). Gavrilov.
Gavrilovas. (Už regyklės). Tūjaus vasze blagorodije.
Davidovas. (Įėjus Gavrilovui). Prileisti tą barisznę, 

atsisveikinti su sužiedotu savo. Tūjaus į „pachadą“ karžygį.
Gavrilovas. Sluszaju. (Iszeina).
Davidovas. (Prie Elenos). ^Praszau greieziaus atsisvei

kinti, nės tūjaus iszeiname.
Elena. (Kloniodamasi Davido^ui). Dar sykį, ponui dė

kavoju. (Iszeina).
Brigida. Dėkavodama už didelę malonę, praszau ką 

nors užkansti, ir stiklą koniako iszgerti.
Davidovas. Dėkui, valgyti nenoriu, bet stiklą koniako 

iszgersiu. '
Brigida. (Pripylusi du stiklus, ų^gerdama). Už gerą 

sveikatą, ir palaimę pono. (Iszgeria).
Davidovas. (Imdamas stiklą). Dėkui, asz geriu už 

sveikatą gaspadorių ir palaimę jaunos poros. (IszgeYia).
Brigida. Dėkui ponui. (Girdėtis muszis barabano).
Davidovas. Jau laikas eiti. (Pabūdamas randą Brigi

dai). Sudiev, pasilikite sveiki. ,
^Brigida. Tegul atpildo Dievas, už gerą szirdį, o ayiolai 

Vieszpaczio ten saugoja jumis.
I Davidovas. Dėkui už gerą linkėjimą. (Abudu iszeina). 
\ Antras muszis barabano).

* Uždanga nusileidžia, 
į Galas permainos treczios.

PERMAINA IV.
Teatras iszrodo girią kurioje talpinasi tavoms augulis insurgentą. Matomas 
tik pirmutinis galas taboro, o kitą dalis ano, dengėsi už rėgyklės. Szalyjo 
paszetra isz egliszaką, kurioje stalas, aplinkui aną zoslanai, ant stalo isz 
tiesta mapa, padėti: rasztinyczia su pluksna, žiūronas, ir du revolveriai. 
Po stalu valizas,jir sainavoras. Paszetroje kybojo szovyklė, ir szikszninė 
įdėtuvė szuvią. Tolumoje regyklės matomi insurgentai, apginklflti szo- 

. blėmis, szovyklėmis ir revolveriais. Prie medžią atremtos szovyklės, 
durtuvai ir staoziay įtverti dalgiai. Insurgentai vieni sėdėdami valgo, 
kiti siuvinėja apvalkus, žiūrinėja ginklus, o kiti vaikszczioja isz vienos 

.szalies regyklės į antrą.

REGYKLE XI.
Pukszta ir Miloszas.

Pukszta. (Apginklūtas sjsoblia, sėdėdamas prie stalo ir 
žiūrėdamas į rasztą). Komitetas tūmlaikinės rėdos, liepia 
mums laikytiesi giriose, nėra ką sakyti protingas parokavi- 
mas; bet nepaveidus iszpildymui, mes nei jokiu budu, per 
žiemą netversime girioje, nės tada kožna pėda musų atsiženk- 
lįs ant sniego, dabar neturime ramios valandos, nei valgiui 
nei-atilsiui, o kas bus žiemoje, kada nubirus lapams, bus per
matomos girios? Maskoliai iszszaudys mumis kaip zuikius. 
Stokūja mums ginklų, parako ir kulkų, nės lūkestis gavimo 
tą dalyką isz užrubežio nuslinko niekais. Visą ponybę su- 
griudo< į kalėjimus, tai neturėdami paszalpos, apsiausti esam 
neprieteliais, dėlto savotarpus susižinojimas dideliai sunkus. 
Apart tų visų ir paojų, atsirado daug viltvilių, kurie žinomais ^yresniej 
ii- .i . j- i t • ' • • i •• I nvlrntakais, užveda ant musų Maskolius, ir apie viską jiems pra- 
nesza. Ot#r dabar, kas galėjo tikėti, kad'toksai bajoras Do- 
linskis, užvestu Maskolius ant triobos Žibučzio, kur turėjo, 

. prieglaudą pažeistas .Gvalda?
Miloszas, (Apginklūtas szoble ir revolveriu įeidamas).

Labą dieną godotinam vadovui.
Pukszta. (Iszeidamas isz paszetros). Dėkui už labą 

dieną, kokias žinias parnesziai mielas Jonai?
Miloszas. Parneszu žinias geras ir blogas.
Pukszta. Pirmiaus klausiu ar pastatei iszvisų pusių sar

gybas, idant Maskoliai nesitikėtai neužpultu?
Miloszas. Peržiurėjau pikietas, viskas rėdoje. Masko

liai nusiviję partiję Kuszleikos, atsitolino isz tos vietos už

mszos, kad su gimine savo mu- 
padėkavoti

Pukszta. Garbė Dievui, nors vieną dieną galėsime atil
sėti. (Girdėtis balsas szvilpynės). Ar tai pietams szvilpino?

Miloszas. Pietams, žmonės pavalgę ir pasirūkę tabako, 
galės pramigti. (Insurgeųtai paėmę ginklus iszeina).

Pukszta. Ar prasziai 
mis palankytu ? norėcziau su jais atsisveikyti, ir 
už visą gerą, kinį mums darė, o ypacz prigul pasakyti aczių 
panai Elenai, katra mumis baltais skalbiniais aprūpino.

Milosza. Rimsza prižadėjo, ateiti su paczia ir dukteria; 
bet turi taikintis, kad szeimyna nepatėinytu.

Pukszta. A! prakeikimas tiems viltviliams, kurie iszdū- 
da neprieteliams brolius savo. Kas tai yra, kad Angaras isz 
medžioklės negrįžta, kas žin ar nusidūs jam tą piktadėjį Do- 
linskį sugriebti ?

Miloszas. Su Angaru nusiuncziau, dvyliką szutrų vyrų, 
kurie tą iszdavėję gyvą ar mirusį, pargabens czionai.

Puksztar Myrius tam viltviliui, virvė ant kaklo, ir ant 
szakos.^-*

■ Miloszas. Ne užtarsiu to iszdavėjaus..
Puksza. Kaip einasi su maistu, žmonėms ir arkliams?
Miloszas. JKas kartas sunkiau, gyventoje! bijodami Mas

kolių, nedrįsta vežti į girią maisto, nės už tą sodina į kalėji
mą, ir į Sibirą iszvaro. Gaspadoriai netoli esanczio kaimo, 
praeitoje naktyje atgabeno mums, deszimt kepalų dūnos, dvi 
tarbas krupų, maiszą bulvių ir dvi paltis laszinių, o taipgi ke
turis purus avižų, tie geri žmonės, idant jų kaimus nelanky
tu mem, nės turi sergėtis pranesztojų.

Pukszta. Ak! nedorus tie pranesztojai, visus ant vienos 
virvės pakarcziau. Nu Dolinski, jeigu papulsi į musų ran
kas, tai už visus atsakysi. Ar czionai yra Žibutis?

Miloszas. Žibutis laukia pargabenimo Dolinskio, idant 
to viltvilio, butu apskundėju.

Pukszta. Gerai. Ką ten daugiaus girdėjei ?
Miloszas. Daug negero. Kauno pavietijo buvo akaly- 

ežia vadinama Ibionai, kur gyveno bajorai iszilgai akalyczias 
ėjo ulyczia mastavota akmenimis, o isz abiejų pusių anas, 
tarp medžių ir sodnų, stovėjo dailus dvarukai turtingų bajo 
rų. Netoli tos laimingos akalyczios, kasžin koki valkijozai : 
pakorė burlioką, už ką įpykusi Maskolių vyresnybėj atsiuntė 
į Ibionus karumenę, kuri apstojusi akalyczią įsakė gyvento
jams kad per dvi adynas, isznesztu isz triobų savo, o perėjus 
tam laikui, Maskoliai uždegė visas triobas. Prasidėjus bai
siam gaisrui, gyventojai laužydami rankas klykė, o Maskolių

‘ejie su pasimėgimu į tą baisią regyklę veizėjo. Isz- 
nyko puiki akalyczia, o gyventojai su paeziomis ir vaikais 
iszgabenti į Sibirą.
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Pajieszkojimai

paeinanezio isz Kauno rėd. 
Panevėžio apskriezio Ramiga- 
lės parapijos isz sodžiaus Nau
jasodės. Penkti metai kaip 
Amerike. Praszom dftti mums 
žinia ar jis patą ar kas kitas 
ant szio adreso:

Mr. August Kaupas
Thomas Tucker Co. W. Va.

Gromatnyczia.
Kas prisiuntėte pinįgus isz 

Chicagos be jokios gromatos 
atsiszaukite.

Apgarsinimai.
Kasnorite gauti sapnų knį- 

gėlę prisunkite 50 c., o aptu
rėsite dailę nu paveikeiėliain 
sapnų inzguldytoją.

d

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 pard&dami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą 
ir gražų abrozėlį dykai. Ad
resą vok taip: Kelpsch, No- 
reiko Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

— Cincinnati Onio 
kriezio 19 d. 1895 m. 
nybės“ iszdūtojau!
nas vienžemi! Mes nuvargįti

Lietuvos meldžiam jūsų

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

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mltostawskls — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

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

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
’Namelis puįtplnjko —• — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 et.

II

15c.
5. 

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

75c.

15c.

20c.

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

655.
10c.
40c.

„ ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru ataytiktmu isa 

,, „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angeiskoe kalbos neabdar.

40 et. 
>1,00

Knihgos 
pargabentos inz užmarės 

Maldų knįgofsy i
Ankso Altorius, arba Szaltlnia dangiszku skar'

Lap- Į bu 2.00 iki 3 00. — f
| Garbe Dlewuj ant auksztybės ,, „ | ,, $1.50. 

,, V ie- I Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c. 
PiSdnii I Sninga giesmių arba Kantlczkos ,, 
VJUUOll- | |5o pgftima Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų

BUDUS 75C.
15C.

20c.
30c.
20c.

i.ooe.

75c.
Istoriszkos dvasiszkosįtalpos knįgos^ 
Gyvenimas Vieizpaties Jėzaus Kristaus, 

idant pranesztumėte gūdoti- Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl.
. 5 , , °, j Istorija seno Įstatymo „ ,, ,,niems kunįgams, (tiktai tik- Į Gyvenimas Marijos „ „
• T x i i •* I Menno 4zwenczlaaslos Marijos Panosnems Lietuviams), kad . jie LopuleJ M(*yno< Dlewo ,, ,,

teiktųsi aevažitkti i Cincinnati •!><>•»<•• z c I Gywenlmaj Szwentnju, ant visų metų kožnos
ant lenku kunįgo Užpraszymo. I dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta

• ° . r ; . I dalis už kožną dal| po „ „ ,
las lenkų kunigas užgina Gyvenimas szv. Benedikto Labro „

• i..- • e? •• •• I Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramentemums prigulėti t „busivienyji- kni;/(>s Sl)ieti,zkol, italpoa.
mą Lietuvių. | istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.

Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
\pllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džlakonystės kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaiend pat 

krlkszto Lietuvos

Su gūdone Komitetas 
Szv. Kazimiero draug.

Praneszu visiems savo gimi
nėms ir visiems pažįstamiems, 
kad mano mįeliauses vyras 
Jonas Jokubovskis persiskyrė 
su sziūm svietu Liepos 18 
1895 m. Asz pasilieku sirata 
su skaudėjimu szirdies mano.

Su gūdone 
Urszulė JokuboVskienė 

San. Bdino Co.
Hesperia Calif.

ilponas bei žiponė „ ,,
žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunjgalksztle 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

Enįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, „
Vltollorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Pėvypiszkos giesmės — —
l&kaunos dainos ,, „
Naujos dainos „ ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, „
Petro Armino rasztai — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatraltszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

15c.

vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knĮgutėi „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuztus (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklezkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Vaikų knlngelė „ 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten Ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtai dalgtas ,
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztln|ką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko pirktelė
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi

skaitymai. [ketvirta dalia Į » 'n n abdarytas $1,25.
„Szlaulėntszklo Senelio"] 15c. Pujkus apraszymae apie Lietuvą „ |l,oo.

Moksliszki rankvediiai ir Ktąaida Rinaidinas „ ,, „ |i,soct.
Senowes apraszymas apie Duktery 

kitokios knįgos „ „ Filypo Karejwlo 50 et.
Knlngadėl iszsimokinimo visasvietlnės kalbos 15c j Sumyszymas arba bajme tūry dydelės akis 
Apie buwlmą Dlewo ,, ,,
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai „ ,,
Sakais su įkalba „ ,,
Prieszanszrls ,, ,,
Kaip |gyti pinigus ir turtą „ 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur Issrodyta, 

kaip labai svietą 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 20 c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir ant 189-1 m. po 

Įvairios dvasiszkos knįgos,) 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
džioslos nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filioteaarba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, „
Iszguldlmas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngėlė 
Mokslas Rymo kataliku , 
Kas yra grlekas? ,, 
Nekaltybė „
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų ,, „
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Stimeniją nuspakaj|tl „ 
Vadovas | dangų ,, „
Prisigatavojimas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszlų „ „
Lletuviszkos miszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis (valca«l 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev (mazurka) 40c.

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

15C.

fykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos
• I M

ii

5c. ir

n

5C.
15c. | Szwiesa Dlewo 

. 5c.
10c.
20c.
20c.
20c.
10c.

15c.

10c.

ir dl-
50c.
3&c.
50c.
15c.

10c.
- 40c. 

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

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

10c.

1.25c. 
10c, 
10C.

5C. 
5C. 

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

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

,. .. i-i 1a * ’ . I Pingos Juze, linksmi skaitymai ,,lietuviai (laSllaUKe Vieną ll I gas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 
geriausią lietuviszką krautuvę! i»a lietuvių gyvenimo

laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie-

— Isz Chicayos. Czionai

15C.
-Ilstorlje apie grąžą Magelaną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 20c.
?ajud|klme vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal

15 et.
65 et.
25 et.
M) et.

ii 
Tltkus Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj 
VVitasir Korynna hlstorije isz tajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per DeokleCljana 95 et. \

n »»

30c.

Už 1,00. 
1,00. 

50 et. 
200c.

ii

Pigiausia Lietmžka krautuve
visame mieste.

Galima gauti, perkant tik
tai už pinįgą:

Polka dot geriausių miltų ųž tl.05 
Kvietinių poezėtytų miltų 
22 svaru cukriaus už 
Kumpio svarą už

Rūkytų laszinių svarą už 
4 svarus polish sausage — 

arba 1 svarą už 
4 svarus geriausių taukų — 

arba 1 svarą už 
7 dėžes Sardines —
1 dėžę Salmon —

------ Wt pas -----
M. Bartikowsky,

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

4-tose duryse nfl Stegmaierio 
Bravoro. I

80 
8

80 
8

25
10

1.00 
1.00 
8 o. 
8 c.
10J 
c.
C.

C.

c.
c.
c.

sera

Dovanai! Geriausias Elgin
Laikrodėlis su lenciūgėliu.

Atsiųsk Bzltą apgar
sinimą nu savo pilnu 
vardu Ir adresu o mes 
tav prisiusimo geriausj 
Elgin Laikrodė-

Bei

Si,oo.

&

25 et.
20 et.

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

LOCNOS SPAUSTUVES 
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850m.‘ 
Sirnano Daukanto. Knlnga pirma,

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Siinano Daukante gaunamas 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Kuropos istorija su žlatnlapials ,,
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. Ą. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,,
Aukso Vorszls, labai pulki drama
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku
Kglė, žalczlų karalienė ir lezgriovlinas Kauno 

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

lllstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ ,, atsitikimai

lllstorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj'

25c.

10c.

30c.

dykai dėl peržiūrėjimo.
Luksztai yra czysto 

ii aukso 14tos prabos, 
ft su primaiezytu metalu 

kuris jam prideda dru- 
tybų ir geriau, iszrodo 
ne kaip už $40 laikro
dėlis. Viduriai yra ge
riausi Elgin,’ gvaranta- 
vojainl ant 20 motų.
Lenciūgėlis dailus pa- 

ąuks&tas ir pardavinė- 
8/ ’ jamas pas dzlegorn|kus 

po $3.50. Peržiūrėk 
. nuėjus ant express ofll. 

ce tą viską, ir jeigu atrasi vertu tų ptn|gų, tai už. 
mokėk tą menką somą lįi1).25 ir laikrodėlis su 
lenciūgėliu bus tavo savasczla.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill.

15 - 1.1».
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