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Pribuvus jam, Rademache- 
ir niekina jos I ris iszsiuntė jį į Pensilvanijos 

vieną vietą. Bet neužsilaikė 
czion ilgai. Isz tos vietos per
sikraustė kitur. Bet niekur 
nekentė jo, matydami vaiksz- 
cziojant misijonorių su paczia 
ir vaikais. Nepersenei visi 
tie. vadovai susirinko ant ro
dos: kaip but geriausei pada
ryti, kad iszmislas jų placziau 
iszsiklėstų. Ir nutarta buvo

Plvmnnth Po 2 finfidfin kinta8 nft 8avi8zkili- neturtolljlllullUlj Iflij ,U UlullAlU. jau kur prisiglausti. Dabar,
Kaip girdėti, tai jau tarp dasigirdęs jogei sziezion Ame- 

lenkų nelabai gražios naujie- rike lenkai nori įvesti naują 
nos pradeda’ vietrintis. Dau< sektą, „nepriklausanczią baž- 
geliui isz skaitytojų žinomi nyczią“, atsiszaukė ir jis pas 
yra jau darbai nekuriu len- jūs< kaipo galys būti pirmuti- 
kiszkų vadovų, taip vadinamo niu vadovu. Czionykeztis ko- 
„nezaležnego koSciola“. Jau kis tai jau kanaunįkas Rade- 
daug yra nukentėjus, ii^perlei- macher isz Cleveland©, surin- 
dus musų bažnyczia nū viso- ko nū savo parapijonų pinįgų 
kių atskalūnų ir persekiojimų; ir partraukė pas savę Kamins- 
bet ir sziądien mat, isz paežių kį su paczia ir szeszeta vaikų, 
jos vaikų, atsiranda tokių ku
rie bjaurina
szventus įstatymus, ir kaipo 
tilszkės priklina žmones savo 
nepadorais pasielgimais.

Vienas isz tarpu tų yra ne
kuria Kaminskis, kursai jau 
nū to laiko, kaip po karei 
Prūsų su Prancūzais, Bismar
kas susimislijo panaikyti ka- 
talikiszką tikėjimą Prusūse ir 
neatbūtinai pareikalavo nū'
katalikiszkų kunįgų, kad tie padaryti pirmiausei drūtą pra- 
atsisakytų nū valdžios Popie- Mžę, kad geriau apsukti galvas 
žiaus ir klausytų visokių pa
liepimų rando, kas link baž
nytinių reikalų. Bismarkas 
mat įpaikęs, norėjo isz kata
likiszkų kunįgų ir vyskupų 
padaryti paklusnius sav pali- 
cijantus. Katalikiszki kunį- 
gai prieszinosi tam; bet neku- 
rie isz jų ir pasidavė, pri
traukti svietiszkais saldumais. 
Kurie nenorėjo klausyti Bis
marko paliepimo, tai buvo 
smarkei persekiojemi ir kisza- 
mi į kalėjimus.

-Tarp tų atskalūnų buvo ir 
isz tarpu lenkų viražui pami
nėtas Kaminskis, isz Katovicų. 
Tasai, arsisakęs nū R. Katali- 
kiszkos tikybos ir bažnyczios, 
apsigobė ir, gaudamas nū ran
do po kiek ten algos, vaiksz- 
tinėjo kaipo misijonorius, pri
kalbinėdamas žmones prie at
skalos.

Pakol randas jautė isz to 
sziokę tokę sav naudą, tai isz- 
dūdavo jam prigulineziai al
gą; bet kada patėmijo jogei 
jo darbai netur jokios vertės, 
tai perstojo jau ir tai mokėjus. 
Nelaimingas Kamiskis, panie- ]

hesuaugusių ir mulkių, ir pa
galios pasįnaudoti isz jų. o 
ten toliau jau tegul ir supras
tu jų kytiųuną ir atsisakytų nū 
jų, kada jau kiszeniai bus pil
ni dolerių, tai nelabai ant ko 
atboti reiks.

| Chicagoje jau atsilaikė pa- 
szventinimas to szventvagisz-O
ko susirinkimo ir jų bažuy- 
ežios. Nekuria A. Kazlauc- 
kas kunįgas tos parapijos, 
taip gi vienas isz tų naujų 
praszanų, norėdamas apkvai
linti žingeidžius Amerikonus 
ir Prusus, jogei ir isz kitų pa
rapijų, lenkai prilaukus yra 
tam; iszsiuntė kelis savo pa
tikimus į nekurias vietas mies
to, ir ten liepė jiems iszsibas- 
tyti po karezemas. Tūjaus 
tie iszsiskirstė, tai po vieną, 
tai po kelis drauge ir laukė i 
dūdant sutarto paszaukimo. 
Kada garsas muzikos pradėjo 
jūs raginti į krūvą, tai dauge
lis jau negalėjo nusilaikyti ant 
kojų nū perėmimo svaiginau- 
ežių gėrynių. Susirinkę visi, 
traukė priieszais įszėjusius isz 
bažnyczios. Czion sveikinda-I

mi vieni kitus, monijo matan 
ežius tai, kaip rodos jie buvo 
isz kitų parapijų atvykę. 
Daugumas ir tikrai tai pamie- 
lijo. Bet kad gerai mislijen- 

jtiejie iszpaczių lenkų iszaisz- 
kino tą viską gerai tai visi ki
taip pradėjo žiūrėti.

Kaip jau ten atsilaikė pasz- 
ventinimas tai jau gėda ir už- 
eimyti apie tai, tegul sav lieka 
tie darbai tarp jų.

Žinoma per savo pamokslus, 
jau nemažai prisitraukė prie 
savęs mažai ką iszmananczių, 
bet tiktai tikinezių į jų kalbą.

Ateinantį Grūdžio mėnesį, 
pagal iszmislą Rademacherio,į 
Rohherio, Klaus‘o ir kitų to
kių, bus sustatyta trupa, kuri j 
davinės savo parodas Valstijo
je Pensilvanijos, Pirma toke 
paroda nor but Freelance, 
antra Hazleton‘e, treezia Ply
mouth^ o toliau kitūse mies
te! idse.

i Ant kožnos parodos bus 
stengtasi kaip galima darody- 
ti, kad tiktai viena nepriklau
santi bažnyczia yra gera ir isz- 
ganinga. Žinoma jie niekys 
visaip katalikiszkus kunįgus, 
vyskupus ir s. Tėvą. '

i1 Taigi mieli broliai jeigu jau 
tikrai tas stotųsi ir pasirodytų 
kurs nors jie su savo paroda, 
prasilenkime nū jų, neliktą 

Į laiką taip kur praleiskime, o 
ne kad eit ant tokios parodos. 
Ba reik žinoti,
vandenį, nors jau 
nenorėtum, tai turi suszlapti. 
Taip tai ir ten nuėjas, nors 
mažu ir žinotum, kad tai yra 
bluznintojiai Dievo, ir tikrai 
užsibrožtum sav neįtikėti į tą, 
bet visgi negalimas daiktas, 
kad nepamislytum kaip kada: 
ugi mažu ir po teisybei ką 
nors jie tur tikro. Tai dėlto, 
kad neužsiimti nereikalingoms 
mislims, velik atsitolinkim vi-' 
sai nū to, ir isz laiko apsiser- 
gėkime.

Koke tai jau kvaila yra ta
ju sekta, galima kožnam aisz- vis skundėsi, kad 
kei suprasti, jau 
jie netur nė jokios auksztes-Inas vis

nės valdžios ant savęs. Pats 
tarp savęs pasikėlę kunįgus ir 

I vyskupus. Kokį tiktai pa
imsim tikėjimą visur rasime 
virszinįką, kuris iszdūda pa
liepimus ir pabaudže nusidė
jusius. O tarp jų jau nėra 
kam tai padaryti. Staczeti- 
kių nors ir svietiszka asaba 
bet visgi tur galę pabausti, 
jeigu ar popas, ar ten jau auk- 
szteenis už jį kūm nusikalstą. 
O ta asaba, turinti tą galę 
yra Mikalojus II, caras Rosi- 
jos, ir kiti jo įpėdinei ir.priesz 
jį buvusiejie, pradedant nū 
Petro didžiojo, kuris prisavi- 
no tą galybę, turėjo ir turi tą 
valdžę. Tikrai jau mat tei
singas yra priežodis: nekask 
kitam dūbės, nės patsai gali į

kėši isz musų lietuvių, o da
bar patiems priteko ant savo 
nugaros viską nunesztį. Jau 
seniau vienas isz .lenkiszkų 
laikraszczių, iszeinantis Cliiėa- 
goję, praneszė žinias kad lie
tuviai Boston‘e, Mass, nori į- 
kurti, neprigulinezią bažny- 
ežią, o dabar mat visai prie- 
szingai iszėjo. Ir nekartą taip 
jau mus lenkai pabaudže už 
tai, dėl ko mes lietuviai nesu- 
sidedam su jeis (?). Turbut 
jie mislija, kad prisitraukus 
mus prie savęs, galėti| viso
kius papeikimus, pūlanezius 
ant jų, sukrauti ant mus ir 

kad įkritus į I pasirodyti tašyk savę visai 
ir labjau czystais ir nė neužsimyti apie 

tai į savo pusę. . .
Tai kytrumai!.. . .

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų vėlybos. 

JbJkinįkai buvo dideliai susi
rūpinę, kaip jie iszmaitys savo 
gyvulius per žiemą. Paszaro 
mažai, nės sausa vasara viską 
pirma laiko nudžiovino. Ne
tik szieno ir dobilų, net sziau- 
dų, ir tų pas nieką pervirsz 
daug nebuvo. Kiekvienas 

sunku bus 
ant to, kad |iszszerti gyvulius ir kiekvie- 

stengėsi kaip galint
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vimą, o tie, kuriems reikėjo 
dasipirkti kokį gyvulį, atidė
liojo tą d asipirkimą ant pava
sario, dabargi pamatę, kad 
iszteks paszaro, bevelija dasi
pirkti reikalingą gyvulį isz 
rudenio piginus, nė ką pava
sarį permokėti. Tokiu budu 
susimažino pardavikai, o pir- 
kikai pasidaugino ir pirkinys 
pabrango. O visą tą padarė 
dailus rudū.

Ką rudū - tai be jūko dai
lus. Keliai, kas teisybė, bai
siai pabjuro, vienok pabjuro 
ne dėlto, kad daug lytų - lyja 
dideliai mažai, suvis ne rude- 
niszkai - pabjuro vien tik per 
tai, kad rudenio laikas nedžio
vina, ir kas isz debesių iszkri- 
to, tai ir žliugso ant žemės. 
Keliai iszklampoti - bjaurus, 
vienok ant laukų ir ant pievų 
dar netykszo balos. Sziluma, 
kaip sziūm laiku, ir-gi nema
ža: kasdien esti 3-5 laipsniai 
szilumos, o kelias dienas atgal 
isznefyczių dirstelėjęs į termo
metrą macziau net 7 laipsnius 
Reomiuro. Ir tai neužmirsz* 
kime, kad taip yra pusėje 
Lapkriczio ir kad jne viena 
kokia diena iszsidavė, tik vi
sos, viena kita neapsileisda- 
mos, lygiai sziltos. Kad dar 
visų gyvuliai ganosi laukūse, 
jau apie tai sakiau.

Gelžkelį, kurį ketina vesti 
iszilgai Suvalkų redybos, vis 
kilnoja į naują viet^. Laik- 
raszcziai dar pranesza, kad 
apart to iszrėsztojo (nū Aly
taus ant sodžiaus Szesztakavo, 
o isz ten viena szaka ant Mau- 
ruczių, o antra ant Suvalkų) 
busęs dar kitas gelžkelis ml 
Kazlų-Rudos (ar nū Mauru- 
ežių - nepamenu tikrai) per 
Senapilę ant Kalvarijos. Bet 
yra tai vis tik projektai, tik 
užmanymai, o kada ir kaip 
kas isztikrųjų bus, sunku įs
pėti. Žydai, kurie geriausiai 
nliVūdžia apie tokius daiktus, 
kurie uždarbiu kvepia (o prie 
pravėdino geležinkelio nema
žai visokių uždarbių), sako, 
kad dar szis geležinkelis tik

daugiaus gyvulių isz rudenio 
iszpardūti. Kožnas ketino 
tik tiek gyvulių ant žiemos lai
kyti, kiek ūkė būtinai reika
lauja, t. y. be kiek suvis ne
galima apsieiti. Bet kad kož
nas vis tik žiurėjo, kad kiek 
pardūti, o pirkti niekas neke
tino, už tai prekės gyvulių di
dėliai nusmuko. Geri arkliai, 
kurie giliūja į Prusus o riebus 
jaucziai, kuriūs perka ant mė
sos, nesupigo. Kaip pagal 
sziūs pigius metus, tai galima 
sakyti, už jūs visai dailius pi- 
nįgus mokėjo. Mat, nors ja- 

nepaprastai pigus, mus 
ukinįkai visgi nesimeta laikęsi 
tik už javų, ir gerų gyvulių - 
dailių arklių ir penėtų jauczių 
- szįmet buvo nė biskį ne 
daugiaus, kaip kitados būda
vo. Užtai ir prekės už tokius 
gyvulius buvo geros. Su 

. menkais gyvuliais buvo suvis 
kita daina, Jų pas kožną bu
vo perdaug - sulygytinai su 
paszaru. Kožnas stengėsi par
dūti, o pirkikų labai mažas 
skaitlius buvo. Suprantama, 
kas isz to turėjo iszeiti: turėjo 
supigti. Negana ką supigo, 
bet buvo ir toki atsitikimai, 
kad žmogus per kelis preky- 
meczius vedėsi pardūti tą patį

• gyvulį, y nė sykį nū jo niekas 
nepaderino, nė skatiko nepa
siūlė. Žodžiu - visai pradėjo 
nepirkti, sustokavo pirkikų.

Vienok gyvuliai truputį pa
brango. Priežastis to - dailus 
rudū. Žmonės apsižiūrėjo, 
kad antraeiliai dobilai dailiai 
nuaugo - prisidėjo nemaža 
paszaro. Vėl ilgas, dailus ir 
sziltas rudū daleidžia ganyti 
sulyg sziol gyvulius laukė, 
pef ką skalsinasi pasaszaras, 
taip lygiai, kaip kad naujo 
dasidėtų. Turim jau beveik 
pusę Lapkriczio, o da beveik 
visi ukinįkai ir beveik visus 
gyvulius laukė gano. Pertai 
neįstabu, kad prekės ant gy
vuliu/ pakilo: kas pirmiaus 
priverstas buvo pardūti, dabar 
matydamas, kad iszteks pasza
ro, nė nesapnūja apie parda

už kelių metų bus • pravestas. 
O mums butų suvis neprosza- 
lį, kad jau ir sziądien turėtu
me gatavą. Kad vakar butų 
buvęs gatavas ir gi butume 
paisinaudoję.

Girdėjau nū kelių pasako
jant kad Virbaliuje tapo su-B 
imti du koki anarchistai, ku
rie buk pabėgę nū žandarų į 
kurių rankas jie buvo,atidūti, 
netoli Szipliszkių (Kalvarijos 
pav.). Užteisingumą szio at. 
sitikimo nestatau galvos.

Į vietą ministerio vidurinių 
dalykų J. N. Durnovo tapo 
paskirtas kitas ministeris - J. 
L. Goremikin‘as. Yra tai at 
eitikimas ne menkos vertės, 
nės ministerio vidurinių daly
kų rankose yra ir spauda, ir 
kailiniai, ir policija, ir drau
gijinė ūkė, medicina, ir. lūmų 
dalykai, abelnai visas viduri
nis valstijos gyvenimas. Dėl
to ir szioks ar toks būdas‘mi
nisterio žymiai atsiliepia ant 
padonų. Ministeris vidurinių 
dalykų su ministeriu finansų, 
tai didžiausi ponai vieszpatys- 
tėję. O dabar vieną isz jų, ir 
tai didesnįjį, nės ministerį vi
durinių dalykų, praszalino ir 
jo vietą užima kitas žmogus. 
Žingeidu tas mums, nės tas 
žmogus turės ant mus visų, 
Maskolijos padonų, įtekmę. 
Kada gi pirmiaus buvęsis mi
nisteris Durnovo ne perdaug 
mums simpatiszkas buvo, tai 
dabar valia mumis viltis,.kad 
prie naujojo rainesterio mums 
geriaus klosis.

Gudiszki laikraszcziai raszi- 
nėja, kad nū ateinanezių metų 
Maskolijoje iszmusz auksinių 
pinįgų ant 200 milijonų, o si
dabrinių ant 25 rail, rublių 
virszaus kas metas, nė kaip 
sulyg sziol rauszdavo. Sidab
rinius pinįgus muszią ant 20, 
15, 10 ir 5 kapeikų ir tai isz 
gryno sidabro, t. y. isz tokio, 
kaip sidabriniai rubliai arba 
penkdeszimcziai. '’Varinių de- 
sziratukų (penkgraszių) nebu
sią, nės jūs perkalsią į kapei
kas ir į skatikus. Mažiulis.

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— New Y arka s. Pasiunti
nys Kubanieczių, pribuvęs 
czion, daneszė, kad 19 lapkri
czio tarp Ispanų ir Kubieczių 
buvo smarkus f rauszis ties 
miestu ^aguaseo. Ispanų bu
vo 10,000, o Kubieczius ne 
daugiau kaip 4,000. Ispanais 
rundyjo jenar: Vales, Lugue 
ir Aldave, o Kubiecziais jen. 
Maxim as Gomes. Muszis
traukėsi per 38 adynas. Jau 
Ispanai pradėjo grūsti Kubie
czius, kada jen. Antonio Go- 
mes su 3,500 kareivių, szoko 
į pagelbą ir sumuszė Ispanus. 
Isz Ispanų eilių krito 600, 
tarp tų buvo ir jen. Aldave. 
Kubiecziams liko 700 szautu
vių ir daugelis' amunicijos. 
Po tam musziui Kubiecziai 
nusibastė į szalį Trinidad ir 
Cienfuegos. Visūmenė tvirti
ną, kad tas mu>zis buvo sraar- 
kiauses isz visų, ir už muszį 
po Bayamo sako didesnis, kur 
buvo pažeistas jen. Ispanų 
Campos. . . ° ’

Ginklai ir amunicija likti- 
siejie rankose Kubieczių verta 
yra kelių tukstanezių dolerių.

Telegrama isz Havannos 
danesza, kad Kubiecziai daug 
labai naikina Ispanų su dina- : 
mitu. Taip mat ^ramuszė ' 
sav kėlę jen. Maceo, kaip ėjo 
ant Santa Claros. Kubiecziai 
mat metą tam tikrai padarytas 
bombas į Ispanus ir daugel / 
nužudo. Isz Puerto Principe; / 
atėjo žinia, kad prezidentas 
Cinneros su visu gabinetu pa
liko savo provinciją ir prisidė
jo prie jen. Gomezo ir Maceo.

Randas Ispanų iszrokavo, 
kad. nū laiko pakylimo maisz- 
to ant Kubos, jau isz viso kri
to 22,000 Ispanų laike muszių 
ir ligonbueziūse.

— Havanna. Jenarolas 
Kubieczių Maksimas Gomez 
paliepė -rsaviszkiems deginti 
plantacijas ir užtnuszinėti dar- 
binįkus ant tokių, jeigu rastų
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bedirbant. Tokiu budu nori* 
isznaikyti visokius daiktus, 
reikalingus Ispanams, ir pra
dėti jūs badu marinti.
Ukėsai pūlasi prie rando, pra
rydami užtarymo ir užstojimo 

j priesz Kubieczių maisztinįkus, Į

iszvedė tą trūkį nū rėlių. iszvaževo dėl gavimo instruk
cijos, kada ir kaip pultis ant 
Turkiszkos kariumenės ir pa-

Kaip girdėti tai visokiems 
užrubežihems rasztams, kurie 
atsi d ūd a re vol i u ci j onisz k a

d v ase provincijoje Yemen A- 
rabi joje, yra uždrausta įeiti 
per rubežių turkiszkos viesz- 
patystės.

Jau kai]4 girdėti turkiszka 
valdžia nedalaikys žodžio, dū- 

ir paėmė nū jų visą amuniciją vieszpatystėms iszsiųsti savo to kas link priežiūros Arinė- 
Padėjo bombą laivus į vandenis Dardanelių. nų, nukentėjusių visokius per- 

--------- sekiojimus ir, neturinezius da- 
— Petropilė. Daėjo žinios, bar nė kūm maitytis nė apsi- 

kad kariumenė Kinų, iszsiųsta dengti. Tenyksztis guberna- 
priesz maisztinįkus, likosi su- torius pasakė, kad kasdien 
muszta. Maisztinįkai užėmė iszdavinėti maistą ir visą už- 
pusiausalį Konsun.----------------laikymą 5000 asabų, negalima

ant ilgo laiko. Per tai kaip 
Kur- galima numanyti Daugelis isz

Te-— Jacksonville, Fla.,
legrama isz Key West, Fla.įimti į savo rankas. .
danesza žinias isz Kubos, da- 
rodanezias, kad Kubiecziai 
netoli Cienen Rojas iszneszė

tai dėlto ir tapė iszdūtas toks Ish dinamitu trūkį, ant kurio įtarė pareikalauti nū sultono 
sunkus paliepimą nū Gomezo. Ivaževo 200 Ispanų — kareivių apie pavelyjimą užrubežinėms

Korespondentas laikraszczio 
„Standar“ telegrapavojo, kad 
ambasadoriai užrubežinei su-

apie pavelyjimą užrubežinėms

— Tampa Fla. Kubanie- ir ginklus. j 
ežiai nori užmokėti Ispanams dinamito po rėlėm ir atėjus 
200 milijonų dol., jeigu Ispa
nija dūs jiems valnystą, bet 
tas pažadėjimas yra tikras ir 
tur savo tvirtumą tiktai anf

' 30 dienų. Jau Ispanai ant) 
visos tos karės, neskaitant nu- 13 kareivių esanezių priėjo 
skendusių laivų iszdavė 30 mi
lijonų dol., palyginant st^Ku-1 likosi užmuszti krintant vago- 
biecziais, kurie paliko isz viso- nams nū rėlių.
tiktai 500,00d dol, ant pirki- 
mo visokių ginklų, o užlaiky
mas kariumenės nieko nekasz- 
tūja. r* W ,

trukini, tą padarė savo darbą. 
Lokomotyvas ir kiti du vago- 
nai tapo visai sudaužyti • į 
szmotelius, kiti vagonai nu
krito nū rėlių. Maszinistas ir

likosi užmusztais; 18 kareivių

Apie 80 kur. 
likosi sužeistais isz tų didesnė 
pusė smertelnai. Likusiejie, 
norints sveiki iszėjo, bet taip 
nusigando, kad patys £ pasida
vė į rankas ĮCubiecziam.

— Kopenhaga. Ispanija 
apznaimino Danijos randui, 
kad jų laivai pridūda Kubie- 
ežiams visokius ginklus ir 
amuniciją.

— Madrit. Atlėkė paska
los, nėsa karalienė regentka, 
ketina apdovanoti orderiais. 
Clevelandą, prezidentą Suv. 
Valstijų; Caro, prez. Kolum
bijos ir Guitferrez‘a, prez. San 
Salvador, dėlto kad jie nesi- 
kisza į reikalus Kubieczių.

Dali^ Ispanų kariumenės 
po vadovyste pulkaunįko La
re, sugrįžo į Trinidad ir Gui- 
nia de Miranda, isz kur atvijo 
jūs Kubiecziai. Priesz asz- 
tūnes dienas atgal užpūlė ant 
to miesto Kubieczių kareiviai 
apie 300, ir iszvijo isz czion 
Ispanus, i 1

Sziomis dienoniiis Kubie
cziai norėjo apimtii trūkį ant 
kelio netoli Caibarien Blare 
tas. Trūkį gynė dalis kariu
menės Ispanų ir užmuszė ke
turis Kubieczius, szie paskuti
nei norėjo užimti trūkį ir va- 
žiūti ant jo į Caibarien, bet 
nenusisekė Kubiecziai tiktai!

—Petropilė. Gydytojai: 
Szymanftvskis ir Szezeslevskis 
iszvaževo į Abbas Tuman ant 
Kaukazo, kur dabar gydosi 
ciesoraitis Jurgis, įpėdinį^j^os- 
to, ba kaip girdėti jau szitoms 
dienoms labai nublogo. Vir
ažui paminavoti gydytojai 
peržiūrės padėjimą kunį- 
gaikszczię. Taip gi iszvaževo 
jo motina ir sesū Xenija su 
patim savo.

— Petropilė. Jau vėl pra
deda platintis po maskolija 
tulžinė. Petropilė ant Woly- 
niaus ir Kijave daugelis numi
rė nū tos ligos.

— Odessa. Kelios dienos 
atgal f lotą Jūduju marių gavo 
paliepima but gatavai ant 
kožno paszaukimo. Taipos gi 
ir kariumenė, stovinti Odesso- 
je gavo tokį paliepimą. Isz 
Petropilės atsiuntė daugelį 
apicierų į naujokynes Jūdma- 
res. Janarolas Szeremetevas, 
komendantas Kaukazkos ka
riumenės, iszvaževo su pasku
ba į Petropilę. Nekurie poli-' 
tikai tvirtina, kad tai turbutl

— KonstantinopUė.
dai renkasi ant upės Eufrato, I tų vargdienių turės badu nu- 
isz kur ketina lausztis ant 
krikszczionių. Ir jeigu ran
das turkų neapstabdys tą tai 
vėl bus didelė pjovynė.

Ambasadorai užrubežinei 
dasigirdę apie pjovynės ap-i 
skrityja Aleppo, pareikalavo 
nū rando turkų, kad Babri 
but atstumtas nū kamendan- 

Į to Aleppos. 
f Isz Sivas daėjo žinios, kad 
tufkų randas tūjaus pareika
laus nū Armėnų, kad szie pas 
kutiniai iszdūtų visokius gink
lus ir amuniciją. Prieszin- 
gai-gi, jeigu Armėnai tai ne- pasiutę musulmanai kas va- 
iszpildys tai dus apsiausti ka- landa gali iszpjauti kaip avis, 
reiviais. Jau isz to galima 
matyti, kaip baisus gal but 
kraujo praliejimas.

Apie Marash attolinto nū 
Zeituno 15 mylių valdžia tur
kų sutraukė kariumenė ant vieszpatysczių, nėsa sultonas 
Armėnų, jeigu szie isz savo pribijo atsiuntimo szeszių ka- 
valios nepaliks vietas užimtas riszkų laivų ^vandenis.'Dar- 
už poros nedėlių priesz tai. danelių, dėlto *kad tūm nepa- 
Jeigu sūdai, kuriūs sultonas sirodys savo negalę ir vėl su- 
paketino užvesti Armėnijoje judinti didumą persekiojimo 
nebus sudėti isz teisingų žmo- Armėnų. Ambasadorai an- 
nių tai persekiojimas Armėnų tru kartu padarė susirinkimą 
da pasididys. Dėlto kad ta
da neteisingai Budindami, tūm 
savo pasielgi m ir pataikaus 
turkiszkai valdžiai. Toki 
tiesdariai, nežiūrėdami ant vi
sokių neteisingumų, apsudys 
Armėnus ar ant smerties, ar 
ant ilgo kalėjimo.

mirti.
Daugelį visokių kankinimų 

nukenezia gyventojai Sebil- 
kani, už tai kad kokem ten 
dalykia liudyjo priesz tą gu
bernatorių.

— Irtndtmas. Lordas Sa- * 
lisburi pareikalavo nū sulto
no prisiegos, kad Armėnai, 
palikę nau joky nes Zeitune, 
bus paimti po prieglauda ran
do, o pakol tai nebus tai jie 
niekados negal but ramus, 
atsidfavė į rankas rando, ba

— Londonas. Į laikrasztį 
,,Times“ atėjo žinia isz Kon- 
stantinopilės, kad pirmutinis 
sekretorius sultono perdavę, 
a m basad o r i am s u ž r u b ež i n i ų -

nusirodė tai sultonui visai nė
ra ko bijotis apie tą. Ir pa
antrino savo reikalavimą. 
Hali Rifat Baka, didysis vi
zirius ant audencijos pas sul
toną norėjo jį perti k ryti, kad 
jam visai nėra ko bijotis.



Vienybe
mūse, prižadėdamas mums| 
būti pagelba. 1
Pasirūpino pirmiausei kunįgą 
dėl musų, o potam davė žine 
szv. Jurgio dr. virszinįkams 

Isz Konstantinopilės dane- idant suszauktu susirinkimą, 
sza, kad persekiojimas Armė- Ką mes ir padarėm^. Nedėlio 
nų jau visur apstabdytas, isz-Į 22 d. Rugsėjo suszaukėm mes 

mitingą, ant kurio pribuvo 
kun. J. Sutkaitis prabaszczius 
liet, parapijos1 Pittsburgh1©, 
su kun. J. Dieliriįkaicziu. Mi
tingo reikalai gerai klojos, 
isz ko džiaugėsi kunįgas Sut
kaitis, su kun. Dielinįkaicziu; 
taip pat ir parapijos vadovai 
jog tas darbas nenuėjo veltu.

Bet sultonas stacziai atkirto, 
kad niekados nesutiks ant to, 
kad laivai kariszki užrubeži- 
nių vieszpatysczių turėtu sav 
stovylą Carogrode.

nų jau visur apstabdytas, isz- 
skiriant tiktai provinciją Si- 
v as.

Sultonas iszdavė paliepimą, 
kad deszimtinės, prigulinezios 
jam nū visų javų, tur but ati- 
dūtas dėl pavargusių gyven
tojų Sivas‘o ir Kharput‘o.

— Londonas. Daėjo ži
nios, kad Nelidovas, Rosi jos 
ambasadoras prie dvarą Koh- Į visi pristojo ant parapijos ir 
stantinopilės, ant audencijoa Į£Unįg0, užlaikymo. Aprinko 
pas sultoną, apreiszkė jam be L VyrU8 apiekunaia parapijos, 
jokių nesupratimųf-kad jeigu (Komitetą) 1. N. F. Marti- 
tiktai Konstantinopilė pakiltu |8gftU8ką už prezidentą, 2. N. 
koki ten didesni sumiszimai, oiszinską, 3. A. Abraitį, P. 
tai laivai užrubežinių vieszpa- gkunskį sekretorium parapi- 
tysezių užims vandenis Darda- j08
nėlių. Sultonas apreiszkė Tada kun. Dielinįkaitia pri- 
jam, kad tos vieszpatystės tur žadėjo triūsti be pertrūkio dėl 
valę pastatyti po kitą laivą pakėlimo lietuvių Clevelando, 
vandenise Bosforo, bet kaip | kaip dvasiszkam taip ir tau- 
nudūda nereikėtu jau 
naudoti isz to. . Ant
apreiszkė Nelidovui, kad re- | parapija givūa ir augs, 
formos, kokias jau daugume jau galima pasirodyti ką gero 
vietų įvedė, greitai padės jam padarę turime:
apstabdyti visus maisztus. 1- Visus bažnytinius daik- 
Daugiausei, girdi padeda tam tua ir kunįgiszkas drapanas 
dalyke tas, kad isz tarpu 9 turime savo locnas.
tiesdarių, isz kurių susideda 2J Koplyczę turime nusi- 
komisija, yra trys krikszcionys. randavoje szv. Petro Daichka- 

-------- — » ■ » ---------- tai i k ų p ar api j os.

Isz llsMszki flirra imte J s„:rg“t’ S,“: 
— Cleveland, Ohio. 25 Lap. einantį isz Kauno rėdybos, 
Dėkui Aukszcziausiam Szadavos miesto, - Joną Jovt- 

Vieszpacziui jau ir Clevelando kiaviezią.
4. Narna, kunįgui kleboni-

5. (r 
da pinįgų yra padėtų pas vys
kupą $326, tai jau gera pra- 
dže į porą mėnesių laiko.

Lai gyvūja lietuviai Cleve
lando, žii savo garbingu vado
vu kun. J. Dielinįkaicziu.

Su gūdone parp. Komitetas.
Dėl žinios visų lietuvių įde

du adresakn. J. Dielinįkaiczio
Rev. Joseph. Dielinįkaitia

628 Lake str.
- Cleveland, Ohio.

pasi- tiszkam reikale. ,
galo Jau dabar galima sakyti jog 

nės

lietuviams užtekėjo saulė isz-
ganymo, kurio troszkome per Į je, turime puikei įrėdę. 

') ilgą laiką.
Kaip jau buvo raszyta mė

nesio Gegužio N. 20 „Vieny
bės“ apie Cleveland© lietuvių, 
trusavimasi link parapijos, 
jau dabar iszsipildė musų no
ras ir troszkimas. O tai isz- 
pūla garbė ir pądėkavonė gūd. 
kun. J. Sutkaiczlui, kuris at- 
silankias pas mus ant spavie- 
dės velykinės davė mums rodą, 
ir sudrutino parapijos užsiėmi-

i — Brooklyn, N. Y, 26 Lap.
Tą ir padarė Į Kaip buvo garsįta N. 46 „Vie- kės mokėti, pjikol 

nybės“, kaipo pasarga apie ' 
apgavimus parapionų, nedo
rais kunįgais, < 
jau jie buvo du sykiu apgauti 
o daugiaus nebesidūsia apga- 
vinėti; tai asz noriu pasakyti 
kelis žodžius apie tą, ir padū- 
du vieną tikrą atsitikimą. 
Brooklyno lenkai, keturi me
tai atgal turėjo* nusipirkę ne
didelę bažnytėlę, kuri ir Už
ties pasirodė permaža dėl jų 
skaitliaus; per tai pardavė ita- 
lijonams, ir nusipirko didesnę 
viduryje Brooklyno, pinįgus 
paimtus už senąją bažnyczią 
užmokėjo ir da paliko skolos 
iszmokėti $14,000. Bažnyczia 
apraszė ant vardo vyskupo, 
skola bažnyczios buvo nutarta 
mokėti taip: kožna szeimyna 
ant mėnesio po 25 c., o pavie
nei, taipogi ir szeimynos mo
kėjo po $5,oo. Tokiu budu 
mokėjo keturis metus. Szią 
vasarą klebonas iszvažiavo į 
tėvynę, apsilankyti, palikęs 
kamendoriui savo vietą; tada 
parapijonys pareikalavo nū jo 
knįgų dėl peržiūrėjimo. Ka- 
mendorius nusiuntė jūs pas 
vyskupą praszyti pavelijimo, 
apie tą vyskupas davė jiems 
laiszką su pavelijimu peržiūrė
ti visas knįgas ir rokundas. 
Tada perkratę, suvedė rokun
das ir pamatė kad jų bažny- 
ežia jau turi skolos $24,000, 
sujudo-lenkai labai nežinoda
mi ką daryti, o labjausei S. 
Brooklyna apsigyvenę kruvo 
apie 4,000 szeimynų. Pradė
jo mitingus daryti, dėl uždė
jimo naujos parapijos ir sta
tymo bažnyczios. Tūm laik 
pargryžo klebonas. Jie jau 
nebežiurėja ant nieko tiktai 
lindo pas vyskupą po kelis 
kartus praszydami pavelijimo 
uždėti naują parapiją ir staty
ti bažnyczią. Isz pradžios 
vyskupas atkalbinėjo jūs; po- 
tam matydamas kad nieko ne 
padarys, pavelijo; tiktai jeigu 
jie pristos ant jo reikalavimo, 
o tai: kolektą kokią mokėjo 

v

ant senos bažnyczios, ’.tai rei- 
nepabuda- 

vos naujos; o ant naujos rei
kės dūti kitą kolekta, o pinį-IV M UVVAV nVlVIVUUl^ \7 |71U^

darodydami kad gai surinkti ant naujos ,bažny T • 1 • ’ • • • 1 • i • • 1 1 i •ežios, įdėti į banka ant jo var
do, ir nauja bažnyczia būda
vot! ant jo vardo, o kunįgą ji
sai pasistoravos lenkiszką, at
sakantį jiems; tiktai kokį ji
sai norės. Sztai reikėtų ap
svarstyti gerai apie tą dalyką, 
bažnyczia stovas amžius, o 
vyskupai ir kunįgai persimai
nys; sziądien tas, ryto kitas 
bus.

Toliaus sako kad N. Brook- " 
lyne, kur užsidėjo naują para
piją po vardu S. M. Panos, 
gyvena kun. Jūdiszius ir turi 
savo locną bažnyczią, sziądien 
jisai yra suspendavotas. O 
ryto gal būti nuimtas nū jo 
sospensas, ir gali palikti kle
bonu naujos patapijo?!

Man ding būtu geriausei 
apie tokius svarbius dalykus 
padūti įneszimą į seimą per 
delegatus. Kitokiu budu mes 
busime visados apgauti. Sziais 
metais jau per vėlu, o ant at- 
einanezio meto ne užmirszkite 
apie tą...

S. Brooklynietis Juzapas.

Cleveland, Ohio, Lap. 
.25 95 m. Padūau 
■žinia dėl visų sąnarių 
„Susivienyjimo“, jo- 
gei pasimirė vienas 
senas „Susivienyjimo 
tL. A.“ isz szv. Jurgio

draugystės Cleveland, Ohio. 
Amžiną atilsį......

Mirė: ^Bernardas Gražulis 
22 dieną Lapkriczio 1895 m. 
turėdamas amžiaus 42 m. 9 
metai1 kaip ženotas. Paliko 
paczią sunkiose dienose, ir 5 
kūdikius siratukais. Amžina 
atilsį Bernardas Gražulis nors 
buvo ženotas < su lenkia, bet 
buvo dideliu mylėtojum lietu
vystės, ir katalikystės. Buvo 
pirmu organizatorium drau
gystės szv. Jurgio, drauge ir 
„Susiv.“ kūpos. Už kurio 
duszę sukalbėsime Visi Amži-



Lietuvininku 585
M

ną atilsį.
t S. P. Bernardas Gražulis 14 

m. kaip Amerikoje. Paeina 
isz kaimo Sziaudiniszkių, pa
rapijos Alvito, Suvalkų rėdy- 
bos. Mirė nū sukatos ant 
plauczių.

K. K. Martiszauskas
Prezidentas........

Protokolas
X Seimo 

„Soft ttlti W. 
! ' (Tąsa).

Po suraszymųi įneszimų pa- 
dūtų per įvairias „Stlsiv.“ kū
pąs ir draugystes, Seimo pre
zidentas užklausė vėla dele
gatų: ar neturi kokio naujo 
įneszimo. Neseniai pribuvęs 
kun. Kaulakis isz Philadelp- 
hi jos padavė įneszimą apie pa 
sirupinimą dėl Emigrantų na
mų dėl lietuvių keliaujanczių 
į szią žemę.

Ineszimas tapo priimtas dėl 
apsvarstymo.

Po tam buvo skaityti tele
gramai, priimti ant vardo pre
zidento ir kun. Abroroaiczio 

> dėl „Susivienyjimo“ Seimo,' o 
kuriūs ežia padūdame:

I. Telegramas isz Buffalo; 
„Kūnoszirdingiausio linkėjimo 
visiems tėvynainiams ir jų rei
kalams“.

J. Adomaitis. •
II. Isz Plymouth, Pa. Svei

kinam garbingus Seimo dele
gatus. Tegyvūja „Susivieny- 
jimas“ ant naudos brolių lie
tuvių ilgiausius metus.

Kazys Brazys 
Simas Pauksztis.

III. Isz Philadelphijos Pa. 
„Geriausios kloties linkiu 
„Susiv.“ X Seimui“. Lai 
gyvūja Lietuva!

V. Ambrozevyczius.
IV. Isz Forest City Pa. 

„Su linkėjimais dėl Seimo kū- 
nogeriausios kloties“.

Kun. J. Kuras.
V. Isz Pittstono „Brangus 

delegatai: velyjama geriausių 
nutarimų dėl labo lietuvystės.

Durbūkitės dėl Organo ,,Su
si vienyjimo. - Pittstono kūpos.

M. Klimas.
Ant G valandos vakare pa 

si baigė antra Seimo sesiją, po 
kukiai gūdotini Seimo delega
tai pirm iszsi skirstymo buvo 
užpraszyti per kun. Matulaitį 
susirinkti ant 7 į po bažnytine 
sale dėl pasibovyjimo.

SESIJA III.
Nutarimai X’Seimo ,,Susiv. 

L. Amerikoje“ laikyto 12 ir 13 
dieną Lapkriczio 1895 m. She
nandoah, Pa.

Perskaiczius ir priėmus dėl 
apsvarstymo įneszimus įvairių 
prigulinczių prie „Susiv.“ 
draugysczių ir kūpu, taipogi 
priėmus arba atmetus įneszi
mus ir rodąs įvairių Seimo 
delegatų, kada jau joks nau
jas įneežimas nebuvo pakeltas, 
Seimo prezidentas paszaukė 
Seimo sekretorių — skaityti 
punktus arba įneszimus pri- 
mtus dėl apsvarstymo.

Ką padarius buvo skaitomi
r apsvArstomi visi įneszimai 

kurie pas Seimo sekretorių už- 
raszyti buvo, o nuspendimas 
jų czionai pasidfida:

Punktas L Apsvarsczius į- 
neszimą 1 kas link priėmimo 
pavienių sąnarių' ir „Susiv.“ 
kūpu. Nuspręsta:

1 a) Pavienių sąnarių prie 
„Susiv. L. A.“ visai nepriimti.
?aaiszkyta. ], Neturi but pri
imami prie „Susiv.“ pavieni 
sąnariai ten kur toje pat vie
toje randasi „Susiv.“ kūpa. 
Jeigu-gi rastųsi kur sąnarių 
vietoje kur „Susiv.“ kūpos vi
sai nėra, pavieni sąnariai turi 
prigulėti prie artymiausios 
„Susiv.“ kupos.

2. Kūpą tveria mažiausiai 
5 sąnariai.

3. Vienam mieste gali but 
tiktai vieną „Susiv.“ kūpa.

Punktus II. Apsvarsczius į- 
neszįmą 2jipie įsteigimą „Su
sivienyjimo“ organo.

Nuspręsta.
a) Įsteigti locną „Susiv.“ 

organą, kurio redaktorium 
bus pats „Susiv.“ prezidentas.

Spaudysią prie vienos isz lie- 
tuviszkų sulygsziol esanczių 
spautuvių vieną kartą ant mė
nesio. Iszrinkimas spaustuvės 
atidėtas centraliszkam komi
tetui. „Susivienyjimo“ kasz- 
tais ir bus dalinamas kiekvie
nam „Susiv.“ sąnariui uždykąų

Punktas III. Apsvarsczius 
įneszimą treczią apie užmokes
tį „Susiv.“' sekretoriui nu
spręsta užmokėti „Susiv.“ se- 
kret. Naujokaicziui 25 dole
rius „Susiv.“ kasos.

Punktas IV, Apsvarsczius 
IV ir V įneszimą kas link isz- 
mokėjimo posmertinės prigu- 
lintiems prie „Susiv.“ sąna
riams.

Nuspręsta a) Budas kalėk - 
tavojimo posmertinės liekasi 
tas pats.

b) Kūpa n etų r siųsti po- 
smertinės pakol nesukalekta- 
vos nū visų sąnarių.

c) Mokestis posmertinės ro- 
kūjasi 3 mėnesiai nū apgarsi
nimo „Susiv.“ organe.

, Punktas V. a) Pilnu „Su
siv.“ sąnariu rokūjasi sąnarys 
kurs nemažiau per G mėnesius 
prigulėjo prie „Susiv.“.

b) Sąnarys prisiraszęs antrą 
pusmetį moka 25 centus įsto
jimo, o nū Naujų metų 50 c.

c) Prigulintiejie prie „Su
sivienyjimo“ sąnariai užsimo
ka metinę Sausio mėnesyje.

Punktas VI. Kaip,suvartoti 
„Susiv.“ kasą. Kasa kaip ir 
sulygsziol liekasi pas „Susiv.“ 
kasierių, kurs vienas naudoja
si jos procentais.

Ant 12 valandos pietų 13 
Lapriczio tapė užbaigta.

Kun. V. Matulaitis. t

Seimo seki etorius.

Praneszimas.
Jeigu paraszius ir iszdruka 

vos, o kad ne bus kam iszda- 
lyti, tai maža nauda. Masko
liai pajutę tą dalyką, ėmė pl a 
tintojus gaudįti ii- daugybę jų 
sugavę sukiszo į kalėjimą; ki
ti jau po pusę metų suvirszum 
iszsėdėjo ir nėra žinios, kas su 

jeis pasidarys. Tūmi Masko
liai mus dabar smarkei pra
lenkė ir skaudulingai sužeidė. 
Raszyti, drukavoti, platinti ir 
skaityti knįgas ir laikraszczius 
yra labai reikalingas dalykas. 
Jo negalima sustabdyti, ir ne
sustabdys. Bet auka už jos, 
tai perdaug yra didelė; nauda 
to darbo negali tos užganėdįti, 
dėl tokio mažo pelno Norint 
Varpo 1894 m. yra gerokas 
straipsnis patai pįtas. „Judė
jimas isz apaczios“ iszrodantis, 
kad žemoji lūma pradeda su
prasti reikalą ir aktyviszkai 
prisideda prie abelno darbo, 
vienok žmogus, kuris perėjo 
sodžius yra persiliudijęs,* kad 
tas judėjimas menkas ir ne
vertas nei į skaitlių imti. Jis 
butu geras tas isz apaczios ju
dėjimas, kad tų judintojų ir 
judėtojų butų daugel, bet kad 
judintojų yra permažai o ju
dėtojų da mažiaus. Panevėžio 
apskrityje yra apie tris szim- 
tus . tuksta^czių gyventojų.'.
Vienas darbinįkas dirbęs 5 
metus, tai 5-se metūse jau 200 
skaitytojų turėjęs. Tai mat, 
vienas judintojas tris szimtus 
tukstanezių turi judėtojų; tie 
judėtojai isz 1,500 tiktai vie
nas juda, o ir tie patys dažnai' 
slėpės, kad kitas nežinotu kad 
jis skaito; ogi tas platintojas, 
nežiūrėjo, užmokės ar ne, tik 
tai davė isz rankos; bet su už
mokėjimu buvo, kad deszimta 
dalis neužimokėjo; o kitur tai 
ant 3,000 gyventojų vienas 
skaitytojas randasi. Vaszkų 
parapijo, Panevėžio apskr. 
1894 m. nei vieno skaitytoj aus 
nebuvo, o ant 4,000 yra gy
ventojų ir beveik bagoeziause 
parapija Kauno rėd. Tai ma
tyti, kad isz to apaczios judė; 
jimo maža nauda. Turbūt nū 
pat auksztosios Maskolijos ad
ministracijos yra iszdūtas pa
liepimas, kad be pavelijimo 
vyriausybės, nevalna bus, ant 
laukų, prie kelių ir namūse, 
statyti kryžių. Palicija važi
nėja pas kunįgus ir reikalau
ja pasiraszymo, kad katras ne-

i
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turės’ pavelijimo, tai tokio 
kryžiaus ne szventyti. Kunį- 
gai, vieni pasiraszo, o kiti ne- 
pasiraszo. Tai mat dabar vie
niems ir antriems blogai. Kat
rie pasiraszė, tai jau tūs mas
koliai pasižeboję laikys, jau tie 
jų rankose ;o katrie nepasiraszė, 
tai tie jų akise „neblagona- 
diožuyja“ bus. Tokeis isz- 
mislais maskoliai artinas prie 
isznaikinimo visų dievobai
mingų ir f^zventų užmanymų, 
katrie jau ml pat pradžios ka
talikystės Lietuvoje randasi.

O kunįgus Lietuvos iszban- 
do koksai katras yra, idant 
galėtų taip kaip su Unijotų 
kunįgais padaryti. Galima 
yra numirti jeigu yra už ką, 
bet smerti apturėti ir naudos 
neatneszti yra kvailas darbas. 
Taip sziądieną pas mus deda
si, katrie iszsiųsti į Maskoliją 
ir katrie uždaryti kalėj imūse, 
gyvastį ir kartu viską trotija. 
Mirsztame kaipo Kražieczei, 
o tik naudos neapturime; visi 
tie aukavimai, pasilieka, bal
sas ant pusczios szaukentis ir 
katro niekas negirdi. Bet 
tnes tą visą praeitinį perveizė
ję ir apsvarstę, dūdame rodą 
toliaus su tūmi dalyku žengti, 
iukszcziaus pasistoti ir pla- 
cziaus dirbti. Laikraszcziūse 
szio meto „Vienybės“ N. 24. 
;,Lietuvos“ N. 32 ir „Apžval
gos“ N. 13 patalpįtas prane- 
izimas busenczio terptautiszko 
bolitikiszko laikraszczio „LiĄ- 
lybė“. Tas laikrasztis rupįsis 
diplomatiszkai per Europos 
politikiszką rėdą, Russiją ant 
rokundos su Lietuva patrauk
ti ir nil Rossi j os per Europą 
atsiskyrimą ir savvaldystę pa
reikalauti. Taipogi tas laik
rasztis, ragins ir kitas tautas, 
neazanczias sunkų Rusijos 
jungą, tą dirbti. Praszome 
vientauczių katras gali szelpti 
dvasiszkai ir medegiszkai už
manymą to laikraszczio. Isz- 
leidžiamas bus Amerikoje, 
miestas ne yra paskirtas. 
Katras norės pinigų paaukau
ti, tai praszome per laikrasz-
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ežius apgarsįti. Antanas Tit
nagas paaukavo 100 r. J.urgis 
Kulis taipogi paaukavo 10.0 
r. Jūzaps Baltasis. Praszau 
redakcijos tą straipsnį patai- 
pįti į laikrasztį „Vienybę“

su gūdone Tate pate. t*

Sunaudotas piktumas
t

— Tiesą kalbi Szvil pike, 
tiesą pritarė ir kiti vaikinai.

— Na nėra geresnio daikto, 
kaip tai, jeigu Szvilpikas tie
są sako, pertarė Strukis szyp- 
telėjęs. - Ot sztai jumis gro- 
mata nū X., kuris dėl iszsiva- 
davimo reikalauja 25 rublių. 
Asz vienas, kaip žinote, gel
bėti jį negaliu. - Dėlto sudė
kime visi ant jo. - O tu Szvil- 
pike dūki visiems paveikslą 
ir pirmas padėki pinįgus. 
Kaip tai asz? - nusiminęs, 
szvengsztė užkimusiu balsu 
skupus be galo ir ne žmogisz- 
kas Szvilpikas. - Kodėl asz? - 
murmėjo, jieszkodamas galvo
je takų ir takelių dėl iszspru- 
dimo isz pastatytų jam slastų. 
- Tegul kiti pradeda.... kaip 
kiti.... Kalbėjo vis lėcziau 
ir tykiau, tai kaisdamas, tai 
baldamas.

— Na vyru ežiai pradėkite 
nesiliovė Strukis jau viens ne 
nori!

— O po kiek dėti? paklau
sė Kelniszkis imdamas pinį
gus isz masznos.

— Man rodos po tris rub
lius, - pratarė Strukis, perme
tęs akia sveczius.

— O kad tavę ir paraliail- 
neiszkentė Kuskilutė ne už
keikęs, - tai bet gi gražiai pa
daryta. Na ką daryti Szvil- 
pike krapsztykie ir tu maszną.

— Ne, asz nedėsiu - jau 
drąsiau dabar, lyg atsipeikė
jęs, tas kalbėjo.

— Ka! ka! ka! - pasileido 
ant szitu žodžių visa kompa- 
nije jūkais. •

— O kad jį it vėlniai tą 
Strukį! Bet tai jau gražiai 
Szvilpika ant lygumos iszve- 
dė, - kvatodamas kalbėjo 

Kuskilutė, - nėra kur vargszui 
nei pasikavoti... Ka!ka!ka! 
- Lysk į peczių! - tarė kreip
damasi į apjūkema - ten pe 
lenų ikvaliai pasikavoti, o jei 
gu kojos ir bus matyti*, tai nie> 
ko. Sakyk: - ne mano. Lysk, 
lysk... Ka! ka! ka! Jau tu 
nors butum tylėjęs....

— Na ko jus jūketėsi? Mig
li jete man pinįgų gaila? purk- 
sztė Szvilpikas.

— Ka! ka! ka! - vietoje at
sakymo jūkėsi studentai, ne
galėdami atsigėrėti jSzvilpiko 
kvailu padėjimu. - Gerai jie 
visi pažino bendrą. Ir tas ant 
galo nematydamas kitokio ke
lio, stvėrėsi už Szkeredelniko 
lygiai skupaus, sakydamas:

— Tegul pirma manias už
moka Szkeredelnikas savo da
li!

— IszgirdęS szitūs žodžius 
Szvilpiko Szkeredelnikas net 
nubalo isz piktumo. - Na kaip 
jam buvo ir ne pykti, i Ikszio 
laik doriszkas atsakymas gu
lėjo ant vieno Szvilpiko ir 
Szkeredelnikas pasinaudoda
mas isz to, ryžosi ne mokėti
nieko. - Dabar sztai pasijuto 
be stovys greta atsakymo. Gai
lestis ir piktumas apėmė jo 
szirdį. Jis, kuris visados tik
tai piktą darė "savo pažįsta
miem, sziądien turi iszimti pi- 
nįgą dėl gelbėjimo. Ką dary
ti? - Kelei užkirsti, - ne mo
kėti pinįgų, tai papulti į pa
dėjimą Szvilpiko; - užsitrauk
ti žodį ant viso laiko. Su ne- 
apikanta didžiausia dėlto dėb
telėjęs ant Szvilpiko, pratarė:

— Tu mislyji, jog asz toks 
kaip tu; tu mislyji, jog asz 
viena kalbu, o kita darau kaip 
tu. Mano liežiuvis ne gelum
binis, o sąžinė ne isz siūlų. 
Imkite pinįgus!

Iszgirdęs tokia kalbą Szvil
pikas lyg krūptelėjo ir stūmė 
ranka į kiszeniu jieszkodamas 
masznos.

— Ot, ,taip kūmai trauk 
maszną, - arzino Kuskilutė, 
- trauk, trauk, nebijoki, mes 
ne atimsime, o jeigu atimsime

Kr ' J_____ , _ , _ ... .... *

tai ne visus. - Bet Struki tai 
bus vis da ne visi - pratarė, 
kreipdamasis į gaspadoriu 
kambarėlio. - Ne užteks ežio- 
nai septynių rublių.

— Tai nieko. Gavau žinia, 
jog mieste Andrius. Na tai 
nū jo asz mažiau keturi u ne 
imsiu, o galas mėnesio netoli,' 
tai galima kelias dienas pagu
lėti ir be paduszkos. Už ją 
man dėdė Czistiakas dūda, už
statant visados tris rublius, ot 
ir atlikta. Bet meskime vy
ru ežiai dabar tą paiką szųeką, 
apie pinįgus. Už sveikata X. 
gerkime da po stiklą arbatos. 
Ar bus gardi nežinau - o 
karsztą vis tik bus. ..

— Ura vyrai! 'k asz tos arba
tos. - Užriko Kuskilutė, kib
damas savo stiklą artyn virdu
lio. .

Atgijo be matai vėl drau- 
giszkos kalbos, linksmumas 
jaunas vėl į savo tiesas įstojo. 
Mažos nūdėmės jaunų vyrų su 
garais arbatos per langus isz- 
lėkė. Pakilo vėl nekalti jū- 
kai linksmos pasakos. Nesu- 
taikos isžnyko. Kožnaš jau
tėsi savyje, smagumą pridėjęs 
ranką prie gero darbo. Kiek
vienas mieli jo jog ir su jūju 
taip apsieis szitie patys žmo
nės kaip su X., jeigu paslys ir 
jo koja.

Apie devinta kambarėlyje 
liko Strukis ir Iczius, apaszta- 
las lenkystės.

— Asz tyczia lieku dėl pa- 
sisznekėjimo sutamista atsilie
pė Iczius.

— Ot tai gerai ~ dabar tu
rėsime ikvaliai laiko ir laisvės. 
Sėskime.

Praslinko nū to laiko suvir
siu m 20 metų, o man rodosi 
jog sziądien matau viską. 
Geltonos sienos Kambarėlio 
ir sziądien tartum mano akise 
ir mirganti žvakės szyiesa tar-* 
turn ir sziądien drebaneziais 
taszkais tais sienas rėdo. * Isz 
reto tiktai garsesnis žodis tar
pu dviejų studentų pakyla isz 
reto žvakė aiszkiau blykstelė
ja ir vėl apsilpsta. Beosziant^
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ulyczios balsain, be trinkant 
bruko akmeni mis,dvieje jaunų 
žmonių ik vėlai nakcziai sėdi 
ir dudenasi ir rūpinasi isztyko

, apie savo tėvynę. 1
Apasztalas lenkystės iszny- 

ko; liko nū tos gadynės tik du 
broliai lietuviai.

paraszė Kudoyla.
----------- :—-----------«

fctMsk Hs M.
Isz lenkiszko verti J. K.

(Tąsa.)
Taip perėjo visa jo kelionė, 

kuri jam pasirodė amžių. 
Silpnas, be jokių spėkų jau 
negalintis nė pasijudinti, isz- 
rodė greicziau ant automato, 
ne kaip ant gyvo žmogaus.

* Jau nė mislyti negalėjo, taip 
buvo suardytas jo visas orga
nizmas. lązgirdęs vieną rytą 
jau taip seniai laukenįįb nū vi
sų žodžip „Žemė!“ ir jisai pa
budo kaip ir isz miego, bet 
taip buvo nuvargintas, kad 
sunkiai ir galva kėlėsi, o pat
sai rodos jau nepasikrutyti 
negalėjo. Surinkęs paskuti
nės savo pajiegas atsisėdo ant 
lovos, pasilsėjo truputį, . iszli- 
po isz lovos svyrūdaraas ir nu
sitverdamas iszrėpliojo ir jis 
ant virszaus. Prie giedrumo 
dienos ir jis pamatė kur tai 
toli jau ’ taip seniai nematytą 
ir beveik užmirsztą žemę. 
Tas matymas buvo paskutinių 
ir geriausiu jo vaistu. Pra
dėjo jau nesilaikydamas pa- 
svyrūti, ir sziek tieki surinkus 
visas savo mislis, pasidžiaugti 
jogei jau baigėsi ta taip nū- 
bodi kelionė.

Laivas greitai yrėsi vande
nimis oceano ir kas kart žemė
vis rodos jau pati artinosi prie 
jų. Prancziszkus nenorėjo 
atkreipti savo akių nū to ma
tymo, ir rodos jam tas daug 
stiprumo pridavė. Koks-gi 
jo buvo džiaugsmas, kada jau 
laivas visai susivienyjo su 
drūta žeme! Nejausdamas 
rodos jokio silpnumo, nubėgo 
tiltu nū laivo ir dairėsi ar ne
pamatys kur kokį važiūtoją, 

kuris galėtu jį nuveszti į mies
tą. Besidairydamas sztai ir 
pamatė ežia jau stovinti važ- 
nyczia. Susznekėjas su jūm, 
vėl sugrįžo ant laivo, paėmė 
savo daiktus ir nuvažiavo į 
miestą. Neklausinėdamas 
kiek ?Hįkės už kambarį viesz- 
būtyje, liepė pakloti lovą ir 
pasidrūtinęs vakarienia, atsi
gulė ant atilsio.

Permiegojo visą dieną ir 
tiktai ant rytojaus pasibudęs, 
paszaukė tarną ir liepė atnesz- 
si jam kavos. Tarnas neilgai 
trukus atbėgo, neszdamas ran
kose ilgą priraszytą popierą. 
Pamatęs tai Prancziszkus už
klausė jo, kam jis tą popierą 
atneszė.o dėl ko kobuvo praszy- 
ta nėra? Tada tarnas labai 
gražiai linktelėjas jam pasakė, 
kad tai tas miestas, kureme 
jis sustojo yra sostapilė ir va
dinasi San Francisco, ir jau 
pas jūs toks įvedimas, kad 
kasdien butu užmokėta, kas 
prigul, o ant kitos dienos vėl 
gal imti*

Prancziszkus, pažvelgęs į 
popierą, labai nusistebėjo, ka
da pamatė, kad už viską jau 
janą pripūla 40 dol. užmokėti.

Tūjaus pamatė, kur jisai 
pakliuvo ir nenorėdamas taip 
greitai pasidūti, užklupo ant 
tarno, norėdamas jį iszguiti 
laukan. Bet tarnas nieko 
ant to nesiprieszino, tiktai pa
sakė, jeigu nenor pas jūs dau
giau but, tai tegul užsimoka 
ką kaltas ir pasijieszko kitur 
sav vietos. Prancziszkus, ma- 
tydamas( kad nieko isz to ne
bus, metė ant stalo tūs 40 dol. 
ir paėmęs savo daiktus norėjo 
jau iszeiti, bet tarnas jam pa
sakė, kad da szitą dieną iki 
vakarui jam priklauso kam
barėlis ir gal palikti savo 
daiktus. Iszėjus isz vieszbu- 
ežio kas kart piktumas jo au
go auksztyn, užmirszio jau ir 
apie pusryczius, tiktai patsai 
nežinodamas nė kur, nė ko ji
sai jieszko lėkė pakniopstoms 
per gatves. . Niekados jam 
neužėjo ant mislies, kad tai 

taip galėtu jau> nežmoniszkai 
su jūm apsieiti. Jau dabar 
pradėjo ir apie savo pinįgus 
apsimąstūti.. . J Jau dabar 
ir tėviszkės da labjau pagailo; 
ten kur turėjo sav ramų kam
pelį, kur visko buvo perpilnai, 
kur linksmai but galėjas sav 
gyventi, jau dabar viskas tas 
numirė dėl jo, nesugrįžsz jau 
niekados. Ilgai da mažu but 
kvaitulevęs po miestą, bet 
kaip kad jam rodos kas akis 
patraukė augsztyn ir tūm tar
pu pamatė paraszą ant vienų 
namų: „vieszbutis“. Kaipo isz 
sapno pasibudęs, atsiminė kad 
da jisai nevalgęs. Greitai į 
sprūdo per duris ir paklausė, 
ar daug reikės už visą dieną, 
su valgiu ir nakvyne?

Parodė jam kambarėlį da 
mažesnį, ir prastesnį nekaip 
kur jis pirma buvo apsigyve
nęs ir patsai valdytojas to na
mo, primerkęs vieną akį ir 
galvą pakreipęs pasakė jam, 
kad už tą kambarėlį sykiu su 
pusrycziais, pietumis ir vaka
rienia, tiktai szeszesdeszimtis 
dol. užmokėsęs. Iszgirdęs tai 
Prancziszkus nežinojo jau nė 
ką jam atsakyti. Valdonas 
vieszbuczio, patėmyjas jo tokį 
nusistebėjimą, pasakė kad tai 
da visai maža prekė, ba sako: 
„mus kraszte tai viskas labai 
didelius pinįgus traukė, ir 
pergyvenims daug reikalauja, 
bet jeigu tamistai nepatinka, 
tai gali da toliau į miestą pa- 
simuszti, tai da brangiau už 
viską užmokėsi“.

Pykdamas Prancziszkus ant 
savęs ir visų tų lupikų, jau 
sprūdo per duris, kaip iszgir- 
do kad jį jau jūkavodami 
szaukėsi atgal.

Nenorėdamas klausyti jų 
žodžių pasiskubino ant gatvės 
ir sutikęs ten žmogų pasiklau
sė jo ar nežino kur kitur kokio 
taip gero vieszbuczio?

„O! tūjaus asz tamistai pa
rodysiu“ atsakė tasai, praszau 
eiti su manim drauge. Pran
cziszkus prasidžiugęs, kad jau 
tik mažu gaus daug pigiaus, 

pasiskubino su jūm. Nenuėjo 
ir deszimtį žingsnių kaip atve
dęs jį pas duris liepė jam pas- 
karabyti. Prancziszkui pas
kambinus atbėgo tarnas ir ati
darė duris. Jau buvo bežen
gęs augsztyn trepais, kaip jo 
vadovas nutvėrė jį už rankos ir 
pareikalavo užmokęsties vieną 
dolerį. Prancziszkus da buvo 
nenorėjas jam dūti, bet pama
tęs kad gal d a kas negerai at
sitikti, įkiszo ranką į kiszenių 
ir isztraukęs dolerį drėbė jam.

„Ak! kas tai per brangu
mas tam kraszte, susz.uko 
Prancziszkus, isztikro jeigu 
asz ilgai negausiu sav aukso, 
tai neilgai man teks pinįgų!“

Su dideliu skausmu szirdyje 
įėjo į vidų ir užsiminė apie 
pergyvenimą už vieną parą su 
valgiu, bet iszgirdęs da augsz- 
tesnius pinįgus, pasiskubino ir 
czion laukan. Perėjas da per 
kelis namus, pamate, kad jam 
tikrą teisybę pasakė tas tar
nas; užsigėdęs kiūtino atgal į 
pirmutinę vietą. Jau buvo 
po įlietų, kada Prancziszkus 
sugrįžo ir papraszė atneszti 
jam pusryczius. Laike pus- 
ryczių Prancziszkus įsiszneko 
su tarnu vieszbuczio apie savo 
reikalą. „Asz nežinau gerai 
apie tą viską; bet jeigu tamis- 
ta nori, tai gali dasižinoti nū 
tam tikrų faktorių, jų yra 
daug, yra ir apgavikų, bet asz 
tamistai parodysiu gerą žmo
gų kuris nors ir nepigei. bet 
viską gerai ir be apgavimo 
iszpasakos ir dūs užkurias ži
nias apie tas kasyklas. Da nė 
vienas nesiskundė ant jo, ku
riems tiktai jis parodė kelią.

Norėdamas greicziau apie 
viską dasižinoti, paliepė pa- 
szaukti tą faktorių. Atėjus 
jam, pirmiausei Prancziszkus 
užklausė, ar daug jisai reika- 
lauja už privedimus.

„Visi su kuriais' asz turėjau 
reikalą, mokėdavo man po de- 
szimtį dolerių ant dienos, bet 
kaip tamista da czion pirmą 
syk esi ir visai nieko nenuma
nai apie szitą krasztą, tai dūsi
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po dvideszimts dolerių man 
ant dienos, Asz, kaip tamista 
dabar matii ir kaip toliau pa
matysi neesi u koks apgavikas, 
bet,nenorėdama^ idant ta mietą 
turėtum prapulti szitam krasz- 
te, pasistengsiu geriau viską 
darodyti kaip kitiems ir dėlto 
man tainista daugiau už tai 
turėsi užmokėti“. Iszgirdęs 
tai Prancziszkus visai rankas 
nuleido. Tiek da jam reikėjo 
ant visko palikti, o kada da 
sulauks tos diėnos, kad jau 
galės patsai kiek tiktai norės 
prisirinkti aukso, tai da labai 
toli tas viskas. Bet jau da
bar nebuvo ant ko sustoti kad 
prasidėjo tai jau reik ir pa
baigti. Sutiko ant to, kaip 
faktoriui reikalavo.

„Bet ar daug dienų reiks 
man laukti“ ? paklausė Pran
cziszkus. — „Tikrai negaliu 
pasakyti, ale nedaugiau kaip 
ketures dienas, atsakė fakto
rius. „Bet turiu eu tamista 
padaryti sutartuves, kad pas 
kitą kartais nenueitum, tai 
tegul tamista man iszmokės už 
dvi dienas, o kitus toliaus“.

— „O! to tai jau negaliu 
padaryti“, atsakė Pranczisz- 
kua.

— „Na, ale tai visgi tamista 
turi man dūti sziek tiek ant 
rankos, asz kitaip visai neno
riu nė užsidėti su tamista“. 
,,Jau manę viens nuskuto, tai 
kitam nepasidūsiu“ atkartojo 
Prancziszkus.

— „Ot, patsai valdytojas 
vieszbuczio gal užsiranezyti už 
manę atsakė faktorius.

Sutarę ant to, nuėjo pas jį 
ir ten Prancziszkus įdavė ant 
rankos faktoriui. Jau dabar 
faktorius jį nė arit valandėlės 
nepaliko, ir pasakojo kaip ap
sieiti ir ko reik. • Pirmiausei
nuėją nusipirko:1 špatų, kūjų, 
kirvių, krepszių skurinių ir 
kitokių niekniekių, reikalingų 
dėl to darbo. v iskas tas taip
gi nemažus pinigus isztraukė. 
Paskui faktorių? nusivedė jį 
pas pardaviką mulų ir ežia 
Prancziszkus pasirinkęs isz jų 

porą sav nusipirko, kad but 
ant ko sziek tiek maisto pa
imti ant taip tolymo kelio, ir 
atgal einant auksą paimti su 
savim ant jų. Maisto paimta 
buvo ant keliolika dienų, o 
taipgi nusipirko ir porą szau- 
dyklių, kad pasibaigus mais
tui but galima pasiszauti ten 
esanezių paukszc'zių ir lauki
nių gyvulių. Viską tą parsi
kraustė į vieszbutį, kur tūm 
laik apsigyveno. „Viskas jau 
dabar yra, bet kur asz gausiu 
darbinįkų?“

— Nesirupįkl asz tav pri
statysiu, atsakė faktorius, bet 
turiu tamistai pasakyti, kad jų 
daug nė nereikia, užtenka ir 
vieno, kuris gal padėti tav 
prikrauti tūs krepszius“.

(Toliaus bus).

Margumynai.
— Žvėriszkumai maskolių 

kariumenės. Isz Gruszevo, 
ulanas treczio pulko, atbėgo į 
Jaraslovą ir nuėjas į rasztiny- 
ežią to pulko, pasisakė, kad 
suskaudėjus jam koją, negalė 
jo atlikt savo tarnystą; už tai 
taip baisei buvo spaudžemas 
nū kapralo, kad jau daugiau 
negalėjo isztesėti ir turėjo pa
bėgti. Ulanas praszė pervest 
jį ar į kitą eskadroną ar į pėk- 
sztinįkus. Isz Jaroslavo davė 
žinią į Gruszevą, kad anie pa
imtų pabėgusį. Isz 
iszsiuntė tą patį 
Szczebialką, kuris 
kankino. Kapralas, 
ulaną, parsivežė jį geležinkeliu 
į Liubaczevą. Jau važiūjant 
prie visų pasažierų, baudė jį 
kapralas ir tvirtino kad nepar- 
veszias jį į vietą gyva. Liu- 
bacziave laukė jūdviejų kitas 
ulanas su pora arklių ir veži
mu, ant kurio norėjo paimti 
szlubūjentį ulaną. Bet kap
ralas nepasodino ' jį į vežimą, 
tiktai suriszęs rankas į užpa
kalį; trumpu szniureliu priri- 
szo jį prie savo arklio taip, 
kad arklys, bėgdamas kilnojo 
jį nū žemės. Pririszęs taip ir 

Gruszevo 
kapralą 

tą ui aną 
paėmęs

užsėdęs ant arklio kapralas 
pasakė: ,,bėgsi kaip szū, pakol 
nepastipsi“. Czion ėsantiejie 
žmonės ir anas ulanas praszė, 
kad pasiliautu taip kankinęs, 
bet kapralas pagrūmojo ant 
anų szoble ir visai neklatisė 
h-

Tūjaus kaip tiktai iszjojo 
nū stacijos, pamuszė savo ark* 
lį ir taip turėjo vargszas ula
nas sekt’ paskui jį. Netoli 
miestelio, apsistojo karezemo- 
je pas kokį ten Mecgrebą. 
Arklį paliepė pastatyti į tvar
tą ir pabėgėlį pririszti prie 
rindos. Pati karezemoriaus, 
pamaeziusi tokiam padėjime 
žmogų, visą apdrapstytą pur
vais, ir, negalintį^nė sav veido 
apsitryti, pradėjo verkti. At
ėjo tada kaparalas ir klausė 
dėlko ji verkė. Kada ta pa
sakė priežastį savo verksmo ir 
praszė idant kapralas jį paleis
tų, tai tas nenorėjo. Gailin
ga moteriszkė pasiūlė jam 1 
rub. pinigų, kad iszpildytų jos 
praszymą. Kapralas paėmęs 
pinįgus paleido jį ant valan
dėlės, bet vėl paskui pririszo, 
davęs jam truputį pieno atsi
gerti. Iszjodamas isz czion 
vėla jį taip vilko. Ulanas 
stengėsi, kaip galėdamas, bet 
ant galo, spėkų netekus, par
krito ir vilkosi, daužomas ir 
draskomas asztreis akmenimis. 
Pamatęs, 
paskui jį žmogų, pasibaidė ir 
numetęs kapralą leidosi per 
laukus. Arkliui bėgant szniu- 
ras nutruko ir ulanas pasiliko 
tarp akmenų. Iszsiųsti isz 
Gruszevo pajieszkotojai, rado 
jį negyvu, su perskelta galva 
ir sulaužįta ranka. - Už tokį 
darbą kapralas likosi suimtas 
ir pasodintas į kalėjįmą. Žmo
nės kurie matė jojentį kapra
lą, liudijo, kad jau nelaimin
gas ulanas buvo negyvas d a 
jojant kapralui, tiktai jis ty- 
ežia nuszoko nū arklio ir pa
rodė kad arklys pasibaidė, 
kad tūm namažint savo nusi
dėjimą.

velkantis!

— San. Jose, C ai. Pereitą 
sąvaitę astronomas Perrin, pa
matė nauje kometa, kuri su 
dideliu greitumu artinasi prie < 
žemės. Aitkin czionyksztis 
profesorius austronomijos, 
atydžei seka paskui tą da 
giszką svetį. Pagal nutėtfri- 
jimą Aitkino, tai ūdega tos 
kometos didinasi kas dieaa 
ant milijono mylių. Nuėmus 
potografiją nū jos, pasirodė 
kad matoma ūdega gal turėti 
maxsimum (jmažiausiai) 
milijonų mylių.

— žmogus su geležine skū
ra. Vienoje pasirodė savę 
tūlas žmogus Rhanin isz Cei- 
lonu (Syngalczikas) turintis 
20 metų. Nėjoki asztrurnai 
beje: peilio, durtuvo, vinies ir 
t. p. nė jokios žymės nepalie
ka ant jo geležinės skuros. 
Dėl patvirtinimo to, jisai prie 
visų akių vaiksztinėjo basas 
ant vinių asztrumais į virszun 
kaip ant lygios žemės. Su 
užrisztymis akimis ir su liam- 
pa prie kaktos, vaiksztinėja 
kopėcziomis, kurių virbalai; / 
prikalinėti smarkiauseis asz
trumais. Gula į lovą iszklo- 
tą szarvais ir puginolais asz
trumais į virszų, ant jo kru
tinės atsistoję kitas .vyras su 
kopėczioiūis ant peczių, o ant ' 
tų kopėczių lipinėja kiti du 
žmonės ir po to viso sunkumo 
nepalieka jokio pažeidimo ant 
jo skuros, apart įspaudų.

Gydytojai Vienos, profeso
riai Mosetig, Benedikt ir kiti 
žiūrinėjo jį ir labai dyvijosi 
isz to.

— Statystika patžudystės.1
Tūlas gydytojas isz Berly

no, užsiimantis priežasczia, nū 
ko paeina patžudystė, po kiek 
laiko savo praktikos daėjo iki 
tam, kad pamatė, jogei tikėji
mas R. Katalikiszkas yra di
džiausiu prieszinįku to, ir ma
žiau atsitaiko tokių nelaimių 

rokavimą, pasirodė kad ant 
100,000 ypatų provincijoje



žiau ar daugiau apie 100,000 
katalikų. Nepriklausanczių 
prie parapijų skaito apie.61,- 
000, ir kariumenėje tarnauja 
150,000 katalikų.

6 
I

Lietuvininku
Poznanians, kur tarp visūme- 
nės gyventoji^ yra nū 70 iki 
89 procent. katalikų, atsitinka 
į 2 metus tiktai 3 toki patžu- 
džei. Kitose provincijose, 
kur taipgi daugumas gyvento
jų yra katalikai, kaip ve: Tre- 

. , viske, Akvizgranske Opolske 
Kolonske ir Sigmaringe ant 
100,000 pripūla nū 8 iki 9 at
sitikimų. Kur tiktai katalikų 
daug mažiau ne kaip protesto^ 
nų, tai ten daug daugiau pri- 
pūla patžudžių. Berlyne, kur 
katalikų tiktai 19 proc., pri- 

5 pūla ant 100,000 ypatų iki 
i 4 26 atsitikimų. Kitose gi pro

vincijose, kur da mažiau yra 
katalikų tarp protestonų, pat- 
žudysczių pripūla iki 39 atsi
tikimų ant metų.

— Automatas žmogaus. 
Vienas isz laikraszczių; iszei- 
nancziiį Niagaro Falls N. Y. 
danesza jogei Tonnavandoje 

kui pabrikas /’automatų žino- 
niszkų, kuriėj vaikszczios ir t. 
t. judinami elektriszka spėka.

Firma Gillie, Coddardet
V*

Comp. davė t padaryti vieną 
tokį automatin’ paleido jį ant 
gatvės m. Tonnavando.

^Iszdirbimas tų automatų da 
nedasięke dabartineme laike 
tokio gero iszmislo, da dabar 
tiktai stūmė tas nedidelį veži- 
miuką ir skraidė po miesto 
gatves.

Automatas labai linksmino 
gyventojus to miesto, ba’buvo 
aprėdytas taip kad mažai ką 
buvo galima atskirti nū gy
vo žmogaus ir lengvai stūmė 
vežimėlį, prikrautą szadken- 
ežiu- visokeis vardais muilo. 
Žingeidumas miesto ukėsų 
toks buvo didelis, kad paskui 
automatą turėjo eiti palicijan- 
tas.

Ant tolesnio laiko ketina į- 
taisyti į tūs automatus fono
grafą ir bus galima iszgirsti 
nū jų ką tiktai kas norės.

Ir ne tiktai ką galės rėkia- 
mūti visokias naujienas kas 
link medicynos, bet kaip ga

lima numanyti galės didelei 
užstoti laike visokių rinkimų, 
o kartais gal stotis dideleis 
konkurentais... kalbėtojų.isz 
profesyjos...

Jau kaip nužiūrint ant viso
kių iszmislų, tai Amerikonai 
nepoilgam laikui pradės dirb
ti ir gyvus žmonęk - isz me
džio arba geležies........

— Katalikai Maskglijoje. 
Nesenei iszėjuseme katalikisz- 
kame kalendoriuje ant 1896 
m. talpinasi žingeidus iszroka- 
vimas skaitliaus visų katalikų 
Rosijoje. Autorius pagal ru
briką komisijos iszdavymų, 
^aprokavo, kad visoje vieszpa- 
tystėje skaitlius katalikų isz- 
nesza 11,OOQlOOO ypatų, tai 
yra ant 10 žmonių kitų tikybų 
atseina vienas katalikas.

Paskyrei kožnoje isz szių 
rėdybų yra katalikų: Karalys
tėje lenk, ir liet. —6,653,604. 
Kauno rėdyboje — 1,220,000. 
Vilniaus „ — 833,255.
Gardeno „ — 368,758.
Vitebsko „ — 351,074.
Volynsko „ — 259,477.
Podolsko „ — 258,277.
Minsko ' „ — 205,273.
Kijavos^ „ — 102,667.
vKurliandsko ,, — 67,508.
Mogilevsko ,, — 48,635.

Žiemių vakarinėje dalyje 
Rosijos yra isz viso 3,026,995k.

Procentas katalikų, palygi
nant su kitoms tikyboms taip 
isznesza: Karalystėje Lietuvos 
ir lenkų ant 100 žmonių 75 
katalikai, o kitose rėdybose 
antr100 žmonių pripūla szi- 
taip; Kauno 76, Vilniaus 60, 
Vitebsko 26, Gradno 24, Vo- 
lyniaus 11, Minsko 11, Kur- 
liandsko 10, Podaliaus 10, Ki- 
javos 3 ir Mogiliavo 3. Prū
sų katalikiszkose parapijose 
ant Volgos (upės) skaito 261,- 
975 katalikus, o ant Kaukazo 
Armėnų katalikų padūda 
skaitlių ant 28,940. Apart to 
mieste Petfopylėje gyveną isz 
viso apie 46,550 katalikų, 
Maskvoje 14,122, o kitose rė
dybose Rosijos ciesorystės ma

— Szu pianistą. Kasme
tinis rudeninis prekymetis Ba- 
zylėjos pilnas yra visokių pa
rodų. Daugiausiai isz tarpo 
visų iszsidavė „Teatras žvė
rių“, o labjausei • jūkino visus 
szū, kuris su savo Kudlotomis 
kojomis, atsisėdęs pas pianą, 
kaipo^tikras muzikantas, dir
bo visokius grajus.

Dalyviems negalėjo niekaip 
patilpti į galvą ta mislis, kaip 
tai szū*galėtu taip viską isz- 
grajyti. Bet vieną dieną at
ėjo ant teatro r pora gerei užsi
traukusių czionykszczių gy
ventojų. Tū kart kaip pra
dėjo jau tas szūgrajįti, anūdu, 
nežiūrėdami ant susirinkusių
jų klausytojų, norėdami pajū- 
kyti jūs, pradėjo grūmoti ant 
to szunelio lazdomis ir ant ga
lo visai arti priėją, nuvijo aną. 
Szū, persigandęs, pasikavojo 
už saviezkių, bet pianas vis 
grajino. Veltu direktorius 
teatro traukė už szniuro, no
rėdamas apstabdyti bet nieko 
nepadarė pakol pianas nepa
baigė pradėtą.

r— Užszautas per savo duk
terų. William Mathers saliu- 
nįkas isz Archville N. Y. pa
siliko paszautas smertelnai per 
savo 14 metų dukterę, Oną. 
Jau per ilgą laiką tasai pradė
jo nekaip apsieiti su paezia ir 
duktere ir tankei pasigėręs, 
baugydavo, kad užmuszęs. 
Taip buvo ir 26 dieną, pereito 
mėnesio. Bet jau dabar tik
rai norėjo užmuszti savo pa- 
ežią, ii* paėmęs kirvį, pradėjo 
kėsytis ant anos. PaiXaczius 
tai jo duktė, Ona, paėmė nū 
stalo revolverį ir iszs/ovus ke
turis kartus, paguldė savo tė
vą. Ponas Mathers visai jau 
arti smerties. Užmuszikė da 
nepaimta.

Praneszimas. '
• Praneszame visiems Bro
liams,.prigulintiems prie musų 
garbingo „Liet. Susiv. Am.“, 
kad iki naujų metų užsimokė
tu visas užsilikusias į „Susiv.“ 
kasą skolas, nės kitaip, neuž
simokėjusi us pilnai, nū naujų 
metų, mes busime priversti isz- 
braukti isz „Susiv.“ knįgų.
• Pinįgus ir vardus reikia 
siųsti ant vardo kasieriaus Jū- 
zo Miliaucko, Mahanoy City.

Pereitūse metūse, nū Seimo 
Scrantone iki ežiam seimui 
buvo iszviso 6 (szeszios) Pos- 
inertinės; isz tų dvi priesz 
naujus metus, o keturios po 
naujų metų, už kurias kiekvie
nas privalo užsimokėti.

Su gūd. Central. Komitetas.
Raszykitės Broliai lietuviai 

prie „Susivienyjimo“ nū Nau
jų metų prisirasziusiejie gaus 
uždyką laikrasztį.

Vardus naujai prisirasziu- 
siųjų sykiu su pinįgais reikia 
siųsti pas kasierių.

Kn' J. Žilinskas.

Tėvynės atminimai.
Juk ant svieto daugel ir szalių 

visokių,
Kur saulelė aiszki, kur vargų 

nėr jokių.
Bet ir ten tam rojui ir dangaus 

linksmybės,
Szi rd į mano spaudžia sopulių 

daugybės.
Kad nemato akys aržūlų prie

kelio,
Apsenės stubelės, szale jos 

darželio.
Kūm gi jie taip szirdį man da

bar užgavo?
Ir ką per meilumą tu r prastu

me savo?...

Szis tas.
Tėte! mus Jonukas ėjo per 

lieptą ir vedėsi versziuką, tą 
žalmargutį, nukrito nū liepto 
tiesiok į upę ir prigėrė abudu.

O kad jį ten kur da! tokį 
verszį prigirdė! Ale kas per 
jautis butų buvęs!
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Baisi Gadyne.
IDxeixxxei-

Keturiose permainose.
Paraszyta isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų.

P ar asz#A. G.
Tiesą perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.

• (Tąsa).
Pukszta. Nekaltai pražuvo, nelaimiai žmonės, kalba 

kad už vieną nusikaltusį, Dievas koroja deszimts nekaltų, ar 
tai teisybė? nežinau, bet kad žmones už vieną kaltinįką, 
asimtą nekaltų pražudo, tai aiszkiai matome. (Imdamas nd 
stalo rasztą ir padedamas Milosziui). Perskaityk tą rasztą, 
kurs talpina liūdną naujieną.

Miloszas. (Tylomis perskaitęs rasztą, ir padėjęs aną ant 
stalo). Tikrai nepalaimi žinia, garsingiausia isz vadovų in- 
surgencijos Jablonauskis, paleidęs karumenę savo, iszsidangi- 
no į užrubežį, o ką mes veiksime?

Pukszta. Nei jokiu budu, toliaus negalime kariauti, nės 
visus kareivius savo pražudysime, ir patys „jeigu neužmusz“ 
ant kartuvių amžį pabaigsime.

Miloszas. Kad myriumi mano, iszliūsūcziau brangią tė
vynę, tai noringai paaukaucziau gyvybę, bet veltai pražūti, o 
ypacz aut kartuvių, tai visiszkai nenoriu.

Pukszta. Nėra dėl musų kitos iszeigos, kaip paleisti ka
reivius, o patiems į užrubežį iszeiti.

Miloszas. Ką kitaip veiksi, manykimės, kaip galima.
Pukszta. Kaip isztarė garsingas Julijuszas Cezaras, kau-, 

lėliai paberti, sziądien paleisime draugus musų, o patys to
liaus, j nepažįstamą svietą.

Miloszas. Gailėtinai, kaip atsisveikindami su tėvyne, 
neįstengėme iszperti kailio Maskoliams. *

Pukszta. Tą pasimėgimą, priversti esam atidėti toles
niam laikui.

REGYKLA XII.
Pukazta, Miloflzas, Angaras, Žibutis, Dolinskis, insurgentai ir Gvalda. 

(Girdėtis bėgis arklių).
Miloszas. (Klausydamasis). Tur but Angaras parjojo.
Angaras. (Už regyklės). Nuraiszioti nū arklio. (Įėjęs 

apginklūtas szoblia ir revolveriais, kareiviszkai sustojęs priesz 
Puksztą). Pagal įsakymą jūsų mylistos, Dolinskis atgaben
tas.

Pukszta. Szaunūs esi vyras Angarai, kokiu budu nusi
davė, tą viltvilį pagriebti?

Angaras. Labai lengvai jūsų mylista, patykinę jojentį, 
pagriebėm ponaitį, pririszome prie arklio, ir atgabenom.

Pukszta. Už tą viklumą, vertas esi pagyrimo.
Miloszas. Kad visi kareiviai musų, butu toki kaip An

garas, tai galėtumėm Maskolius pleszkinti.
Pukszta. (Prie Angaro). Atvesti czionai kaltinįką
Angaras. Tūjaus jūsų mylista. (Iszeina).
Pukszta. (Prie Miloszo). Dėl iszdavimo isztarmės ant 

Dolinskio, praszau pavadyti teisdarius, drauge su liudytoju 
Žibucziu.

Miloszas. Tūjaus. (Iszeina).
Pukszta. Pagal įstatymų, prigul viltvilius koroti myriu

mi, asz būdamas valdžios padarinia, priverstas esu tų įstaty
mų sergėti. Nesigailėsiu to niekverczio, kurs nesidrovėjo 
iszdūti brolį savo. (Atsisėda prie stalo). Du insurgerftai 
su nūgomis szoblėmis, drauge su Angaru įveda Dolinskį su- 
risztą). '

Dolinskis. Pone! gelbėk manę, nežinau už ką esiu su- 
risztas ir czionai atvestas?

Pukszta. Tūjaus dasižinosi.
Miloszas. Įėjęs su trimis insurgentais paženklytais teis- 

dariais, ir Žibucziu). Teisdariai ir liudytojas, atėjo.
Pukszta. Teisdariai sėskitės prie stalo. (Trys teisdariai 

sėdasi prie stalo, prie Miloszo). Tamsta, iszgutdyk apskun- 
dimą kaltinįko. 4 i

Miloszas. (Sustojęs prieszais teisdarių). Stovintis czio
nai bajoras Napaleonas.Dolinskis, nukaitytas yra užvedime 
Maskolių ant triobos Žibucžio, ir iszdavime į rankas neprie
telių, draugo musų Povilo Gvaldos. 1

Dolinskis. (Verksmingai). Susimylėkite ponai! asz 
nieko neesi u kaltas.

Pukszta. Liudytojau Žibuti! sakyk teisybę.
Žibutis. (Prieszais sustojęs). Būdamas girioje, užslėp

tas, tikrai macziau, kad (rodydamas į Dolinskį) tasai ponai
tis, atvedęs Maskolius, parodė triobą mano, ir patsai greitai 
atgal nujojo. į

Pukszta. Apkaitytas, ką gali pasakyti apgynimui savo?
Dolinskis. Pone susimylėk, asz nekaltas, Maskoliai pa

sitikę manę liepė vesti kelią dėlto priverstas drauge joti, apie 
buvimą troboje Žibucžio Gvaldos, nieko nežinojau.

Žibutis. Melūji, melūji! turėdamas kersztą ūžtą, kad 
Gvalda paveržia nū tamstos Rimszaitę, tyczįomis Maskolius 
už vedei. /

Pukszta. Kaltinįkai! ar turi kokius iszrodymus nekal
tybės savo?

Dolinskis. Apart tikro iszpažiuimo teisybės, kitų daro- 
dymų, negaliu czionai turėti. \

Pukszta. Tamstos iszpažinimas neužganėdina mumis. 
(Prie teisdarių). Teisdariai, pasakykite nūmonę savoi Pa- 
dūda popierą ir, pluksną pirmam teisdariui, kurs keletą įžo
džių paraszęs, atidūda popierą ir plunksną antram, o tasai 
paraszęs trecziam, tretysis-gi p'araszęs atidūda popierą PuksZ- 
tai). <

Pukszta. ( Paraszęs ant pbpieros žiūrėdamas į aną). Du 
teisdariai isztarė, kad Napaleoną Dolinskį nusprendžia pako
rimui, tretysis teisdaris isztarė, idant neatimant gyvybės ko
roti kaltinįką plakimu, o galutinai asz prezidentas teisdary- 
nės, pribukdamas prie nūmonės dviejų teisdarių, nusprendžiu 
Dolinskį pakorimui.

• Dolinskis. (Verksmingai). Pasigailėkite jaunystės ma
no, asz nekaltas. > ■

Pukszta. Nesigailėjei jaunystės Gvaldos, tai ir mes tavęs 
nesigailėsime. (Prie įėjusių keturių augalotų insurgentų, ap- 
ginklūtų szoblėmis ir bizūnais (žandarai tūjaus pakarkite tą 
viltvilį, ir lavoną jo užkaskite.

Dolinskis. (Pūlęs ant kelių verkdamas). Susimylėkite, 
susimylėkite! dėl malonės Dievo, susimylėkite.

Pukszta. (Prie keturių insurgentų). Pildykite pride- 
rystę savo.

Dolinskis. (Klūpodamas). Dieve, Dieve, geĮbėk manę.
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Keturi, insurgentai. (Vilkdami Dolinskį). • Nebliauk 

oželi, tūjaus ant oro stovėsi. . <
Pukszta. Angarai pridabok iszpildymą nusprendimo 

teisdarynės.
Angaras. Klausau. (Drauge su sargyba iszeina).
Pukszta. (Prie teisdarių). Tamstos galite į taborą eiti.
Trys teisdariai. (Pasiklonioję iszeina).

(Už regyklės).
Dolinskis. (Verksmingai szaukia). Dieve susimylėk 

ant manęs, Dieve! gelbėk manę.
Gvalda. Kas czion do szauksmas? kur vedate Dolinskį?
Pukszta ir Miloszas. (Klausydamasis). Tai Gvaldos 

balsas.
Angaras. Povilėli sugrįžai, Dolinskis nusprenstas pako

rimui.
Dolinskis. Pone Gvalda, gelbėk manę.
Gvalda. Užsilaikykit užsilaikykit! bėgu prie vadovo. 

(Apginklūtas szoblia ir revolveriu, greitai įeidamas). Isz- 
trukęs nū Maskolių grįžtu.

Miloszas, Sveikinam tavę, mielas Povilai.
Gvalda. (Pūlęs ant kelių priesz Puksztą). Vieszpatie! 

dovanok gyvybę Dolinskiui, kuriam kalczią asz atleidžiu, nū- 
lankiai! meldžiu, idant szviesi valanda sugrįžimo mano, ne
būtu užtemdyta myriumi to žmogaus.

Pukszta. Nors Dolinskis, již viltvilystę savo, vertas pa
korimo, bet pribukdamas praszymui tavo doras jaunikaiti, 
dovanoju gyvybę kaltinįkui, eik ir nū myriaus vartų sugrą
žink neprietelį.

Gvalda. (Greitai keldamasis, bėgdamas isz regyklės). 
Dėkui tav Vieszpatie, skubinūsi žūstantį gelbėti. (Iszbėga).

Pukszta. Įlaidus vaikinas.
(Už regyklės).

Gvalda. Sustokit sustokit, vadovas dovanojo kalczią 
Dolinskiui.

Angaras. Te gyvūja malonus vadovas. (Prie Dolins- 
kio). Pone Dolinski, traukis nū bjaurių kartuvių eikime 
padėkavoti vadovui už jo malonę, nuriszkite virvę. (Po va
landėlei, įeina Gvalda, Angaras ir Dolinskis).

Dolinskis. (Įėjęs,* kloniodamasis Pukeztai). Už mylistą 
pono, nūlankiai dėkavoju.

. Pukszta. Tamsta kaltas esi gyvybe savo, meilės prieszi- 
nįkui ponui Gvaldai.

Gvalda. (Padūdamas > ranką Dolinskiui). Užmirszią 
praeitą, bukime prieteliais.

Dolinskis. IJoriausis pone Gvalda/ dovanok nusidėjimą 
mano, o asz busiu tikru- prieteliu tamstos, ir amžinu skolinį- 
ku, dėl iszrodymo tikrumo jausmų manu su gėda iszpažįstu, 
kad) pavydėdamas apsivedirao su turtinga Elena, norėjau 
tamstą pražudyti, bet dabar neapkensdamas piktenybės mano 
pripažįstu, jogei meilės Elenos ir jos turtų, daug esi vertesnis 
už manę, dėlto laimingo susidorojimo, nūszirdžiai jums velyju.

Gvalda. (Padūdamas ranką Dolinskiui). Prietelystę 
.tamstos noringai priimu, o už gertį'linkėjimą dėkavoju.

Pukszta. Tikras iszpažinimas mažin nusidėjimą. Pra- 
szysiu poną Dolinskį, kad su lyg rytojui tabore-musų pasilik
tu, rytmetį galėsi tamsta namo grįžti.

Dolinskis. (Kloniodamasis). Linkėjimą pono iszpildy- 
siu, ir be pavelyjimo neatsitolyąiu.

Pukszta. Angarai palydėk poną Dolinskį į galutinį at- 
skirį taboro, ir įsakyk, idant pavalgydintu svetį.

Dolinskis. Pasikloniojęs, drauge su Angaru iszeina).
Miloszas. Pasakyk mums mielas Povilai, kaip ten nusi

davė isztrukti nū'Maskolių?
Gvalda. Dėkui žmoniszkumui apicierio, negavęs nei vie

no kazokiszko bizūno, buvau palaidas; todėl varomas per gi
rią nutėmyjau patogią vietą ir szokau bėgti, Maskoliai szauk- 
dami: deržite! deržite! laikykit, laikygit, pradėjo vytis ir 
szaudyti, o asz tūmi tarpu įpūlęs į tankumyną, nebėgau tie
siai, bet į szalį ir tokiu budu atsisveikinęs su Maskoliais, pa
ėmiau užslėptus po laužu ginklus, ir prie jūsų atbėgau.

Miloszas. Nėra ką sakyti, szustriai apsiliūbei.
Pukszta. Sugabus esi Povilai, ar daug buvo Maskolių?
Gvalda. Cziela rota pėstinįkų, ir penkesdeszimts kazokų.
Pukszta. Ką jie szneka apie mumis?
Gvalda. Pafikkoja kad girioje neilgai tversimės nės atė

jus žiemai, visus raetežnįkus iszgaudys.
Miloszas. Te szneka patinkamai, o mės tūmi tarpu isz- 

siskirstę, szpigą jiems parodysim.
Angaras. (Įėjęs). Palydėjęs Dolinskį įsakiau bukliai 

jį pridaboti, idant be žinios vadovo neatsitolytų.
Pukszta. Sumanus esi Angarai, iszmintingai padarei. 

Naudindamasis pragumu, noriu apie svarbų reikalą su jumis 
pasikalbėti.

Gbalda. Praszome kalbėti, klausome. (Visi artinasi 
prie Puksztos).

Pukszta. Su skausmu szirdies priverstas esiųJszpažinti, 
kad toliaus laikytis giriose, nei jokiu budu mes negalime, nės 
žiemai užszalus, ir lapams nubirus, visur girios bus permato
mos ir prieinamos, apart to stokūja mums ginklų ir szuvių, 
skaitlius musų kasdieną mažinasi netik užmusztais ir pažeis
tais, bet ir atsiskyriusiais'nū taboro, isz niekur nėra pagelbos, 
o galligi neprieteliai grūmoja mus isznaikinimu, dėlto pagal 
paveikslą kitų, prigul mums iszsiskirstyti.

Gvalda. Ak nelaimė, visi vargai musų veltai pražuvo.
Miloszas. Ką daryti brolau, kakta muro neiszgriausi.
Pukszta. Vargai ir pralietas kraujas, nežūsta dovanai, 

nės darodė gyvybę tautos musų, o ateinanczio laiko žmonės 
nepeiks mumis už nenuveikimą galingų neprietėlių, bet-už tą 
dransą ir vyriszkumą, su kuriais szokorue į kovą, pripažins 
garbę.

Angaras. Gailėtinai kad nesuspėjau, nors dvideszimts 
Maskolių nutrenkti.

Miloszas. Iszpildymą to gero noro, paliksime patoges- 
nem laikui.

Pukszta. Reikia tikėtis, kad dasižinoję apie mumis Mas
koliai, ryto arba poryt užpuls ant musų, dėlto sziądien iszlai- 
dysime žmones, naktį užkasime ginklus, o patys toliaus į svie
tą. Mes su Miloszu, negalėdami czion pasilikti, pasitrauksim 
į užrubežį, o tu Povilai, ką ketini daryti?

Gvalda. Asz galutinai pasik&lbėjęs su Elyte ir jos tė
vais, drauge su tamstomis į užrubežį danginsiūsi, kur atrasiu 
naudingą užsiėtnimą.

Pukszta, Tai puikiai, laikysimės draugystėje ir vienas 
kitą szelpsinĮi. Dabar gerai atsieina, asz pakviecziau czionai 
Rimszą su pažzia ir dukterį, tai galėsi su anais pasikalbėti.

( (Toliau bus).
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Patarles.
Vėlai susipras!, bet laiko 

nebrasi.
Vieną dieną yra motina, ki- 

tą pamotė.
Vilko nesztas ir pamestas.

♦
-------------------------- II

— Isz Chicagos. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvą 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
et Co. Velyjame visiems lie
tuviais pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus *ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardūdami 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- 
resavok taip: Kelpsch, No
reiko & Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

Knlngos 
pargabentos isz užmarės: 

' Maldų knįgos, v
Aak»o Altorius, srba Szaltinls danglszku skar- 

ba -2.00 Iki 3 OO.
Garb* Dlewuj ant auksztybės „ ,, „
Balaam Baiandėlėe 1.25c., 1.50c. lr 2.00c.
Kntnga gteamių arba Kanticzkos „ 75c.
150 Paaltna Dow Ido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno Ir naujo įstatymo auabrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ „ 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menno 4z wenczlansios Marijos Panos 30c.
Bopulej Motynos Dlewo ,, ,, 20c.
Svangelljos supnikels apdarais 1,00c.
Gywenlmaj Szwentuju, ant vfsų metą kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ ,, „ 65c.
Gyvenimas sav. Benedikto Lab<o „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.
Istoriškos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istortja^Lletavoe ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apltnkrasztla kun. Petravyczians | Vilniaus 

džtakonystėe knnlngus 1870 m. „ 5c.
Ui ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knĮgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkalsn& pat 

krikszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žlponė ,, „ 40c.
Žirgas ir valkas ,, ,, 20c.
Vytantasdldte Lietuvos kun|galksztls 30c. 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

Knįgos poetiszkos.
Šankaus Jurgis ,, „ 15c.

Vienybe

1.26c. 
10c. 
10c.
5c.

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

♦t

15C.

20C.

15C.

15C.
5. 

20c. 
15c. 
15c.
5c. 
5c. 
5c. 
5c.
5c.
56. 
5c. 
5c. 
5c.

15c.

5c.
15c.

5C.
10c.
20c.
20c.
20c.
10c.Ir

10c.
>200.

15C.

10c.
10c.

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

Vitoliorauda, pulkus poematas Isz 
senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 

Ddnolalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
Jdkaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro. Armino rasztai — eilės 
Pagir'ėnų gobtuvės — teatrallszka
Pęnas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo
Hlstorije apie grąžą Mageloną, dukterį karaliaus 

Isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 20c. 
Pajud|klme vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrtszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,,
Valkų knlngelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rasztlnjką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė
Gyvenimas Stepo Raudnoslo Ir kiti naudingi 

skaltymaj. [ketvirta dalis 
„Szlanlėntszklo Senelio"]

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Knlngadėl iszslmoklnlmo vlsasvletinėe kalbos 15c 
Apie bawimą Dlewo ' ,,
Grteszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „
Prleszauszris 
Kaip (gyti pinigus Ir turtą 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, Ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė z
Žodynas kun. M. Miežinio 
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
džloslos nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Flliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kalngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra griekas? „ ,,
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dai; su Iliustracijomis 
Garsas apie oajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl ,, 
Vadovas j dangų „ „
Prisigatavojlmas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl dusztų ,, ,,
Lletuviszkos miszloa ,, ,,
Kasdieninės Maldos

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

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

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

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

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

10c. 
5c.

■'»»

30c.

LOCNOS SPAUSTUVĖS 
Lietuvos Istorija, n&seniausių gadynių Iki 

Gediminui D, L. K., paraezyta 1850 m?

1,00.
50 ct. 
200c.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct. 
*1,00. 
20 ct.

|l,00.

25c.

10c.

30c.

Simano Daukanto. Knlnga pirma, 
gaunama už 1,50c- 

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žematczių 
paraižytas Blrnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnycalos, „
Kuropoe Istorija su žlamlaplals „
Lletuviszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko parasaė vysk.

Zemalczlų Motiejus Valančiauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A, Burba, 
Dievaitis, apysaka szloe gadynės 
Apleka Dlewo „ „ „ „
Aukso Verazls, labai puiki drama „ 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo ii^piktą augyntmą wajku
Kglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrtovimas Kauno 

plllee 1362 m., du puikus dramatai 
paraezytl Aleksandro Gužuczlo, 

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

Hlstorije isz laiko Francnzkos
„ „ vainos Afrikoj*

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

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloelawekla — — 80c.
Juozapas Kontuezewskls, arba kankinimas

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pustelnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 ct.„ „ ponawojlmo Nerono
Pujkus apraazymaj tlkrn atseikimu įsa 

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

40 ct. 
>1,00 

„ „ „ abdaryto >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ >l,oo. 
Rinalda Klnaldinas „ ,, „ >1,50 ct.
Senowes apraezymaa apie Dnktery

„ „ Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajine tnry dydeles akle 
Tykra tejeybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwleea Dlewo „ ,, ,, ,,
Tltkue Persų Karalius, ,, ,,
Užsystanawtk ant to geraj „ „
Witasir Korynna hlstorije Isz ląjko persekiojimo 

Bažnyczloa 8. per Deoklecljana 95 ct.

15 et.
55 Ct.
25 et.
50 et.

Lenk-iszkos knygos
maldų, pargabentos isz užmarės.

Weetchnlenio duszy pobožnej, zblėr naboženstw 
1 pietini z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žali i psalm6w >1,50.

Zloty Oltarz czyll zblėr naboženstvv dla chrzeė- 
cian 1 katollkėtv >1,30.

Oltarzyk czyll zb!6r nabožonstwa dla miodzležy 
katolicklej 70 c.

Wyborek naboženetwa dla miodzležy katolic
klej 50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tollckich 45 c.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main str., Pittston, Pa.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszozius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pihįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.]

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Galima gauti su prisiuntimu
szias knygas:
1. Istorija Katalikų Bažnyežios* 

Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztdja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
dd aiszkiąi lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nū jų apsisaugoti. Kasztūja. 20c,

8. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namūse ji 
butu. Kasztftja — l,50o.

pas Kun. A. Burba. Box 1058 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

Pigiausia Lietnyiszka krautuve 
visame mieste.

Galima gauti, perkant tik
tai už pinįgą:

Polka dot geriausią miltų už $1.05
Kvietinių peczėtytų miltų 
22 svąru cukriaus už 
Kumpio svarą už 
Sūdytų laszinių svarą už 
Rūkytų laszinių svarą už 

4 svarus polish sausage — 
arba 1 svarą už 

4 svarus geriausių taukų — 
arba 1 svarą už 

7 dėžes Sardines —
1 dėžę Salmon ~ , —

--------- pas —4-----
M. Bartikowsky,

252 East Market Str.,

1.00
1.00 
8 c. 
8c.
10J
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Wilkes?Barre, Pa.
4-tose duryse nft Stegmaierio 

Bravoro.

Bfii

DflTMlP Geriausias Elgin vUiWiiwi t Laikrodėlis su lenciūgėliu.
Atsiųsk ezltą apgar- 

elnlmą su savo pilnu 
vardu ir adresu o mes 
Uv prisiusime goriausi 
Elgin Laikrodė
lį su Lenciūgėliu 
dykai dėl peržiūrėjimo.

Lukoztal yra czysto 
aukso 14tos prabos, 
su primalezytu metalu 
kurie jam prideda dru- 
tybą Ir geriau iszrodo 
ne kaip už >40 laikro
dėlis . Viduriai yra ge
riausi Elgin, gvaranta- 
vojami ant 20 metų.
Lenclugėlle dailus pa- 

auke&tae ir pardavlnė- 
Ąi jamae pae dzlegorn|kus 

po >3.50. Peržiūrėk 
nuėjąs ant express offi

ce tą vieką, ir. jeigu atrasi vertu tų pln|gų, tai už. 
mokėk tą menką mimą $9.25 Ir laikrodėlis an 
lenciūgėliu bus tavo savaeczla.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill. 

15 — 1.




