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karto jau ir ne taip akyvai.

| Ogi ir sziczion atėją - ko
kias taip labai dideles geru
mas turime, ar yra nors vienas 
užganėdintas savo padėjimu. 
Nekartą teisybė ir daugiau 
užsidirba ne kaip Lietuvoje; 
bet tas uždarbis ne ant visa- 

'dos ir nevienoks. Vieną kar
tą uždirba ir daugiau, bet ne
retai reikia būti ir visai be jo
kio darbo, arba ir yra darbas, 
bet labai mažai užmokamas 
už tas sunkų darbą. Gerai 
jeigu yra užezėdyta ant tokių 

nejausime t^ viso; bet ką-gi laszirdingą ir neteisingą myrį, dienų sziek tiek bet jeigu ne
daryti, reikfa sutikti su neisz-1 Nežiūri jau tada tas plėszikas Į tur prie savias nė skatiko, tai 

kur tąsyk kreiptis? Nėra nė 
tėvelių, nė brolelių, kurie pa
gelbėtų toje nelaimėje.

Skausmai kuniszki ne po 
kuriam laikui užgydomi yra, 
bet skausmai duszios ant ilgų 
metų pasilieka savo baisume o ’ 
kartais ir.- ant viso amžiaus, 
jeigu virbus įmatoma ta liga 
ant kitu. Taip\ tai ir mums

didžiu džiaugsmu, sulaukus tų vo pažįstamų. Ramiai but 
galėta skaityti dienas savo 
amžiaus tarp savųjų ir ilgūsia 
žiemos vakarūsia pasikalbėti 
ir prisiklausyti pasakų.nū se
no tėvelio ar mocziutės apie 
senovią. Bet czion kaipo au
dra su krusza atėjo ir isznai- 
kino viską, atskirdamas bro-

Mlmiiilli, Pa., .
Artinasi jau szventė Kalė

dų, tą taip iszkilminga diena, 
diena apvaikszcziojimo užgi
mimo musų Iszganytojaus. 
Kad ir rodos netur jokios per
mainos ir didelės įtekmės mu- 
sų gyvenimia, bet visgi, arti
nantis szventei, koks tai sma
gumas kožną be vieną kriksz- 
czionį apima, nors tas links
mumas ir džiauksmas 
mas aiszkiai, bet szirdis kožno 
karsztai jauezia tai. ' Jausmas 
tas lygus yra pas kožną, ar ta
sai but turtingas, ar pavargė
lis; ar laisvai sav gyvena ar 
nors didžiausiūse vargūse. Ir 
vargdienis ir prislogintas, su
laukus dienos iszkilmingesnės 
szventės; placziau ir smagiau 
atsidusta isz visos savo kruti
nėti. Užmirszta apie savo ne- 
užvydimą |>adėjimą ir akysl^avia; nepamatysime jau visųlczion atrasti kaltę, įunkd at- 
linksmiau ir drąsiau žiba pri- saviszkių, kurie sulinksmyda- rasti teisybę tos kotos ir per
giniau laisvumu. Atsimyki- vo visą ir dūdavo snors ant sekiojimo tokio. Ne vienas
me sav^ kaip mes gyvianome trumpo laiko užmirszti apie jau pabėgias yra nū tokios dabar ant ilgo laiko pasiliks
da Lietuvoje, kaip iszsilgstan- 
ežiai laukdavome tų dienų.
Ne dėlto jau, kad 
tęs ilgesnį atsilsį 
kaip kožnas be vienas tan da- 
tyrė, tai jau jautėme kokį vi
durinį jausmą, nors kartais ir 
gana didelis rūpestis gulėdavo 
ant musų szirdies ir sloginanti 
ranka dūdavo matyti, savo

tas linksmybes, kada susirin- 
kią visi draugia, cziauszkūda- 
vai būdavo, kas ant liežuvio 
pasipina, ir vienas kitą per- 
muszdavai savo iszmislesniu 
žodžiu. Į katrą tiktai szalį 
nusikreipi visur viskas papras
tai jau pažįstama ir nė jokiai liūs nū seserų ir vaikus nū tė- 
nubudimas neturėdavo ilgos vų savo.
yieszos, kad pažemint visūme- Kaip jau ne vienas prispir- 

jiemato- niezką džiaugsmą. Negalima tas buvo per tą baidyklę, ar 
to viso surinkti apsakyti, kas pasiskirt amžiną isztrėmimą 
būdavo perleista! Jau dabar isz Tėvynės savo, arba nemie- 
nejausime tų viso; T

Jiėgamu pinlikimu laiko, su- nė ant graudingų verksmų 
engto dėl mus per ranką Vis- gimdytojų, brolių ir seserų ir 
kamatanczio. Ne viena asza- anų nužeminto praszymo, bet 

ya iszbirs isz akių, atminus tą traukia be jokios inielaszir- 
viską kas buvo perleidžiama dystės ir žmoniszko pasielgi - 
laikia tų szvenczių. Nesyk į mo. O už ką? Ar kūm pra- 
atsidust reikės pažiurėjus apie sikaltias tasai buvo? Sunku

vargus szio svieto;
Nusiszlūsto ir nusiszlūstys 

dar ne kartą taipos-gi paszla- 
pusias nū aszarų akis ir pasi- 
1 ikusiejie Lietuvoje musų bro
liai, mylimiausios sesutės ir 
pagūdoti tėveliai. Ne sykį 
paminės, dėdami kąsnį į bur
ną, tardami: ,,kasžin kur mus 
Vincuks, Jonuks, Mariuką ir 

piktumą alit kožno musų žink- lt. t., ką jie dabar veikia, ar 
nio. tur ką pavalgyt, ar tur sziokią

Negalėjome mes apvaisz- tokią kur prieglaudą; o mažu 
czioti su tokia iszkilme tų die- jau szala jų kauleliai po szal- j 

yra, ta žemele, 6 gal ir giliūse van
tai butų 

laiko. |graudu girdėt tokius jų aima
navimus.

per szven- 
turime, bet

nų, kaip sziczion galima 
bet szirdise savo drutįdavome Idenūse“ 
mislį sulaukti geresnio
Nevienas isz musų mieli bro- Inavimus. Ne bus jau ir tarp 
liai szventes tas pereitūse 1894 jų tokios linksmybės, kaip pe
ni, perleidome Lietuvoje tarp reitūsia metūsia, negreitai gal 
savo brolių, seserų ir pagūdo- užmirszti motiną savo vaike- 
tų tėvelių. O sziądien jau to- lio, nekartą gatava but savo 
Ii nū jų, dideleis plotais žemės gyvatą paaukauti, kad tiktai 
ir placziais vandenimis atskir- sugrąžyt jį ir vėl paregėt, isz- 
ti nū jų linksmo veido ir su
judi nanczių tarp saviszkų kal- 
bų. Jau per szitą szventę ne
persimainysime su anais link
smais žodeliais ir 
anų linksmo veido, perimto

trauktą isz jos rankų ..per bu- 
deliszkus nagus barbaro, pris- 
paudėjaus, kuris jau ne vieną 
yra praryjąs, o kitus iszvai- 

nematysime kias po svetimus kampus, kad 
nematyti savo gimtinės, nė sa-

Imaskoliszkos teisybėj Ipervertos szirdys baisiause Ii-
O kiek per tai reikia visko ga, — liga Tėvynės musų, ku- 

nukentėti! ne kartą jau rodos ri pjaustoma yra isz visų pu- 
bevelytum ir numirti, bet tik- šių ir isz vidaus baisiausiais 
tai ne po prisaku sziaurės puginolais. ' ■- 
meszkino. Atlėkią sziczion į Pjausto ją isz visų pusių 
Aiųeriką, renkamės ir vėl į sunkydami materijaliszką jos 
krūvas, nesusidėdami ir nesi- 
maiszydami su kitomis tauto
mis, ir czion laikas nū laiko 
minime savo Tėvynę, savo 
praeitį ir tieszyjame vienas 
kitą, ramindami visokiu budu 
ir rengdamiesi sugryžti į savo 
tėvynę, sulaukus geresnio lai
ko, apie kurį niekados neturi
me užmirszti ir pasiliauti triu- 
s^via. Daugelis teisybė yra 
ir tokių, kurie tiktai dėl pa- 
jieszkojimo sav geresnio gy
venimo isztraukė isz tėvynės. 
Bet ir sziems paskutiniams ar 
butų reikėją kur kitur jiesz- I 
koti sav geresnio pragyveni
mo, jeigu nebūt jautia sunku
mą ant to nū aukszcziausios 
valdžios? Kurį tiktai norint sižadėkinie pasirupyt apie jų 
paimsime, o kožname rasime geresnį ir laimingesnį būvį, 

sunkumą nepasigailėdami savo darbo ir 
nors isz Iprakaito., Tikrai ir jie mums

padėjimą, o isz vidaus graužia 
ją didžiausias kirminas naiky- 
damas jos senovę, tikėjimą ir 
tėvyniszką kalbą.

Kada mes paregėsime ją 
liūsą nū to visko?! O gal ant 
visados visai bus isznaikyta, 
kad jau niekados neatgimti, 

jko ne dūk Dieve nė vienam 
isz musų paregėti!..' Baisu 
apie tai pamislyt ir kitam sa
vo tokį nusiminimą ir abejo
jimą parodyti.

Siųskime dabar savo tėvy
nainiams szirdingus linkėji
mus nors per gerifs mislis, kad 
laimingai ir linksmai galėtų 
perleisti tas szventes ir nors 
trumpai pasilinksmįtų. Pri-

tą neužkentimą ir 
prispaudėjo raukos,
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siunczia savo tokius linkėji
mus. t

O lupos motinos nekartą at
kartoją nors trumpą maldelę 
prie Užtarytojaus musų ir vi
so sutvėrimo, praszydama lai
mės ir užsilaikymo nū visokių 
paojingų priepūlių. Nemažai 
jau iszliejo aszarų iszleisdama 
kožną be vieną į taip tolymą 
szalį; bet ir dabar pakol bus 
aszarų jos akise ir pakol mie
gas amžinastės ne užspaus jos 
akių, — liesis kas diena tos 
taip brangios aszaros, o isz- 
trauktos per nelabą žmogų, 
kuris tiktai per vieną savo ne- 
naudumą, o kartas tikrą tin
ginamą ir nenorėjimą apsižiu- 
rėt apie savą, užtraukė ant 
musų tokę baisą nelaimę....

— Jeigu norėsite sudėti vi
sus numerius į vieną knįgą, 
tai szitara numeryje patilpu
sią įtalpą, pridėkite isz pra
džios knįgos, numetus pirmą 
viražų kožno numerio; tokiu 
budu turėsite ant pradžios 
knįgos visą įtalpą.

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų rėdybos. 

5,Rodos pasiczėdydami ku
liam“ — girdėjau skundžiau- 
tės vieną ukinįką: — „o jau, 
žiuriu, nedaug kas ir liko kul
ti. K1 ūžtas jau beveik tusz- 
ežias ir svirne nieko nėra. 
Papyliau kruvutę miežių, apie 
keturis puskarezius, tai ir vis
kas. O pernai svirnai angsz- 
ti buvo, neturėjom kur javų! 
pilti. Szįmet ir klūnai ir 
svirnai perdideli. Kaip asz, 
tai ir visai be svirno galėczia 
apsieiti: pasikloju klojimą*) 
miežių, iszkuliu, — į svirną ir 
nėra kas pilti. Tik nesisku
binu kulti, kad ant ilgiausi 
isztesėczia...“

Ir nevienas ukinįkas galėtų 
taip skųstis. Szie metai ne 
perlaimingi ukinįkams. Yra

*) Kapsai klojimu vadina tą, kiek 
jie jarą ant syk pasikloję iszkulia. 
Ką zanavykai vadina klojimu, pas 
kapsus vadinasi grendymu.

nemažai ir tokių ukinįkų, ku
rie nė lygioms ežiais metais 
negali iszeiti ir turi dar pasis- 
kolyti pinįgų, kad sudurti ga
lą au galu. Kurie turi skolų 
ir moka palukius — o tokių 
ukinįkų yra mažių-mažiausiai 
pusė — tiems szie metai būti
nai padidįs dar skolas. Tan
kiai galima iszgirsti ukinįkus 
sakant, kad sziądien jau ber
nams daug lengviaus, kaip 
ukinįkams. Žinoma, kad tai 
yra aiszkus melas. Juk jeigu 

Į tokiam džiaugianeziamsiam 
bernų padėjimu jo locnas ber
nas pasakytų: „Dėde! pavesk 
man visą savo ūkę su visomis 
jos slogomis, asz imu ant savo 
sprando, o tu galėsi liūsai ber
nauti ir džiaugtis!“ toksai 
ukinįkas^ iszgirdęs tūs berno 
žodžius, bematant paliautų 
gyręs bernų padėjimą.

Negali labai girti ir ukinį
kų padėjimą. Kiti yra gana 
kritiszkam padėjime ir tankiai 
ne per savo kalczią. Ap
krauti iszmokėjimu dalių bro- 

|liams ir seserimis, nežino kur 
ir už ko griebtis. Vienok 
labai ir labai tankiai patys 
ukinįkaiv kalti. Pažiūrėkim, 
kiek daug yra apleistų ūkių! 
Lauką sziaip-taip apkniso, 
sziaip-taip užbarstė pasturla
kais kokių javų ir paskui 
skundžiasi gavę nė sziokius, 
nė tokius javus. Ir kad nors 
galėtų tūm iszsiteisyti, kad 
j,nežinojo“. Nė to nėra: 
kiekvienas žino, kad ant ge
rinus iszdirbto lauko ir javai 
gerinus dera. Kad kas atėjęs 
apdirbtų laukus, tai nė vienas 

i ukinįkas tokiam talkinįkui 
! nieko nesakytų, bet paežiam 
iapdirbinėti nedūda, nesakysiu 
kad tinginumas, tik kas-žin- 
įkokia neprieranga musų ūki-

Nors negalima pasigirti di
deliu skaitlium, bet vis-gi yra 
ir paveikslingų ukinįkų. To
kiu paveikslingu ukinįku 
Įima pavadįti ir Overą
Beržinbudės, Jievaravo vals- 

icziaus (Senapilės pav.). Ap-

*a-
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linkiniai ukinįkai, žiūrėdami 
į jo dailiai įžiūrėtą lauką, į di
delį sodą, neszantį nemažą pel
ną, į apžiūrėtas triobas, sako: 
„Tas Overa tai-tik ir gaspa- 
darnas!“ vienok kad tiems 
pasidaryti „gaspadarnais“, 
iems nė į galvą neužeina. 

Mato, kad Overa gerai iszeina 
su savo gaspadarnumū, nė ant 
plogų laikų nesiskundžia, bet 
patiems eiti jo pėdomis neda- 
eidžia neparangumas. Tė

vas, nė tėvo tėvas nekasė to
kių keistų, niekad neužslen- 
kanczių grovių (grabių), nė

Pažeriu valscziaas kanceliari
joje pasą ant asztūnių dienų, 
iszvežė savo serganezią paezią 
į Karaliauczius (Prusūse) gy- 
dįtis. Žmona užtruko tenais 
daug ilginus, kaip asztūnias 
dienas, t. y. kaip pasas jai da- 
leido. Žinoma yra, kad mas
koliai tokiam atsitikime bau
džia tūs, kurie ilgiaus užrube- 
žyje buvo, kaip jiems pasas 
daleidžia, taip lygiai, kaip tūs, 
kurie slapczia per rubežių^ei- 
na. Anas ukinįkas nežinojo 
to, kad jeigu jo pati par
sivežtų nū to gydįtojo, kursai 

gy^ū, liudijimą, jog ji tik
rai sirgo ir pi r minus grįžti ne
galėjo, tai jai už pasivėlinimą 
niekas nieko nesakytų. Jam 
rodėsi, kadjo pati vis turi bū
ti pabausta, jai jis kokiu hors 
budu jos neiszgelbės. Eina 
jis pas Pažeriu rasztinįką G., 
kad jam iszdūtų antrą pasz- 
portą, ant vardo jo paezios, su 
naujesne data. Žmogelis 
užsimirszo įspausti rasztinįkui 
į ranką „sznabždaneziąją“, ir 
paso negavo. Paezią jo be- 
grįžtant ant kamaros suėmė ir 
vėl paleido, tik per valscziaus 
kanceliariją pareikalavo už
mokėti Bžtrūpą. už rubežių. 
Ukinįkas J. nuneszęs užmokė
ti reikalaujamąją sztriūpą ne- 
iszkentė heiszpludęs rasztinįko 
G., kursai nedavė jam antro pa
so ir pasakė: ,,Visi jus va
gys, pradėjus nū valscziaus 
rasztinįkų iki paežiam cieso
riui!“ Rasztinįkas G. tūjaus 
suraszė protokolą ant ano ūki- 
nįko, kad jis carą vagim vadi
na. Pažeriu vaitas Ž. ilgai 
dar laikė pas savę tą protoko
lą, nedūdamas jo niekur to
linus, bet kadą rasztinįkas ap
skundė jį už tai ir žandarai 
atvažiavę pareikaluvo, turėjo 
jiems atidūti. Dabar tas 
žmoguj nė pakartas, nė paleis
tas, kaip tai sakosi. Nežino 
kūm viskas nusibaigs. Nerei
kia užmiršti, kad p^s mus 
Maskolija, ir už vieną blogą, 
žodį ant caro ar tai jūkais ar

mui žemės, kokius dabar Ove
ra vartoja, tai nė szios dienos 
ukinįkai nesiskubina pėdomis 
„gaspadarnojo“, nors labai 
aiszkiai mato naudingumą 
naujųjų padarų, sėjimo pasza- 
rinių žolių ir kasimo niekad 
neužslenkanczių grovių. Mus 
ukinįkai yra perdaug dideli 
rutinisiai, ir tai yra viena 
isz svarbesniųjų priežasezių, 
kad mus ūkės nesitobulina.

Vargas yra geriausiu mokį- 
tojum. Jo pj-ispausti ukinį
kai gal mes savo sutingusį ru- 
tinizmą. Dabar, užstojus 
sunkiems, metams, nekurie 
kraipė savo akis ant girios, 
bet prie girių neprileidžia jų 
žydai. Ukinįkai, gyvenanti 
areziaus girių turi pasikakįti 
tik tūm pelnu, kokį jiems žy
dai dūda už suvežimą malkų 
isz girios į miestą. Gali ir 
taip pareiti, kad szie nelengvi 
metai privers ukinįkus mesti 
tokį nelemtą laukų įžiurėjimą, 
koksai dabar yra ir koksai gal 
ir laikūse Abraomo buvo, o 
imtis už racijonaliszkesnio 
gaspadoriavimo. Tokiu budu 
blogi metai padarytų dauginus 
naudos, kaip geri, kurie tary
tum užmigdo ukinįkus ir tie 
miega senoviszkūse paprati 
m ūse.

Dabar pasakysiu dar porą 
žodžių apie neszvankų darbą 
Pažeriu valscziaus (Vilkavisz- 
kio pav.) rasztinįko. Ūkinį 
kas J. isz sodžiaus J. iszėmęs
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durti, kur szarka sz... nenu- 
nesza. Dabar tas ukinįkas J. 
tik dairosi, ar nepateks į Si- 
beriją. Tik tiek dar jis ra
minasi, kad ciesoriaus neiszVa-

žinoti. Dabar Niedzingėje 
nieko negirdėti apie rinkimą 
naujo starszinos: Stankevy- 
czius laimingai starezinauja, 
nės turbut jau iszmoko „pats

valnystą. Gyventojai tos sa
los jau tikrai ketina pradėti 
kariauti. Renkasi armija ir 
jau greitai prasidės maisztas. 
Kopija atsiszaukimo likosi

— Berlynas. Laikrasztis 
„Frankf urtskas“ atlaikė žinias 
isz Petropilės, daneszanczias, 
jogei didesnė dalia tenyksztės 
ir Krontsztadskos flotos gavo

gino, tik pasakė, kad visi urė- 
dnįkai vagys „iki paežiam cie
soriui“. Czia ciesorius butų 
lyg iszmestas isz vagii| skait- 
liaus....

Nū 21 dienos Lapkriczio 
(je neklystu) pradėjo pas mus 
szalti ir dabar kasdie^vis pu
sėtini szalcziai. Upės ir upe- j 
liai užszalo, bet sniego dar nė 
plūksztelis nenukrito, ir lau
kai jūdūja arba žaliūja nū ru
gių želmenio. Szalczio esti 
parycziais nū 8 iki 11 laipsnių | 
R., vidurdienije kokia 
laipsnių mažiaus.

f- Mažiulis.

vesti visus rasztinyczios reika
lus“ ...

V. Stagaras.

prisiųsta czionyksztiems vado
vams ir likosi, per jūs patvir
tinta.

— Havanna. . Vadas Ku- 
bieczių jen. Gonzales per ran
dą Ispanų tapo pripažįtas kai-

Isz Kitur.
! Suvienytos Valstijos.

J —New Yorkas. Provin- ,tinįku maiszte ir dėlto kad 
cijoje Matanzas maisztas kas- prieszinosi valdžiai su ginklu 
dien platinasi. Jen. Gomez 
ant plantatorių uždėjo kontri
buciją, o tai už tai, kad jie ga- 
nioja naujei pribuvusius, ne-

[galinczius da stot į eiles ka- 
riszkas. )

Naujei atvykęs isz Ispanijos 
jen. Ęando, likosi perstatytas 
komendaritu pirmutinio kor
puso armijos, gulinezio m. 
Santiago de Cuba, ir turinezio 
darbą rytinėje dalyje, salos 
Kubos. Jen. Pando iszsi- 
reiszkė, nėsa kada jau jen. 
Canpos taip dabar sutaisė sa- 

ukinįką Stankevyczią. vo karisAas spėkas, tai bus

Vilniaus ridyba. 
ną 2 (14) Lapkriczio į

pora

Die-
Nie-

ežią atvažiavęs posrednįkas 
(tarpinįkas) Mierzkovskbs ra
do tennis iszrinktą naują star- 
sziną, i
Nors starszina dar buvo nau- | pradėta su didesniu karszcziu 
jai rinktas, bet žmogus buvo 
isz jo jau senyvas. Kaipo 
prastas žmogus, l jis n e niokojo 
apsieiti su posrėdnįku ir nepa
tiko jam. Posrednįkas iszva- 
žiūdamas pasakė, kad ant tų 
pėdų butų iszrinktas kitas 
starszina, kursai „pats mokėtų 
vesti visus rasztinįczios reika
las“. Naujasis starszina pa
matė, kad jau czia jam ūkano- naras apie visus darbus maisz- 
ta darosi. Ką dabar czia be
darąs? Ima jisai dvi sposkas 
medaus po kelis pudus, dedasi, 
į kiszenių pinįgų ir važiūja 
pas poną posrednįką. Pos- 
rędnįkas priėmė jį meiliai. 
Apie ką jieęįu ten kalbėjosi, 
negali žinoti. Tik tiek girdė
ti; kad Stankevyczius sugrįžo 
nū posrednįko jau tik su vie
na sposka medaus. Kur dinr 
go antroji sposka — gili pas
laptis. Tai p gi ir apie tai,
kiek St. nusivežė pinįgų pas 
p. posrednįką ir kiek turėjo, 
kada nū jo grįžo — ne mums

griebtis už Kubieczių maiszti- 
nįkų. Tikisi jisai,' kad Ispa
nai sugros Kubieczius per
trauk į szeszių mėnesių. Pan- 
do didesnę viltį pad ūda slap
tai policijai, ne kaip kardui 
Ispanų; dėlto dabar gana pa- 
daugįta ta policija ir mažiau- 
siūsia miesteliūsia bus po ke
letą tokių, kurie pranesz Ispa-

tinįkų. Taipgi yra mislis 
apstatyti visas pajurias karei
viais, kad Jtūm nedūti Kubie
cziams dasigriebti isz niekur 
pagelbos. Per tai sako maisz- 
tas turės pasibaigti, netekus, 
amunicijos, maisto, naujei pri- 
bunanezių žmonių ir kitokių 
kariszkų dalykų.

iĮ 
Ateina

L— New Yorkas.
czionai žinios, kad\ tūjaus turės pradėti 
dviem pneszais. f 
jau ir ant salos Portorico kyla 
maisztas priesz Ispanus už

' karę su 
Kaip girdėti

prisaką tūmlaik pasiskubyti į 
Sevastopilę ir Nikolajevą, dėl 
susivienyjimo su Jūdmarine 
flota.

rankose, likosi apsudįtas ant 
myrio. Provincijoj a Ma tau
zas liko suszaudytas. Jene- 
rolas Gomez, vadas Kubieczių 
iszdavė proklemaciją, kurioja 
skėlbė, jogei visi judėjimai 
įgyjimo valnybės tiktai dabar! 
jau tikrai prasideda. . .

— Londonas, Depesza at
laikyta per „Associated Press“, 
ir patvirtinta paraszais dau
geliu Armėnų danesa sekanti.

Visa Armėnija skęsta ma
riose kraujo.. Pjovynės ir 
plėszimai be pertrūkio trau- 
kėši. Skaitlius užmusztųjų 
daeina iki 100.000. Pusini- 
lijonis .Ąfmėnų,' iszneszusių 
savo gyvatą,' pasislėpė giriose 
ir kalnūse, . kur maitinasi tik- 
tai szaknelėmis. Badas irI «

— Madryt. Visas ežio- szaltis pradeda rodyti tarp jų ) 
nyksztis gabinetas ministerių 
'pasirįžo padūti į dimisiją. 
Isztarmė ta bus apgarsinta 13 
Grūdžio, ant surinkimo gabi- 
neto. Kaip girdėti tai kara
lienė regentka padūs darbą 
su taisymo naujo gabi neto Ca- 
novasovui dėl Castillo.

savo stiprumą ir naikina tūs 
kaipo muses. Varde žmonys
tės ir krikszczionybės szauke- 
mės prie visų >- gelbėkit mus 
ir nedūkit mums pražūti“.

— Madryt.
szniakos tarp Ispanų rando ir 
keletos paryžiaus kapitalistų, 
apie paėmimą nfy tų kapitalo 
150 milijonų pe^ų, reikalin
gų Ispanijai dėl vedimo karės 
aut salos Kubos. f

Depeszos/ isz Havannos da- 
nesza, kad Kubiecziai degina 
namus, plantacijas cukriaus 
ir t. t. Gabinetas Ispanų at 
sisako^ū^o plano, kad isz- 
siuntinėti ant salos Kubos pa- 
gelbąZ

/ _____;

—j Havanna. Nū salos 
K u Uos kas kart vis naujos ži
nios ateina, pagal žinias isz 
Ispanijos tai sako, kad Kubie- 
cziams szlekcziau einasi, o pa
gal žinias daeinanezias isz 
szaltinių nū salos Kubos, tai 
Kubiečiams gana gerai eina
si, ir Ispanai kas kart vis nau
jės nelaimes panesza.

— Konstantinopilė. Isz- 
gąstis Galacie ir Peze, buvo * 
pakeltas per Armėną, kuris 

Prasidėjo liszszovė czion į savo prieszinį- 
ką‘

Krikszczionys, iszgirdę szu- 
vį, pamislyjo, kad vėl prasidė
jo pjdvynė ir tūjaus buvo už
daryti pabrikai ežio neesanti. 
Žinia apie tai greitai pkplito 
po visą miestą. Pilnos gatvės 
buvo bėganezių į tą vietą, kur A 
girdėtis buvo szuvis. Gala- 
cie ir Peze randasi žieminėje 
dalyje Auksinio Rago. ‘ Pi- 
lionis priemiesezio, matydami 

'žmonės bėganezius, ar taipgi 
prisidėjo prie jų, arba užsida- 
rinėjo savo namūsia.

Daugelis anglikių isz tos 
baimės paliko namus savo ir 
jieszkojo sav pagelbos anglisz- 
koje ambasadoje; pas Herber- 
tą, sekretorių ambasados ang. 
pasislėpė 50 Armėnų.

Kaip tiktai valdžia dagirdo 
apie sumiszimą, tūjaus isz- 
siuntė kareivius į rumus sul-
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Vienybe
tono. Policija ir raitanja su
statyta buvo veik ant kožnos 
gatvės. Sutaiszimas tas tęsėsi 
tiktai pora*adynų, po tam vėl 
viąkas nusiramino.

Laiszkai, gaunami isz Alep- i 
po, reiszkia, kad pjovynė 
krikszczionhi neatbūtinai 
czion tur prasidėti, jeigu isz 
laiko užrubežinės ponystės ne- 
pasirupįs sustabdyti. Į Zei- 
tun kas diena ateina nauji ka
reiviai. Turkai nor patol 
laikyti uždarę czion Armėnus, 
pakol tie nepasidūs, o pasidū- 
ti privers jūs badas. Nė jo
kių musztynių tarp apgultųjų 
ir apgulikų neatsitinka. Ar- 

^tnėnai nenor pasidūti dėl to, 
kad turkai atsikalba nū gva- 
rancijos, kad po pasidavimo 
jokio szlekto jiem nebus dary-

— Londonas. Isz Odessos 
daėjo czion žingeidinga žinia 
apie jūdmarinę f lotą Rosijos. 
Nekurie angliszki maszinistos, 
kurie randasi prie tų laivų,

dėlto taip daug yr‘ anglikų] 
maszinistų, kad maskoliai apie 
tokį darbą visai mažai ką isz- 
mano ir nenor užsiimti. Per > 
neprižiurėjimą surudyją visos 
dalys maszinėrijos laivo ir 
greitai pasigadina. Reikalin
gų pataisymų laikas nū laiko 
nedaro, o pinįgus ant to pas
kirtus pavagia maskolių urė
dnįkai prie to darbo. Ir jei
gu, kaip sako tas pats dane- 
szikas, reiktų dabar stoti į 
darbą, . tai Rosijos flota butų 
greitai panaikyta, dėl stokos 
gerų maszinistų. Rosijos flo
ta, sako tasai, yra galinga tik
tai ant popieros, bet ant prak
tikos nieko neverta.

— Londonas. Daeina ži
nios, kad turkijoje kas diena 
verezia krikszczionis prie isla
mo. Moteriszkės ir vaikai, 
kurių tėvai užmuszti jau ir 
namai sudeginti, tur pasiskirti 
sav, ar myrį nū bado, ar isla
mą priimti. Priėmusiems is- 

, lamą, tūjaus valdžia turkų isz-

dūda reikalingą pagelbą.
Karpute 60 krikszczionių 

pasikavojo - bažnyczioje nū už 
pūtusių kurdų, bet szie iszsi- 
traukė jūs isz czion ir vertė 
priimti mahometų tikybą, jei
gu katras nenorėjo tai tūjaus 
užmuszė, o katras priėmė, tai 

;tūjaus po to taipgi buvo nu- 
kankįtas.

— Konst antinopilė. Sul i
tonas iszdavė 10 d. szio mėne
sio firmaną, pavelyjenti, už- 
rubežinėms vieszpatystėms, 
užlaikymą po antrą laivą. |

Atgijo ir vėl czion paskalos, 
buk Armėnai rengia naują 
demonstraciją norėdami pri
versti užrubežines vieszpatys- 
tės padėti galą visi| tų pjovy- 
nių kokias tur nukentėti nū 
turkų tūlose provincijose Ato- 

. manskos ponystės. I
Paplito czionai paskalos,] 

[buk keletas auksztesnių api-1 
cierių, dasigirdusių, kad jūs 
priima už sąnarius nauja-tur- 
kiszkos ’ partijos, remenczios 
ant įvedimo konstitucijos, pa
remtos ant nekurit| punktų 
konstitucijos 1876 m. iszdumė 
isz Konstantinopilės nū bai
mės kalėjimo. Jų skaitliuja 
kaip mena yra ir Ismet Baka 
su Dzemi Baka, du numylėti
niai sultono.

Said Baka b. didysis vizy-I 
rius, kelios dienos priesz 
apleidimą angliszkos am^ 
basados, kur buvo užsislė
pęs isz baimės kalėjimo, pra- 
szė sultono, kad pavelytų jam 
iszsineszti isz savo kraszto, 
palikus visą savo pamiliją. 
Kokį atsakymą gavo nū sulto
no ant to savo praszymo, ne
žinoma, bet tas dalykas, kad 
Saidas apleido ambasadą ir 
sugrįžo į savo rezidenciją, dū
da dasiprotėti, kad turkiszkas 
valdytojas turėjo jau dūti jam' 

I tikrą patvirtinimo žodį, kad 
nė mažiausios skriaudos jam 
nebus padaryta. .

Isz visų krasztų Anatolijos 
daeina žinios apie pjovynės 

I Armėnu. Visoki tvirtinimai

turkiszkų urėdnįkų yra viltvi- pratimu, 
lingi, buk jau visur nul 
tos pjovynės. Daugelyje vie
tų Armėnai valkiojasi kaimas didesnius miestus,

tildytos kur iszspruka isz nagų Kurdų 
- arba Turkų, ir iszbėga į kitus 

f tai czion 
marina savę badu, ba valdžia 
jokios pagelbos jiems nedūda. 

Isz Zei tu no da nedaėjo jo
kių tikrų žinįų. Tas tiktai 
yra žinoma, kh^l visi keliai ir 
iszvaros apstatyta kareiviais 
turkiszkais.

nū kaimo, praszydami sav 
maisto. . Kurdai jūs kaipo 
laukinius žvėris gaudo ir nai
kina.

— Londonas. Laikrasztis 
Central Neva“ atlaikė tolra- 

szį isz Romos, kad jen. Bara
tieri, gubernatorius E ry trejos 
ir komendantas valakiszkos 
kariumenės, davė tolraszį 10 
dieną szio mėnesio, kad Abi- 
synczikai skaitliu ja 70,000
apgulė miestus Makallę it 
Antai. — 40.000 Abisynėzikų 
atsibastė netoli Adovy. Jen. 
Baratieri paliepė atsitraukti 
savo kareiviams isž Adovo į 
Adigrat, kur tu r prįe savęs

žinias, randas, kaip galima 
pasiskubino apie iszsiuntimą 
pagalbos jen. Baratieri.

Randas Valakų iszsiųs 
3.000 kareivių ir porą batare 
jų. Pri^plauko stovi du lai
vai, parengti ant to. Vežanti 
kariszkus daiktus, iki Masso- 
vos lidės keli kariszki laivai.

—- Konstantinopilė. N ū
pussiausalio Mažosios Azijos 
pereitose dienose, daugelis 
Kurdų atvyko į Konstantino- 
pilė. Czion pribuvę tūjaus 
pasidalino daiktais, kuriūs už
grėbė nū Armėnų. Kurdai 
gaivina viltį, kad cizion da 
apszcziau galės pasinaudoti 
laikia pakilusios pjovynės Ar
mėnų. Paskelbos jų apie vi
sokius nuplėszimus Armėnų, 
taip sujudino godulingumą 
neturczių czionykszczių turkų, 
kad tie gatavi yra kas valanda 
mestis ant rinkų dėl apiplė- 
szimo.. .

Randas kasdien daugybes 
neturczių inusulmanų gabena 
isz sostapilės į kitus mažesnius 
miestelius. Žinios daeinan- 
ežios isz tūlų provincijų, paro
do, kad plėszimai ir pjovynės 
Armėnų yra kasdieniniu pa

— Berlynas. Isz Maskvos 
atėjo czion tolraszis, kad tenai 
atrasta sutarimas ant caro Mi
kalojaus II gyvatos.... Tol
raszis tas dadeda, kad rasta 
czion dąiigelį bombų dinami
to, pask.ir v dėl nužudymo jo, 

 

namūse tų piktąmislių. Poli
cija, apart vyriszkų, suareszta-1 
voju taipgi daugelį ir mote- 
riszkių, kuriob taipgi\6ako 
prigulėjo prie partijos sutark

— Zofija. 16 d. Grūdžįo. 
Ant vakarykszczio surinkimo 
parlamento, pakėlė nekurę 
sensaciją, pasintinys Neitczo- 
vas. Apreiszkė jisai, kad 
parlamentas netiks ant davi
mo randui reikalingų pinįgų, 
o tai dėlto, kad valdžia rando 
yra dvigalvi, kaslink tikybos.

kaip sako jo tėvas bus ap- 
kriksztytas pagal stacziatikisz- 
ką tikybą, o patsai Ferdinan
das iszpažįsta katalikystę. 
Prezidentas surinkimo uždrau
dė toliau* kalbėti Neitczovui; 
tasai nepaklausė ir pasakė, 
kad tylėti jį tiktai per smurtą 
gal priversti. Prezidentas ir 
urėdnįkai randa vi, iszgirdę 
tokią jo dictum acerbum, isz- 
sineszė isz salios surinkimo, 
neatbodarfn ant szvilpavimų ir 
rėkavimų opozicijos. •

Po valandos prezidentas ir 
vėl sugrįžo ir liepė iszmesti 
Neitczovą isz salės. ' Szesze- 
tas dužų vyrų priszoko prie 
pasiuntiniojir norėjo iszmesti; 
bet tūjaus likosi užpulti per 
draugus Neitczovo, sumuszti 
ir iszmesti isz salės. Tūkartu
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kiti draugai Neitczovo paėmė 
jį ir iszvedė isz salės, parvedė 
namon. P d lo visko ant salės 
pakilo baisi (audra: kolioji- 
mama ir barnnns nebuvo pa
baigos. Prezidentas, nematy
damas jokios/naudos isz to ir 
negalint nutildyti, apskelbė 
kad jisapntsisako nū savo val
džios ir jau buvo beeinąs lau-
kan, kaip keletas pasiuntinių 
sulaikė jį ir per panevalę su
grąžino ant vietos. Po keletos 
minutų buvo atidėtas surinki
mas.

ir su tokiais bjauriais žodžiais). 
Asz viražui minėtam biznieriui, 
davęs labas dienas užkalbinau, 
ir papraszęs po stiklą alaus 
Įcalbamės, nieko pavojįgo ne
sitikėdamas.

11

Ale kurtau! nės butą ten 
susirinkusių 2 ar 3, isz isztvir
kėlių, kurie ant kampų gatvių 
sustoją aploja žmogų. Arba 
peszasi, po karczemas, ar ve- 
selijas. (Nės jų visas mokslas 
ir apszvietimas, tokia pasiel- 
gims).

Nedyvai nės to žmogaus ne
turėta szunų, tai gal jie vietoj 
szunų buvo pastatyti žmogų 
aploti?

Tai-gi mą pratarus keletą 
žodžių, * iszgirdau du ar tris 
balsus, begėdingo užsipuldinė
jimo, ant kurių nėra atsakymo 
kaip tik papeika, varde visū- 
menės. Bet ant jų užpuldinė
jimo nieko neatsakiau, kaip 
tik paklausiau, ar neturi už 
ką iszsigert! \

Tai te tav 5 ceiRusl Rasi 
jusbeatstamnos (užmokesties) 
nesitrauket.

(Adomui Kieliui) Vienam 
nėra padyvo, nės ligotas yra, 
tai gal ir ant proto silpnas?! 
Alę sziam antram ir trecziam 
(Simanaicziui ir Kairuksz- 
ežiui) isz kurių vienas net lie- 
tuviszką dūną valgo, ir drista 
užsimt ant savęs vardą isztvir- 
kėlio!

Gėda jums silpnaproeziai 
tautiecziai, jog savę pasistatot 
ant žemiausio laipsnio, ir pa
peikimą ant saVęs užsitraukėt 
ml visūmenės! Ar nebūtų 
geriau jog apverstumėt tas va
landas ant apszvietimo, ir isz- 
dailinimo savo proto? Kad 
nereiktų stovint ant kampų

— Janohavxa. Kariumenė 
Japonų greitai jau palieka 
Mandžiurijg. i. Tiktai ant 
pusiausalio Kinelio v pasiliko 
kiek daugiau Japonczikų, bet 
ir isz czion jau pasitrauks už 
kelętos sąvaiczių.

Ir isz Korėjos taipgi jau 
ketina pasitraukti Japonų ka
riumenė.

,'— Zanzibar, Aprika. Ka
ravanas susidedantis isz 1.200 
žmonių 26 dieną pereito Lap- 
kriczio likosi užpultas nakties 
laikia per įpėdinį Massiso ir 
visai isznaikytas. Su virsz 
1.000 žmonių krito nū rankos 
užpūlikų. Viražui paminėtas 
karavanas buvo ant kelio į 
Eldoma.

Isz IWotaMm tartoje
f *— Shenandoah, Pa, 15 

dieną Grūdžio 1895 m. Teko 
mą atsilankyti praėjusę sąn- 
vaitę Sbenandoah‘rį, ir nebus 
be naudos, jog ką gero, ar 
blogo nužvelgęs, pasidalysiu su 
skaitytojais „Vienybės“.

Gūdūtina Redakcija! Nepa
laikys už blogą, ir teiksis pa
tai pįti, savo garbingam. Idik- 
rasztį. Nės daug maž^į szitasv 
straipsnelis, gali but naudin
gas ir pamokinantis, tūliems 
tautiaicziamsA (O papeika ir 
sugėdinimas isztvirkėlių.)

Taigi kaip jau minėjau vir
ažui, kad atsilankiau Shenan
doah* rį praėjusę sąvaitę ir už-

įėjau pas savo draugus bei pa 
žystamus, (reike nepamirszt) 
ką gero ar blogo macziau?

Užėjau pas tūlą vertelgą, 
(biznierį), nū seinei pažysta
mą, o dar ir draugą nū seniau. 
Sztai randu geroką skaitlių, 
susirinkusių lietuvių vaikinų, 
(gal Taradaikos patrijotų? n0s 
tokias szvelnes kalbas vartoja,

gatvių, arba karczemose, ap- 
lot kožną žmogų, į vietą szu- 
nio. -

Nemaųdagu butų tokiais ^ri
kliais žodžiais atsiliept į savo 
tautieczius. Bet ką gali da
ryti kad verti yra sugėdini mo 
idant kitą kartą mandagiau 
apseitų. Ir Igėdytusi užsipult, 
taip begėdiszkai tarsi ^asam-
dytas.

Nės priežodis sako: „Kaip 
girioj* szauke taip reik atsi
liept**. Tai yra kaip užklau
sė taip reik atsakyt.

'Svetys.

— Pittsburgh, Pa. 3 G ru
džio 1895. Pittsburgh‘0 szv. 
Kazimiero, lietuviszkoje baž
nyczioje atsilaikė ketures-de- 
szimtinė Dievmaldystė. Pra
sidėjo 29 Lapkriczio o pasi
baigė 1 Grūdžio. Taipgi pri 
buvo ant tos / tai Dievmaldys- 
tės, kun. J. Kriauczunaa^isz 
Chicago Ill. ir kun. Dielinį
kaitis isz Clevelland Ohio.

Nors kun. Kriauczunas 
ūmai iszkeliavo, vos tik pirmą 
dieną pabuvęs, ba stoka laiko 
nepavelijo ilgiau but. Tan 
tai dieną po Neszparų kun. 
Kriauczunas pasakė puikų ir 
graudingą pamokslą, primįda- 
mas, jog czion atkelevę isz 
Tėvynės iszsižada savo Tėvų, 
savo kalbos, paproezių ir tikė
jimo ir t. t. Pirmą kartą isz
girdau kun. Kriauczuną sa
kant pamokslą, ale pasiliks 
ant ilgo laiko sugraųdįtose 
szirdise, žodžiai kun. Kriau- 
czuno, ir tikimės jog tolesne- 
me laike, vėl kada atsilankys 
pas mus. Kun. Kriauczunas 
su savo graudingais žodžiais 
prikels isz sunkaus miego, sa
vo Tėvynainius. Taipgi kun. 
Dielinįkaitis, klebonas lietuv. 
parap. Clevęllando Ohio turė 
jo net tris pamokslus. Suba- 
tos vakare po Neszparų pasa
kė apie apsiėjimą mus brolių 
atkelevusių į ,szį krasztą, ir 
kaip pavirsta į didelius ponus. 
Nedėlio po Ntiszių, kurios at 
siliko pusę po 10 per vietinį

kun. Sutkaitį, taip-gi kun. 
Dielinįkaitis pasakė pamokslą 
apie girtybę, o isz girtybės tas 
iszeina, jog yra pradže visokių 
noturiszkų nūpfllių ir primį- 
damas visus stonus. Laike 
pamokslo buvo pilnas Dievna- 
mis žmonių ir visi atydžiai 
klausė graudingų žodžių isz- 
tartum per kun. Dielinįkaitį;
ir taip jie vienu kartu visi 
pradėjo su balsu verkti nū žo
džių isztartų per kun. Dielinį
kaitį, o kad ir katras neverkė, 
tai galima buvo patėmyti jog 
aszaros ant kiekvieno veido 
pasirodė. Po pamokslui isz- 
ėję laukan klausė viens antro: 
„kasžin ar ir vakare bus pa
mokslas sakytas per kun. Die
linįkaitį“. Laike Niszparų 
taipgi buvo pilna bažnyczia 
žmonių ir Niszparai atsibuvo 
su asista ant užbaigimo. Kun. 
Dielinįkaitis savo gražioje isz- 
kalboje pasakė puikų pamok
slą, per ką nevienas apsiliejo 
aszaroms. Ilgą laiką pasiliks 
žodžiai szirdise Pitttsburgh‘ie- 
ežių.

Sudedame szirdingą padė- 
kavonę, tūdviem garbingiems 
kunįgams kun. Kriauczunui ir 
kun. Diėlinįkaicziui jog nepa
sigailėjo tokios kelionės, dėl 
pridavimo pagelbos savo tau- 
tiecziams. Taip-gi turime isz- 
tarti szirdingą aezių vietiniui 
klebonui kun. J. Sutkaięziui 
už rūpestingumą, ir užpraszy- 
mą tų dviejų geradėjų. Ver
ti pagyrimo giesminįkai ir 
giesminįkės, kurie per storonę 
P. J. Grajautsko, tikrai pui- 
kei giedojo laike Miszių, gies
mes sutaisytas per Mazart ant 
keturių balsų. Ir laike Nisz
parų giedojo ant keturių bal 
sų sustatytas per Rossevig.

Garbės verti giesminįkai ir 
giesminįkės už taip gražų gie
dojimą, net ant szv. Kalėdų 
p. J. Grajautskas mokina, F. 
ir B., lauksim tos .tai dienos, 
kad iszgirsti taip gražias Mi- 
szias, giedant mus lietuviszko
je bažnyczioje.

P i ttsburgi et is.
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25 Lapkriczio likosi atgra- 

jįta komedija per Pittsburg lio 
lietuvius „Pirmutinis degtinės 
varytojas“. Už ką verti pa
gyrimo aktoriai nės kožnas 
savo rolę konopuikiausiai at
liko, o ir svieto daugybė buvo 
taipgi buvo daindtos keturios 
dainos ant keturii| balsų, sus
tatytos p. J. Grajautsko, tas 
labai prisidėjo prie pagraži
nimo. DarbAkitėą Pittsbur- 
gh’iecziai ir toliaus taip nenu- 
ilstancziai.

Pittsburgh iet is,
* I ------------------------

— New Britain, Conn. 15 
d. GrAdžio 1895 m. Praneszu 
visiems broliams lietuviams gy
venantiems Connektikut, ir 
apielinkį New Englando, kad 
ant ateinanczių Naujų metų 
bus apvaikszcziojimas pasz- 
ventinimo kampinio akmes 
lietuviszkos, szv. Andriejaus 
bažnyczios, per jo mylistą vys
kupą M. Thierney isz Hard- 
pordo Conn.; ant 11 adynos 
priesz piet bus paszventinimas, 
o paroda prasidės lOį adyno- 
je. Ant parodos užpraszytos 
draugystės yra tos: szv. Kazi
miero draug. isz Waterburio, 
szv. Jurgio dr. Union Gyti, 
Conn., vietinė lietuviszka szv. 
JAzapo draug. ir lenkiszka 
szv. Mykolo. Jeigu Dievas 
d As visiems sveikatą sulaukt 
tos dienos, o labjaųsei gražų 
orą, tai tos visos aukszcziau 
minėtos draugystės galima jau 
sakyt, kad pribus. Dabar 
malonėtume labai turėt daly- 
vumą su toms jaunoms "drau
gystėms tik bėda, kad neži
nome komitetų adresų užpra- 
szyt per groma^as: tai dėlto 
primenam per laikrasztį „Vie
nybę“, ir praszome szirdingai 
visų draugysczių tų, kaipo isz 
Meredera draug. szv. Andrie
jaus, isz Hardfordo szv. Jono 
Evangelisto, isz PokonAko 
draugystę AniAlų sargų. Bu
tų labai dailu, kad broliai ne- 
patingėtumet atsilankyt pas 
mus ant minėtos dienos, nors 
nedideli burelei ėsate, vienok t 1

mums daugel pagelbėtų, ka
dangi skaitlius draugysczių 
pasididytų. Dar primenu 
broliams,'kurie turėsite akva- 
tą atvažiAt pas mus tai pra-
szom nesivėjjfckpusę po asztft-J 
nių pareiw^ttęinai isz visų 
pusių tai porankiaitsęi yra ant 
tų treinų atvažiūt. Po^ atliki
mo darbo parodos nA pirmos 
adynos po pietų prasidės ba
lius ant tos paczios Tor Hale 
Arck str. bus gėrymų ir val
gių o taipgi ir vietos dėl pa- 
szokimo, ir trauksis 
iki 12 adynai nakties. 
Apie treczią adyną po piet 
l/us grajinams dziegorėlis ant 
naudos bažnyczios tikietas 25 
c. Dabar szirdingai užpra- 
szom nors artutinius lietuvisz- 
kus godotinus klebonus kaipo 
"kun. Jaksztį isz Worch esterį 
kun. J, Gricių isz Bostono, 
Mass., kun. Servetką isz EIT- 
zabetho N. J. ir kun. Kriau- 
cziuną isz Brooklino N. Y.

Dabar primenu visiems už- 
praszyties svecziams, jeigu 
kam butų czion nesuprantama 
kas, tai žemiau padedu adresą 
ir praszau atraszyti gromatą, 
o atsakymą gausite kogrei- 
cziausei. Parapijos seki”:

Ignac. Brazauskis
•55 Glen str.
New Britain Conn.

— Elizabeth, N. J. 20 die
na GrAdžio užprąszome brolių 
lietuvių isz aplinkinės, kaipo 
tai: Newarko, Jersey City, 
New Yorko, Brooklyno, Cen- 
trevile, Perth Amboy, ir isz 
kitų vietų, kurių czion nemi
nėjau; taipogi - visų lietuvisz- 
kų kunįgų idant būtumėt taip 
geri pribūti pas mumis, ant 
paszventinimo lietuviszkos 
bažnyczios ant penktos dienos 
Sausio mėn. po Naujų metų. 
Pirmą^nedėlą’, Jo mylista vys
kupas Mykolas VVigerys lai
kys cerimoniją paszvetinimo 
bažnyczios 10 adyną isz ryto.

NAszirdžiai užprąszome 
Komitetas.

Teatras! Teatras!
O po teatrui balius Water- 

būryje Conn. 31 dieną GrA 
džio (December) tai yra pas
kutinę dieną priesz Naujus 
metus bus atgrajįtas pirmuti
nių lietuviszkas teatras Water- 
>uryje. Komedija trijose 
veiksmėse po^vardu „Amerika 
pirtyje“, po teatrui bus rodyti 
yyvi paveikslai ir bus laiko
mos • deklemacijos. Nauda 
baliaus bus apversta ant knį- 
ginyczios. Na lietuviai. Wa
terburio Conetiko ir visos ap
linkinės rinkitės ant tos isz- 
kilmingos valandos o pribu
vę nė vienas nesigraudysite. 
Pradžia ant 8 ’’valandos vaka
re. Po teatrui balius trauksis 
per visą naktį ant salės Con
cordia hall po N. 805 Bank
str. Prekė tikietų:. 
Pirmutinė Vieta 50 centų
Antva „ 35 „
Treczia •’ „ 25 „

Vyrams ir moterims visiems 
lygei. Juzas Jankautskas.

Paraszė Hyy lėnos tarnas.
(Tąsa).

III.
Žinome, kad alkogolis tai 

nAdai; matėme įvairumą nA- 
dingumo įvairių spiritų, esen
cijų ir tt.; matėme, kad alko- 
golizmas auga greta su padau
ginimu jo varymo; pasipaži
nome, kokią daro pragaisztį 
alkogolis ne tik paežiam gir- 
tAkliui, bet ir jo nekaltiems 
vaikams. Dabar pažiūrėsime 
kokiais stengėsi ir stengiasi tą 
pragaisztį, tą svieto vargą, ap- 
žebot. Tarp tų kelių isz pu
sės vyriausybės žinomi: pa
augsztinimas akezyžės ir tak
sos, sumažinimas pardavimo 
vietų. > Geteborgo ir Bergeno 
sistema, szveicariszkas parda 
vimo monopolis ir amerikisz- 
kas užgynimas vartot spiriti
nius gėry mus. •

Paauksztinimas Akczyžės 
turėjo tas pat pasekmesuwisur,

kui’ tik buvo užvestas. Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir' Ame
rikoje toks paaugsztinimas 
padidino valstijos yž'dą, bet ne 
tik ką nesumažino vartojimo
alkogolio, bet neturėjo įtek
mės nė ant yarymo spirito. 
Szis kelias, bet-gi vienas sav 
ne užtenka. Gal but, kad jei- 
ąpi sykiu butų buvę atliAsAti 
nA akezyžės taip vadinami hy- 
gijėniszki . g&rymai (vynas, 
alus, kav/a, arbata), pasekmės 
butų buvusios geresnės. Vie
nok nė ant tokio kelio negali
ma labai pasitikėt, atsimenant, 
kad daugelyje vietų Suvieny
tų Valstijų praplatiiimas 
alaus ne sumažino auganezio 
vartojimo alkogolio;

Apie sumažinimą skaitliaus 
vietų pardavimo spirito ne
daug ką galima pasakyt gero. 
Pavirszium tas kelias iszrodo 
labai geras, bet prisižiūrėjus 
areziau, užtėmysime, kad pasi
dauginimas vietų pardavimo- 
yra greieziau pasekmė, o ne 
priežastis augimo varymo ir 
vartojimo spirito. tūlose 
vietose (Szveicarijoje) patė- 
myta, kad didesnis vartojimas 
spirito ten, kur sumažintas 
skaitlius pardavimo vietų. 
Tas pat patėmyta Hollandijo- 
je, Anglijoje. Geresnės pa
sekmės pasirodo tada, jeigu 
prie siųnažinimo skaitliaus 
vietų pardavimo pridėt suma
žinimą varylno ir prižiūrėjimą, 
kad spiritas butų grynas, ge
rai prirengtas. Szitokį sujun-. 
girną minėtu keliu bandyta 
pritaikyt Szvedijoje, Norve* 
gijoje, Finlandijoje ir tūlose 
vietose Suvienytų. Valstijų 
Amerikoje. Apie tas szalis 
pasakysiu keletą žodžių.

Pirmiausiai paaiszkįsiu, kas 
tas’Getebergo arba Bergeno 
sistema. Iki 1855 varymas 
spirito Szvedijoje ir Norvegi
joje buvo visai laisvas ir kiek
vienas beveik ukinįkas turėjo 
tam tikras prietaisas varymui. 
Vienok alkogolizmas tokioje 
laisvėje neiszpasakytai prasi
platino ir. draugija pradėjo
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rugot. Tada vyriausybė pYi- 
versta buvo 1855 užgini smul
kų varymą spirito, o paliko 
tik iszvirszaus paskirtą skait
lių pabrikų, pristacziusi smar
kią nū valdžios priežiūrą. Tas 
kelias, teisybė, sumažino alko- 
goližmą kaimūse, bet miestūse 
jis liko, nės ten buvo daug 
pardavinyczių. Tūmet įsteig
ta tapo Geteborge draugystė, 
pasilikusi paskiau pavyzdžiu 
kitoms tokioms draugystėms 
Szvedijoje, Norvegijoje ir 
Finlandijoje. Tos draugystės 
iszperka patentus smulkaus 
pardavimo ir naudojasi isz to 
pirmų pirmiausiai kad suma- 
žint skaitlių pardavinyczių. 
O likusiose vietose pardavinė
ja spiritą, neimtlamos isz už
darbio nieko ant savo naudos. 
Kū geras tas kelias, nuspręst 
nesunku: pardūda geresnius, 
grynesnius gėrymus, nelabai 
smarkius (degtinė daugiausia 
40°) ir susimažina vartojimas 
per pakėlimą*1 prekių ant gėry
nių. Valstijai ežia nieko ne
kenkia, nės akczyžę i gauna isz 
pilno. Isz kitos pusės drau
gystė tokį uždarbį nįt parda
vimo sudeda į visas kasas, pat 
skirdama jį visokioms labda
ringoms institucijoms, naudin
goms žmonėms darbinįkams. 
Pasekmės6“ pasirodė gana ge
ros: nū 1871 iki 1875 Szvedi
joje kiekvienas gyventojas isz- 
gerdavo j5er metus po 5,4 lit 
rų, o 1886 iki 1890 tik po 3,4 
litrų. Norvegijoje tos skait
linės tokios: 1875-1880 m. 2,4 
litrų, o 1886-1890 m. tik 1,5 
litrų.

Peržiūrėsime dabar Szvei- 
carijos monopolį ne tik panda’- 
vimo, bet ir varymo alkogolio 
Czia ir privatiszki pakrikai 
varo spiritą valstijai. Rėkti- 
fikacija spirito yra padūta di
džiausiai priežiūrai, prekės 
spirito padidintos ir parsidū- 
da tik grynas spiritas, isz ku
rio jau pramoninįkai daro į-

isz sanitariszkos, fiskaliszkos 
ir vieszos gerovės pusių. Jau 
į antrus metus pasididino val
stijos yždas ant 374,000 f r. O 
kad deszimta dalis to eina ant 
vieszų kantonų reikalų, pri
lygstant skaitliui gyventojų, 
tai tokiu budu kasmet dideli 
pinįgai eina ant auginimo ir 
mokinimo vaikų, pagerinimo 
darbinįkams valgio, įtaisant 
pigias virtuves, ant skaitymų 
apie pragaisztį nū alkogoliz- 
mo ir tt. Net ir visi kantonai 
moka akczyžę ir tai labai ma
žą, o vietos su hygijėniszkais 
gėrymais visai nū akezyžės at- 
l-iūsūtos.y Szita sistema iszro- 
do gamCgera ir turinti Szvei
carijoje didelį populiariszku- 
mą: arjt vieszo balsavimo bu
vo 267,123 sutinkanezių prie- 
szais 138,496 nesutinkanezių.

Vienok ir szitai sistemai ga
lima szį tą užmesti: ji leidžia 
jug žmogui pasigert, tik mat 
grynai pritaisytu spiritu, o ne 
kokiomis buizomis, kaip saky
kime „Zaninėmis“ ir „Didvy- 
žinėmis“* (Suvalkų gub.). Tai 
taip, lyg žmogui, norineziam 
pąsipjaut, pasiūlytų vieton at
lipusio surūdijusio peilio ge
rai iszgalastą.

Dėlto-gi kur kas gražiau 
iszrodo sistema stataus užgini- 
mo spiritinių gėrynių, varto
jama tūlose Suvienytose Vals
tijose. Meno gubernatorius 
1851 m. visai užgynė varyt ir 
pardavinėt spiritą ir kas pasi
rodė: į kelis metus ta vaistini 
iksziol vargingiausia, tapo isz- 
syk viena isz turtingiausių. 
Į isztekliaus kasas įplaukė 
pervirsz 20 milijonų doliarų, 
kurie jug butų nuėję ant gė
rynių, jeigu nebūtų buvę už- 
ginimo.
o Gera sistema ir žinoma per 
tai sueiki įvykdinti. Dėl tos 
priežasties iksziol da tik 7 val
stijose ją įvykdinta.
./Bandomi yra keliai nubau

dimo girtūklystės per sūdą ar-
vairius gėrymus. Per septy- ba policiją (Anglija, Finlan- užklaustum mus, kas tai yra 
nis metus prisilaikymo tos sis- diįą) ir taip-gi dūda gerus meilė artymo, tai gal nežino- 
temos pasirodė gražus vaisiai (vaisius sumažinime skaitliaus' tume, nės to dalyko mums

nieks neaiszkina, o su alkogo- 
liiT7j>es pssipažįstame nū ma
žų dienų, nūlat jį mums aisz- 
kiną visi ir visur — tai kur gi 
nežinosi, kas jis.

Kūdikis, atėjęs ant ’ svieto 
ir sutiktas skambėjimu stikle
lių, vos spėjo paugt, vos pra
dėjo dairytis aplinkui, gaudyt 
naujus da savo akimis daig- 
tus, rinkt įspūdžius — tarpe 
pirmiausiai užtėmijamų daly
kų mato girtūkliaujanezius 
tėvus, pažįstamus, visokius 
dvasiszkus ir nedvasiszkus 
mokintojus, ir pats gauna pa
ragaut alkogolio. Taip deda
si ir toliau, ik vaikas ne užaugs.

Suprantama, kad tas vaikas 
užaugęs iki pilnų metų, jeigu 
dėl kokių nors priežasezių ir 
nepripras prie alkogolio t. y. 
ne taps girtūklių, tai vis gi 
vartojimą alkogolio laikys per 
paprotį, paliktą tėvų ir dėlto 
ne peiktiną, vertą prideranezio 
pagerbimo. Alkogolis yra 
labai įsiszaknėjęs Lietuvoje, 
d ai y k ūse doros užvadūja ge
rus žmogaus darbus, o bažny- 
ežią taip suriszo su karezema, 
kad viena be kitos jau nė ap- 
siet negal. Alkogolizmas 
vieszpatauja Lietuvoje visose 
savo formose su visomis pa
sekmėmis. Kriksztynos, szer- 
mens, vestuvės ir t. t. o ypacz 
visoki bažnytiniai atlaidai, ga
li dūti geriausią tam paveiks
ią.

Kas vienok įstabiausia, kad 
suimant proporcijonaliszkai, 
moralist ai, iszmėti n ėj an tiej ie 
žmonėms girtūklystę, mokin
tojai, iszkeikiantiejie alkogolį 
priesz žmones, siulantiejie už 
jį peklos smalą ir kitokius 
smagumus, iszgeria alkogolio 
daugiau už tūs, kurie priver
sti yrą klausyt anų pamokslų, 
užmėtinėji mų ir bauginimų. 
Toks dalykų stovis gerai pa- 
aiszkina, dėl ko tie visi pamo
kinimai ir bauginimai neturi 
nė kokios vertės, nė kokių ge-

girtūklių.
Prie kelių sumažinimo ai- 

kogolizmo priguli žinoma, pla
tinimas vietų su nekaltais gė- 
rymais, apszvietimas žmonių 
ir mokinimas vaikų toje pa
kraipoje — visi keliai labai 
naudjjjgi ir gražus.

O vienok nė vienas kelias 
skyrium, nei visi keliai suimti 
į vieną neapmalszins alkogo- 
lizmo, jeigu patys draugijos 
sąnariai ne prilaikys jų, ne
pridės į pagelbą savo ranką. 
Tai sztai dėl ko kovoje su al- 
kogolizmu taip rimtą vietą už
ima blaivystės draugystės. 
Ką apie tas draugystes, tai 
patirta praktikoje sztai kas: 
visos draugystės, kurių sąna
riai buvo pasižadėję tiktai 
mažai gert, nepasisekė ir tu
rėjo į greitą laiką mirt. O 
tos draugystės kurių sąnariai 
visai iszsižada spiritinių gėry
nių, visos gražiai auga ir pla
tinasi. .Žinoma, jog susieida
mi su gundytoju greieziau su- 
sigundysime, v nekaip visai su 
jū nesimatydami. Patėmyta 
taip-gi, kad geriausi sąnariai 
tai buvusiejie ? girtūkliai. 
Taip, Szveicarijoje yra blai
vystės draugystė ,,Mėlyno
Kryžiaus“ (Socieie Suisse de 
temperance'de la Croix Bleu), 
kuri iki 30 Rugsėjo 1893 m. 
turėjo 11,143 sąnarius. Isz to 
skaitliaus 4118 buvusių girtū
klių, tarp kurių 2003 neima 
nė laszo daugiau kaip metai, 
736 jau nū penkių' metų, o 
435 nū 10 metų. Ta drau
gystė turi antras metas szaką 
Prancūzijoje (Societe f rančai- 
se de temperance da la Croix 
Bleu) su 1364 sąnariais, tarp 
kurių 388 buvusių girtūklių.

IV.
Kaip-gi su alkogoliu ir ai- 

kogolizmu Lietuvoje? Ar czia 
pažįstami tie dalykai? Už
klausus lietuvius: ar žinote, 
kas tai alkogolis? — mažas ir 
didis isz jų atsakytų: Kad

rų pasekmių.
Dėl prislėgimo Lietuvoje 

privatiszkos iniciatyvos kova
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su alkogoliu yra sunkesnė; ne 
kaip lifisesnifi.se krasztūse, bet 
vis gi pasiekiama.

ežių valdžiai, mes negalime ir 
turime laukt, iki pati valdžia 
jų nepajudįs. Bet mums lie
ka įrankiai, kurių net bjau
riausia valdžia negali isz mus 
atimt, o tai: mokinimas vaikų,
apszvietimas žmonių ir blai- ir da daugiau už manę? Kad 
vystės draugystės. Czia vai- girtūklysąė butų 
džia gal daugių daugiausiai 
tik trukdyt, bet jos prievarta 
toliau už trukdymą jau nesie-

Mokint vaikus mokyklose, 
kad ir naudingiausių daiktų, 
mus neprileis, nės sziądieninės 
mokyklos turi savo ypatingus 
siekius, su žmonių doriszka 
nauda nepasipažįstanczius. 
Bet niekas negali užginti tė
vams mokint vaikus namieje. 
Jug namieje iszmoksta vaikai 
da nesuprantamų jiems pote
rių, iszmoksta gražiai elgtis, 
saugotis piktų dalykų — ar-gi 
negalėtų iszmokt saugotis ir 
pikto alkogolio?) Ypacz kad 
tą mokslą galima palengvint: 
tegul tik tėvai neparodo nie
kad vaikams alkogolio, tai jie 
nė nežinos nieko apie jį ir ne- 
iszmoks vartot. O dabar, kad 
tėvai geria t. y. rodo vaikams 
nfilat alkogolį, pamokslai ir 
bjaurinamai alkogolio vaikų 
akise nueis ant vėjų. Jug 
vaikiszcziui tiesiog ateis į gal
vą klausymas: Gimdytojai 
mano! bjaurinate*man alkogo
lį, ginate nū jo, sakote, kad 
jis kenkia, kad tai nūdėmė 
priesz Dievą, o dėl ko jus pa
tys geriate? Tik jus iszmin- 
tingesni, geriau už manę žino
te viską ir pagal tai geriau 
darote; tu r but alkogolis ge
ras daigias, nebjaurus, jis gert 
ne nūdėmė, jeigu jus patys nū 
jo neatsisakote! Kad butų 
toks niekas, tai negertumėte.

Tegul tik tėvai negeria, tai 
bus geriausias paveikslas ir 
mokslas vaikams, tada perser
gėjimų žodžiai ne nueis ant

IN usekiumas raikai a-u j a, kad 
dėlto, idant nustotų gėrę tėvai, 
turi nustot gėrę jų paczrų mo
kintojai, dvasiszki tėvai, ku- 
nįgai, nū kurių ima jug sav 
paveikslą. Czion taip-gi mo
kintinis gal užklaust savo dva- 
siszkojo tėvo: Gerai, keiki ai- 
kogolį, draudi gert, niekini 
girtfikilius, o dėlko pats geri

nusidėjimas 
priesz Dievą, tai tu dvasiszkas 
žmogus, labjaus už maną bijo
tum nusidėjimo priesz Dievą 
ir negertum, o sziaįp sznekėk 
man sveikas, iki tu gersi ir 
asz nenustosiu.
tais užsitraukiu, o tu geri kas 
dien ir kartais taip gi užsi
trauki ne blogiau už manę. 
Negerk pats, tai įtikėsiu į ta
vo žodžius, kad alkogolis isz- 
tikro bjaurus dalykas.

Asz tik k ar-

kunįgai, nustos gėrę žmonės, 
neiszmoks gert jų vaikai. Tai 
visas mokslas. Tada turės 
vertę pamokinimai žmonių žo
džiu ir per knįgas t. y. apsz
vietimas žmonių.

Geriausiu įrankiu (žinoma, 
tėvams ir mokintojams mora
listams) kovoje su alkogoliu 
yra blaivystės draugystės. 
Nors tokias draugystes ' gali
ma steigt atvirai, su žinia val
džios, visoje Maskolijoje, bet 
Lietuvoje tas dalykas apsun
kintas, dėlto kad kiekvienam 
susidrangijimui žmonių poli
cija prikergia tfij‘ politiszkus 
siekius. Kitas apsunkinimas 
priguli parems lietuviams. 
Kaip kiekvienai draugystei, 
taip ir blaivystės, inicijatyvą 
paprastai dūda inteligentai, 
geriau viską suprantantiejie ir 
galintiejie su didesne nauda 
aprūpint draugystės reikalus. 
Pas mus dvasiszka inteligenci 
ja, bijodama iszleist tamsūlius 
žmones isz savo rankų ir dūt 
jiems paragaut pažinties vai
siaus,
(?. zec.) prie žmonių svietisz- 
kos inteligencijos ir per tai su
mažina inicijatorių skaitlių, daugiausiai

stengiasi

tame
kntiszkame tarpe gęradėjams 
nepridera snausti,

/ Isz „Varpo“.

koji inteligencija pas mus tin
gi pasirodyt su kokia nauja 
inicijatyva, tinkanczia page
rinimui žmonių būvio ir doros 
— mieliau gerina būvį tik sav 
ir ežia inicijatyvų kas-syk 
naujesnių, nepritrūksta. Ap
sunkinimą isz pusės valdžios 
sziūmi žygiu galima praszalint 
steigimu slaptų draugysezių, 
ne reikalaujanczių nė kance
liarijos, nė painiotų įstatymų, 
nereikalaujanczių visai bijotis 
valdžios. Valdžia negali pri
verst manę gert, o asz turiu 
pilną tiesą prikalbint kitą, 
kad negertų. Jeigu kaimai 
gali susitart nerukyt pypkių 
(žinia isz laikraszczių) tai gali 
susitart negert ir alkogolio, nė 
skyrium nė su svecziais — rei-< 
kia tik gero inicijatoriaus. 
Bet isz kur imti gerą inicija- 
torių, jeigu svietiszka inteli
gencija neprileidžiama, o dva- 
siszka tingi arba ne nori? Tai 
gi szis apsunkinimas yra bjau
resnis už apsunkinimą isz val
džios pusės. Vienok piktas nū 
alkogolio taip didžius žymius 
yra padaręs mus draugijoje, 
kad tiktai egoistai, besąžiniai, 
beszirdžiai neskubįs jai į pa- 
gelbą, žierės ant apsunyhrtfinpldams szaudyklę rankose, sėdė- 
Tai-gi skubinkime!

Galima susitaikyt. Jeigu 
svietiszka inteligencija taip 
baisi ir savo tarpinįkyste sze- 
me dalyke gali sutrukdyt dar
bą, tai ji prasiszalįs, bet tegul 
tik dvasiszkoji inteligencija ne 
apleidžia žmonelių, tegul pa- 
dūda jiems pagelios ranką! 
Ant galo dvasiszkiems kova 
su alkogoliu labjau net pri
tinka... Czia kunįgai turi 
gražią progą parodyt, kad 
jiems isztikro rupi žmonių ge
ras.

Monopolis pardavimo spiri
to bus įvykdįtas Lietuvoje dar 
už dviejų metų ir negalima 
įspėt, kokią pas mus atnesz 
naudą, o iki to laiko karezia- 
mos, jausdamos savo galą, ty- 
czia stengsis padaryt sav ko- 

naudos, o žino-

IMM IMS M.
Isz lenkiszko vertė J. II• i 

\(Tąsa.)
Taip klupsztavo per isztisą 

naktį. Dienai ausztant, apsi
stojo truputį, kad dūti mu
lams pasiganyti, ir neilgai tru
kus vėluk skubinosi tolyn, ke
liaudamas per miszką, kad 
kartais kokio, galėtų greitai 
rastį sav atvangą, jeigu kas 
pamėgytų užstoti jam kėlę. 
Jam rodėsi kad ant tyro lauko 
jis greitai gal but patėmytas 
kūm nors, ir tada jau viskas 
jo dingsta. Kožnas be vienas 
patėmyjas grįžtanti, apsikro-

pasinaudoti isz jo, ba be jokio 
draugo keliauje, tai nelabai ir 
ko nebijotis. Jau ir patsai 
susiprato kad tokiose vjetose 
niekas negali sav vienas rįž- 
ties leistis į kelionę. \

Atėjus vakarui apsistojo 
pasilsėti ir dūti truputį mu
lams pasiganyti. Per isztisą 
naktį nesudėjo akių ir,, laiky- 

jo gatavai, jeigu kas galėtų 
užklupti ant jo: ar laukiais 
žvėris, norintis atimti jo gy
vastį, ar nelabas žmogus pa
norėtų jo turtų. Rytui ausz- 
tant taip buvo apimtas nūdais 
miego, kad ir labjau nenorė
dama, bet turėjo pasidūti ir 
Užsnūdo. Netruko, kaip jam 
rodos nė valandėlė laiko, kaip 
netikėtai buvo pajudintas isz 
saldaus miego. Pravėrė ap- 
traszkanojusias akis ir kągi 
mato?9— didelę baidyklę sto- 
vinczia prieszais jį, o su ją 
drauge ir kitą asabą, tokią pat 
baugingą. Nespėjo nė pasi- 
judyti, kaip pasijuto jau ri
damas rankas ir kojas, kaip 
jisai Joną surisi

Pažino Prane 
kad tas patsai4 
smaugė, utį, kulio jisai pirko

įgkus- dabar 
arda vėjas jį

*
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mulus. Dabar jau pamatė 
savo kvailumą, bet jau nie
ko dauginus nepasiliko, 
kai'p tiktai .maldauti, kad pa
liktų gyvastį, ba jau ir dižiau- 
ses piktumas ir prieszingumas 

! jokios vertės neturėjo. Pre- 
kėjas paėiųė mulus, kurie nū 
paskubtos kelionės ir per ma
žo maisto taip buvo silpni, 
kad ką tik laikėsi ant kojų, o 
draugui sayx^ liepė paimti nū 
Prancziszkaus viską, apart 
špato ir kirvio. Dabar tiktai 
pasimatė savo galutjfų padėji
mą, galbūt daug sunkesni, ne 
kaip jo tikro draugo Jono, 
ba jis buvo apsireiszkęs sziek- 
tiek su tais krasztais, o Pran- 

.^iszkus tiktai isž didelio gi- 
linkio galės netikėtai atitikti 
tikrą kėlę, jeigu pasisektų 
kaip nors iszsiliūsūti isz tų 
virvių. Paliktas taip-gi be 
szaudyklės ir be maisto neži
nojo nė ką sumislyti, kad jei
gu ir iszsivalnytų. Į miestą 
San Franėisco negalėjo grįžti, 
neturėdamas nė skatiko prie 
duszios ir nė jokio tikro drau- 

* go, kuris galėtų priimti jį.
Nieko daugiau' jau nepasiliko, 
kaip tiktai reiktų sugrįžti at
gal į tas kasyklas ir savo ran
komis pradėti krutėti, kad už
sidirbti ant didžiausių reikal

Suvedęs į krūvą visus savo 
sopėjimus, taip sugvaudii|io 
szirdį, kad aszaros lineliais 
srovėjo per jo veidus. Iszmė- 
tinėjimai sąžinės taip pradėjo 
kratyti kad bevelyjo numirti, 
o nepamatyti kada Joną pir
mutinė priežastį nusiminimo, 
apdraskyta nū laukinių žvėrių. 
Atsinarpliojo tik szeip taip 
rankas ir atsisėdęs verkė už 
ėmęs akis, kili p mažas vaike
lis. Ant galo, pergalėtas 
aniolo miegu, užmigo, už- 
mirszdamas apie viską. Kaip 
ilgai miegojo nė patsai to ne
žinojo, bet tiktai kada jau pa
budo, tai buvo prietemos, bet 
negalėjo žinoti ar tai vakaras, 
ar rytas. Pasėdėjo truputį, 
pasirėmęs ant rankos, ir pa- 
silsėjas nū n u vargi mo, pasi

ą-

matė, kad kas sykis vis, szvie- 
sinasi, tai tikrai jau buvo ry
tas, ba ir rasą, kybanti ant žo
lelių tikrino tai. Oras ryto 
sudrutino jį, ir pasijuto visas 
daug stipresniu. Apslmazgo- 
jo rasoms akis ir pasijieszko- 
jęs girinių szaknelių, nurami
no jaucziantį badą.

Taip pasidrūtinęs rįžosi 
jieszkot tos vietos, isz kur pri
sirinko auksą. Leidosi tomis 
pat pėdomis, kur buvo dar 
žymė ant žolės nū mulų kojų. 
Taip, prisilaikydamas pa- 
kraszczio medės, žingsnevo sav 
pamažėli. Bet kaip artinosi 
prie tos vietos, kur taip ne- 
žmoniszkai apsiėjo sū Jonu, 
taip smarkiai sukratė visą, 
kad net kojns atsisakė eiti to
lyn, ir jauzjlamas tokį viduri
nį neramumą, traukė į szalį, 
bijodamas sutikti kaip netikė
tai Joną. Sergėdamas! to, pa- | 

pamatė, kad auksas ne atne- 
sza gyvenime žmogaus jokios 
laimės, kaip prieszingai iki 
ežiam laikui suprato!

1 Pasilsėjai truputį nū nū var
gingos kelionės, užsinorėjo 
valgyti, ir kaip galėdamas tu
rėjo skubintis pasijieszkoti ko
kių szaknelių, kad nuramyti 
savo troszkulį. Palikęs kirvį 
pas Ūlą ir paėmęs špatą, pra
dėjo versti žemę, jiėszkodamas 
kokių szaknėlių. Būdamas 
czion drauge su Jonu, jeigu 
pasijieszkodavo tokių, tai tik
tai dėl skanumo prie mėsos, o
dabar jau jomis vienomis tu- I Jau buvo varsnas 
rėjo maitytis. Ant savo dide- kaip atdfliinė, kad visai nege- 
lio giliukįo1 atitiko, bekasant rai padarė, palikdamas neuž- 
szaknis paveizdžias į bulves kavotą savo auksą, Vurį pagal 
(rapukus) kurios iszkeptos tiesas tos szalies galėjo tikrai 
padrutino jį ir jau dabar ap- savintis; sugrįžo atgal ir ap
siramino sziek tiek, kad nors taisęs viską gerai, jau be jo- 
nū.bado nereiks numirti. kios baimės leidosi įlkelionę.

Pasidrūtinęs truputi, užsi- Sunkus ir palengvės buvo 
sijuto kad jau toli labai pa- kraustė ant pat Ūlos isz kur grįžimas, turintis krepszį ant
liko tiesų kelią ir visai jau su- prasidėjo upeliukas ir czia nu- peczių ir visus kiszenius pri-

Taip pa pildytus sunkumu; apart to 
miszko, jau toli pasimatė savo Isidrutinęs, sugrįžo į tą vietą da turėjo nesztis su savim ir
klaidą’ir kaip rodos jau turė- isz kur kasė pirmą kartą auk- kirvį ir
jo but upeliukas, 
rado tą auksinį krantą, 
nieko paveizdžio jau nebuvo, r

Keletą dįenų iszklejojo po bę gryno aukso, 
aplinkines, pakol pagalios at- aukso isz naujo sujudino jo traukėsi ta jo kelionė, 
rado tą vietą, 
maisto, taip jį nuvargino, l$ad mas kad ir vakaras i 
atradęs tikrą vietą, parpūlė pusėtinai nusialsinęs, įnirszo į I jau pailgino laiką tos kelionės, 
ant drėgdos žemės ir visas at- darbą, 
sidavė į misi is, 
turėjo da nukentėti nū pat pa |į ką susidėti^ nė kaip jį paini- įteikė jam.
likimo savo prigimto kraszto. ti, kaip jau norės sugrįžti į laukinį draskantį žvėrį, 
Nū to laiko, kaip atsikratė į San Francisco.
Kaliforniją, perėjo jau keletas 
sąvaiczių, ir jau buvo valdonų 
didelės daugybės brangių szu- 
kių, kad skaitė savę už didelei 
turtingą, sziądien viskas isz- 
nyko isz akių it pragaiszo per 
tokį jo paties kvailumą.. . . 
Kaip dabar pavydėjo didžiau 
sem pavargėliui savo tėvynės! 
Jau. tas taip mielas ir k ve pen
tis kampelis prapūlęs dabar 
ant amžių, akysi a jo. . . . Pa
jautė visą negerumą paeiti antį 
nū tokio didelio troszkimo 
turtų. Dabar jau savo akimis

simaiszė pėdos. Iszėjas isz ramino troszkulį.

špatą, reikalingus 
kuriūmi at-įsą ir pradėjo krapsztinėti su I kaip dėl pasijieszkojimo vai- 

tįai/spatu žyyrius. Prariausęs gio, taip ir dėl užlaikymo savo 
jūs, atrado da didesnę ^laugy- gyvasties nū kokiu ten užpū- 

Žibėjimas likų. Per isztisas są v ai tęs 
O nu- 

Kenkimas I troszkulį turtų, ir nežiurėda-1 varginimas ir pailsimas, ko
vo kius datyrė to kelionė, jū lab-

prisirinkęs pusėtiną Atsitikimas su pardavėju 
ką matė, ir kąlkruvutę, atsiminė, kad Beturės, mulų, didelį pamokinimą su- 

Bevelijo sutikti
ne 

Neilgai mis-1 kaip nenaudą žmogų. Buda- 
llyjas, prisikimszo visus kiek mas atsargom tam dalykia, 
[tiktai buvo pas jį^ kiszenių, prisilaikė daugiaašei girių, o 
ant galo nuėmė nd kaklo ske- kad kartais ir reikėjo^eiti kur 
petaitę, prisiriszo ir tą, bet vis per tarpą miszkų atviru lauku 
da daugelis liko, o sudėti nėra tai pirmiausei gerai apsidairy- 
į ką. Apsidairė aplink savę, davo po aplinkines, ar viskas 
arm epam atys kur ką, kad ga- tyku ir ar nieko nepamatys, 
lėtų susikrauti likusį auksą, Taip iszsitikrinęs, nežiurėda- 
bet kur tav czia ką rasi. . . mas nė ant nuvarginimo, nė 
„Na tai kaip dabar jį paimti, sunkinimo nasztos savo 
palikti negali... . dėl berei- 
kalo bet tiek darbo numesti 
ant vėjo.. tai ką czion dary
ti.taip sav sznekėjo Pran- 
cziszkus. „Tai mat koks asz

klimpdavo per tą tarpą iki ki
tai medei.

Vieną dieną, artindamasis 
prie girios, pamatė netoli sa
vęs gulintį, lyg gyvulį lyg

buvau neiszmanėlis! juk man 
pirmiausei reikėjo nusivilkti 
marszkinius ir prisikiszti. . 
Ale ir dabar da juk ne pervė- 
luH Taip sav pasisznekėjas 
nusivilkęs marszkinius, prisi
krovė ir ant nūgo kūno apsi
vilkęs drapanas, paėmė, viską 
ir kūnogreicziausei skubinosi 
į atgalę kelionę. Eidamas 
sav vienas, jau vėl savo misly- 
je pirko keletą mulų ir pa
ėmęs porą darbinįkų traukė 
pasikasti, ir jau nebūvant 
taip kvailu, pasidaryti tikrai

u ėjas,

&
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taip ką, bet nū tolo negalėjo 
įsitėmyti. Iszėmęs isz po pa-

gatavo, taikia kokios, pradėjo 
pamažėli artintis, kavodamasis 
už krūmų medelių. Prisiarti
nąs ant keletos žingsnių dėb
telėjo, prasi k lėsdamas laibius 
medelius, ir atszoko staiga at
gal! — gulėjo žmogus visas 
kraujais apkrekėjas... Su
rinkęs paskutinį savo vyrisz- 
kumą, žengė drąsei artyn... 
ir ką-gi pamato: — tas pats 
czion guli, ką padėjo tara pre
kėj ui atimti isz jo auksą. .. 
„O Dieve teisingiauses!“ su- 
azuko Prancziszkus, „atleisk 
man sunkę mano nūdėmę, ne- 
paskaityk už nusidėjimą mano 
kvailo pasiutimo, jogei asz sa
vo mielą brolį ir draugą taip- 
pat palikau tokiam atsitiki
mui!“ Czia priesz akis Pran- 
cziszkaus atsistojo visas baisu
mas kokiam turėjo but surisz- 
tas Jonas, aszaros upeliais bė- 
go per nudegusius nū saulės 
veidus.

tėję; bet tasai nepasirodė tik-l 
tai prižadėjo kad ant rytojaus 
priims deputaciją studentų. 
Bet kada tai jiems negana pa
sirodė ir nenorėjo vis da isz- 
siskirstyt, tai buvo iszvaikyti 
per žandarus. Po tam jie su
sirinko prieszais namus preze- 
so ministerijos Delyannis, 
kuris atsistatė nū jų keliais 
nieko neturinczios svarbos žo
džiais. Ką-gi gali Delyannis 
padaryt? Vedimas karės, ar
ba tiktai pakėlimas demonai*1 
racijos kariszkos kasztūja pi- 
nįgų, 0 PinlgH tll netur 
negal gauti jų, iszskiriant jei
gu Graikai ir apreiksztų, kad 
jie gatavi yra dūti ir rundymą 
savo finansų patikėtiems, kaip 
tai darosi Egipte.
* Nors pietinė dalis provinci
jų Epirus ir Macedonijos pus- 
siausalis Melcedynskas yra 
abelnai apgyventi per' Grai
kus, tai but labai nesmagu 
jiems, kad jie atsiskirtų ir pe
reitų į kitas rankas. Bet ką- 
gi gal ji padaryt?

Isz d^bartinitj savo padėji
mo, paims gerą pasimokinimą, 
cad neapmokėjimas skolų, la
bai skaudulingai atsimusza po 
ne kuriam laikui, o ką Grai- 
eije pati ir padarė. ..

jraikije tur

Margumynai.
— Graikije. Neužvydinam 

labai padėjime randasi Grai
kije. Matoma jau yra, kad 
rejngia iszdalinimą Turkijos, 
ir kada Austrije, Montenegro, 
Serbije gatavi yra mestis ant 
likusios dalies Europiszkos 
Turkijos ir nors po kąsnelį 
pasidalyt, tūkart
be jokio dalyvumo' stovėt at
sitolinus nū jų ir laukt ar ne
mes kas irt jei netikėtai nors 
kaulelį.

Neturi ji pinįgų ir nū nieko 
negal gauti pasiskolyt, o be 
pinįgų nieko negalima pradėti.

Gyventojai Graikijos yra 
labai prieszingi, ir keletas są- 
vaiezių atgal studentai Atenū 
šia susirinko prie rūmų užė
mė jo sosto ir prispirti n ai rei
kalavo, kad tasai pasirodyti, 
ir prisižadėtų kaip nors pasi- 
rupįti apginti savūsius brolius, 
gyvenanezius turkijos pqnys-

9 %

ant dienos po 10 mr. uždar
bio, tai ir nū ežio laiko jau 
bus uždėta mokestis ne nū 
1500, bet nū 3650 mar.

— Atsargus. „Jokūbai, 
k$ asz matau?“ tarė jauna pa 
naitė. „Tu reikalavai spirito 
dėl numazgojimo zerkolo, o 
d^bar kaip asz matau tai tu jį 
patsai iszgeri“.

> „Szviesiause mano panaitė 
nesupranta, to ką asz czion 
darau!“ atsako Jokūbas.

„Tas spiritas yra perszar- 
puą^.-kad su jūm tiesiog maz- 
got zerkolą, tai asz matai pir
miau jį paimu į savę o paskui 
tiktai kvėpūju jūm ant zerko
lo“.

kaip per paprastą zerkolą ir 
tiktai atmusz ano paveikslą, 
arba jeigu kas prįesziiųpi no- 
‘ėtu padaryt.

Tas iszradimas bus labai 
gerai pridėtas prie tokių mi
nų, kur nelabai gerai kad but 
matoma kas dedasi vidui.

— Prapuldyti pinįgai. Isz 
Rachesterio, N. Y. danesza: 
P. Lakanskis per kiek metų 
sunkei darbavosi prie geležin
kelio, gaudamas po $1,25 ant 
dienos, ir, nežiūrint ant tokio 
mažo uždarbio, ?per keletą me
tų sudėjo $900, kurie buvo 
padėti bankoje Albany N. Y. 
Metai atgal susimilyjo važiūti 
į Europą ir paėmė tūs pinįgus. 
Bet czion susimislijo dar pa
būt kiek laiko ir padaryt ly
gei 1000 dol. 4Ir vietoje, kad 
padėt bankoje, pasisiuvo sav 
diržą ir, apsijūsęs sudėjo czion 
savo visus pinįgus. Po kiek 
laiko, kada jau jam pasirodė, 
kad tur but pilnai, pasižiurė 
jo ir rado visai supuvusius ml 
prakaito. Yra viltis, kad ma
žu nors pusę sugrąžys randa 
va S. V. kasa.

— Garbus iszdavimai Pru* 
sų minister™. * *

Ministeris von Koeller Ber
lyne iszdavė nutarimą, kad vi
si padonys prūsų, kurie tiktai 
paliko savo krasztą, neatlikę 
kariszkas priderystės, tūjaus 
po sugrįžimo, butų imami dėl 
atlikimo tos priderystės, ne
žiūrint ant metų, jeigu tiktai 
gal būti gabus prie to.

Iki sziam laikui rubežium 
tarp to buvo amžis 30 metų.

ne buvo priimami ir reikalau- 
jenli prie tos priderystės. Da
bar jau visi bus imami, kad 
ir perėją 30 metų. Aitrus 
tas paliepimas yra dėlto, kad ■ 
iki sziam laikui tukstanezei 
ypatų iszsiltūsūdavo nū to. m

— Viltvilystė pabausta.
Kad viitvilystė niekados ne- 

iszeina ant gero, tikrina tai se
kantis atsitikimas: tūlas prū
sų gyventojas, netoli miesto 
Karaliaucziaus, nepersenei ga
vo 1,50 mr. iszdovanos už tai, 
kad jisai buvo stojas į tiesa- 
vietę už liudytoją. Bet jisai 
nepriima, tų pinįgų ir siunczia 
atgal, pridėdamas - „asz . su- 
gaiszavau pusę dienos, o ant 
dienos gaunu 10 mar., tai man 
ne 1,50 mr. bet tiktai pagal 
teisybę, pripūla gaut 5 mr. už 
tai“.

Pinįgai tie teisybė buvo jam 
iszmokėti. Bet koks ano bu
vo nusiminimas ir nusistebėji
mas, kada po trumpam laikui 
gauna žinią nū rando mokes
tinio, kad jeigu jisai gauna o iszlauko nebus matomas,

— Permatomi zerkolai. 
Berlyne riszasi draugystė dėl 
pabrikacijos naujai iszrastų 
žerk olų, kurie isz vienos pu
sės viską atmusza, taip kaip 
ir visi zerkolai, o isz kitos pu- 
sęs į jūs žiūrintį nieko neat- 
musza, tiktai kaip prastas stik
las yra aiszkei permatomas. 
Taip jeigu kas panorės įsi tai 
syt į duris tokį zerkolą, tai 
galės isz vidaus viską • matyt,

Klaidu atitaisymas.
Gūdotinas „V.“ Red a k to 

•iu. NŪMzirdžiai pra«zau pa- 
talpyti szią attaisą klaidų įvy
kusių N. 48 „Vienybės“ 
straipsnyje Protokolas X Sei
mo L. Am. Rokunda k^os 
szitaip turi but:

Visas stovis perny 
szio meto įeigos i 
Aukos ant Kražieczių 
Ant Dora. Gvegžio 
Viso labo

6 posmertinės 
už ženklelius

už knįgas sekretoriaus
,, „ kasieriaus

permokėta isz kasos 
viso įeigos
liekasi kasoje

7 9Q

$900

50

1,50
1,5(h 

1336,39 
1154,48.
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Dainos.
Surinktos Krtipiu parapijoje 

Sziauliu paviete.
49. . ■

1‘ėtnycziojF subatoj1 žirgel^paszėriuu, 
Nedėlios rytų pas panelę josiu, 
Klaus matuszėlė kpr josi sūneli, 
O kam aprėdei jūdbėrų žirgelį. 
Josiu matuszatė] į sveczių szalatę, 
Į sveczių szalatę pas jaunų panelę, 
O kad nujosi į sveczių szalatę, 
Neriszk žirgelį prie rūtų darželio. 
Nesėsk ir patsai už balto stalelio, 
Kol iszdūs sesatė baltajų rakelę, 
Senoji matuszė meiliūsius žodelius, 
Parein stinatis isz sveczios szalatės, 
Be bėro žirgelio be judo balnelio, 
Klausia matuszatė kur cfėjai žirgelį, 
Kur dėjai žirgelį jfldajį balnelį, 
Sesatė atėmė bėrąjį žirgelį, 
Senoji, matuszė jūdajį balnelį.

Pail. 3. Kovo, Bar. Štas. 
50.

Pas tėvo dvarelį žalias žolynėlis, 
Tame žolynėlyj4 aug4 žalias klevelis, 
Vai tu kleveli gražusis medeli, 
Kodėl nežaliu j i žiemų vasarėlę. 
Kaipgi asz žaliūsu žiemų vasarėlę, 
Nieks manęs nelaisto szaltu vandenėliu, 
Nieks manęs nelaisto szaltu vandenėliu, 
Nieks manęs nelanko rytų vakarėlį. s 
Paaug4 sunatis pas senų tėtuszį, 
Kad tavę nukirsti į lentas skaldyti, 
Isz tų lentelių žad4 lovelę dirbti, 
O isz galoksnelės lingaklėlę lenkti. 
Toje lovelė asz patsai gulėsiu, 
Toje liugaklėlė panelę lingūsiu, 
Nepraszau asz tavę nelingūk tu manęs. 
Manę iezlingavo sena matuszėlė, 
Manę iszlingavo sena matuszėlė, 
Manę isznesziojo ant baltųjų ra k ei i ut'^

Pailiai 3 Kovo, B. Staszinskienė. 
Oi. r.

JSzoka czeb{itūti sžoka pentinūti, 
Szoka taikus jaunika'lcziai (antrų kartų), 
Stovi sesatė prie mano szalalės, 
Stovėdama graudžiai verkė (du kartu). 
Neverk seserate neverk lelijate, 
Kaip iszjosiu neparjosiu (du kartu), 
Kad asz iszjosiu Žalnierium pastosiu,

' Sveczioj4 szalyj4 vajavosiu .... 
. Prie szalies szoblatė mano sesaratė, 

Muszkietėlė matuszatė......
Kad manę szovė saulė netekėjo, 
Kad kavojo niėno leidos, 
Szaunios granadėlės už mahę znavyja,

O kulkelės dūbę kasė. * 
Smulkus szrūteliai manę palydėjo, 
O ugnatė graudžiai verkė, 
Gili dftbelė mano tėviszkėf?,
O grabelis rumužėlis. ' ]
Parbėg4 žirgelis parbėg jfrdbėrėlis, 
Parnesz brolio mundierėlį, 
Mazgok sesate brolio mundurėlį, 
Savo graudžiom aszarėlėm, 
Brolio mundurėlis'visas suszaudytas, 
Jūdu krauju iszraszytas.

Pailiai, 4 Kovo, B. Staszinskienė. 
52.

Vai arė arė artojėliai,
O mano bernelis paežio palattkėlė, 
Atein4 sesatė dailiu vieszkelėliu, 
Baltu kvartukėliu rūtų vainikėliu. 
Vai rūta rūta rūtele žalioji, 
Ten mano panelė pati mylimoji, 
Jau netoli yr‘ dailus sodelis, j" 
Vilioję manę jaunoji mergelė. 
Kaip priviliosi greitai neatstosi, 
Neverkė žolių nei kokiu citrinų, 
Skaust4 man szirdelę be jokios priczinios, 
Senas tėtuszėlis ryksztėlę palaužė. 
Sena matuszėlė baltas rankas laužė, 
Imkit sūneliai imkit seselę, 
Dflkit pamokimų jai už vainikėlį, 
Ir pagailėjo vienas brolužėlis.
Sėda ant žirgo vijos vainikėlį, 
Netoli ginės lyg Vakopių miestelio, 
Tenai atrado rūtų vainikėlį,

Jau nuvailintas vainikėlis mano, 
Jau nu vadintas rūtų vainikėlis, 
Jau pragaišintos jaunosios dienelės, 
Kad ir sugrįžšžiu neat vai tin si u A 
Žalios rūtelės žAleme darželį, 
Baltos lelijėlės žydi padavėlė, 
Džiust4 lelijėlė/r padavė nuskinta, 
Vysta valeli/po kojų pamintas. 
Jaunos mergelės kol pas matuszates, 
Gražios seselės kol jus vainikūtos.

Pailiai, 3 Kovo, Barbė Staszinskienė. 
53. \

Praded4 auszti saulė tekėti, \ 
Praded4 brolacziai žirgus balnoti, 
Žad‘ anie joti į žalę\girę, 
Palendravoti žalio girelė.
Nė anie joje į žalę girę, 
Nė lendravoje žalio girelė, 
Tik anie joje į margų dvarų, 
Pasidabojo jaunf| panelę. 
Panele mano gražumas tavo^ 
Negal atstoti namo parjoti, 
Skaistus veidelis it putinėlis, ' 
Jūdos akelės it serbentėlės. \

Liutikiai, 8 Kovo, Elena Kuszleiniczė*
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Amžiną acilsį. 
SziAmi prane- 
szame, jogei 
mus myliįniau- 
sės sudus Ado* 
mas, 3 ežių me* 
tų amžiaus per* 

siakyrė su sziūmi svietu utar* 
nįkia, 17 dienų Grūdžio 1895 
m. Priežastis smerties buvo 
tokia: kada motina ant trum* 

>!'■ po laiko iszėjo isz namų, kū
dikis dagavęs skrynelę brie* 
liukų, beeibovydamas su jeis 
uždegė ant savęs drapanas ir 
pakol tai buvo patėmyta bai* 
sei apdegė jog j 8 adynas, sun
kiose sopuliAse Dievui duszę 
atidavė, palikdamas dideleme 
nubudime gimdytojus Adomą 
ir Marcelę Adžgauckus.

Persergiu visas lietuviszkas 
motinas, kad nepaliktų taip 
kvailai savo kūdikius, o la* 
bjausei sergėtu jūs nū ugnies. 
Dėl mažo tai yra pasidžiaugi* 
mas, o kuris tankei baigėsi 
liūdnai, tai yra susižeidimu 
ant viso amžiaus arba ir smer* 
ežiu.

Oiioklio ai lalM.
“VIBNYBK LIBTUVNIKU”.

V. Kvietkauckaa Wilkea-Barre$2,oo
P. Abraitis Brooklyn „2,oo
A. Petrusevioze ForeatCity „3,oo
1g. Matiliunas Chicago „2,cx> 

J. Szimkilb Clifton Height* „3,oo
P. Visockis Shenandoah „2,oo
A. M. Szatas Minersville „2,oo
J. K. Stragovski Colts Neck „2,oo
A. Senkus Boston „I.oo
A. Sakalauokas Plymouth „l,oo
P. Staskevycze „ v „l,oo 
Dr. S. Daukanto Chicago „2,oo
J. Skrinakis New York „2,oo
J. Liudžiua Wilkes-Barre ,,2,oo
K. Jasiulionis „ r „4,oo
A. Skladauckas Baltimore „2,oo
A. Baliklis Elizabeth „1>OO
T. Vizgirda Chicago „2,oo
J. Czilauckas Hardwick „2,oo
Kuo. J. Kaulakis Philadelphia\,2,oo 
A. Krauza Cincinnati „l,oo
V. Žukautskas Northampton „2,oo
P. Picket Homestead „2,oo
V. Perlis Plymouth „l,oo
Kun. J. tebris Waterbury „2,oo
M. Meazlis S. Boston „2,oo
Jos. Kudirka Waterbury „3,oo

J. Jasevlcze Brooklyn 
V. Kalinauckas Elizabeth 
J. Anush Watertown 
M. Brasas S. Boston 
Jul. Jakimonis N. Amherst 
J. Jermaazka Reading 
G. Vidugiris E. Chicago 
J. Zubaa Port Chester 
T. V. Saboąį^ĄVapping 
J. Pupky 
A. Pe trati

,,2,oo 
„2,oo 
,, 1 ,oo 
„8,00 
„2,oo 
„2,oo 
„3,oo 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„2,oo 
,,2,oo 
„2,oo 
„1,00 
„2,oo 
„2,oo 
„2,oo 
„1,00 
„2,oo 
,,3,oo 
„2,oo

delpkia 
’’oreet City ’

J. Vaicziulis Northampton

F. Burba Edwardsville 
Kaz. Juszka Chicago * 
A. Liszlrauckas Plymouth 
A. Mockaitis Wilkes-Barre 
M. Krakauckas Ashley 
P. Sarpalius Wanamie 
J. Vaiczis Wilkes-Barre 
Kun. M. Szedvydis „ 
Kn. S. Pautįpnius MahanoyCity„2,oo 

„1,00 
„2,oo 
„1,00 
„2,oo 
„215 
„3,oo 
„150 
„2,oo 
„2,oo 
„2,oo 
„2,oo

M. Kariški Itedburn 

V. P. Savage Parsons 
P. Skunskis Cleveland 
J. Gaubia Newark 
J. Macevicze Plymouth 
M. J as u n as Ewergreen
J. Sau lenas Haverhill 
A. Matulaitis Pittsburgh
K. Vaicziulis Mount Tam 
M. Bakis Scranton
T. Spieczius Bougher

Patarles.
Visur užkliūna, kaip krei* 

viejie ratai.
Zylys galvoj, svylys ūdėgoj.
Žila kiaulė, žili ir parszeliai.
Žmogui nū žmogaus vis6* 

met paojus.
Žmogus silpnas, kaip smil

ga* ;
Žmogus sziaip, Dievas ki

taip.
Žmogus turtingas skaitosi 

už protingą.
Žmonėms nesergant, dakta

rai raukos.
Žodis galvos nepramuša.
Žodis žvirbliu iszlekia, o 

jaueziu sugrįžszta^

Lietuviai ir Lietuvaites, •’ *

Balius!
V ‘

Plymoutho lietuviszka pa
rapija isztaiso ant salės Pe
oples Theatre balių 1 dieną 
Sausio tai yra ant Naujų me
tų tą dieną apart stritkarių ir

• . . ....trainai vaiksczioja per visą 
dieną. Tai gi užprasz'ome vi 
sus lietuvius ir lietuvaites 
kaip vietinius, taip ir isz ap
linkinių miestelių pribūti szia* 
me smagiame pasilinksminime, 
grajįs puiki muzykė pirmos 
kliasos. Taigi pasitikim idant 
lietuviszka giminė neatsižadės 
tą dieną pribūti ir praleisti 
linksmai Naujus metus kaipo 
jaunikei su panelėms taip ir 
paeziūti su savo moterėlėm.

Prasidės 2 valandą popiet ir 
trauksis iki vėlam vakarui. 
Sugfldone užpraszo

Komitetas.

Apgarsinimai.
Reikalaujasi dudorius (var 

gamistra) gero, blaivaus pasi
vedimo ir mokąs gerai mokįti 
chorą. Atsiszaukti ant szio 
antraszo:

Kun. A. Burba 
Box 1053

Plymouth ^>uz.‘ Co, Pa.

Galima gauti su prisiuntimu

szias knygas:
1. Istorija Katalikų Bažnyežios. 

Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kofnam katalikui. Kasztuja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietu viszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
n ii jų apsisaugoti. J^asztuja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio narpdse ji 
butu. KasztGja — 1,50c.

pas Kun. A. Burba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

0* i

Naujiena, 'Naujiena!!
Kas isz lietuvių neragavo, Lietu

voje būdamas, buvarsko alaus? 
Kaip jis skanus it sveikas buvo; užkaitydavo 
krauju ,r ezird( pradžiugidavo. Amerikoje tokio 
alaus ikkazlol nebuvo. Bet paskutiniame laike 
ateirado lab*į | j| panaszus, bojo-LKNKI8ZKA8 
LIETUVISZKas .ALUS. Jie yra malonue gerti, 
saldžiai rukaztus, sveikas. _ Taigi lletuvis/.kl ir 
lenklszki saliunlnkal privalo parsitraukti to LI E- 
TUV1SZKO EOLSKO ALAUS ir savo tautleezius 
j&tni valsz.inti.

POLISH — LITHUANIAN
Brewing’ Co.

Danville, Penn’a.

Lenkiszkos knygos 
maldų, pargabentos isz užmarės. 

Gaunamos pas Jftz. Pauksztį.
Weatchnienie dusz.y pobožnej, z.bifir naboženstvv 

i pleėnl z, prz.ydaniein Drogi krz.yžowej, Gorz.klch 
žali 1 psalm6w $1,50.

Zloty Oltarz. cz.yll zbl6r na/ožonstw dla chrz.eč. 
clan i katollkbw $1,30. -4%-

Oltarzyk cz.yll zbi6r naboženstwa dla mlodzležy 
katolickiej 70 c. .

Wyborek naboženstwa dla nilodziežy lic- 
kiej 50 c.

Maly zloty oltarz.yk dla pobožnych dz.hjcl ka- 
tollckich 45 o.

— Isz Chicagos. Gzionai / 
lietuviai dasilaukė vieną ir * 
geidausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko * 
& Co.- Velyjamegrisiems lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną.. Jie padidino 
savo biznį pardūdami^hte tik
tai vienus laikrodėlius, lįet 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 miestelius 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.

Skaitykite Visi!
Gera vieta dėl prekybos ir leng

vai prieinama, randasi toje dalyje 
miestelio kur daugiausiai gyvena 
Lietuviai, lenkai ir Slavėnai. V 

‘ Keturios prekybos gali būti tusę 
namfise, kaipo tai: krautuvė valgo
mų daigtų, geležinių, mėsinyczia ’ir 
kareziama. Salė didelė ant virszaus 
dėl balių ir mitingų. Du dideli 
tvartai užpakalyje Lotų, dėl užlai- 
l^mo gyvulių.

Tą viską galima pirkti už $8000, 
$3000 mokant isz pradžių, o likusius''1 
ant lengvų iszlygų, randa atnesza r 
$90 ant mėnesio.

Nenorintis pirkti namą, gali tikt 
randavoti jį taipgi už prieinamą 
prekę.,

Norintiejio tame aiszkiau dasiži- 
noti, krėipkitėsi pę» szium antraszu:

J. Firestin,
V U- _ 1« -111,96. ’

PlyMtk.PL



