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Szv. Qnos baznyczia Vilniuje.
Vilnius garbus yra isz daugybos puikių bažnyczių; dabar ten yra 22 bažnyczios ir 6 koplyčios. Prie 

puikiausių bažnyczių priguli po katedrai vard. szv. Stanislovo, szv. Kazimiero bažnyczia su paminklais isz 
mus praeitos, szv. Jono bažnyczia su augszcziausiu visame mieste boksztu, szv. Petro ir Povylo bažnyczia ir 
szv. Teresos bažnyczia sujungta su Auszros Bromo koplyczia. Bet vienu isz dailiausiu gotiszkos architektū
ros peri vi netik Vilniuje, bet ir ant viso svieto yra szv. Onos bažnyczia, kurios paveikslų skaitytojai czion mato.
Bažnyczia szi yra pastatyta pirm 5(H) metų (1392 m.). Prancūzų ciecorius Napoleonas I, kuris viską, ką tik 
žįmesnio isz dailos veikalų nužvelgdavo, gabendavo įsavo sostapilę, pamatęs szv. Onos bažnyczią, negalojo at- 
sigOrOti jaja ir norėjo, „nors ant delno“ perkelti ją įT^aryžių. Napoleonui nenusiseko karė su maskoliais, n.e-
užilgio tapo isztremtau nu 
mu mųsų tėvynėje.

sosto ir isz tėvynės, o szv. Onos bažnyczia po sziai dienai yra architektūros papdszi

„Prūsų lietuviai, kaip pap
ratę, iszskyrė vėl vokietį į cie- 
corystės seimą“ — tokios ži
nios ateina isz Prūsų Lietu
vos. Kaip patirs bet skaity
tojai isz patirpusios sziame 
numerije p. Tilžėno korespon
dencijos, mųsų broliai Prūsė
se didei yra sujudę ir pradeda 
suprasti savcjf tautiszką skirtu
mą nū vokieczių ir jeigu nei 
vienos vietos nelaimėjo seime, 
tai tam kaltas sziaudaduszis 
K. Tamoszius, kuris, iszrink- 
tas lietuviszkūju kandidatu 

. Klaipėdos ir Szilokarczemos 
valscziūse, taip nesąžiniszkai 
apsiėjo su savo tautiecziais, 
parsidūdams vokiecziams už 
meilius žodelius ir gal kokį 
stiklą alaus bei ką skambantį. 
Kitaip mes negalime iszmany- 
ti priežasties jojo atsisakymo 
nū kandidatūros; jeigu mis- 
lijo taip padaryti, tai galėjo 
suvis neprijimti kandidatūros, 
— butų geresnis į jo vietą isz- 
rinktas ankszcziaus ir lietu
viai vis butų laimėję.

Negalime czion mes n epas- 
veikįti savo skaitytojo p. J. 
Smalakio, kuris nors tik ke 
lioms dienoms priesz rinkimus 
užėmė ano netikusio Tarno- 
sziaus vietą, bet matyt nema
žą įtekmę turi tarpe lietuvių, 
jeigu net 2730 balsų gavo. 
Sekancziūse rinkimūse p. J. 
Smalakys be abejonės iszeis 
pergalėtoju ir galės su garbe 
reprezentavoti mus tautą vo- 
kiszkame ciecorystės arba 
prusiszkame seime.

Skyrimo draugystė, nemaž 
prisidarbavusi per rinkimus, 
dabar yra labai silpna tik ne 
isz stokos sąnarių — iszleidusi 
visus jos ižde buvusius į inįgus, 
ypacz reikalauja dabar pagel- 
bos. Taigi, jei kurs isz mus 
skaitytojų amerikieczių norėtų 
kiek prisidėti prie pakėlimo 
lietuvystės Prusūse, teprisiun- 
ežia kelis centus plymouthūsz- 
kės Volanczausko dr-ės vir- 
szinįkui A. Milukai P. O,
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J lox 1018 Plymouth huz. Co. 
Pa., kadągi jam pavedė to 
reikalo vedimu Volonczausko 
draugystė, ant pastaro savo su* 
si rinkimo nutarusi szelpti 
prusiszką „skyrimo draugys
tę“. —a—m— •

Lietuvių Susivienyjimo 
protestą priesz „extradition 
treaty“, tarp daugelio Įeitų 
angliszkų laikraszczių, atspau- 
dino ir maskoliszkų revoliu- 
cijonistų Amerikoje organas 
„Free Russia“, perspaudįdams 
žodis į žodį visą tą protestą, 
kaipo iszkalbingai liudijantį 
apie beprotiszką caro valdžios 
despotizmą ir barbariszkumą.

■ •......- ......—

Isz Lietuvos.
— Isz Akmenės parapijos, 

Szaulių pav., viens p. P........
leido tris savo vaikus į Jelga
vos gimnaziją, bet isz tos prie
žasties, kad nei vienas isz jų į 
augsztesnę kliasą egzamino 
neiszdavė, tai kaip namon pa
grįžo, tėvas nepriėmė ir isz 
najnų iszvarė, net su jais ne
kalbėjo, tiktai per rasztą 
jiems atšakimą davė. Nors 
moeziaka, neseniai atsiradusi, 
antis užtarė, bet antis tėvas 
laukan varė, net į szeimyninę 
grinezią nedaleido prijimti. 
Du mažesni namieje pasiliko, 
o treczias vyriausias, 16 metų 
vaikinas, kuris isz ketvirtos 
kliasos į penktą egzamino ne
iszdavė, pėkszczias isz namų 
iszėjęs, į dvi dierfi atgal į Jel
gavą pas savo gaspadorių, kur 
ant kvatieros buvo, pagrįžo. 
Idant per metus vaikai gerai 
mokįtųs, tėvas jiems pernai vi 
sokias smuikas (skripkas) ir 
birbynes pirkinėjo. Vaikai 
visus metus ant anų grajijo ir 
szvilpinėjo, o kaip dabar eg
zamino neiszdavė, isz namų' 
lauku varo! Dabar ans vy
riausias vaikas nežino, ką su 
savimi daryti.

Mųsų Devintinių . (Dievo 
Kūno) szventė yra gryna ka- 
talikiszka, iškilminga szven-

tė, per tat kaipo aiszkus nti\ 
pravoslavijos skyrius be nebus 
persekiojamas. Sztai „Vilen. 
Viestnik“ N. 110 jau prie tos 
szventės kabinėtis pradėjo.

Mųsų garsingas biblijogra- 
fas Baltromaitis ant infliuen-
sos Petropilėje susirgo ir var
gu laimingai isz tos ligos isz- 
eis, nės niekur ant daug už* 
klausymų laiszkų neatraszo. 
„Minskij Listok“ nti Kaido- 
navos miestelio raszo, kad arti 
Balamutovos kaimos iszarta 
tapo ant 12,000 senovės sidab
rinių rublių.

Dabar Kaune iszėjo isz 
spaudos ir parsidtida dėl mu
mis isz savo žinių ir adresų 
svarbi knįga „Spisok naselen- 
nich miest Kovenskoi guber- 
niji“ (Kauno gub. užgyventų 
vietų suraszas), kurią galima 
ant vietos gauti už 1 rublių, o 
per pacztą adresas: Komio, 
(julexnskaja tipoyrafja. Czia 
yra pagal literų suraižytos 
vietos kožno pavieto.

— Vilkijoj miestelyje, 
Kauno paviete, yra dabar 
daugel pagerinimų. Jatkos, 
kur galvijus skerdė, isz mies 
telio žemiau pagal upės Ne 
muno pastatytos. Pastatė 
daugel naujų iszeinamų vietų 
ir apie namus kožną dieną va
loma, dėl sząszlavų padarytos 
atskyrios skrynios. įlors czia 
seniai telegrafo stacija ketino 
būti ir jau stulpai ir dratai 
iszvesti, bet visgi dar neuž-. 
baigtair korespondencijos nei
na, nės kantoroje dar elekt- 
riszkos maszinos nėra. (Pri- 
bav. Kov. Gub. Vied.).
. Gyvo tavoro prekėj as buvo 
sudijamas Vilniuje 4 mira varne 
skyriuje 3 d. Biržio. Apkaltin
tas czia buvo faktorius isz ko
telio „Belviu“ Kaune. Isz 
Kauno į Vilnių ans atvežė 
nlėrgaitę Želudo, kurią czia 
Vilniuje už gerus pinįgus į 
paleistuvystės namus norėjo 
pardflti. Bet policijantas p. 
Abuneviczia aną nutvėrė. 
Anas „prekėjas“ Antanas 
Kazmislauskis miravo sūdo ta*

xpo ant 15 dienų kalėjimo nu
tartas (Vii. Viest.).

Atrado* dabar senovės knį- 
gą, geografiją, maskoliszkoje 
kalboje dar už laiko maskolių 
caro Petro I Maskvoje 1719 
mete iszdtitą, po užraszu
„Zemnoyodnaho kruga krat* 
koje opisanijtk ..“ (Žem- 
vandeninio apskriezio trumpas 
apraszymas...), kurioje knį* 
goję tarpe kitų apie Lietuvą 
ir Lenkiją yra toks apraszy-į 
mas: „Toji žemė gana pla- 
ežiai užgyventa.ir bajorų Len
kijoje (ir Lietuvoje) nesus
kaityta daugybė yra. Tie 
kurie pavokiecziais ir papru- 
siais gyvena teisingesni yra, 
nei ką tie, kurie isz užpakalio 
pamaskol — ir patutor-rube- 
žiais atsiranda“. (Vilen. Vies. 
N. Ill — 1893 „Biblijografi- 
czeskaja riedkost“).

Žinoma, kad tie kurie pa- 
prusiais ir pavokiecziais gyve
no, buvo artesni vakarų Eu
ropos kultūros ir geriau buvo 
įsilaviję pobūdžio dalyktise, 
negu tie nti rytų, nd maskolių 
ir tutorių kraszto.

Krikszczionystės prieszinį- 
kai ant kožno žingsnio nori 
užginezyti, kad Dievas arba, 
anot jų, gamta viską papras
tai daro ir nei jokio stebuklo 
nėra.

Kunįgas Staseviczia, Vąsz* 
kų klebonas (Panevėžio pav.) 
per nekuritis laikraszczius ne
teisingai apkalbėtas, stebuk
lingai isz vandeninės ligos pa
gijo. —- Jau nti daug metų 
kun. Staseviczia ant yandeni- 
nių iszputimiĮ sirgo, o pernai 
jam ktipraszcziau buvo. Bu-, 
vo visas iszputęs, ant lovos 
būdamas nė sėdėti nė gulėti 
negalėjo, baisius sopulius 
kentėdamas, kaip baczka isz* 
pūtęs būdamas. Kelis syk su 
maszinomis isz jo daktarai 
vandenį leido, ne todėl kad 
iszgydyti, nės ant to jų moks
las per silpnas jau buvo, bet 
idant gyvenimą ilgiaus pra
tęsti. Ansai pats apie tą ži
nojo, kad aną iszgydyti nega

lima ir kad jo sunkus gyve
nimas sulyg trumpam laikui 
vilksis. Bet geras katalikas, 
nti žemės pagelbos , neturėda
mas, prie Dievo szaukias ir 
anas jam tankiai ant pagelbos 
ateina. Taigi ir kun. St., pri
žadus į Czenstachavą padaręs, 
visiszkai pagijo. Nors dakta
ras Hildebrandas isz Jelgavos 
ir kiti, kurie jį gydė, tam isz- 
gijimui neįtiki, vienok ans pa
gijo. Ką stebuklo krikszczio- 
nybės ant to prieszinįkai 
gali pasakyti? — Taigi ant 
žemės ir dangaus darosi toki 
daigtai, kurie nei nesisapnavo 
mųsų filozofams!

Po nekuritis Amerikos lie- M 
tuviszkus laikraszczius tas 
pats kunįgas buvo melagin
gai apkalbėtas, buk savo nu
mylėtos paveikslą ant alto
riaus pakabino, priesz kurį 
žmonės meldės. Nieks czia 
apie tų nekalba, kad tas kunį
gas kokias numylėtas turėtų, 
— yra tai grynas melas.

Priesz maskolius ir bedie
vius gana žmogui kunįgu bū
ti, tai jau dėl kaltybės iszro- 
dymo gana esti, ir ant tokio 
galima be atsakymo priesz sa
vo publiką nebūtus daigtus 
kalbėti, nės kitaip patys ne
gali ponais pastoti ir ant lie
tuvių sprando užlipti.

Vaszkų bažnyczia pernai ir 
szįmet taisoma buvo, pertat 
ir maskoliai per tą laiką prie 
kunigų kabinėjos. Szįmet 
norėta ant szventoriaus svir
nelį dėl bažnytinių daigtų 
pastatyti, bet to maskoliai ne- 
daleidžia. Szįmet dar liepė 
maskoliai 100 rublių sztrĄpos 
kunįgams už bažnyczios taisy
mą užmokėti.

Visas vasarojęs jau atsėtas, 
tiktai pasiliko linai, kuritis 
baigia sėti; rugiai jau žydėti 
pradėjo. Nti poros nedėlių 
po upes maudytis pradėjo, nės 
pirma szaltas vandti buvo.

Maskoliszkos gazietos isz 
Washingtono telegramas pa- 
dtida, kuriose yra apgarsįta, 
jog nti 24 Birželio amerikie-
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ežiai maskoliams kaltinįkus 
iszdavinės. Gerai butų žino
ti, apie kokius kaltinįkus czia 
kalba eina? („Vienybėje“ jau 
buvo praneszta aįrie tai. Red.)

— Jvbil&jus
moksliszko darbo profesoriaus 
Jurgio Aleksandravicziaus per 
skaitlingą būrį
prekybos resursoje apvaiksz- 
cziojamas buvo 2 
Jubiliatas gimė 
1819 mėtė Kame 
valkų rėdyboje. 
ėjo Seinūse, o į
Petropilėje 180 m. — Buvo 
mokįtoju realine 
Varszavoje, pas 
riumi Varszavos universiteto 
nū 1869-1878 nietų, kur bo
taniką iszguldinėjo (Kraj, N. 
22 p. 22).

Mųsų viengentis daktaras 
Buivydis dabar Odessoje pre- 
lekcijas apie chdlerą skaitė ir 
ten dar kelis mėnesius prabus 
dėl bakterijologijos isztyrinė- 
jimo. (Kurjer Wahszawski).

Žaltys.
Isz Barsztinės (Senapil. 

v. gub.) Du 
iėliai, isz ku
ri pusę margo

jo prietelių

2 d. Gegužio.
1 d. Sausio 

ciszkiūse, Su-
Į gimnaziją 
universitetą

lokyklos 
profeso-

12. VI

ežiu te parneszė garnys isz už
marės lėliukę; lėliukė turbut 
buvo nepatogi ar kas, kad į 
kelintą dieną po apdovanoji
mui ėmė Arpszcziutė užsmau
gė tą Dievo dovaną ir pakasė 
bulvėse; iszgirdęs apie tai vai 
tas užsispeitė eiti jieszkoti 
lėliukės; kanceliarijos raszti- 
nįkas mislydams, jog lėliu
kė gerai kur užkavota, 
gailėjosi p. vaito žygio ir 
draudė jį; ant galo p. vaitas 
su rasztinįku susikirto į laižy- 
bas isz 10 bonkų alaus taip: 
jeigu p. vaitas atras pakavotą 
lėliukę, tai rasztinįkas turės 
p. vaitui pastatyti 10 bonkų 
alaus, o jeigu neras, tai p. 
vaitas rasztinįkui pastatys 10 
bonkų alaus. Ant rasztinįko 
nelaimės p. vaitas rado lėliu
kę bulvėse įkastą; tokiu bu- 
du rasztinįkas p. vaitui turėjo 
pastatyt 10 bonkų alaus.

Arpszcziutę už lėliukės pas
maugimą apsudijo ant 6 mė 
nėšių į Kalvariją.

Kaimynas.

par. ir pav., Su 
Kelmynės netur 
rįų Vilimaitis tu 
lauko, o Kardi^zauckas pu 
santro margo, labai pykosi už 

Kardiszauckas su 
skriauda Vilimiiczio norėjo 
padidįti savo mažą lauko ga
balėlį, iszkasdamas grabę už 
rubežiaus Vilimaiczio lauke. 
Vilimaitis, idant atkerszyti, 
nusiuntė savo paezią, kad isz- 
voliotų rugius Kardiszaucko, 
kuris pamatęs norėjo iszvyti 
isz savo rugių bl 6dį daranezią 
moteriszkę. Vilimaitis pag
riebė špatą ir 
savo žmoną; begindamas,taip 
smarkiai su špatu kirto į gal
vą Kardiszauckui, jog szis su
griuvo ir daugiau nekėlė.

Neseniai pas mus buvo at
sitikimas, kurį nors ir nepri
derėtų laikrasztyje apgarsįti, 
bet, idant visi mųsų jauniejie 
pasisaugotų nū tokh| naujie
nų, pasiryžau padūti. Szį pa
vasarį Dūdų Jonui su Ąrpsz:

lauką;

ubėgo ginti

— Senapilė. Svarbiausiu 
daigtu czionais yra darbavi
masis ukinįkų apie uždėjimą 
savo locnos krautuvės, kurią, 
regis, neužilgo galėsime pama
tyti savo akimis. Randasi vis 
daugiaus ir daugiaus naujų 
ukinįkų, prisidedanezių prie 
tos krautuvės, ypaeziai kad 
dvasiszkija giria tą darbą. 
Didžiausiu prieszinįku tos 
krautuvės bene tik bus pava
saris, isztusztinęs kiszenius vi-

Randasi dar ir kiti prieszai: 
susitarė keletas ukinįkų ir ne- 
suvis paprastų, turtingų uki
nįkų, užsiauginusių ant pilvų 
geras taukines, kurie netik 
pats neszelpia tos- bu 
sianczios krautuvės, bet visaip 
kaip ardo, gąsdįdami visus, 
prie ko tik prieina, kad nū jų 
norį tik pinįgus iszlupti, o 
paskui, palikus jūs „durniais“, 
iszdumti su
Nors tos zaunos 
visis^kąi pradėto

vis gi daug trukdo. L ab j au
siai tūs storpilvius kirkina 
tas, kad ve ne nū jų paėjo 
pradžia tos krautuvės, tai jau 
jiems „neunaras“, kad men
kesni už jūs ukinįkai pirmiaus 
prie to prisidėjo. Yra tai 
daugiausiai tamsus, nors tur
tingi, ukinįkai, laikantiejie 
savę, Dievas žin‘, kūmi, lyg ko
kiais skilandžiais, prikimsztais 
paezios iszminties; moka jie 
dailiai prie kiekvieno prisi- 
gretįti ir perkalbėti kitus ūki- 
nįkus, kad prie tų „niekų“ 
neprisidėtų. Nėra tai tikri 
„bagoeziai“, tik didžlaukiai, 
paskendę skolose, bevarinėda- 
mi „unarus“. Praneszta man 
yra ir jų pravardės, bet koliai 
da jie daug blogo nepadarė, 
užtylėsiu jas. Reik atidūti 
teisybę tikriems bagoeziams. 
kad jie tikrai szelpia tą užma
nymą, aukaudami po kelis 
szimtus rublių. Galima tikė
tis, kad nū pusmeczio krautu
vė pradės funkcijonūti.

Da krautuvė neįsteigta, o 
padarė didelę įspudą ant ap
linkinių, lietuvių per kelias 
mylias. Į Pilviszkius nū Se
napilės yra trys mylios, bet 
jau y ten apie Senapilicczių 
užmanymą žino ir norėdami 
neapsileisti, rengiasi ir ten už
dėti panaszią krautuvę arba 
atskyrium, arba iszvien su Se- 
napile. Vilkavisžkij‘ (taip-gi 
trys mylios nū Senapilės) ne- 
kurie pradeda mislyti apiej 
ukinįkų krautuvę, o tūli net 
pyksta, buk Senapiliecziai 
slapczia, vieni sav kruta, ne- 
ragįdami Vilkaviszkio prisi
dėti. Nereikalingas piktu
mas: nieks czia nesislepia ir 
labai butų geistina, kad isz vi
sų krasztų ukinįkai iszvien 
eitų su Senapiliecziais, tada 
dėl kelių krautuvių ant syk 
imant tavorą daug pigiaus at- 
sieitį. Tik nereik laukti, pa
kol isz Senapilės užkvies, nės 
ten nežino, kas ir kur nori 
ukinįkų krautuvės, bet susi
darius kūpelei kreiptis į Se-

jais į Ameriką.
neapstabdo
darbo, bet napilę, kur tas dalykas yra

apsigarsinęs.
Liudvinave (Kalvarijos 

pav.) statosi lietuvis namą ir 
ketina užvesti kareziamą ir 
krautuvę. Tavorus imtų isz 
Senapilės ukinįkų krautuvės. 
Szunskūse (Senapilės pav.) 
jau viens lietuvis, p. Lingis, \ 
neseniai atidengė savo krau
tuvėlę. Žydas, kuris turėjo 
pirmiaus ten krautuvę, pardū- 
da savo namą ir eina sav į 
miestą. Kaip matyti, tai szį
met lietuviai isz tikrųjų kim
ba į prekystę.

Liudvinavo vaitas S., didis 
rusofilas, tur būti neteks savo 
tarnystos. Susipyko jis su 
nekuriais ukinįkais ir pradėjo 
nū jų imti daugiaus mokes- 
ežių, kaip reik‘. Imti dau
giaus, tai jam ne naujiena, tik 
dabar imdamas po kelis syk, 
ant kerszto, virszaus, pradėjo 
dar jūktis isz tų ukinįgų, kad 
ve jis ponas, kaip n^rįs, taip 
darąs. Įpykįti ukinįkai skun
dėsi į augsztesnę valdžią, ir 
ponas vaitelis, nors didis rusų 
prietelius, regis, neteks savo 
ponystes, ant didelio džiaug
smo Liudvinavo valscziaus.

Pareina daug isz kariume- 
nės (vaisko) pramokusių feld- 
szėrystes. Menki tai feldszė- 
riai, bet vis galėtų būti nau
dingais mus krasztui, kad jie 
patys savę nelaikytų tikrais 
„daktarais“ ir nekisztų savo 
nagų ten, kur neiszmano. 
Atsitikus kokiai nelaimei • isz- 
silaužus koją ar ranką arba 
kitam kokiam priepūlij‘, kur 
reik greitos pagelbos, sunku 
kaime, o ypacz tolymesniam 
nū mieste, rasti pagelbą. Pa- 
sidūti į ligonbutį taipgi bai
siai sunku: reik liudijimų nū 
vaite, o tankiai ir gydįtejui, 
užžiurineziam ligonbutį, būti
nai reik pakrapsztyti maszną 
ir tai da kelias dienas kartais 
reik laukti, pakol ten įtilpsi. 
Tokiūse atsitikimūse butų 
naudingi tie feldszėriai, kad 
tik jie, sakau, ne’kisztų savo 
nosies, kur nieko neiszmano. 
Bet tame tai ir nelaimė, kad
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Vienybe
gi sako, kad dėl to pamato 
sudrutinimo 80 pūdų geležies 
suvartota.

Nti ežia netoli yra garsingi 
Surdegiai, kur isz bažnyczios 
cerkvė padaryta, o popas net 
stebuklingą „Matei* Boža“ at
rado dėl didesnio svieto su
traukimo.

Tame pat paviete apie 
Anykszczius tūlas Karvelis 
atsirado, kuris katalikų tarpe 
nor4 atskalą padaryti ir gar
sina baptistų tikėjimą. Jau, 
regis, turi kelis pasekėjus. 

„Pribavlenje Kov.
(27) d. Ge

gužio suszaukta Telszitise, 
Kauno gub., 500 ratnįkų dėl 

bet apieĮk^ti po 36%-48^ procentų karumenės mokslo, bet isz tų 
i 9 pasirodė netikusiais dėl ka

rumenės ^tarnystės. Raszo, 
jog tie, kur szįmet pribuvo, 
per nedėlią tiek, kiek ir ant- 
rametiniai, pramoko. Mokina 
antis karumenės parėdko ir 
įkvepia jiems karumenės dva
sią, dtida dėl nesziojimo for
mą. Jie turi tris giedorių 
pulkus: žemaitiszką, rusiszką 
ir žydiszką. Raszo toliau, 
buk isz gero noro (?) jauni 
kareiviai,27 d. Gegužio, su
kaktuvių 10 metų nti caro vai
nikavimo dienoje su karume
nės valdžios žinia, norėdami tą 
dieną gerais darbais apeiti, 
per dieną karaliszko valgio 
nevalgė, idant už ttis pinįgus 
ant varpų (kolokol) ant vai 
nik avimo atminimo dėl tam ty- 
ežia aprinkto komiteto atidtiti.

Ant upės Vileikos Vilniuje 
vaikai, po vandenį braidyda- 
darni, renka visokius geležga
lius, o tarpe tų ir pinįgus ran
da. Tarpe kitų atrado ten 
aukso pinįgą Vencislavo, Po
meranijos kunįgaikszczio, at- 
musztą 1554 mete, kuris yra

„dakta- apsvarstymo tą tikrai naudin- lietus ten ir atgal, nuleidžia
galincziais gydįti visas gą užmanymą, kurs, jeJneįvy- 23Jg. 
ir ml visko gydo. Ne- ko szįmet, galės į vykt rg ai ki- -r-

tais“, Į
ligas, ir nti visko gydo, 
seniai viens toks feldszėris, 
gali sakyt, užmuszė vaiką. 
Atvežė tėvai pas jį sergantį 
vaiką, ir feldszėris apžiūrėjęs 
jį nutarė, kad tai esant „vo
tis.“ Kad iszleisti votį, dūrė 
jis vaikui į keluką, bet nieks 
isz ten daugiaus nebėgo, tik 
kraujas. Vaikas visai apal
po. Vežė tada tėvai pas tik- 
rąjį gydįtoją, bet tas stacziai I kius užmanymus, kad tik jtis 
pasakė, kad jau vaikas nega- kur rasiu, geisdamas rasti ir 
lįs pasveikti: perdurimas ko- kitų padtitas žinias, žinoma, 
jos vos gyvo vaiko atėmė nti atsargiai, nenurodant aiszkiai 
jo paskutines pajiegas. vietos. Žinau ir dabar kelio-1 nįgų stoka priverczia antis nti

Szunsktise yra viena boba, se vietose draugystėles su lie- žydų pinįgus paskolįti ir mo- 
„daktarka“, kuri gydo nti vi-Į tuyjszkais siekiais, 1 
šokių ligų*
grūdasi pertai, kad ji neima I anot p. Žalczio, politika. Bet 
nieko už receptą, arba net ir apie iszirusias arba nepasise- 
visai neraszo jo, tik pardavi- kusias dėlko nepraneszti? Ką 
nėja vaistus. Ir tokiu n‘isz-
manelių, kurie, paniekinę tik- Į laikraszczius, nieko nėra tame 
rus gydįtojus, eina pas tą ap- taip baisaus, tegul jie visi 
gavikę, yra gana daug. Ji skaito, tada bus mums da ge- 
pati giriasi, kad ji geriaus gy- riaus; juk lietuviai patys anais 
vena už nevieną tikrą gyd į to- metais bandė siuntinėti lietu- 
ją, baigusį mokslus.

N. 19 szių metų „Vienybės“ 
p. Žaltys nutaria korespon
denciją isz N. 4 „Vienybės“ 
esant blėdinga dėl lietuvystės. 
Nuvokiu, kad tai bus kalba 
apie aną „draugystę dėl fiage- 
rinimo ūkės“. Jau isz tos pa
ežius korespondencijos (N. 4) 
matyti gana aiszkiai, kad ta 
draugystė neįvyks, su tpkia 
abejone raszo apie tai kores
pondentas. Isztyrinėjau vis
ką ant vietos ir asz, taigi pa- 
maeziau, kad toji draugystė 
neįvyko dėl priežasties, paro
dytos anoj4 korespondencijoj4: 
būtent, stokos arti viens kito 
gyvenanezių ukinįkų, supran- 
tanezių, kad galima geriaus 
įtaisyti ūkės vedimą. Kad 
raszėjas tos korespondencijos 
butų matęs, jog draugystė už
simegs, beveik neabejoju, 
kad tikrai but negarsi n ęs apie 
ją laikrasztij4. Priežasczia 
padavimo tos žinios turėjo bū
tį ųoras padėti - Įietuvįarųs ąnt

tą metą, jei ne apie Senapilę, 
tai apie Kauną, ar kur kitur. 
Misliju, kad tas negalėjo jo
kiu budo užkenkti lietuvystei. 
Matau, kad ir Redakcija buvo 

| tokios nūmonės, jeigu netik 
ką patalpino tą žinią, bet da 
ir avkreipė ant to kitų laik- 
raszczių atydą. Kas link ma
nęs, tai asz visados garsįsiu to-

— Petroptlėje pirm kelių 
dienų pas kunįgą Jaunį buvo 
revizija. Buk atradę ten ko
kį suraszą ir tą paėmė. Ku- 
nįgui Jauniui atėmė jo urėdo 
tiesas ir nedaleido isz Petro- 
pilės niekur iszvažititi. Sako, 
kad tai vis daroma dėl kunį- 
go Pravdos reikalo. Daugel 
kunįgų tame reikale Lietuvo
je ir Lenkijoje iszkratė, o tai- 
pojau ir kitur Maskolijoje

Lietuvos gyventojai dabar 
yra baisiai nti žydų nuslogin- Pagal 
ti, o tai vis per kapitalą. Pi- Gub. Vied.“ 15

Žmonės pas ją jas nedaleidžia man praneszti, ant metų. Žydas tokiu budu 
per du metus isz vienų pro
centų padvigubin4 savo kapi 
talą. Tame dalyke dėl gy
ventojų daugel pagelbos dū
da valsczių bankai (ssudo — 
sberegateįnaja kassa), nės ima 
nti szimto tiktai 8$. Daugu
mas pertat, isz ten pasfiskoli 
ję, žydams skolą atidtida. 
Bet ant vienos žmogystos tas 
bankas negali daugiau dtiti 
kaip 300 rub. Per tat dau
gumas netiktai ant savęs, bet 
ir ant savo paežių, vaikų ir gi
minių pinįgus imaį

I Dabar Kelmės (Res. pav.) 
tokia banka padavė pas mi- 
nisterį praszymą, kad jijė nori' 
dtiti paskolijimus ant 600 — 
1500 rublių dėl tokių gaspa- 
dorių, kurie norėtų ukėje pa
gerinimus padaryti, kaipo tai: 
pripirkti galvijų, nusipirkti 
sav naudingas dėl ūkės maszi- 
nas ir t. t. Toji banka gerai 
stovi, nės nti Vilniaus bankos 
gali gauti kreditą sulyg pusės 
milijono rublių.

Į A Ukmergės paviete, Trasz- 
kuntise, yra jau beveik griū
vanti po kunįgų bernardinų 
likusi bažnyczia. Taigi da
bar ant to yra renkami pinį 
gai ir bažnyczia taisoma. Ana 
stovi žemoje vietoje ant pel
kės, pertat pamatas lenda gi
lyn ir bažnyczia grįuvą, Tai-

maskoliai skaito lietuviszkus

viszkus • laikraszczius neku- 
riems maskoliams, kad jie tik 
skaitytų. Dėlto mes nepriva
lom slėpti visas „spragas“, per 
kurias veržiasi lietuvystė, kad 
gudai, pamatę didelę daugybę 
tų spragų, pats susiprastų, jog 
jie jų visų jokiu * budu neį
stengs užkiszti. O kitaip 
maskoliai mislįdami, kad lie
tuviai tik tuno, kaip vėžiai po 
krantu, kaskart labjaus tik 
slogįs mus.

— Ant Nemuno žemiau 
Kauno jau konkurencijos gar
laivių tarpe nėra, nės visi gar
laiviai isz karto eina. Kožną 
dieną trys nū Kauno į Jur
barką iszeina ir trys pareina. 
Isz Jurbarko į Kauną galima 
viena diena nųvažititi ir pa
goti, ten dar szeszias valan
das užtrukus. Koįlcurencija 
buvo tiktai pavasaryje per 10 
dienų, o paskui vėl vienybė 
pąstojo, Tiems, kurie ima bi-

prie Nėrio tilto dirbdami 
maskoliszki darbinįkai (bur
liokai) gieda visokias paleis- 
tuvingas dainas. Kada viena 
maskalka gėdino antis, jog jie 
taip dąinųja, tai jie dar atkar
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tojo. Taigi „Vilen. Viest.“ 
dejūja, kad tokia pasielgimai 
daro gėdą maskpliszkam var
dui Lietuvoje.

Pumsziszkiuse, arti Kau
no, 1 d. Birželio isz netyczių po 
medžiu vaikas rado 1 ir 2 pū
dų maskoliszkų, lenkiszkų ir 
vokiszkų sidabrinių pinįgų,' 
kuriūs policija pajėmė į savo 
rankas. (Vii. Viest.). Nors 
rasti pinįgai pagal įstatus pri
guli ne policijai, bet isz dalies 
tam ant keno žemės, tam, kas 
rado, ir karaliszkam iždui, bet 
kūhmkiau atsitinka, kad po
licija į savo rankas pagriebus, 
dar biednus žmones visokio
mis bėdomis nugandina, o to
kius pinįgus užlaikius, nė že
mės savinįkui, nei atradėjui, 
nei karaliui nedūda. Jau 
daugel kartų teko man taip 
girdėti ir matyti.

„Novoje Vrency

kių apgarsino.
— Vilniaus paviete, Gelvė- 

nų valszcziuje, Tilvikų kaime 
naktį isz 7 ant 8 Birželio atsi
tiko užmuszėjystė arba gal ir 
tėvo"— užmuszėjystė.
Kazimieras Salomonas iszėjo 
isz vakaro su sunup 
arklių ganyti.

„Novoje Vremia“ pranesza, 
kad prie vidurinių reikalų 
ministerijos valdžia nori pada
ryti atskyrią .komisiją dėl isz-

apie žengimątyrimo klausymo 
Lietuvoje maskoliszkos kolio- 
nizacijos.

Naujas general-gubernato
rius Orževskis datyręs, jog 
dvarai, nū maskolių pirkti, 
dabar lenkų, lietuvių ir žydų 
rankose yra, jog daugel bur
liokų vaikų jau vien lietuvisz- 
kai kalba ir katalikais pasto
jo, kad lietuvis^ki laikrasz- 
ežiai ir 
ir malonės platinas, nū val
džios atskyrią komisiją iszde- 
Tėjo dėl, Lietuvos lyg į pama
to sugudinimo ir iszgriovimo 
per maskoliszką baisią kolio- 
nizaciją, begalinį 
spaudimą ir t. t., žodžiu 
kant, idant lietuvius ir kata 

sutremti ir jų 
Per tat ir prie

e jų cenzūros

kunįgų 
sa-

o, idant, ką

likus baigtinai 
vardą panai kįti.
cariszkai - maskoliszkai - et- 
nagrafiszkos draugystės lietu- 
viszką skyrių da
galima, dėl mokslo nū lietu
vių iszcziulpti, 6 paskui anūs 
isz pamato iszardyti. Tai po- 
jau archeologisžką Vilniaus 
gųsĮvąžiąyĮm^ dfeĮeį tokių się-

Pranu 
Sudus grįžo 

dar isz tenai ir nū savo dėdės 
szaudyklę pajėmė. Kits gas- 
padorius Tilvikų kaimo, ku
ris naktį taipojau arklius ga
nė, iszgirdo vieną szoviiną ir 
szuns kaukimą, o'paskui vis
kas nutilo. Po keturių va
landų Pranas, verkdamas ir 
szaukdamas, atlėkė į kaimą, j užpernai, 
d ūda m as žinią, kad jo tėvą 
nū miszko pusės kasžin kas 
nuszovęs, ir kad jis szovęs į 
tą žmogų atgal. Taigi dabar 
isz tos priežasties, kad sūnūs 
rodo, buk du syk szauta, o 
ans gaspadorius tiktai vieną 
szuvį girdėjęs yra, abejonė 
pasidarė, kad sūnūs apie aną 
vagį isz miszko melavo, o pats 
tėvą nuszovė. Sako, kad sū
nūs pertat tėvą nuszęvęs, jog 
ans su viena merga apsivesti 
nedaleidęs. — Iszty rimai to
liam teisybę parodys. (Vilen.
Viest.).

Vis nėra lietaus, o vasaros 
kaitros degin‘. Jeigu nebus 
lietaus pirm szv. Jono, bus 
prasti metai. Ukinįkai 
šiai dejūja.

15. VI. Žaltys.

platinti. Sztai nukeliauja pas 
jį minėtųjų valszczių perdė- 
tiniai, augszti vokieczių urė- 
dinįkai, jo pažįstami ir tol jį 
kvarszyją, ir tol jį paikina, 

Ten į kol ans pasižada atsisakyti nū 
kandidatūros. Patalpino tą 
žinią tūjaus ceitungose ir lie- 
tuviszkoji politiszka partija 
turėjo dabar kitą kandidatą į 
jo vietą statyti. Tūmi taigi 
visokių painių atsirado ir daug 
lietuvių per tokias paines ap
maudingi skyrė vokieczius, 
o tacziau gavo lietuviszkas 
kandidatas ukinįkas J. Sma
lakys 2730 balsų, taigi kaip 

kada lietuviszkas 
kandidatas tikt 128 balsus* te- 

; gavo. Matome isz to aiszkiai, 
jog pradeda lietuviszka dva
sia visur pabusti, bet negalima 
buvo, kad lietuviai jau szį sykį 
butų galėję laimėti: agitacija 
buvo ir per menka. Centru 
agitacijos buvo, žinoma, Tilžė. 
Bet ką, be pinįgų juk ir ne
galima agitavoti; tie 150 mar
kių, ką draugystės sąnariai 
buvo sudėję, tai kaip laszas 
vandens ant karszto akmens. 
O butų rasi ir užtekę, kad ne
būtų vokiecziai tą velnystę 
įtaisę, nės tikt 200 balsų te- 
prireikėjo, tad butų antrą 
kartą skirti reikėję tarp vo- 
kiszko konzervatyvo bei lie
tuvio, taip kaip dabar reikia 
antrą kart skirti tarp vokisz- 
ko konzervatyvo ir vokiszko 
liberalo. Anaip butų libera
lai bei socialdemokratai lietu
vį skyrę, kurs nenor‘ vaisko 
padidinimo ir konzervatyvams 
butų per mažai likę. Kad 
dabai* ir nelaimėjome, tacziau 
atlikome daug; daug lietuvių 

<tapė iszbudyti, o ateinantį sy
kį jau bus mums darbas leng
vesnis. Tikt reikia dėl agi
tacijos pinįgų, be tų nieko ne
galima . daryti, todėl, jeigu 
koks pasiturys lietuvis Ame
rikoje norėtų prie szito tėvy- 
niszko darbo prisidėti, teat- 
siunezia draugystės vyriausy
bei savo skatiką, bus isz to 
daugiaus gero, neng kaip kad |

lietuviszkos 
Tilžės valsz- 
kandidatas 
balsus, me-

bai-

— Isz Prūsų Lietuvos, 
Skyrimai į ciecorystės seimą 
tapė atlikti 15 d. Birželio. 
Lietuviai iszskyrė vėl vokie- 
ežius, kaip papratę; bet buvo 
arti laimėjimo. Priežasczia, 
kad lietuviai valszcziūse Klai
pėdos bei Szilokarcziamos ne
laimėjo, buvo velniszka intri
gas vokiszkų urėdinįkų.. Pas
kirtas buvo lietuviszku kandi
datu į seimą ukinįkas Tarno- 
szius, kurs pažadėjo už lietu
vių reikalus rupįtis'. Jau bu 
vo tikt kelios dienos priesz 
skyrimą ir paszaukimai su jo 
yar4u buyp4 įszspausti bei pra-

kelias toblyczėles į Washing- 
ton‘o paminklą įmūryti dūtu- 
mėme. Szį sykį padarėme di
dį szauksmą visose vokiszkose 
ceitungose, kurios pirmiaus 
mųsų darbavimąsi už nieką 
laikė, bet kaip platinosi pa- 
szaukimas su 150 pa raižais 
garbingiausiųjų Lietuvos uki- 
nįkų, labai pabūgo. Rūpin
kitės ir jus amerikiecziai nors 
su pinįgais, kad ateisiantį sykį 
tikrai laimėtumėme, bus gar
bės ir jums, juk esame visi 
vienų tėvų vaikai, kad ir ma
žumą vieni nū kitų atkrypę.

Kitūse trijūse valszcziūse ir 
yra .atgijimas 
dvasės matomas.
cziuje gavo mųsų 
mete 1887 tikt 38
te 1890 tikt 86, o szį metą p. 
Šaunius gavo 904 balsus.

Ragainės bei Pi Įkalnės 
valszcziūse tapė pirmą kartą 
liet, kandidatas Augaitis pas
tatytas, kurs gavo 420 balsų, 
o Labguvos bei Vielų vos 
valszcziūse gavo p. Smalakys 
34 balsus.

Jeigu szitas reichstagas ne- 
įvelys vaisko padidinimą, tai 
liks vėl iszardytu ir tad mes 
lietuviai, regis, garbę įgysime, 
iszrinkdami savo kandidatą.

Dyvytinu daigtu yra, kad 
lenkai, kurių, regis, 13 į Rei
chstagą iszskirta, už vaisko 
padidinimą rūpinas. Jie, re
gis, nū meszkoriaus jokios .ma
lonės nelaukia, todėl laižo vo- 
kieczio kailį, kurs jiems ale ir 
tikt dantis terodo.

19. VI. Tilzėnas.

Isz Kitur.
uvienytos

Valstijų iszdavirao sądora su 
Maskolija jau yra prijimta. 
Toje sądoroje vienas dalykas 
nepatinka daugumui, būtent, 
jog Suvienytos Valstijos.pasi
žada iszdūti caro ir jojo szei- 
mynos užmuszėjus, kad ir po- 
litiszkų persitikrinimų dėlei-, 
bei imanczius daly v urną



kwje ufmuatėjystėje. Iman

•♦kurie amerikiazki plutonai 
(teridenai) gali atrasti kožną 
rieuą, pasielgimu, žodžiais ar 
raMtaia prieeainantįsi rnaako- 
MmIuu politikai, ir tokiu ba
du kiekvienas, kurs kiek ne- 
pribmkum pasirodė cariszkai 
valdžiai, gali pasijusti kandi- 
dažo ant iszdavimo į masko• 
Iriukoe meszkosnagus.

Dabar New York4e susida
rė tam tikra draugystė „dėlei 

: panaikinimo iszdavimo sądo- 
rea“, kuri utkvieczia kiekvie
ną, sąjaueziantį jos uždūtėi, 
pristoti į jos sąnarių tarpą, už- 
•ėmokant vieną dolerį. Pifaį- 
gan reikia siųsti ant szio ant
rašas: Henry A. Oakley, Nsy. 
62 William str. New York

Vienybe
sunaus.

A. a. StanforcVas neatsakė 
nei vienam praszancziam pa- 
szelpos, szelpė įvairias drau
gystes, misai j as ir t. t.

— Į Suvienytas Valstijas ža
da atvykti buvęs Vilniaus vys
kupas Grineveckis. Apsigy
vens Washington‘e D. C.K

11 ir 1 danas. Isz lietuvių,

tybei ir lietuviszko kandidato 
isz Klaipėdos ir Szilokarcze- 
mos K. Tamoszialis sziauda- 
dusziszkumui, nei 
depu tas neužims
reichstage (seime).

viens 
vietos

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos tr 

szcsztos deszimttcs mnsn amžiaus.
Mykolo G. '

Atvažiavus mųsų keleiviams 
į Kalnėnus, pasitiko anūs 

su

Nekurie anos draugystės są
nariai turi placzias pažintis 
tarpe politikierių ir tikisi, jog 
jiems pasiseks nugrimsti" su
darytą sądorą.

garsėjo isz
labdarystės;
davo važije
•mojo suvis

— Baltimorės arcivyskupas,
kardinolas Gibbons apturėjo 
nū szv. Tėvo laisžką, galuti
nai iszriszantį pagarsėjusį mo
kyklų klausymą. Szv. Tėvas 
sutikmiui Baltimorės Conci
lium4^ ragina visus katalikus
rupįtis apie įsteigimą • parapi- prieangyje kamerdinėris 
jinių mokyklų; vietiniems gi dviem pakalikais (lekojais), 
dvasiszkiems palieka nuspręs- pasi rėdžiusiais jūdūse frakūse 
ti, kada valia, o kada nevalia su baltom pirsztinaitėm, iiu- 
katalikams leisti savo vaikus ėmė virszutinius apvalkuš ir 
į vieszas mokyklas (public įleido į puikią seklyczią, kur 
school). kamisorius papraszė sveczių

Ir mes lietuviai privalome sėstis, o pats nuėjo prie pono 
būti paklusnais szv. Tėvo bal- Randalskio. Tū'tarpu bajo- 
sui ir rupįtis apie įsteigimą ir rai nemėgino sėstis, bet atsar- 
pagerinimą savo parapijinių giai vaikszcziodami po slidžias 
mokyklų. kaip ledas grindis, akyvai žiu-

---------  rinėjo į visokias gražnas ir
— Azijatiszkoie Turkijoje kybanezias ant sienų tėplio- 

baisiai siauezia cholera, szim-1 nes, daugiauš 
tais skindama žmonis.
atėjusias žinias tik panedėlyje | rėdnėse 
26 d. Birželio Mekkoje numi
rė 999 žmogystos.

— vienas Dievas be grieko, 
o tu gerai žinai, kad ir asz ką 
noris galėcziau tavo Rozalytei 
pabliauti, o tada isz viso am
žiaus gautumei spaviedotis ir 
ne vieną pėtnyczią sausįti. *

Protazėli, nebūk szunim ir 
niekų nelok, — isztarė Milvy- 
did — ot geriaus apie svarbes
nius daigtus pakalbėkim; asz 
mislyju, kad tie pasidabinę 
pakalikai, kurie mus su godo
ne pasitiko, turi būti užūdžia, 
kad mes įszoksime į urėdinį- 
kU8.'

Žinoma, girdi nū ponų, ir 
todėl tie dykadūniai stovi 

v

priesz mus iszsitiesę kaip smai
gai apyniūse, - atsakė Bukaus
kas.

ne-

kal

— Pirm kelių dienų Cali- 
fofrnijoje mirė senatorius 
Stanford, viens isz didžiausių 
didttarciių Suvienytose Vals
tijoje. A. a. Stanford4 as pa

savo prastumo h* 
niekad nevarinė- 
( karietoje),
menkus nįbus.

Kaip senatorius gyvendama 
Washington‘e, kasdien eidama 
į Senatą, pašijimdavo kelis 
tukstaneziua dolerių, kuriūs 
iacdalįdavo papūlusiems jam 
ant kelio pavargėliams; ke 
liotns valandoms p riesi amertį, 
jauadamasis kas valandėlė 
silpnesniu, isztarė: „norėcziaū 
gyventi taip ilgai, kol neisz- 
dalysiu savo turtų!“ Nabasz- 
njkaa paliko turtą, iazneszantį 
60 milijonų dolerių. Vaikų 
jokių nepaliko: vienturtis jo 
šonus-mirė pirm kelių metų. 
Tėvas įsteigė jam paminklą, 
dovanodama 20 milijonų dol. 
ant uždėjimo universiteto Ca- 
jifornljoje vardan savo n irusio (pietinės Vokietijos demokratų

reiszkiaiwzias 
Pagal I gražių, moterų paveikslus pa- 

motinos davimo.
„Niek ją djabliwezmą“ (jima 
ją velniai) kokia graži! — 
kalbėjo Bukauskis, žiurėda-

— Vokietijos kaizeris, kaip mas į vieną paveikslą — vei- 
matyti, laimės isz naujų rinki- zėk, brolau, koki tai dailus ap- 
mų. Žinios apturėtos isz visų skritumėliai, negali žmogus 
397 skyrimo valszcių parodo, atsižiūrėti. - Persižegnok, Pro- 
jog 199 delegatai balsūs už tazėli, ir liaukies veizėti į tą 
kariaunos padidinimą, o 185 
priesz; likusiejie 13 deputatų, 
nežinia, už kurią pusę dūs sa
vo balsus. Busiantis reichsta
gas sziaip iszveizi: 'klerikalai 
82, socijal — demokratai 45, 
konservatyvai 77, laisvi kon- 
servatyvai 25, natijonal-libe- 
ralai 52, guelphai 8, alsatie- 
ežių 12, anti - semitų 17, Rich- 
terio radikalai 23, radikalų- 
unijonistų 12, lenkų 19, lais
vų klerikalų 11, Bavarijos 
ukinįkų susivienyjimo 22,

piktinantį paveikslą — atsi
liepė Milvydis, stovėdamas 
priėsz didelį veidrodį ir atli
kusiais plaukais dangstyda
mas savo plikę. » į

Na, na, Gervazėli, nebūk 
bernardinu ir paveizėk į tą 
gražybę — tarė Bukauskis. 
Gana tu, parmazone, gana, 
pasakysiu tavo Praksėdai, ku
ri tav isztrins ausis, - kklbėjo 
Milvydis, žiūrėdamas per petį 
į masinantį pavidalą. I 

I Valdyk liežitvį, pone pavy- 
tezikai — atrėmė Bukauskis

kam tas meszkas 
—• isztarė an- 
‘prinesza pur-

Kada taip sznekucziavo 
sęklyczioje abu bajorai, ka
merdinėris, sėdėdamas priean
gyje, jūkėsi su pakalikais isz 
atvykusiųjų.

Tie vyžūcziai mieli j a, kad 
mes pasitikę anūs ir prijėmę 
virszutinius skarmalus, daro
me tai isz didelio gūdojimo, 
dėlto ir pucziasi, kaip kalaku
tai (indikai), o nežino, jogei 
mes pildom4 pono įsakymus, 
gūdodami savo dūną, 
bėjo kamerdinėriS;

Žinoma, kad taip, — iszta
rė vienas pakalikas - asz mieli- 
j u, jogei ateis laikas, kada po
nas lieps anūs per duris isz- 
mesti, tada nesigailėsime savo 
rankų-ir tie bajorėliai kuliais 
iszsiritins isz dvaro.

Nežinau,
leisti į seklyczią, 
tras pakalikas — 
vų ir savo batų vinimis sukapos 
grindis, o tu-1 žmogus valyk 
paskui visą seklyczią.

Ar matėt, kaip tie prasezio- 
kai slidžomis grindimis vaiksz- 
ežioj a, o bijodami parvirsti, 
vis isz augszto kojas stato, 
kaip aklas maluninįko Leib- 
kaus arklys. Visi pradėjo 
jūktis, o kamerdinėris prita
rė: — žinoma, neapszviesti 
žmonės elgiasi kaip givuliai —- 
tas plikis, įsipąiąiojęs į kaurą,

i
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ką tik nesuki u p (X Ponai vi- padarysi ? Vydis atsikosėjęs ir padailinęs nėra ką veikti, reikia kun|-
sados brolau ja SU bajorais, Pigus apsiėjimas — atsakė savo plikę, atsiliepė: — Ve- gaiksztį prijimti — rustai kai-
kada isz jų nial oni ką norįs Danauskis — papraszysiu brėniszkiai bajorai mokės bėjo Randalskis. Pone
iszvilioti, o pas <ui iszcziulpę marszalo sekretoriaus ir užra- brangįti malonę jųsų mylistos Danauski užimk mano vietą
Anūs, kaip neiszsirpusią ūgą szys Bukauskį deputatu, p ir noringai tarnaus doram po- ir vaiszink mųsų mielus svete-
Įiszspjauna. — Vėl prasidėjo Milvydžiui po dviejų mėnesiu] nui. Sėskitės, mieli kaimy- liūs, o jeigu asz isztruksiu, tai
garsus j ūkai.

Kaip asz tėm ijau, - isztarė
pasakysiu, kad, nemokėdamas 
raszyti, negal‘ tapti pavytczi-

nai, o tamsta, pone Danauski, 
pasirupįk apie prigulintį mų-

pas jus kūgreieziaus sugrįsziu.
Iszpildysiu jųsų mylistos

pirmasis pakali!tas - tai bajo- ku. — Žinokis Panašiau, tik siį gūdotinų sveczių priėmimą, paliepimą - sakė kamisorius, o
rai visos ponų netikrybės ligi tais praszcziokais nevargink — pasakė Randalskis. Ka- Randalskis padavęs ranką ba-
szioliai dar nesu pranta, nės už ilgai manęs — isztarė ponas misorius, isztaręs ,,tūjaus“, jorams ir isztaręs: ,,lig mielo
klastingą rankos suspaudimą, Randalskis.» greitai iszėjo isz seklyczios, regėjimo“, iszėjo isz seklyczios.
szvelnų pono žotlėlį ir pa k vie- . Kantrumo ir meilingo ap- bajorai-gi ant minksztų, bran- Laike tos klastingos kome-
timus prie poni szkos skūmės siėjimo truputėlį, o naginū gių kėdžių svarbiai atsisėdo. dijos, kamisorius veidmainisz-
viską jiems atidūda. ežiai sudės reikalingą mums Ponas Randalskis, numanyda- kai szypsojosi ir misi i jo: —

* * mantą! — kalbėjo Danauskis. mas bajorų būdą, kalbėjo paikus tie bajorai, dabar
Ponas Gubertis, su mylimu Ką daryti, paaukausiu va- jiems szvelniausias viežlyvas- szaukia ,,ura, lai gyvūja“, o

prancūzu sėdėdi ,mas savo ga- landėlę ’— tarė ponas Ran- tis, o nū tų klastingų žodelių kaip įdūs mums pinįgėlius, tai
binete, mąstė a| >ie ^Paryžiaus dalskis — tik 1 neversk manęs bajorėliai tirpo kaip sviestas giedos Tadeuszą, szaukdami
linksmybes, kai p ten jis, bar- ilgai su tais mulkiais kalbėti. ant skaurados, žemai klonio- ,,ui, ui, ui,!“ — Iszėjus ponui
stydamas pinįgais, darodys sa- Jųsų mylista ilgai nesivar jos ir pakiliais žodžiais garbi- Randalskiui, Danauskis pri-
vo ponystę ir bu s vadįtas g ra- ginsite ir visą veikalą su tais no poniszką gerumą. verstinai vaiszino sveczius, o
pu. Žinoma y ra, kad visus bajorgaliais asz pats atliksiu, Po menkos valandos įėjo į tie gerdami ir valgydami į pa-
veltleidžius, barstanczius vienok dabar reikia anūs pri- seklyczią Danauskis, o paskui dangės kilnojo Randalskį ir
ploksztus pinįg ą ant nieknie- jimti — kalbėjo Danauskis. jo trys pakalikai įneszė dau- žadėjo visados jo tarnais būti.
kių, praszalaiczųii vadina g ra- Nu gerai, dėl mielo rub gybę valgių y; gėralų, kuriais Ar tu matai Protazėli? — kai-
pais, bet kaip t ik turtų gai- liaus paszvęsiu valandėlę! visąskūmę apstatė. — Praszau bėjo Milvydis, kurio nosis
szintojas netenk a aukso ir si- Ei va prij imti bajorus, o pas- prisiartįti ir už stiklų griebtis, raudonavo kaip burokas —
dabro, tai gūdo. imas ir garbi kui žinokis su jais — tą paša- — sakė Randalskis, r,pri tai ponas, kad ponas - geriaus
nimas tūjaus isz lyksta, o tam, kęs Randalskis j drauge su ka- pylęs keturis stiklus vengrisz- nori bendrauti su bajorais
kurs vakar meili ngai buvo vi- misorium nuėjo į sėklyczią, ko vyno ir paėmęs vieną į ran- kaip su kunįgnikszcziuI Al
sur prijimamas, sziądien visos kur Bukauskis ir Milvydis ką, atsiliepė: - geriu už sveika- mosci dobrodzieju, noris sako-
durys ir szirdys j/ra uždarytos. stebėjosi pavidalams dailių tą pono deputato Bukauskio ir m a yra szlachcic na zayrodzie

Su kokia nai ijiena ateini, moteriszkių. pono pavytcziko Milvydžio! rowny wojewodzie, vienok ma-
mielas Danausk i? — užklau- Bajorai, pamatę įeinanezius, Bajorai atsakę „szirdingai onus priėmimas pono Ran-
sė Randalskis įe jusio kamišo- greitai baigė glostyti savo dėkavojanV jųsų mylistai“, dalskio už szirdies griebia —
riaus. Danauskis, žemai cziuprynas ir žemai kloniojosi, pagriebė stiklus ir augsztyn galvas už jį guldys‘me, — tu r
pasikloniojęs, atsakė: viskas o ponas Randalskis linksmai anūs iszkėlę, suszuko: - geria- juti rėdybos marszalu!
gerai, Bukausk ui ir Milvy- atsiliepė: — a! mieli kaimy- me už sveikatą szviesaus pono Kada taip kalbėjo bajorai,
džiui pasakiau, kad jųsų my- nai, ką beveikiate? Guberto Kandalskio, mųsų vaiszinarni kamisoriaus, ponas
lieta norite su jalis iszsipažįti Žemiausiejie tarnai jasnie doraus marszalo ir geradėjo — Randalskis, batisto skepetėle
ir padaryti anūs urėdininkais; wielniozneyo pana■! dar gyvū- ura! lai gyvūja ilgiausius me- nusiszlūstęs prakaitą, įpūlė į
tūmi apsvaiginęs naginūczius, jame — atsakė, besiklonioda- tus! savo gabinetą, kur radęs pran-
į dvarą parvežiau , o dabar rei- m i bajorai. Ponas Randalskis meilingai euzą Bali, atsiliepė: — oi, kaip
kia tik mailingai apsieiti ir Didei man yra meilingas szypsodamasi dėkavojo kai- pailsau, prijimdamas tūs-
bus pinįgai.

Guvus esi, m a no Panašiau
aplankymas tamstų, nės seniai 
norėjau iszsipažinti su taip

mynams ir anūs praszė valgy
ti, o kada Bukauskis su Mil-

praszcziokus! Rodosi, kad 
meilingai apglostyti atidarys

— isztarė, jūkdnimąsis Rin • gūdotinais vyrais — isztarė vydžiu, iszgėrę geros degtinės savo czeraslus (masznas).
dalskis — pasaky k man, ko- ponas Randalskis; padūdamas pradėjo liūbtiesi apie mėsą, Nuvargai mon cher (mano
kius tai urėdus prižadėjai ranką abienis bajorams. Ba- tai įėjęs į seklyczią kamerdi- mielas] — isztarė prancūzas
tiems vyžūcziams'1 — Bukaus- j orai įžagti taip meilingu pri- neris balsiai prakalbėjo: - ku- ką daryti, gyvenimas žmogaus
kiui bajoriszko deputato dėl jėmimu žemai kloniojos, o Bu- nįgaiksztis Salyckis atvažiavo ant svieto tai yra sunkus ap-
Užveizėjimo kelių, o Milvy- causkis paglostęs usus pra ir lauk jųsų, mylistos zerkoli- žadas ir darbavimas. Dailios
džiui pavietiszko s tiesdarystės kalbėjo: — iszsipažinimą su nėj‘ seklyczioj‘. paryžionikių akutės bus atpil-
pavytcziko. • j 

kis susiėmęs
iųsų mylistą, niobei dobrodzie' O kad jį velniai tą Salyckį, dymu už tą sunkų, vargą —

Ponas Kandah 04, laikom sav už didelę garbę. kaip jis netaiku atvažiavo ir oertraukė Ran<fialskis — tik
szonus jūkėši ir kl ausė: '- kaip- Praszau sėstis — isztarė po- jmgaiszino man taip meilingą jamislyk, mon nuiitre ( mano
gi su tais prižadastais urėdais jįas Randalskis, o ilgasis Mil- m kaimynais draugystę, bet mokįtojau ), kad (langiaus neį
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Vienybe
valandą turėjau kalbėti su 
tais vyžūcziais ir bueziau ga
vęs migreną, kad tas Buszo ne
būtų iszvadinęs manęs prie at
važiavusio kunįgaikszczid Sa- 
lyckio, kurio visiszkai nebuvo 
ant svieto. — Teisybę kalbi - 
isztarė prancūzas — tie tam
sus jųsų bajorai tikri pay sen 
Į mužikai Į, asz ir valandoj ne- 
galėcziau su jais būti.

O, monsieur Bali — 
Randalskis

netenka

sakė 
sugavau tavę 
Ar užmirszai, 

kad draugystėj4 dailios Bar- 
dienas bebutės perbuvai dvi 

jokio nusibodimo?
Gana, gana, mon 

ežia senus daigtus minč 
pertraukė prancūzas.

Bukauskis ir Milvydis 
labai pasijilgo pono Ran 
kio, nės jiems gerai buvo 
ponu Danauskiu, kurs 
telpamai

ami ką 
tL—*

ne- 
dals- 
ir su 
kiek 

telpamai valgydino ir girdė 
bajorus, o kada ponas deputa
tas su ponu pavytezik i jau 
buvo gerai įszutę, tai manyda
mas kamisorius, kad atėjo pri- 
taiki valanda pajimti bajorė
lius ant meszkeros, prakal 

bėjo: — Ponas * Randi____
malonėdamas užlaikyti gerą 
sutartį, pritaiką kaimynystėj4, 
liepė man ponams deputatui 
ir pavytezikui dūti girios, da 
leisti ganymą gyvulių ir liūsą 
kelią per žemę.

Lai gyvūja ponas Randajs- 
kis, mųsų geradėjas! —- j-įuszu- 
ko bajorai — galvas už jį gul- 
dys‘me ir muru stos4me.

▼ į,

Už tą didelę prietelystę, ku
rią rodote mano ponui, szir
dingai dėkavodamas, tikiūs, 
kad savo gerus linkėjimus po
nui darodysite netik žodžiais, 
bet ir paežiais darbais. — Į 
ugnį ir vandenį už poną Jjlan- 
dalskį szoksime! — szaukė 
bajorai.

Mielas deputatai |r pone 
povytezikai — isztarė Da- 
nauskis — sziędrrngai tikiu jų
sų prieteliszkiems užtikrini
mams ir dėlto nedrdvėsiūs 
tamstų praszyti vieno 
niszko patarnavimo.

Sakyk, pone Danauski, vis
ką padarys4me — atsiliepė ba
jorai.. .

Kaip jau žinote tarė kami- 
sorius — kad ponas Randals
kis, tur važiūti į Paryžių dėl 
pargabenimo isz ten didelių 
pinįgų, o ežia mums
penkių tukstanezių rublių, 
reikalingų kelionei, 
dant dabar javus, 
pusę prekės atidūti, dėl to 
maldauju jųsų, mieli ponai, 
gelbėti poną Randalskį ir ant 
trijų mėnesių paskolįti neten- 
kanezią mantą.

Bajorai vienas į kitą žvilk- 
terėję, vienu balsu atsiliepė: - 
taip geram ponui kaip Ran
dalskis negalime atsakyti, ir 
sziądien4 pinįgus sudės‘me.

Szirdingai dėkavoju jums,, 
mieli kaimynai, — tarė Da- 
nauskis ir, pripylęs tris stiklus 
szampansko, suszuko: — geriu 
už sveikatą ponų deputato 
Bukauskio ir povyteziko Mil-

Pardū-^ 
reikia už

nepasakęs „sudiev“ Bukaus- 
kini ir Milvydžiui, kurie dai- 
nūdami pagrįžę isz dvaro na
mo, kaip įmanydami, ramino 
savo paezias, be persto j i mo 
urzanezias už įdavymą ponui 
Randalskiui taip didelių pinį- 
gH-

Tik tu tylėk4, Praksėdėlė, — 
kalbėjo Bukauskis —- viskas 
bus gerai, busi ponia depiita- 
tiene ir pinįgai nežus.\ .

Milvydis glostydamas savo' 
Rozalytę, sakė:
neurzgk ant manęs, kaip kle
bono kalikė; busi ponia pa- 
vytezikiene, o asz tapęs urėdi- 
ninku, savo pinįgus atpesziu.
a (Dar ne viskas.)

kas draugystes, kad apsižiūrė
tų su savo ponais kasieriais, 
idant paskui nereikėtų ezoki- 
nėti apie anūs, kaip tai mums 
atsiėjo. Netikėkime perdaug 
nei vienam.

Szv. J žergto *>dr-ės perdė- 
tinis P. Dragūnas.

ii, duszel4,

•Įakal-.-R 
alskis te

kaimy-

Bajorai pagriebę stiklus 
szaukė: — lai gyvūja ponas 
“andalskis, mųsų geras prie
delius!

Bajorai, isztesėdami savo, 
prižadėjimą, reikalingą mantą 
paskolino ponui Randalskiui, 
tai yra Bukauskis davė 2000, 
ir Milvydis 3000 rublių, o 
kadągi nebuvo vekseliui© po
pieriaus, tai rasztas iszdūtas 
ant paprasto popieriaus, prtgal 
įstatus tam dalykui negiliū- 
janezio. >

Bukauskis ir Milvydis, į- 
brukę savo > pinįgėlius, dar 
dieną dvare ųliavojo ir užsigė- 
rę pragydo lenkiszkai Nie 
mam srebra ani zlotą, nie dam 
warn zadnych prezentouP [ne
turiu sidabro nei aukso, nedė
siu jums nei jokių dovanų]. 
Isžtiesų jau neturėjo bajorai 
brangių naugių, nės įleido 
anas į bedugnę poniszkų ki- 
szenių, isz kurios kaip isz eže
ro didei sunku iszimti ką nors. 
Ponas Randalskis, sužėręs 
15,000 rublių, iszsiskubino su 
prancūzu į Paryžių, galiąųa

Isz Mitti Him Mlv
— Porest. City Pa. Mųsų 

szv. Jurgio draugystė tapo už
dėta 22 d. Kovo 1891 m. ir 
nū to laiko iki sziol buvo jos 
kasieriumi V. Janczaitis; ku- 
ris taip-gi buvo kasieriumi ir 
iižsidėjusios 7 d. 1892 m. para
pijos. V. Janczaitis buvo vi
sų gūdojamu vyru, niekas nie
ko blogo nū jo nesitikėjo, tai
gi prezidentas pagaliaus ati
davė jam kauciją ($50), kad 
jis, statydama savo namą, bė
davojo su pinigais. Ant ne
laimės nū nekurio laiko p. V. 
J. pamėgo vartoti kaži ras, ku
rios nelabai jam prielankios 
pasirodė: iszviliojo netik jo 
uždirbtą skatiką, bet nemaž 
ir sudėtų pas jį draugystės ir 
parapijos pinįgų.

Neseniai mus draugystė dA- 
vė padaryti karūną. Kada 
reikėjo užmokėti už aną $153, 
tai kasteri us, kuris buvo įėmęs 
$158 nū draugystės ir $90 nū 
parapijos, nei sziaip nei taip 
ėmė sznekėti, ant galo prispir
tas prisipažino, jog pinįgų ne
turįs, vos $80 iszkrapsztė, ka
da striukai jį suėmė drang- 
sąnariai. Draugystė bet tiki
si iszgauti visus savo pinįgus, 
nės V. J. turi lotą 
namus.
Persergimų ir kitas

— Springfietd^e Ohio, yra 
neperdaug lietuvių, bet vi
siems iki szioliai gerai ėjosi.

Neseniai bet baisi piktadė- 
jystė atsitiko mųsų tarpe. 
Motiejus Petraitis, isz Lauc 
kaimio, Virbalio gmino, Su
valkų gub., susigiminiavo su 
savo gaspadine ir kalbino, 
kad finoj i, pametusi savo vy
rą, apsigobtų su jūmi. Kada 
žmona*ant to nepristojo, tai 
Petraitis perpykęs szovė į ją 
3 kartus, o paskui suvarė sav 
tris szuvius į vidurius. Mo r 
teriszkė pasitaisys, bet pats 
Petraitis numirė ligonbutyje, 
apžiūrėtais SS. Sakramentais. 
Nabasznįkas turėjo bankoje 
♦240; 90 dol. paskyrė ant lai
dotuvių, o $150 liepė nusiųsti 
savo dukterei Onai. A. a. 
M. P. buvo naszlys ir antru 
kartu atėjo į Ameriką. Jei
gu yra jo kpki giminės, tegul 
atsiszaukia pas manę.

Columbia st. Sprignfield 0.

(žemę) ir
i • 

lietuvisz-

— Waterbury ,Conn. N. 22 
„Vienybės buvo pakeltas už
manymas įmūryti Jurgio 
Washington4© paminkte ply
tą, dėlei iszreiszkimo pagarbės 
tam amerikiszkos* laisvės tė
vui ir nū lietuvių tautos. 
VVaterbury‘o lietnviszka Ge
dimino dr-ė, paremdama tą už
manymą ir atrasdama jį itin 
(labai) naudingu dėl iszeivių 
lietuvių, atsiszaukia su para
ginimu į yisas lietuviszkas 
draugystes, kad rupįtųsi apie 
įvykdinimą to tcfcip naudingo 
užmanymo. Gedimino drau
gystė prižada pinįgiszkai pri
sidėti prie 4o dalyko.

Gedimino dr-ės Komitetas.
$

«
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Egle Zalcziu Karaliene.
Dramatis penkiūse apsireiszkimfise.

Paraszytas isz mitologiszko senovės lietuviu padavimo
per Al. Gužutį.

- (Tąsa). ■ #
Vainis. Kad tik nusidūtų szvogerėlį isz ežero iszma- 

sinti.
Bustulis. Žinodami žodžius, kuriais Eglė szauks savo 1 o

vyrą, lengvai isžmafcįsime nedorą Žaltį isz gelmės ežero.
Wainis. Kaip tų, brolau, suspėjai tūs paslapczius žo

džius iszkvoszti ?
i Bustulis. Nu jau nemažai turėjau darbo, koliai dasi- 

žinojau. Jodamas naktigonėn į girią; paėmiau su savimi vy
resnį Žalczio sūnų, kurio isz pradžios su geru klausinėjau, 
kaip pagrįžusi namo motina szauks tėvo. Tasai būgnas atsa- 

au, motina tą žino44; po to pradėjau vaikąkė: : „asz neži 
bausti ir ryksztėmiį plakti, bet nedoras sziksznosparnis nieko 
daugįaus nepas

Vainis.
Bustulis 

nū kurio taipgi
toksai buvo atsakymas kaip ir vyresnio: 
žino44.

N ainis.
■ Bustulis

akė. ' .
Mat, koks tai upas!

. Jodamas antrą sykį, paėmiau jaunesnį sūnų, 
nei malone nei plakimu nieko neiszkvosziau;

,,asz nežinau, motina

nekvieczia.

Vaikai pasakys Eglei, kad jų klausinėjai.
. Nebijok, nepasakys: gerai jiems įgrumojau, 

kad negyvai užplaksiu; dėlto kada Eglė klausė vaikų, kodėl 
jų akutės raudonos, tai atsakė, kad nū durnų paraudonavo.

Vainis. Kągi toliaus padariai? '
. Bustulis. Tretį kartą jodamas į^jirią paėmiau su sa

vimi Žalczio dukterį Mildę, kuri isz pradžios nenorėjo nieko 
pasakyti, bet kad uždrožiau rykszte, iszpažino žodžius, kuriais 
motina szauks tėvą. — Dabar isz mųsų rankų neisztruks szvo- 
gerėlis, kuris giminės savo paczios nenor4 pažįti ir į vaiszes 

ziądien4 Eglė keta grįžti namo, o tūmi tarpu
mes apsiliūbs4mje. Jau iszauszo, laikas prie darbo griebtis; 
kaip isztarsiu Eglės žodžius ir arti kraszto vandū susijudins, 
tai abudu kirskim4 į tą vietą
jėmę dalgius, eina į antkrantį ežero, Rustulis atsistojęs szonu į 
ežerą). Stokis užpakalij4 manęs. *— (Vainiui atsistojus). 
Nuleiskim4 dalgius ant žemės (nuleidę dalgius, už dalgekoczių 
tvirtai laiko). Atminei drucziai kirsti. Dabar asz pradėsiu 
žaltį masinti (pūdydamas balsą moteriszkės). „Vyre mano, 
pati tavęs szaukia, kad gyvas esi, pasirodyk pieno putomis, 
o jeigu numiriai, tai apsireikszk krauju. (Rustulis ir Vai
nis tyli su iszkėltais dalgiais — po valandos susijudina van
dū, o piktadėjai į vandėnį smarkiai dalgiais kerta). Nere
gėsi saulutės, Žalteli, aiszkiai macziau, kad galva nusviro.

Vainis. Tai, brolau, kaip kopūstą nukirtom4 — ko
kiomis baisiomis akimis į mumis paveizėjo —ak! to smarkaus 
vėizėjimo visą amžį neužmirsziu.

Bustulis. At, kūdikis esi? isz pragaro gelmės neįveiks 
į mumis žiūrėt.

imkim4 dalgius! (abudu, pa-

diū, o piktadėjai į vandėnį smarkiai dalgiais kerta), 
aulutės, Žalteli, aiszkiai macziau, kad galva nu

Žaibfija, trenkia perkūnas.
' ” Bustulis ir Vainis (labai nusigandę), 

jsz kur toji perkūnija? bėgkim4, bėgkim4!
Vėl perkunąs trenkia.

Kas ežia yrą?

Halsas isz debesio. Nepasijudins'te isz vietos.
Rustulis ir Vainis stengiasi bėgti, l>et nematomos galybės laikomi 

ant vietos, dreba isz baimės. —- Zaibfija ir griauja.
Piktadėjai! dėlko užmuszėt savo sesers vyrą?
Bustulis (drebėdamas). Mes... mes nieko nežinom4.
13alsas. Užmuszėjai! veidai jųsų pažįmėti yra krau

ju. .. neturės‘te ramumo per visą amžį... smarki peržanga . 
slogins jumis.. . slapstysitės po trąszkanczius miszkus, bet nū 
graužimo sąžinės ir nū nekaltai užmuszto baisių akių niekur 
nepasislėpsite.

Bustulis. Oi! tos baisulingos akys ir dabar žiuri į 
mumis! bėgkim4, bėgkim į tamsius miszkus!

Balsas. Bėgkit4, piktadėjai, bėgkit4 į amžiną pragarą! 
J^aibflja, perkūnas trenkia.

Bustulis su Vainių. Vargas! pražūva! (bėga į girią). 
REGYKLfc 2.
Eglė su vaikais.

Eglė (įeidama). Gražioj4 dienelėj4 prie mylimo vyro 
grįžtu. Mano vaikeliai, anksti pakilę, užsimanė miego, dėlto 
suguldžiau anūs girioje ant minksztos žolelės — tepramiega 
nabagycziai, koliai tėvą suszauksiu; noris pas tėvus buvau 
mylima ir vaiszinama, bet prie to, kurį visa szirdžia numylė
jau, smarkiai ilgstu. Dabar eisiu savo vyrelį paszaukti. 
(Priėjusi prie ežero szaukia). „Vyre mano, pati tavęs szau- 
kia, kad gyvas esi, pasirodyk pieno putomis, o jeigu numi- 
riai, tai apsireikszk krauju. (Ant vandens pasirodo krau
jas). Kraujas! ak asz nelaimingoji! (verkdama). Vyreli 
mano, balandėli mano, ar taip jaunūse metūse numiriai ir ma
nę su kūdikiais naszlaite palikai.

Balsas isz ežero. Neverk, mieliausioji Egle.
Eglė. Tai jo balsas! Mieliausias! iszeik isz ežero prie 

manęs.
Balsas isz ežero. Iszeiti prie tavęs negaliu, nės tavo 

broliai nukirto man galvą.
Eglė (verkdama). Ak! nedori broliai, paliko "ta

vo užmuszėjais. Dėlko prie tų piktadėjų iszėjai?
Balsas isz ežero. Dėlei to iszėjau, kad manę szaukė 

tais žodžiais, kuriūs tav įsakiau.
Eglė. Isz kur tie piktadėjai dažinojo tūs žodžius? asz 

jiems nieko nesakiau. Mieliausias mano, kad gali kalbėti, 
tai iszeik prie manęs. 4

Balsas isz ežero. Dievaitiszka esybe gyvas esu, bet 
žmoniszkas mano paveikslas numarintas ir dėlto tav pasiro
dyti negaliu. Sudiev, sudiev brangiausioji, augink mųsų 
vaikelius!

Eglė (laužydama rankas ir verkdama). Vyreli mano, 
vyreli, pasakyk dar noris vieną žodį! (Valandą klausos). 
Jau neiszgirsiu tavo meilingos kalbelės! Kur dingsiu var
gingoji?— grįžti prie tėvų ir gyventi drauge su vyro už-, 
muszėjais negaliu. Dievai! susimylėkit4 ant manęs naszlai- 
tės ir į savo globą priimkit4.

Debesys nuszvinta, o nusiminusi Eglė į debesį žiuri.
Balsas isz debesio. Neverk, sopulingoji moteriszke! 

Dievai pasigailėjo tavęs: dėlto tavo ir vaikų tavo dvasia nu
žengs į laimingą Anapię|ių, o kūnai jųsų į naudingus medžius 

eglę, vieno sunaus į ąžūlą, antro įbus permainyti —
ūsį, o dukters į dre

(sudėjusi rankas). Teifižsipildo galingu dievų 
parėdymas,



Vienybe 4

tlegyhlė apsiszvieczia bengaline ugnia, o nutėpliotA arit drobės eg
lė, nuslinkus! nft virszaus regyklės, dengia moteriszkę, kuri rodosi į eglą 
yra permainyta. Uždanga nusileidžia.

Galas apsireiszkimo penkto ir paskutinio. 16. I. 1892.

r 4 įISZGRXO'rXMJ&S
Kauno pilies1362m

Dramatas keturiese apsireiszkimėse,
paraižyta# isz Jliefavos dejų Al. Gužuczio.

Lietuvos kunįgaikszcziai.

'1 
lietuviszki bajorai.

grapai.

Algirdis
Keistutis — jo brolis
Voidatas — Keistuczio sūnūs, Kauno pilionis, t. y. sar

gybos vadas.
Mykolas — rusiszkas bajoras.
Gelgudas 
Gineitis
Almone — Gineiczio pati.
Vismantis — senas bajoras. •
Zulelė — bajoraitė, mylima mistro.
Kūrėju-Kūrėjas — augszcziausias kunįgas.

. Vitenas — senas vaidelytis.
Kryžei vių didis mistras.
Didysis kamendorius Daldershehnas.
Marszalas Szindąkopfas.
Spanheimds 
Vimebergas 

Kohortas — lietuvis, kryžeivių iszaugįtas. 
Pricas — vokiszkas dailydė. 
Vokiszki ir lietuviszki kareiviai.
Vergai lietuviai.

Apginklavimas lietuvių ir vokieczių: kalavijai, ragotinės, kilpinės 
ru vilycziomis ir įdėtuvėmis, szarvai, szalmai ir uždengtuvės. Rėdykite: 
kryžeiviai ant virszaus szarvų apgaubti ploszcziais su kryžiaus ženklų: vo
kiszki karžygiai (ritieriai) szarvūse be kryžiaus ženklo. — Lietuvių kunį
gaikszcziai trumpuse rubuse isz baltos gelumbės^^rszuj* szarvai; ant Al- 
girdžio galvos augszta ir smaili kepurė, o ant Keistuczio galvos szalmas. — 
Lietuviszki kareiviai trumpuse rubuse isz drobės, apsijiisą diržais. — Kū
rėjų-Kūrėjas ilgfise rubuse isz baltos drobės, apsijfisęs septynis kartus to
kia pat siaura jūstų, per peczius taipgi justa, kepurė smaila, su pažibais ir 
gintariniais karoliais. —■ Kūrėjų-Kūrėjo ženklas — lazda, tris sykius lin
kusi, au trimis prikabįtais maiszeliais — Vaidelyczio apvalkas — ilgas, 
balta apsiuva apsiūtas, susegtas trejais prastais ir baltais užnarais su ku
tais, apaczioje apsiūtas per sprindį ilgais kudrais; ant galvos pūlinių lapų 
vainikas. — Kunįgaiksztis Algirdis — ūgio daugiaus kaip vidutinio, au 
didele jau žilstanczia barzda, o, truputį szlubfidamas ant deszinės kojos, 
pasiramsto su lazda.

. Apsireiszkimas I.
Kauno pilies seklyczia, sienos apkabinėtos įvairiais 'ginklais, sk&- 

mės ir sulai ^.uliniai; ant skuimių kalavijai ir vilyczios.
REGYKLE 1.

Voidatas Mykolas ir Gelgudas.
Voidatas. Vargingoji mųsų Lietuva! nei valandos ra

mumo neturi — ir vėl atrėplino viską naikinantiejie skieriai*). 
Kryžeivių mistras sulaukęs pagelbėtojų: grapų Virnebergo 
Spanheimo, Valakų^ Vokietijos, ir Anglijos karžygių ir d»u-

Skieriai — szarancza.

gybės kitų žmogžudžių, drauge su komandoriumi ir marszalu, 
didele karumėne apsiautė IČauną ir neatbūtinai geidžia aną 
iszgriauti.

, Gelgudas. Tegul smarkus Pikolis**) nugramzdin4 antis 
visus į pragarą! Lietuvių szirdyse dar neisznyko drąsa — to- 
dėl nepraszytus sveczius prigulincziai pavaiszins4me.

Mykolą#. Iszgriauti pilį nelengvai nusidds, nės tvirti 
murai ir mųsų krutinės apgins aną.

Voidatas. Noris pilije pakaktinai yra pagaminta mais
to, visokių ginklų ir daugybė drąsios karumenės, vienok ne
galim4 užslėpti, kad atsieis iszkentėti smarkų apgulimą, Už
palius ir kovas.

Gelgudas. Žinoma, be to neapsieis, bet ir tų plėszikų 
nemažai iszterios4me. (

i Mykolas. Už mano kniazį* ir Lietuvą gyvastį padėsiu. 
Nė vienas gudas savo kunįgaikszczio neapvilė.

( Voidatas (spausdamas Mykolo ranką). Už tą iszti- 
kimumo iszpažinimą aczių tav, szaunus Mykolai! Liepiau 
Gineicziui įlipti į boksztą ir isz ten apžvelgti prieszų darbavi- 
mus. Dėdė Algirdis drauge su mano tėvu prižadėjo užpulti 
ant nedorų kryžeivių, o tada ir mupis reikės padaryti antpūlį. 
Dabar, koliai Gineitis pabaigs apžvalgą, eisiu peržiūrėti sar
gybą, o judu, apeidami visą pilį, liepkite artyn mūrų prineszti 
ganėtinai akmenų ir rąstų, idant turėtumėm4 ką mesti ant gal
vos tų bjaurių kirmėlių, kurios įsimanys į tvirtyną slinkti. 
Taipgi isz pažemių iszriskite penkesdeszimts baczkų smalos, 
kurią užviriną pils‘me į nasrus troksztantiems mųsų kraujo 
žmogžudžiams. (Visi iszeina).

Mykolas ir Gelgudas (iszeidami). 
Mylistos iszpildys4me.

REGYKLE 2.
Gineitis, Voidatas ir Mykolas, paskui Gelgudas, Pricas d ai lydė ir 

du kareiviu.
Gineitis (įeidamas). Kunįgaikszczio nėra? Norėjau 

atidėti skaitlių isz mano apžvalgos, kuri daug negero rodo, 
nės prieszai su didele karumėne visą pilies apygardą apgulė. 
Meilingas pavasaris iszskleis Lietuvos girių ir pięvų medžius 
ir žolynus, o tėvyuiszkoji žemė nusidažys krauju savo sūnų ir 
gaisrų liepsnomis nuszvis. Dievai žino, kas atsitiks su mano 
nameliais, mylima paczia ir mažais kūdikiais? Smarkus kry
žeiviai neczėdyja nei moteriszkių, nei kūdikių. Brangioji 
Almone! kad noris vieną kartą dar pamatycziau tavą! Bet vėl- 
tas ilgs ta n ežios szirdies linkėjimas: visi keliai apspiesti prieszų, 
man lemta neiszvysti . daugiaus mylimos paczios ir savo 
vaikelių.

Voidatas (įeidamas su Mykolu). Pasakyk mums, 
mielas Gineiti, ką ten isz bokszto patėmijai?

Gineitis. Macziau didelę daugybą prieszų, kurie pada
rė ant Nemuno du tiltu, sustatą tąi'p anų tas laives, ant kurių 
isz Rugainės atplaukė. Ta voras ir laivės jų yra dabojami 
drūtos sargybos.

Mykolas. Tedaboja, o dėlto musisžkiai prislinks ir 
tiltus su laivėmis sudėgįs.

Gineitis. Visoj1 prieszų karumenėj4 regiamas yra szar- 
pus darbavimas: dailydės dirba keliamus boksztusir tiltus, ta- 
szo storas ąžftlines kalades, o apart to tarp mųsų pilies ir savo 
tavoro kryžeiviai iszkasė gilų rėvą ir anftmį įsą N^rio į Nę*

**) Pjko)iH — pragaro dievaitis.

(

Paliepimą Jųsų.
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muną praleido vandenį.
Voidatas. Jeigu taip, tai iszbėgio ant prieszų nega- 

Įės‘me padaryti. '
Mykolas. Mat kaip tie szungalviai apsigusztino. Te- 

pamėgin4 prisiartinti — szuvių debesiu pavaiszįs4me anūs.
Voidat

darni galabysir 
ka karumene d
miais į girią is:

ts. Nesėdėsicrtė, sudėję rankas, o kaip įmany- 
le tūs žalczius. Dėl susižinojimo su lietuvisz 
abar mums lieka tik vienas urvas, kurs pože- 
įeina. Mykolai, pastatyk tvirtą sargybą prie 

to urvo durų iij, paėmęs du kareivių, pereikite su žiburiais vi
są požemį, tėmydami, ar nesisunkia į vidų vandū, o taipgi ar 
galinės durys gerai yra užslėptos stovincziu aut anų karklynų. 

Mykolas. Tūjaus viską rupiai apžvelg^iu-(i8zeina). 
Gineitis. Kasžin kaip ten musiszkiams nusidavė užpū- 

lis ant kryžeivių?
Voidatąs. Sziądien reikėtų gauti nū tėvelio Keistuczio 

žinią. 1
Gineitis. Aczių dievams, kad mumis su lietuviais po

žemiu vienija. ‘ 1
Gelgudds (įeidamas). Daneszu jųsų mylistai apie 

sugavimą vokieczio.
Voidatas. Kas ten do vokietys ir kaip jį prigriebėt4?
Gelgudas. Stovinczioji ant mūrų sargyba patėmyjo, 

kad arti pilies prislinkęs vokietis laikoma rankoj4 karczia 
mieravo griovę, todėl sugabus užnarų mėtinėjime Drutulis, 
pagriebęs virvę, metė ant to žalczio užnarą ir, drucziai aną pa
traukęs, kaip sziaudų kulį, vokietį ant muro užkėlė.

Voidatas (jūkdamasi). Prie meszkeriojimo vokieczių 
Drutulis labai mandagus. Sujimtą ežia atveskite.

Gelgudas (iszeidamas). Tūjaus.
Gineitis. Vokietys papūlė į žabangus, ką tik žino, 

turės mums pasakyti.
Voidatąs. Pasiteirausime.
Gelgudas (įeidamas).^ Szitai paukeztis, kurį sugrie

bėme j
Du kareiviu, su apnūgįtais kalavijais, įveda vokietį Pricą, surisz- 

tą virve. ■ * .
Voidatas (smarkiai). Kalbėk teisybę, nės už vieną 

neteisingą žodį liepsiu tavę pakarti.
Pricąs (baimingai). Erbarme dieck kerr Fuerst (su

simylėk vieszpatie) asz nenoriu būti pakartu ir tikrą teisybę 
pasakysiu.

Voidatas. Kas esi?
Pricas. Esu nabagytis Pricas, dailydė.
Voidatas. Dėlko prie pilies prisiartinai ir ką ten vei-

Zer, kuriais žada griauti pilies niūrūs.
Voidatas. Koksai yra įtaisas tų musztuvių?
Pricas. Negaliu žinoti, kerr Fuerst,\rtk> man pasakojo 

kalvis Hansas, jogei stori ąžūlin i ai rąstai bus apkaustyti ge
ležimis, retėžiais ant stulpų pakabįti ir prie pilies sienos pri< 
stumti dėlei griovimo mūrų.

Voidatas. Kada kryžeiviai keta ant mųsų pilies užpulti i
Pricas. Tikrai negaliu žinoti, bet numanau, kad už- 

pulį pradės tūjaus po įtaisymo boksztų, musztuvių ir mestu vių.
Voidatas. Koksai yra skaitlius vokiszkos karumeuės?
Pricas. Mes prasti žmonės to nežinom4, vienok galima 

yra skaityti apie dvideszimt tukstanczių galvų.
Voidatas (prie Gelgudo). Uždekit4 tam vokiecziui 

geležis ir nuveskite į požemio kalėjimą.
Pricas. Erbarme Fuerst! kąm tos geležys? asz niekur 

nebėgsiu, V akrkaftiger Grot (teisingas Dieve) niekur nebėgsiu.
Gelgudas (prie kareivių). Veskite!

Kareiviai iszveda Pripą ir Gelgudas iszeina.
Gineitis. Kryžeiviai su dideliu prirengi m u žada ant

•3

(baimingai). Erbanne dieck kerr Fuerst (su-

kiai?
Pricas

Markvardas isz Malborgo, kurio mes prasti dailydės kaip 
ugnies bijome 
rovęs, pasakė:
karczia iszmierūk platumą griovės, o užtatai baczkutę byro 
(alaus) gausi/4

Gineitis. Mes tavę geru byru pavaiszins‘me.
Pricas. Erbarme kerckaft! asz nieko nekaltas, tai tas 

szpicbukas Mirkvardas liepė, o asz turėjau jo klausyti.
Voidatas. Kam Mark vardui tas griovės iszmieravimas 

buvo reikalingas?
Pricas. Dėl įtaisymo dviejų didelių musztuvių, tume*

'4

. Vyriausiu mųsų dailyde yra didis mistras

, dėlto tasai Markvardas, kad jį velnias butų nu- 
„ar girdi, Pricai, prislink prie pilies ir taja

Voidatas. Gana drąsos ir vieko turėsime, kad atsispir
ti tiems nedorėliams.

Mykolas (įėjęs). Apžiurėjau požemius, ten viskas 
butų gerai, kad vienoje vietoje neprasidėtų sunktis vandū.

Voidatas. Vandū?
Mykolas. Taip, Jųsų Mylista, bet varvantį plyszį už- 

kimszome padažytomis į smalą pakulomis ir vandū nustojo 
laszėti.

Voidatas. Gerai pad ar i ai, Mykolai, — paskutinį ke
lią, vienyjantį mus su lietuviais, prigul buktai sergėti.

Gineitis. Vandenių dievas Audrimpas teužlaiko van
denį ir mųsų vien in tėtį kelią nū užtvinimo tesaugoja!

Voidatas. Pasakyk mums, doras Mykolai, ar jus rusai 
iszpažįstat4 tą patį vieną Dievą, ką ir vokiecziai.

Mykolas. Taip, kunįgaikszti, viso svieto krikszczionys 
iszpažįsta vieną Dievą, tik mumis nereikalingai skiria neku
rtos įmonės ir tikėjimo iszguldymas.

Voidatas. Ar k^ikszezionių Dievas yra taip smarkus, 
kad liepia savo iszpažintojams naikįti žmonis svetimos .tiky
bos, plėszti jų naudą ir degįti sodybas?

Mykolas. Vieszpatie! mųsų Dievas neapsakomai yra 
malonus, teisingas, neapkenczia nedorybės ir įsakė mylėti vi
sus žmonis kaip brolius.

Gineitis. Dėlko-gi kryžeiviai su kalaviju rankose 
bruka mums tą tikėjimą, kurio patys nepildo?

Mykolas. Dėlto, kad yra blogais, godžiais ant svetimo 
gero ir nudildami, buk platina krikszczionystę, geidžia įvesti 
Lietuvoje savo vieszpatavimą.

Voidatas. Isztiesų, kad tie nedori žmogžudžiai vietoje 
smarkumo, skleistų krikszczioniszką tikėjimą malonės žo
džiais, tai lietuviai noringai iszpažįtų krikszczionių Dievą, o 
ramumas ir laimė praszvistų tarp giminių.

Gineitis. Teisybę isztariai, kunįgaikszti.
Voidatas (prie Mykolo). Pereik sargybas ir liepk 

dūti žmonėms po saiką medaus.
Mykolas. Kunįgaikszczio prisakymą atliksiu (iszeina).
Voidatas. Tas Mykolas yra teisingas vyras ir savo ti

kybą geriaus iszmano, kaip nedoriejie kryžeiviai. (T. b.)
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Vienybe

laikraštis, paskirtas ukinįkų 
reikalams, kasztūja Ameriko
je ant metų 4 markius (1 dol).

Prie kiekvieno numerio lai- 
kraazczio pridedamas yra 
„priedas“, knįgutė su naudin
gais skaitymais.

Antraszas: Editor of Lithu
anian „Ukinįkas“ Hohe str. 
Tilsit, Ostpreussen Germany.

(28)

dislavovo) Suvalkų gubernijos, jau 
du metai kaip Amerikoje. Paskuti
nį syk1 raszė man gromatą padeda
mas szį antraszą: „Ferenklin P. O. 
Box 726. Maloue N r. 7“. Jis yra 
augsztas vyras, balaganais plaukais, 
33 metų. Kas žino apie ji arba jo 
antraszą, praszau varde Vieszpaties 
Dievo ir dėl meilės artymo dftti man 
žinią. Esu jo moterė Morta. Mono 
antraszas toks: M. Wisznewska, 
P. O Wladislawowo, Gouv. Souwal- 
ki (name Ragino), llussie.

[29]
------------- ------------------------------ »—

Lletuvlszkoa miszios ,,
Žlue apie gydymą ligų kūno ir 

duszios, apfe Liuterį ir Kalwina' 1.00c.

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztis kun. petrayycziaus | Vilniaus 

džiakonystėa kunlngus 1870 m. , „ 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi m uaų prietikiai su lėnkala n ft pat * 

krlksz.to Lietuvos

10c. >1,25.
„ >l,o0.

,, 11,50 ct.

o abdarytas „
Ptijkus apraszymas apie Lietuvą 
Rinalda Rinaldinas „ „
Senowes apraszymar apie Duktery Filypo

Karejwlo „ „ „ n 50 Ct.
Smnyezymas arba bajine tūry dydeles akle 

* Tykra tejsybe isz. Suivalku gubernijos 
Szwiesa Diewo „ o 
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj 
Witasir Korynna illstorlje isz Iajko

klojimo Bažnyczlos S. per Deoklecljana 95 ėt,

ti

15 ct- 
Mot.
25 ct.
50 ct.

perse-

Didelis Pikninkas.
ant naudos szv. Kazimiero dr-ės 
New York City‘je bus laikomas 14 
d. Liepos m. (subatoje) sode Pidge- 
wood Colosseum Brooklyn E D.

„Progress“
TAteratiszkai —politiszka perž

valga. Maskoliszkag dvinedėlinis lai- 
krasztis, kuriame skaitytojas ras 
daug pilningų apraszymų .apie mas
telių caro ir valdžios neteisybes ir

5c, 
50c. 
25c. 
40c. 
20c.

4.00c.

‘25c.

1.25c.
15c.
10c.
5c.
5c.

10c. 
10c. 
40c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja tloo. 

r x

Uždėjęs kroiną Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 M.-Main str., Pittston, Pa.

lėm, kur galėsim visi pasilinksmįti. 
Prasidės nu pietų ir tęsis iki auszrai 
nedėlioję. Tikietas 25.

Komitetas. (28)

ant metų. Adresas: „Progress1' 
1210 Milwaukee ave Chicago 111.

Par&iduda ant Lance Hill 
Wilkes-Barrėje 1 dubeltavas 
blokas ir dveji namai, sodas 
vaisinių medžių ir du lotai dėl 
namų, ypacz tinkamoje vietoje 
dėl kotelio. Dasižinok pas: 
T. J. Dalton 150 So. Main str.

Wilkes-Bai •re.
(28)

B. J. MoakMealo

Krautuvė k&nogerlauslų arie)&ų, alaus, visokių 
I ^rymų Ir cigarų. Telain tįsias ir pigiausias 
>ardavimas. Lietuviai elkit^ pas lietuv|.
116 N\ Main Str., henandoah Pa

JTolm ZM. Cfivr*
Patronas (advokatas) provų. Oftisai: 

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

Žipouas bei žlponė „ „
Žirgas ir vaikas „ „ . • ,
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis } 
„Auszra" keturių metų pulklftae apdarftse 

po >1.25 kninga, visas pėrkant 

Kn įgoš poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vltollorauda, puikus poema tas isz. 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, „
Tėvynlszko* giesmės „ „ „ „
Jtikėtinos dainos’- „ ‘ „
Naujos dainos „ „
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės „

Pirmutinis d >gtinė« varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos. f

Palangos Juze, linksmi skaitymai ’ „ ‘JSc. 
Kas teisybė tai nomeias puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyjal žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriazką pono A. isz B, autoriaus 
kn|gutės „kas teisybė tat ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin'raidėtn 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga „ „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla „ ,,
Elementorius i ietnviszkarf „ 
Kninga dėl iazsiinokinlmo rokundų

Kninga dėl iszsiinokinlmo vlsaBvietlnės kalbos 15c.
Apie buwlmą Diewo y „
GrleBzninkas priverstas inetavotis ,, 
Pamokslai apie trosą ,, „
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „
8zkala su kalba ,, „
Prieszauezris „ „
Kaip |gytl pinigus ir turtą ,, 
Girtybė , ,,
Genių dėdė, graži pasakiitė kur Isz,rodyta,

kaip labai svietą slogina rhaskoilų valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės džrbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1889 tn. 25c, Ir ant l890 m. 25c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5 centus,

25c.
30c.
15c.
25c.

50c.
30c.
15c.
25c.

Pajieszkojimai. ’
Pajieszkau savo paezios Konstan

cijos, beveik penkių pėdų didumo, 
nestora, biskį jddbruvė, apvalaino 
reido, nosies biskį riestos, ant veido 
palei ausį karputė žirnio didumo, 
19 metų amžiaus. Iszvyko isz Wil
kes Barre 17 d. Balandžio nežinia, 
ar viena, ar su kokiu vyru. Jei kas 
žino apie ją, ar ji pati, dukit žinią 
man ant antraszo. Mr. Jos. Krau- 
czeliunas 990 Lake st. Cleveland O.

(29)

IOC. 
15c. 
5c. 
10c 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tu viszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir kiiįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite paė Mo
tiejų Noveskį, o greicziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nu kurių nieko yri 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks: 
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Neveski. ,
TILŽEJE-TIL8IT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

>2.25 Ir 2.75c. 
„ „ >2.00- 
1.50c. ir 2.00c.

>i 75c.

75c. 
25c 
35c. 
25c 
30c. 
20c. 

1.25c.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojarną” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
‘i8,1 The Cranflall Machine Co., ,

Pajieszkau savo paczios, kuri ne
seniai atėjo į Ameriką, palikus tėvy
nėje du kūdikiu, o j’os vardas Ona, 
augimo neperdidelio, geltoni, dailus 
plaukai, pailgo veido ir balto gymio. 
Praszau d&ti žinią ant antraszo: Mr. 
Chas. Miller 287 Water Str. Bridge
port Conn. (29)

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszkn ekar- 
bu 2.25c., 2.75C-, 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas Ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant aukaztybėe ,, 
Baisas Balandėlės 1.25Č.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos.
Gyvenimas Vleezpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo bu abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwenczlauslos Marijos Panos 
Sopule] Motynos Diewo „ „
Evangelijos be apdarų 75c., o bu apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, trecz.ia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „ „

Gyvenimas szv. Benedikto kabro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Flllotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllls Szventųjų „ „ ,,
Iszgnldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė 
n 

n

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

Pąjieszkau Antano Viszniausko 
paeinanczio isz Naumieszczio (Via-

Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas T 
Nekaltybė „
Vartai dangaus 
Garsas apie bajaybes Diewo
Raktas l dangų „
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumenlją nuspakaj(tl 
Vadovas į dangų ,,
Prisi gatavoji m as ant emeioaio 
Draugija dėl dusai „

it

it

sudo
It

10c.
50c.
20c. I 
30c. 
20c. 
35c.
20c-
5c. 

20c. 
50c. 
50c.

• 25 ct.
20 ct.

(1,00 ct. 
$1,00. 
20 ct. 
30 ct.

LOG NOS SPA US'TVVĖS.^
Istorija Katalikų Bažnyczloe, „ 1,00.
Europos Istorija su žlarA lapinis ,, 50 ct
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės . . 
Apteka Diewo „ ,, ,, „
Aukso Verszia, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą augynimą wajku „ >1,00.
Illstorlje gražios Katrukos Ir jos wysokl atsy.

tyklmžj „ „ 10 ct.
Hiatorlje apie gražų Magelona, duktery kara

laite Isz Neapolo Ir apie Petra karejwl 40 ct. 
Illstorlje Isz iajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, „ 30 ct. Į
Istorija Septynių Mokintojų ir Į

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Mlloslawsklq „ ,, 80 ct.
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas

Unljoth po waldže maskolaus ‘ ” 50 ct.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 ct.
Namelis pustelniko paraszytas del pujklu I

Lletuwniku ,, ,, u i, i, *5 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, illstorlje Isz Iajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz czesu 

wajnOs 1863 pietų „ ,, 40 ct.
Prawadnikaa augę lakos kalbos nealxlar. >1,00

Grotbn’e, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo-! 
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų masžinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,

'J




