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Nuo iszdavejystes.
Pusė mėtų jau praėjo, už- 

tad gūdotini skaitytojai, kurie 
buvo užsimokėję , tik už pusę 
metų, užpraszorpi yrą atnau
jinti savo prenumeratą. Pi- 
nįgus geriausiai siųsti, iszpir- 
kus ant paczto n 
kurį reikia siųsti 
gromatoje. 
adresą, i 
senąjį adresą, 
taipgi aiszkiai ir peiszkraipant 
raszyti miestų, o ypacz uly- 
ežių bardus bei namų numerį. 
—;—i— B,----- ------ _

MomUFi. llfl.Lieiios. 
Jau-nevieną kar tą „Vieny- j 

bė“ pakėlė klausymą apie įstei
gimą tam tikrų agęncijų tulūse 
pamariniūse miestūse, per kur 
plaukia mųsų tėvynės iszei- 
vystė. Tūmi dalyku užsiėmi 
nėjo savo laike taipgi ir euro- 
piszki mųsų lįiikraszcziai. 
Bet visi tie raszymai jokios 
ikisziol pasekmės neturi, pasi
liko balsu szaukianezio ant 
[tyros] puszczios. Mųsų pra- 
kilnesniejie ir turtingesnieje 
tautiecziai leidžia neretai ne
maž pinįgų ant mažai naudin
gų, o kaip kada suvis nerei
kalingų, net kenkianezių vi- 
sūmenei dalykų, apie reikalin
giausią bet daigtt 
savo brolių iszeivi 
rūpina 
nustos laikas nū laiko klabi
nusi dėlei to dalyko į savo 
skaitytojų szirdis ir rems jį 
kaip ir kitus itin naudingus 
dalykus. Patilpęs sziame nu
meryje „Laiszkas į Redakciją“ 
paragįs gerus tėvynainius nepa- 
mirszti ir paszelpos įszeivių rei
kalo’, mąstant apie kitus mųsų 
tautiszkus reikalus. Jeigu mes 
galėtumėme suteikti pagelbą 
savo tautiecziams, kurie, ką 
tik palikę tėvynę, pasijuto j 
tarp svetimų žmon 
darni jūs, dūtume su 
padūdame jiems 
ranką dėlei, jog jie

. tautiecziai, lietuviaL 
kis mus pasielgimas nevieną už- * minės Bartnįkas, isz Sasnavos

oney order, 
paprastoje 

Permainant savo 
reikia padūti sykiu ir 

Meldžiame

paszelpą 
maž tesi- 

„Vienybėj, bet ne-

laikytų nū pražuvimo svetini - 
tauczių jūrėse, paragįtų prie 
telkimosi į vieną būrelį. To
kiu budu, iszpildydami savo 
pareigas kas link artyrno, tau\ 

Itieczių, dar ir naudą turėtu
mėme: mųsų būrelis didįtųsi, 
būtumėme stipresni, per tai^ir 
veiklaus galėtumėme pagerįti 
savo gyvenimo iszlygas.
—Chicagos lietuviai daug jau 
neapmislytų darbų padarė. 
Dabar vėla N 26 „Lietuvos“ 
skaitome apie užsikėsėjimą 
nekuriu lietuvių uždėti drau
gystę, kurios sąnarys „turės 
davesti, jog yra gimęs Kauno 
gubernijoje“. Szia tav Jur- 
[guti Devintinės! Persiskyrė
me ant katalikų, protestonų ir 
„bedievių“, dabar jau reikės 
skirstytis ant kauniszkių, 
vilniszkių, suvalkiszkių, o po- 
tam gal dar ant dzūkų, kapsų, 
zanavykų, žemaiczių, sziau- 
liszkių, gudų Į Panevėžio pav.] 
ir* Dievas žino, dar kokio 
skirtumo neiszmislysime.

Argi jau mes negalime visi 
vadįtis lietuviais, eiti iszvien, 
nedarant jokio skyriaus tarp 
savęs ? i

| Sena
Nū

Isz Lietuvos.
I — Nu Sasnavos. 
pilės parapijos] 
1887 m. Sasnavos kaime ta
po įsteigta pradinė mokslainė; 

liszpradžiu apie 3 metus namai 
dėl mokslainės buvo samdomi 
nū žydo; bet paskui mųsų 
ukinįkai susipratę, jog per- 
daug pinįgų kasmet žydui į- 
bruka į kiszenių, susimislijo 
pastatyti naujus namus dėl 
mokslainės. Ant pastatymo 
visas Kvietiszkio valszczius 
sudėjo 1200 rublių; bet, kad 
mokslabutį greitai reikėjo 
pristatyt ir nieks per trumpą 
laiką neapsiėmė pastatyt, tai 
dėl nupirkimo tapo iszrinkti 
vaitas Marcinevy ežius isz Tu- 
pikų, rasztinįkas Nivinskis ir 
taipogi ukinįkai: isz Laszin-

U, O SKclp- 
prasti, jog 
broliszką 
yra mųsų 

tada to-Ibudės Karnauckas, isz Kel-

Žvairys ir isz Bitikų Matu- 
; laitis Jonas. Szie visi delega

tai, paėmę isz valszcziaus kas- 
sos 200 rublių, nuvažiavo į 

x Kazlus ir suderėjo su žydu 
Levitanskiu už stubas 1000 
rublių, bet iszpradžių ant ran
kos davė tikt 100 rublių, o ki
tą szimtą tarp savęs sziaip pa
sidalino; vaitas Marcinkevy- 
ežius gavo 20 rub., rasztinįkas 
Nivinskis 25 r. Bartnįkas 25 
rub., Karnauckas 10 r., Žvai
rys 10 r. ir Matulaitis 10 r. 
Paskui Bartnįkas kasžin už ką 
supyko ant p. vaito ir pasakė 
Senapilės virszinįkui, jog jie 
dasileido tokios melagystės 
Pats virszinįkas nuvažiavo į 
Kazlus, apžiurėjo nupirktą 
triobą ir iszrado, jog daugiau 
neverta kaip 500 rub.; sugrį
žęs liepė p. vaitui įdėti į kas- 
są 200 rublių, o paskui į ke 
Has dienas padarė susirinki
mą, numetė p. vaitą nū tar
nystės, o ant jo vietos tapo 
aprinktas Leleszius isz Kirmė- 
linės.

Taigi mat kaip mųsų uki
nįkai ir vaitai apsieina ir 
mums valstiecziams gėdą daro!

Javai mųsų kraszte visai 
puikiai iszrodo; isz pavasario 
buvome biskį nusiminę, bet 
dabar dėkui Dievui atsitaisė, 
nės pusėtinai atszilo ir kas 
dien po biskį palyja; tikt žir
niai resvi, bet nenustojame 
vilties, kad ir tie pasitaisys.

Ravelis.

lestį, dukterikės nustoję, turė
jo, bet dar, policijai įkibus, 50 
rublių sztriūpos už neatsargu
mą turėjo užmokėti.

Mažeikiai isz prastos sodos, 
gelžkelį pravedus, baisiai pa
kilo. Yra tai Pakursžyje, Že
maitijoje. Yra dabar tenai 
apie 400 namų, 13 kromų ir 
5 szinkiai. Bažnyczios nėra, 
per tat žmonės turi į Tirksz- 
lių bažnyczią per 6 verstus ei
ti. Bažnyczios, kurios reikia, 
statyti nebevalia, o cerkvę, ku
rios ten nereikia, nės maskolių 
nėra, statys ir jau fundamen
tus užtiesė.

Lietus kur nekur po trupu
tį pereina, bet v ašaroj as džiūs
ta, nės mažai lietaus esti. Va
kar apie Vilnių dikcziai užlijos 
ir po nekurias dar vietas. Ku
geliai mažai ką nū žemės pa
augo, o vasarojęs ypacz Žemai- 
cziūse baisiai džiūsta ir vargu 
kas gero bus, jeigu nors už ne
dėlios neužlis. Ant pievų 
žolės taipjau suvisum menkai, 
isz pagados po daugel vietų ne
tiktai miszkai, bet ir pelkės 
dega, o isz tos priežasties tan-

— J oniszkės parapijoje, 
Sziaulių pav., p. Komaro Sat- 
kūnai sudegė. Vienas tiktai 
rūmas pasiliko. Sudegė ten 
netiktai triobos, bet ir daugu
mas to, kas anose buvo.

Toje pat prapijoje Sauge-

pas latvius buvo toks atsitiki
mas: niekam namieje nebū
nant, asztūnių metų vaikas pa
ėmęs primusztą szaudyklę ir 
sakydamas, „asz tavę“ nuszau- 
siu, į savo mažą asztūnių mėne
sių seserikę taikė ir aną nuszo- 
vė.Tėvai netiktai, kad tokį gai-

mais aptrauktas ir smirdantis.
Arklius Telszių paviete pra

dėjo dabar baisiai vogti.
Skaudo parapijoje mažai 

malkų turi, o durpėms kūrena. 
Kas savo balų neturi, tai sam
do, už sieksnį vieną rublių, pu
santro, arba du mokėdami,'pa
gal to kaip geros durpės (torf) 
yra.

Du daktaru Ferdinandas ir 
Boleslavas Kovnackiai, kurie 
Dorpate universitetą pabaigė, 
o dabar Kiviliūse Skaudos pa
rapijoje, Telszių pav., gyvena 
labai nutikusias operacijas da
ro ir jau po sziaurinius Žemai- 
ežius ir Kurszus itin pagarsė
jo. Taigi gerai butų, kad ir 
kiti Lietuvos gy veto j ai apie 
tai žinotų. Adresas jų: Szku- 
di, Kivili, Kauno gub.. Pats 
maeziau tas operacijas, kurių 
po kėlės ant dienos turi. Va
saros laike pas jūs pilnos dar
žinės laukianczių ir besigydan-
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ežių ligonių. Daugumas į 
Karaliauczių, VarszaVą, ar 
Petropilę važūja nežinodami, 
kaip gerus operatorius pas sa
vą turi.

21. VI. Žaltys.

— Kalvarija (Suvalkų 
gub). Ima visus džiaugsmas, 
kad žydus isztikrųjų pradeda 
baniutyti isz kaimų. Ir yra 
isz ko džiaugtis: juk kur žy
das yra įsikraustęs į kaimą, 
ten jis pamaži naikina vieną- 
kitą ukinįką, ir visi turi pajus
ti, jog turi per kaimyną žydą; 
žydas neapsieis be szelmysz- 
ežių [tokios jau jie sėklos), 
tai vieną bernioką prikalbįs, 
kad ką nū gaspadoriaus pavo
gęs jam atnesztų ir apmainytų 
ant degtinės ar tabako, nega
na dar to, beveik visi kaimynai 
žydai yra vagys arba arszesni 
už vagis. Teisybė, žydas la
bai retai eina pats vogti, nės 
bijosi ir szunų, tamsos ir pa
gavimo, bet užtai jis yra pir
mu prikalbįtoju prie vagys- 
ežių, priėmikų vogtų daigtų, 
vienu žodžiu, paežiu lizdu va 
gystės. Užtai ir toks džiaugs
mas visiems iszgirdus, kad žy
dus gena isz sodžių, nors nevi
si supranta, kaip žydai, yra 
blėdingi, bet kožnas instinktisz 
kai jauezia, kad isz varymo 
žydų reikia džiaugtis. 12 die
na Biržo buvo paskutinė, ko? 
liai žydams valia buvo kaimū- 
se gyventi. Bet žydas apsuk
rus, taip lengvai nepasidūda 
ir retas katras savainei į mies
tus persikraustė. Žydai, kat
rie neturi laukų arba gyvena 
kaimūse su privatiszkais kon
traktais, nū tos dienos turėjo 
iszsi kraustyti isz kaimų. Ki
taip einasi su tais, kurie tur 
laukus ir tikrus rajentaliszkus 
rasztus jų pirkimo ir yra pri- 
jimti į ukinįkų kūpąs. Su to
kiais žydais daug darbo kami- 
šoriams: jie turi pirma sulau
žyt visus tūs jų rasztus, o tai 
ne taip greit gal padaryti: tur 
tai daryti per sūdą, kur žydas 
gali apeliavoti po kelis kar-

atsiusti gudų trys kunįgai už ( maskolius. Tada motinos-lie- 
unijotus. Krautuvė Ukinįkų tuvės imtų gasdįti savo įsiver- 
Senapilėje neužilgo arba sto- kusius vaikus maskolium, kaip 
sis, arba visai pairs: ant Joni
nių (24 Biržio) yra nutarta vi
siems susirinkti ir eiti visiems 
pas rajentą ant reikalingų tam 
dalykui rasztų. Pasitikiu, kad 
už nedėlios galėsiu padūti žinią 
apie paslekmes to susirinkimo.

Kalvarijoj’ ir Senapilėj’ ei
na ir szįmet statymas kazer- 
mių (kaszarų), pradėtų per
nai. Dirba daugiausiai tik 
kacapai, atėję isz tolimos Mas
kolijos. Mus žmonėą labai jų 
nekenezia pertai, kad jie dide 
Ii girtūkliai ir, nors daug už
dirba, visi yra prasilakę ir 
bjauriai nuskurę. Liepsni- 
nės, susivėlę barzdos nesužadi
na jokioj prie jų simpa
tijos, bet, atžagariai, sukelia 
kokį tai pasibjaurėjimą jais 
tarp mus ukinįkų, taip kad, 
jei kas apie jūs ką szneka, tai 
tik iszjūkiancziai.

Patėmijo maskoliai, kad 
menkai ką įstengia sumaskoli- 
nime Lietuvos, ir dėlto, kaip 
pranesza gudi^zki laikrasz- 
cziai, tapo uždėta atskyri ko
misija ministerijoje vidurinių 
dalykų, kuri pasirupįs4 iszmis- 
lyti tokį būdą apgyvendinimo 
(kolionizacijos) Lietuvos 
burliokais, idant klotingai va
ryti sumaskolinimą Lietuvos. 
Jau nū seniai maskoliai mislyį- 
ja dasiekti tai, atsiųsdami į 
Lietuvą burliokus, tik sulyg- 
sziol jokio pasisekimo neturė
jo: atsiųstiejie burliokai ne 
lietuvius paversdavo į masko
lius, bet kūtankiausiai pats 
iszmoklavo lietuviszkai ir taip 
su lietuviai, o kartais ir terp 
savęs kalbėdavosi. Tai gi da
bar minėtoji komisija atmainys 
visą organizaciją to kaloriiza- 
vojimo burliokais Lietuvos. 
Kad pasieks ko geidžia, abejo
ju. Jei atsiųstų pas mus to-: 
kius prasigėrusius ir tokius 
nuskurusius, susivėlusius mas
kolius, kaip anie statytojai ka- 
zermių, tai tūm tik nvžemįtų

tus, net po dusyk į Petropilę. i 
Iki tokius žydus iszkrapsztys 
isz kaimų, dar nemažai praeis 
laiko. 

I

Cholera kurios szįmet taip 
labai visi gąsdinosi, visai su
silpnėjo, beveik visai isznyko: 
Maskolijos gubernijose Viats- 
ko j, Saratovskoj ir Tobolskoj, 
pagal praneszimą maskoliszkų 
urėdiszkų laikraszczių numirė 
tik penkios žmogystos; toks 
yra paskutinis praneszimas tų 
laikrasączių.

Nepaisant ant to, „Augsz- 
cziausiu paliepimu“ padidįtos 
yra bausmės už peržengimą 
paliepimų higijeninių. Taip 
nubaudimas už neszvarų užlai
kymą namų ir gatvių pakeltas 
yra nū 1 rubliaus į 15. Už 
kitus prasižengimus tame da
lyke yra paskirta kora nū 100 
sulyg 300 rublių ir nū 1 iki 3 
mėnesių kalėjimo.

Iszeivystė į Ameriką dik- 
cziai susimažino, labai retai 
kur girdėti, kad į ten kas ke 
liautų. Per Hamburgą gal 
pereiti iszeiviai isz Maskolijos 
tik turintiejie laivakortes aug- 
sztesnių kliasų, o su laivakor
tėm trecziosios kliasos nieko 
neleidžia.

Gal but, kad dėlto paliovė 
danginusi į Ameriką, kad ir 
czion, Lietuvoj, tikisi turėti 
szįmet gerus metus. Rugiai 
visur geri, daigtais tikrai pui
kus; tas pats su kviecziais; 
nekurie ufcinįkai net norėtų, 
kad jų kvieeziai but prastesni, 
nės bijosi, jei butų iki ga
lui geras oras, kad jie neisz- 
gultų ir nesuputų. Vaearojas 
nėra toks geras, kaip reikėtų 
tikėtis, yra tik vidutinis, bet 
jei palytų dailiai ir tas turi da 
laiko pasitaisyti. Blogiausiai 
stovi dobilai, kurių beveik 
niekur nematyti pervirsz gra
žių. Teipo-gi ir pievos nela
bai skubinasi želti. Reikėtų 
viskam lietuko. Pakilo dahąr 
smarkus vėjas, kurs nelabai 
tinkaf^rugiams pradėjusioms 
žydėti.

Į Senapilės kliosztorių, yraI akyse lietuvių dar labjaus

dabar gąsdina „bužiuV arba 
„liepsnadancziu“.

18. VI J. Vtey\.

Isz Kitur.
—• Suvienytos Valstijos.
Peterson‘e 13 metų mergai

tė iszgelbėjo nū smerties su
augusią moteriszkę.

Mrs D. Meyers, 37 metų mo- 
teriszkė, motina penketo vai
kų, nesutikdavo su savo vyru 
it dėlei to užsikėsėjo galą sav 
padaryti; pereitą seredą (5 d. 
Liepos) jijė paėmė kelis žiup
snius nūdų ir butų apleidusi 
szią pašau lę, kad ne maža 
mergaitė Lilija, kuri matyda*. 
ma ponią Meyers ryjant ko
kius ten miltelius, dasi protėjo, 
jog ežia gali būti nūdai; ;taigi, 
įpylusi į stiklą vandens kelis 
žiupsnius druskos, padavė tąjį 
iszgerti priėmusiai nūdus, o 
pati tūmi tarpu pakėlė gvoltą, 
suszaukė susiedus. ir kelis 
daktarus. Mrs Meyers, iszgė- 
rusi mergaitės padūtą jai van
denį, ėmė vemti ir dabar jau 
visiszkai yra sveika. Dakta
rai paliudijo, jog kad ne aus 
stiklas Užsudįto vandens mrs 
Meyers butų nereikėję dau- 
giaus gyventi.

— 117-as sukaktuves nū ap
garsinimo Suvienytų Valstijų 
neprigulmės szįmet, kaip ir 
visada, apvaikszeziota po vi
sus szios žemės kampelius su 
didžiausiomis iszkilmėmis; vi
sur girdėjosi szuviai ir kiloO v jW'

į padanges fajerverkai per 
„fort džulajų“ (forth July). 
Neapsiėjo taipogi ir be nelai
mingų atsitikimų; laikrasz- 
ežiai pilni apraszymų apie su
žeistus ir pagaliaus iki smert 
užmuštus isz priežasties neat
sargaus apsiėjimo su paraku, 
garbinant amerikiszkos tautos 
gimimo dieną. v

Ar neturi riiusisz- 
kė laisvės dievaitė kiek
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panaszumo į fenikijoniszką 
Molochą, nės nėra to meto, kad 
jos szventė atlikti butų be 
žmogiszkų aukų.

6 d. 
ant piknį- 

e sode Ho- 
buvo užma- 

paminkltĮ 
ražuvusiems 

per sumi-

— Pittsburgh^ Pa. 
' Liepos. Sziądiei^ « 

ko laikomo tūlam 
mestead'e pakeltas 
nymas pastatyti 
darbinįkams, pi 
pernai 6 d. Liepos 
szimus laike garsaus straiko 
Carnegie‘o darbinįkų. Kaip 
žinote, kompanija buvo nu- 
samdžiusi ginklūtą gaują pin- 
kertoniszkių žmogžudžių, su 
kuriais ir įvyko tada kruvinos 
pesztynės darbinįkų.

— Didi viesulą praūžė perei
tos pėtnyczios nak tį per neku- 
rias vietas Iowa valstijos ir 

. pridarė neiszpasakytai daug 
blėdiee. Ypacz užgavo viesulą 
miestelį Pomeroy, kuriame 
nei vieno namo hėliko czielo, 
visur tik griuvėsiai, 53 žmo
gystos užmusztos laike viešn
ios, griuvaneziūse triobėsiūse. 
Sužeistų suskaityta į pustre- 
ežio szimto, tarpe kurių 75 
smarkiai sužeisti.

so sessijoje, sako, pareis 
taipgi ant apsznekėjimo užma
nymas pailgįti prezidento 
urėdystės metus nū 4 ant 7. 
Kas keturis metus užimanti 
prezidento kėdę nauja žmo
gysta padaro nūdugninę per
mainą visoje valstijiszkoje 
machinoje; nės kiekvienas
prezidentas paskiria naujus
urėdinįkus — savo szalinįkus. 
Tokiu budu užimdamos vietas 
naujos žmogystos, būdamos 
tankiai neapsipažinusios gerai 
su savo urėdu, negali gerai 
iszpildyti savo pareigas, o isz 
kitos pusės, kūne kiekvienas 
urėdnįkas, per rinkimus ne 
maž pinįgo padėjęs ant agita
cijos, rūpinasi atlupti tūs pinį- 
gus keleropai ir tokiu budu 
papildomas yra didelės pikta- 
dėjystės su blėdžia valstijai.

— Prezidentas Cleveland^ 
neseniai apgarsino proklama
ciją, kuria suszaukia kongres
so sesei ją ant 7 d. llugpjuczio, 
ne ant Kugsėjo mėnesio kaip 
paprastai. Suvienytų Valsti
jų istorijoje yra tai 17 atsiti
kimas, kad prezic entas, nau- 

prigulinczios
jam pagal konstituciją tiesos, 

aplinkybėse

dodamasi isz

labai painiose 
suszaukia ypatiszfeo kongresso 

Cleveland4
ankszcziaus kongressą, 

tytų ir per- 
įstatus, o 

ypacz kad užbėgtų taip tan
kiems pastarame laike bankų 
bankrutyjimams, uždarymui 
tūlų sidabro kasyklų, per ką 
daugelis darbinį kų 
darbo, o prekybai ėmė grūmo
ti nemažas paojus

Ateinanczioje

sessiją.
kė
idant szis apsvars
taisytų nekuriūs

as suszau-

nustojo

kongres-

Pereitos nedėlios naktį įvy
ko dinamito eksplozija ties 
lenkiszka bažnyczia MtCar- 
mebije. Eksplozijos bet, 
aczių Dievui, pažeista tik vie
na bažnyczios siena, sumuszti 
4 tėplioti bažnyczios langai ir 
nukentėjo kiek mokyklos tro- 
bėsis [kur buvo laikomas mus 
„Susivienyjimo“ seimas perei
tą metą Lapkriczio mėnesyje.]

Dinamito eksploziją patiekė 
nekuria sąnariai tenyksztės 
enkiszkos parapijos, o sako, 

jog ir nekurie lietuviai priki- 
szę prie to savo rankas. Nū 
nekurio laiko buvo nesutiki
mas MtCarmeVio lenkiszkoje 
parapijoje; maisztinįkai norė
jo iszkelti į padanges savo 
oroce pastatytą bažnyczią, o 
dabar, sako, po įvykusiai ne
laimei lenkeliai suklaupę ran
kioja stiklelius langų, raudoja 
ir apgailistauja, jog patys sav 
blogai padarė. Sako neturė
ję jokių skolų ant bažnyczios, 
taigi dabar vėl turės dėti pi- 
nįgus ant jos pataisymo.

caroslaviszką cerkvę. Ant 
tos iezkilmės pribuvo net 
isz New York‘o nū maskolisz- 
kų kariszkų laivų, ėmusių da- 
lyvumą koliumbinėse iszkil- 
mėse, giesminįkai ir du popai. 
Pirm nekurio laiko N. Wil- 
kes-Barre‘s unijotiszkas kunį- 
gas su 12 parapijonų, perti- 
krįti maskoliszko sidabro, pe
rėjo ant pravoslavijos. Mas
kolių valdžia, kuri iki ausų 
paskendusi yra skolose ir ke
lintą jau skūrą lupa nū savo 
pavaldi m ų ypacz sveti mtau- 
ežių, ant pirmo karto padova
nojo „naujai pravoslaviszkai 
parapijai „apie 20.000 rublių 
ir kas metas dūda pagelbos po 
10 tukstanezių. Tokiu budu 
Maskolija tikisi įgyti sav sza
linįkus ir ežioje žemėje, bet 
N. Wilkes-Barre‘je jai nela
bai sekasi: apart anų 12 par
sidavėlių neatsiranda daugiaus 
renegatų; kiti unijotai parapi- 
jonai, kurie žada per provą 
iszvaryti parsidavusius carui 
nevidonus, rengėsi padaryti 
gerą baiką maskoliszkam ar- 
chijerėjui, kurs pirmiaus bu
vo pažadėjęs atvažiūti „szven- 
tįti cerkvę“ per tautiszką mus 
szventę 4 d. Liepos.

Tada yra, kaip žinoma, pa
protys szaudyti, leisti fajer- 
verkus ir t. t. Taigi nekurie 
unijotai buvo pasirengę pa- 
kiszti gerai įtaisytą patroną 
cariszkam archijerėjui. Szis 
bet gal dasižinojo apie anūs 
užsikėsėjimus ir atvyko į Wil
kes-Barre tik ant 9 d. Liepos.

Caroslaviszki popai per sa
vo „molebnus“ meldėsi už ca
rą Aleksandrą, ciecorių Fr. 
Jūzapą ir Cleveland^, isz ko 
nemaž tycziojosi suėję pasiste
bėti amerikiecziai.

anglekasykloje Tornhill 
Yorkshire įvyko eksplozija 
utarnįke [4 d. Liepos]. Isz 
145 darbinįkų, dirbusių tame 
laike, tik keliolika iszgelbėta; 
szimto kelesdeszmties tik lavo- 
nūs iszimta isz po žemės.

— Ispanijoje. Anarchistai 
nenustoją „gąsdinę“ svietą. 
Barcelonoje pereitą nedėlią 
atrasta dinamito bombas, pa
mestas ties nekuriu didžtur- 
ežių namais. Anarchistai 
taipgi nori subuntavoti žmo
nis.

— Prancūzija. Anglisz- 
kūse laikraszcziūse daug ra- 
szoma apie choleros smarka
vimą nekuriose Prancūzijos 
vietose.

gimė
Pran-

kes-Barre4je Pa. 
kos archij erėj us 
San. Francisco

North Wil- 
caroslavisz- 

Mikolas isz 
paszventino

— 10 d. Liepos ant parodos 
pliaciaus Chicago‘je užsidegė 
rūmai Cold Storage, kuriūs 
gelbėdami net 18 ugninių sar
gų gyvi sudegė. Daugelis su
žeistų.

isz ryto Dr. Meurish‘o priva- 
tiszkame isz galvos iszėjusių 
ligonbutije Paryžiuje, po dvi- 
metinės ligos, mirė pagarsėjęs 
prancuziszkas raszėjas Guy de 
Maupasant, pasekėjas natūra- 
listiszkos mokyklos.

> Guy de Maupasant 
1850 m. Normandijoje, 
euzijos orą vi nei j oje;
mokslus dvasiszkoje kolegijo
je Yvetot‘ė, isz kur buvo isz- 
varytas už paraszymą nepado
rių eilių. Po franko-prusisz- 
kai karei pribuvęs į Paryžių, 
pasipažino su žįmiais tos ga
dynės literatais — Loųis‘u 
Bouilhet‘u ir Gustavu Flau- 
bert‘u, kuri tai pažintis jauno 
raszėjo darbavimūse paliko 
didelius pėdsakus. į Kada G. 
de Maupasant parodė sykį 
Flaubert‘ui savo paraszytą 
veikalėlį, tai szis perskaitęs 
tąjį isztafė: Asz nežinau ar 
Tamsta turi talentą; isz Tam
stos raszto matau, jog 
sziek tiek inteligencijos, 
nepamirszk, jaunikaiti

— Anglija. Ingramnbo

turi 
Bet
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talentas, anot Buffon‘o, yra 
tai tikrai ilga kantrybė. 
Dirbk Tamsta“.

Maupasant per 7 metus ra- 
szinėjo įvairias apysakėles,



;

Vienybe
novellas ir rodė tą viską kas 
nedėlia savo mokytojui Flau
bert4 ui. — Tik 1870 szis pa
velijo savo mokytiniui atspau
dai nekuriūs rasztus. G. de 
Maupasant atspaudino nū to 
laiko apie 6 slavo novelias, po
rą tomų eilių ir apie Bzimtą 
apysakų. ,

Guy de.Maupasant*o rasztai 
yra žinomi literatūroje visų 
tautų ir į mus kalbą yra isz- 
verstos nekurios jo apysakė
les, o ypacz nusidavė vertimas 
jų mųsų garsiam rasztinjkui 
A. isz B.

— Prancūzijos sostapilėje 
Paryžiuje nū pradžios szio 
mėnesio sumiszimai. Pane- 

4

dėlije (3 d. Liepos) studentai 
skaitlį u je 2000, susirinkę ties 
policijos prefektūra, ėmė szu- 
kauti, daužyti langus, daryti 
visokius sumiszimus, žodžiu 
sakant padarė revoliuciją. 
Sekanczias dienas pasididino 
tie sumiszimai, prie studentų 
pristojo nekurie darbinįkai 
be darbo bunantie ir sziaip 
jau valkatos; maisztinįkai ėmė 
daryti barrikadas aut ulyczių, 
t. y. sustabdę ulyczinius omni
busais, vežimus, apvertę jūs 
augsztinįkus, užvertė jais uly- 
ežias ir to^iu budu, nei aba- 
žus padarę mėtė akmenais, 
szaudė isz revolverių į sten- 
gianeziąsi jūs iszsklaidyti po
liciją, o paskui ir su karumene 
nesykį susikirto. Tiktai utar- 
nįke (4 d. Liepos) ‘suskaityta 
kelis užrausztus ir su virszum 
sziratą sužeistų. Nors policija 
su pagelba karumenės įsteng
davo panaikįti maisztinįkų 
patiektas barrikadas ir isz
sklaidyti paežius maisztinįkus, 
bet szie po kelių valandų, vėla 
susirinkę, isz naujo strunijo 
baltikadas ir isz naujo kovėsi 
su^tta’umene.

PėCnyczios naktį maisztinį
kai padarė didelę demonstra
ciją, lucttte kurios įvyko nema
žos’ pesztynės su karumene. 
Maisztinįktfl »iszsiuntinėjo at- 
siszaukimusį^darbinįkiszkus 

susidraugavimus,^ kad visi 
darbinįkai sustraikūtų ir su
sivienytų su maisztinįkais.

— Maskolija ,Isz prie 
-Baltijos kraszto masko
liai iszvaro 60 tukstan • 
ežių žydų. Nekuriu mies-, 
tų. virszinįkystės padavė val
džiai raportus, jog, iszvarius 
žydus, nupulsianti prėkyba, 
bet valdžia paliko be atsaky
mo tūs praszymus ir 1 d. Lap 
kriezio paskirta paskutiniu 
raku dėl iszvarymo žydų isz 
to kraszto.'

— Maskoliszko sinodo 
ober-prokurorus, garsus f ana 
tikas K. J. Pobiedonoscev turi 
tokią malonę pas carą, jog szis 
pakvietė tąjį savo tarną ant 
vasaros į savo cariszką rezi
denciją — Carskoje Selo. 
Bet Pobiedonosicovui nelabai 
sekasi cariszkoje rezidencijoje, 
nės pereitą seredą (5 d. Lie
pos) vos iszliko gyvas. Tū
las eks-seminaristas Ghiazin- 
tof [?] norėjo perdurti su kin
žalu caroslavijos paramą, bet 
policija suspėjo aresztavoti 
drąsūlį.

— Iszeivius isz Maskoliuos 
vokiszkoji valdžia vien per 
Bremen‘ą nusprendė leisti 
„bėgti į Ameriką“. . Taigi 
reikia tą sav gerai įsidėti ir 
neiszpirkinėti laivavorczių ant 
Hmburgo, ar kitų miestų. 

Paslaptos spaustuvėje 
Lietuvoje

N 26 „Vienybės“ p. Žal- 
ežio korespondencijoje yra pa- 
minavota apie paslaptines 
spaustuves Lietuvoje ir ats- 
paudįtas tokiu būdų 2 knygu
tes. Vieną isz tų knįguczių 
prisiųstą mums ats'paudiname 
czion žodis į žodį, užlaikydami 
pagaliaus apsirikimus. Kny
gutė toji turi 4 spaudytus 
lapus, su raudonais apdarais. 
Antgalvis jos: lAetuwai Do- 
wanele - Daines - del rj- Ber

niuku ir Mergeliu - Knygute 
Pirma - Suwalkuos 1888. 
Spauda iszrodo tokia, lyg butų 
raszyta typ-writer’iu (maszina 
dėl raszymo).

Smertis
Smerti ok smerti!

Ką tu dabar darai?
Kad mani jauna
Tu isz swieta warai.

Katik kaip kwietka 
Pradeiau. žideti, 
Katik i swita
Pradeiau žiūrėti.

Ka tik praszwita
Wilties man auszrele;
O neb sulaukia
Usz tekant sauleles.

Betgi nedboiu
Asz dabar numirti,¥ Ii *Su tuo niekingu J
Swietu parsiskirti.

Ne maz nedboju
Isz to swieta ejti
Kuo greieziau noriu
Pats i kapus ejti.

Ilgai giwendams
Ka czion uszpelnisiu?
Koke czion laime
Del sawes igisiu?

Ineszket graba
Pats i ana žengsiu 
Ant wisu amžių 
Jame užsidengsiu.

Jau paskutine
Walanda uzstoia
Szirdis no wisu
Jau atsizegnoia.

Ak ne no wisu?
Katra asz mileiau
Kure asz sawa
Szirdeie tureiau.

Dar ios rankele
Rankoi neturiau
Pasilik sweika
Jei dar nekalbeiau, 

Wiskas yr nieku
. Lengwa butu mirti .

Bet no milauses
Sunku atsiskirti.

Kaip tiktai smertis 
Mana akis uzwers 
Tuokart ir ana
Mani smiltėms užbers.

Ir tikra meile
Jau isz sžirdies sawa
įmes i duobe
Ji ant graba mana.

O sawa "szirdi
Kur man buwa skirta
Tuoi ko greioziausei
Atiduos del kita.

Ant to atminus
Szirdis mana alpsta 
Prots galwo maiszos 
Wisas kūnas silpsta.

........ Smerti kur esi “ ‘ ■...... ’
Kiksz prie manes areziau
Mana giwibe
Atsiimk kuo greieziau* 

. Nes nebe noriu .
Swieta ta regeti "
Jo apwilimus 
Daugiau neb girdėti,

i 1886 m. • Spk.
j i Į > »

Mejles Dainia.
Tawi czionai matau 
Ok mana patieks!
Man pries tawi wiena 
Wisas swiets už nieką.

Kad man reik su žinonim
Ka nor pakalbi e ti
Kad asz tawi regiu 
Tai geriau tileti.

Mana dusze szirdi \
Prie sawes patrauki .
Ne iszgirsiu greitai
Kad mani kits szauke;

Dermais mani tiewas 
Griszt inamus szauke,

* Dermais anas manes 
Paregėti lauke. - .

Kad ir nepritelei
No tawes atskirtu
Už lediniu jupiu
Mani je nugintu.

Bet ir isz teip tola , 
Pas tawi parbegeze 
Kad tikt tawi miela 
Prie sawes regeczia.

O kad kas norėtu
No tawes atskirti, Į.
Tai ant tawa ranku 
Man geriau numirti.

1887 m. Spk.
*

LietuWninkes
\ ■ * . I

Skamba daines Dietuwiszkas 
Pat žale beržyną!
Gaudže pliszta wisas miszkas 
No balsu užimą. -

Ir iszeina oze būrelis | 
Gražiniu mergeliu!
Kaipo pintas wainikelis 
Žaliųjų ruteliu.

Gelton-kases wikres dailės 
Dainele dainiuoia!
Už kaseliu matatyt žales
Rūteles žaliuoia. • . ■

Szitai broli kur kwietkeles 
Wiena pasiskinki!
Tos tai Lietuwos mergeles 
Wiena pasiimki.

Aprediki szirdi tawa , 
Su grąže kwietkele! f, 
Ir parwesk už paeze sawa, 
Sze jauna mergele.

Tada tai tu pakaj ingai 
Su jeje giwensi!
Placzem swiete jau laimingai 
Pražilsi pasensi.

. .1888 Galas Trp
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Vargdieniai
Pauta isz Otru atsitikimu penktos ir 

ueutoi ieszimtii _ _ _
Mykolo G.

mtn amžiaus.

III UŽSLĖPTA ŽIBŪKLE*)
Kas jĮsz mųsų nepažįsta gra

žios žibūklės, kuri užslėpta 
tarp žolynų pavasarį iszdyge
tą — mažytė, graži, gardžiai 
kvepianti ir visiems meilingoji 
kvifltkelė, O noits vasara apdo- 
vanoja mus įvairiomis kviet- 
komis, vienok visos jų grožy
bės nepadaro ^nt mųsų taip 
galingos įspaudos, kaip ta pir
moji pavasario dovana, tyki 
žibflklėlė.

Gražiai žibūklei galime pri
lyginti kaimuzka skaįsczią 
mergytę, kuri po uždanga 
tėvų globos pražydo visa lie- 
tuviszkos gentės mergaiczių 
grožybe — tyki, padori, mal
dinga ir darbszti, myl4 Dievą, 
visus Žmonis ir 
mės gamtą, o, 
kius medžius, 
ir visą iszkilmingą prigimimą, 
mislija, kad taip gražus yra 
svietas, tai tur būti it visi 
žmonės yra dorais, 
goji nežinia! 
da, kada toji 
teriszkė, iszėj 
savo gimtinės Uždangos, pažįs 
visą klastą ir piktinybę žmo
nių, tada apteiks szviesus jau
nystės mąstijimai ir nevieną 
kartą sopulių suspausta szir- 
delė jieszkos palengvinimo 
graudžiose aszarėlėse.

Vidurije placzios karalisz- 
kos girios, antkrantije srau
naus upelio, stovėjo viensėdi
ja Malžėnai, kur mes drauge 
su kamisoriumi Danauskiu 
iszsipažinom4 su gyvenancziais 
Jurgiu ir Ona Burniais, ku
riems, keletui veikelių iszmi- 
rus, pasiliko viena duktė, var
du Julytė, su kuria prigul 
mums iszsipažįti.

Gražioji ta Lietuvos 
lė turėjo asztūnioliką

*) Žibfiklė len c. pijoia. 

gražią savo že- 
matydama pui- 
gražius žolynus

Laimiu- 
Bet ateis valau- 
kūdikis — mo

jai isz ramios

dukre- 
metų,

buvo balta, akys jos veizėjo 
dangaus mėlynių, o gailesnės 
nosies, veido ir lupų neiszaisz- 
kįtų pats garsingas Kanova. 
Julytė buvo augszta, dailaus 
liemens ir taip lengva, kaip 
vėjeliu pucziama plunksnytėj 
todėl rodėsi, kad yra orine 
esybe, pasirengtisia tūjaus pa 
kilti į neiszmatūtą dangaus 
plotą. Mergytė — padori ir 
visų mylima, o kada ant at
laidų arba važiūjant į miestą 
pasirėdė szilkinėse lietu visz- 
koše parėdnėse, uždėjo ant 
balto kaklo tikrus raudonus 
karolius ir iszleido papūsztas 
kaspinais dvi auksūtas kasas, 
tada žmonės negalėjo atsižiū
rėti į tos prajovingos mergy
tės gražybę. Ant galo rei
kia pasakyti, kad Julytė gana 
buvo apszviesta, nės jos dėdė 
daktaras Rymeika, vasaromis 
atvažiūdamas pas Burnius, ne
mažai reikalingų daigtų vai
kiai permananczią mergaitę 
iszmokino ir dėlto neviena 
protingoji mislis szvietė jos 
gražioj4 galvelėj4.

Noris Julytės szirdelė ligi- 
szioliai buvo liftsa kaip girios 
pauksztelis, nės galingiausias 
meilės jausmas dar jos nenu
vergė, vienok tankiai ateidavo 
užsid u mojimo, neap-
rubežiūtų linkėjimų valandos; 
tada mųsų mergytė, užsižiūrė
jusi į neiszmatūtą dangaus 
plotą, norėjo ten nustebėti 
iszguldymą tos paslaptinės, 
kurią mes vadiname žmogaus 
gyvenimu ant svieto. Gū
siais mėlynose akelėse klai
džiojo aszarėlės, o pati mer
gaitė negalėjo apsakyti, nei 
tikro savo duszios stovio, nei 
szirdelę varginanczios pailgos 
priežasties. Daugel jauni- 
kaiczių jieszkojo prilankumo 
gražios Julytės, kuri būdama 
su visais mandagi, nei vieno 
neapdovanojo savo ypatingu 
patėmyjirau, nės dar nebuvo 
atėjusi valanda, kurioj4 tikra 
meilė suvienodin4 dvi szirdi 
dėl draugiszko atlikimo am
žiaus kelionės.

Rugsėjo pradžia buvo dide
liai graži ir szilta, kaip vidu
ryje vasaros, visi laukiniai 
darbai pasibaigė ir dėlto dau 
gybė žmonių rengėsi važioti į 
Szilavą ant atlaidų, vadina
mų Szilinėmis, kurie ten kož-. 
ną metą prasideda 8-toj4 die
noje Rugsėjo ir isztisai per 
visą nedėlią, drauge su meti
niu jomarku, atsilaiko. Tarp 
kitų ir Burnis su savo paczia 
ir duktere, ketindamas važioti 
į Szilavą, liepė sutaisyti veži
mą ir paszerti trejetą nedide
lių, bet szustrių žemaitiszkų 
arklelių; Burnienė gi, iszkepė 
kelionei ragaiszius, žąsį ir dvi 
prikimsztas obeliais antis. Ju
lytė, taisydama savo parėdnes, 
mislijo, kas isz anų geriaus jai 
pritiks, o norįs rengėsi į Szi
lavą ypatingai dėk aplankymo 
stebuklingos vietos ir pasimel
dimo, vienok pati nežinodama 
dėl ko, geidė kūgražiaus isz- 
veizėti. — Palikę rengiancziū- 
sius į Szilavą, paveizėkime, 
kas tam miestelyje dėjosi lai
ke garsingų atlaidų ir jomar- 
ko.

IV SZILAVAS.
Szilavo miestelis, iszskleistas 

tarp puszynų, stovi ant 18-to 
viorsto nū Raseinių miesto 
prie senovės pacztos kelio, ve- 
danczio į Sziaulius; tur4 mu
rinę bažnyczią ir medinę, pas
tatytą ant kapinių, koplyczią, 
stovinczią toj4 paczioj4 vietoj4, 
kur, pagal žmonių pasakoji
mą, kitą kartą apsireiszkė 
Szvencziausioji Dievo Motina. 
Szilave yra butų apie 120, ke
letas kromų ir karczemų ot ir 
viskas, ką galime pasakyti 
apie tą miestelį, garsingą at
laidais ir jomarku. — Papras
tam4 laike miestelis tur4 liūd
ną iszžiurą ir nedaug rodo gy
vybės; retai pamatysi einantį 
žmogų, o tik kiaulės ir oszkos 
svarbiai vaiksztinėja po mies
telį; užtad laike atlaidų visi 
keliai, vedantiejie į Szilavą, 
netrūksta pėkszczių ir važiotų, 
pilni yra ukiszkųjų vežimų, 
didelių būdų (balagolų), pri- 

kimsztų žydais; gražus koczai 
ir karietos važiūjanczių ponų 
be pertrūkio visais keliais į 
Szilavą plusta.

Mųsų pasakos metūse Szila
ve labai buvo didelis jomar- 
kas, dėlto prie ulyczių ir tur- 
gvietės riogsojo pastatyti isz 
drobės, lentų ir eglinių szakų 
kromai ir paszėtrės, kuriose 
apie szventorių patilpo szkap- 
lįerninkai, t. y. pardavinėtojai 
szkaplierių, ražanczių, visokių 
brolysczių (brostvų) ženklų, 
kryžių, stovylų, knįgų, armo
nikų ir įvairiausių mažmožių. 
Toliaus atvažiavusių isz Rįgos, 
Vilniaus ir kitų miestų pir
klių kromai su įvairiais parda- 
viniais, paszėtrės gertuvių, per- 
nikų, obūlių, arbatos ir užkan
dų pardavėjų, o tarp kitų sto
vėjo ant kalnelio didele dro
binė paszėtrė atvykusios isz 
Resiainių cukernios, kurioj4 
pardūdavo daugiaus degtinės, 
kaip saldybių; karcziamos sta- 
daloj4 įtaisytas teatras, o dide
lėse, isz lentų paszėtrėse įsi
kūrė visoki komedijantai ir 
sztu k meistrai. Žydo Irszo 
narnose įtaisyta poniszkoji 
gertuvė ir valgių traktiernia, 
o mediniūse vietinės kleboni
jos namūse įsteigta, taip vadi
namoji Srebrna sala (sidabri
nė seklyczia), t. y. musztuvė 
kortomis isz pinįgų. Visur 
galėjai matyti aptrauktus dro
be vežimaiczius, kuriose gulė
jo ir sėdėjo ubagai, vadinami 
lozoriais, ant galo visūse už
kampiose miestelio pilna žmo
nių, vežimų ir arklių, be palio
vos girdėtis užimąs, trenks
mas, sznekanczių klegėjimas, 
važiūjanczių ir masinanczių 
prie savęs perkupczių szauki- 
mas, komedijantų triubijimas, 
armonikų ir szeine-katerinkų 
balsai, ant pagalios viską už- 
užianczios ubagų giesmės ir 
nebylių skambalai. Apra- 
szyti visą tą regyklę negalima, 
o norint turėti apie aną tikrą 
nūmonę, reikia Veidingai vis
ką matyti ir girdėti.

Atvykus į Szilavą, prigul4
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mums noris vieną dieną ten 

dant sz visti, girdėtis balsas di
delio varpo, skambinančio 
ant poterių, ir tojaus visi žmo
nės, maldai susirinkę, paszokę 
isz miego, skubinosi į bažny- 
ežią, kuri sulyg saulės tekėji
mu pilna buvo svieto. — Ryt
metinės maldos bažnyczioje 
pasibaigė didelėmis misziomis 
ir pamokslu. — Taipgi koply- 
ežioj1 ant vietos apsireiszkimo 
Motinos Szvencziausios, nū 
paties rytmeezio lig viemllik- 
tai valandai daug buvo atlai
kyta miszių szventų, o nesus
kaitomos žmonių minios mel
dėsi ten ir ėjo keliais apie al
torių, ant kurio nemažus pinį- 
gus aukai sudėjo.

Tarp rytmetinės ir vakari
nės maldystės, buvo keliatas 
adynų pragumo ir tame laike 
mažne visi žmonės ėjo pasi- 
vaikszczioti po jomarką ir re
tai regiamiems daigtams pri
siveizėti; dėlto ir mes drauge 
su kitais akyvais iszėjome pa
sižvalgyti.

Apie visą szven torių apsta
tytos drobinės paszėtrės, ku
riose iszkabinėtos buvo eilios 
blizganezių szkaplierių, kuka
vimų, gintarinių ražanezių, 
karolių ir szventųjų paveiks
lėlių, tankiai dideliai pramo
ningos tėpliorystės (maliavos), 
o tarp Kitų galima buvo ten 
matyti pavidalus szvento Jur
gio, jojanezio ant margo kaip 
genys arklio, kurio kojos bu
vo storesnės už kaklą, o noris 
smakas, duriamas karžygio, isz- 
kėlęs augszcziau jo galvos sa
vo ūdegą, iszsisziepęs ir iszki- 
szęs liežuvį, rodėsi laižąs ar
klio kojas, praszydamas susi- 
mylėjimo, vienok narsus ar
klys nemilaszirdingai velnią 
trempė, didelėmis kaip toriel- 
kos padkavomis. — Kitas pa
vidalas rodė mirsztantį gir- 
tūklį, prie kurio su stikleliu 
degtinės stovėdamas žydas sa
kė: „Gerk, Simuti, gerk, isz- 
gysi“ — tū tarpu velnias įkį-

szęs ' geležinį kebenėką į 
gerklę ir, atsirėmęs kojomis 
į galą lovos, iszsisziepęs ryžosi 
iszplėszti girtūklio duszią; — 
nabagytė duszelė kaip įmany
dama stengėsi užsilaikyti,, to
dėl, kębenėkui nutrukus, jo 
mylista biesąs kuliais augszti- 
nįkas iszvirto, o greitai paszo- 
kęs isz apmaudo pagriebė žy
delį ir į pragarą nuvilko.

Daugumas medinių, įvairių 
szventųjų stovylų iszcįrpžtų 
buvo nemokanezia ranka — 
stovylos, nepayeidžios žmogys
tei, su baisia veidiĮ iszžiura, ro
dėsi tikromis baisybėmis. Toki 
paveikslai ir stovylos netik 
neįžadina szirdyje žmogaus 
mažiausio jausmo krikszczio- 
niszkos maldystės, bęt dar yra 
paniekinimu ir neva iszjūkimu 
tikybos daigtų.— Didei rei
kia linkėti, idant mųsų dva- 
siszkoji valdžia atgręžtų savo 
patėmyjimą ant netikusių pa
vidalų ir stovylų,. nėszventįtų 
anų, uždraustų žmonėms pirk
ti, statyti kryžiūse ir laikyti na- 
muse. Tose paeziose szk^plier- 
nįkų paszėtrėse buvo daugybė 
maldaknįgių, negrynoje lietu- 
viszkoje kalboje atspaudįtų ir 
svetimais žodžiais prikiųisztų, 
o dėlto neatbūtinai reikalau- 
janezių pataisymo. Tokias 
tai knįgas ir dabar perka lie
tuviai. Argi neatsiras noris 
vienas kunigėlis, kurs, mylėda
mas savo kalbą ir tautą, pano
rėtų tą naudingą darbą atlikti, 

ruvos kryžu-Gulėjo ten b 
ežių, medal i kų (r 
možių, o svarbiausiu pardavi
mu buvo armonikos, dideliai 
jaunūmenės pageidautinos. 
Pardavėjai gyrė savo parda- 
vinius ir grajijimu ant armo
nikų masino p\rkėjusfc kurie 
būriais vaikszcziodami reika
lingus sav daigtus derėjo ir 
pirko, o taipgi mėgino balsus 
armonikų, tankiai užkimusių 
ir serganezių karkaliu.

Įėję į didelę cukernios pa- 
szėtrę, .radome ten daugiaus 
deszimties miestiszkių puiko- 
rių ir nemažai kaimiszkių pus-

ponių.
mo ir gvėrąvimo: 
stikleliai , žvangėjo 
girdėjosi balsai:!— butelį nu- 
grynįtos!.. . tris butelius por
terio!..’. > szeszis butelius 
alaus!... tris stiklus biszo- 
poj.... bliudą kaliszano! — 

Eilios užgaudė svarbus 
kasžin kokio veltgai- 

szeszis butelius

Czia pilna buvo ūži- 
stiklai ir 

ii’’ nūlat

balsas 
szintojaus - 
szampanskę! — Bonkų kam- 
szcziai pradėjo sząudyti iiį visi 
balsai su nusižeminimu nutilo, 
tik girdėtis buvo grajijimaš 
dviejų arpų, ant kurių meilin
gai skambino d.yi dailios mer
gaitės, per daug trumpose pa- 
rėdnėse ir su p ra m d n ingai nu- 
szukutais plaukais. , Reikia 
pripažįti, kad tos katytės bu
vo gražios, dėlto į vyrus drą
siai veizėjo, szaipės ir su pasi
mėgimu klausės tarpių žodelių, 
kurių be nuraudimo negalėtų 
klausyti nė viena padori mote- 
riszkė. Karcziamose ir girtu- 
vių paszetrėse gėrė žmonės at- 
miesztą vandeniu degtinę ir 
nevienam ta szpytrė galvą ap
suko; matiai tėti pusgirezius ir 
visiszkai nusinzliejusius, o 
kiek czionai buvo meilingų 
kalbų, buceiavimų ir užtikri
nimų prietelystės, tai ir pats 
banko rokund-vedis negalėtų 
surokūti. Pati, vadino vyrą 
važiūti namo, o tas su savo bi- 
cziūliu (baigdamas antrą deg
tinės bonką) nabagę paezią 
varė prie vežimo ir grasino, 

dikta ir raibi boba, pasigriebu
si* už sprando silpnesnį už sa- 
vę vyrą, stumdama 'jį laukan, 
smarkiais žodžiais irtlar smar
kesniais rankų mosavimais 
didei nemeilingai savo stipry
bę rodė.—-Žydėliai žarstė pinį- 
gus į kiszenes ir, tur būti, ru- 
pįdamiesi apie gerą savo s ve- 
ežių sveikatą, apsigėrusiems 
daugiaus vandenio į, degtinę 
pylė. Kitur girti žmonės, no
rėdami dainūti, ožiais bliovė, o 
czirszkiant skripkai ir ūžiant 
būgneliui, kitur burliokai, isz- 
sibuksavę raudonais marszki- 

niais drožė kazoką su prisėda, 
vadinamu byczok (buliukas). 
Isztiesų szokancžiij sprandai 
nemažesni buvo už sprandą ti- 
roliszkio buliaus ir barzdos jų 
rodėsi eupaszytais pakulų 
kūdelias. Ant galo reikia pa
sakyti, kad girtuvėse nevienas 
vaikinas vaiszino savo myli? 
mą mergaitę ir susikalbėjo, 
kadė ir kokioj’ vietoj’ galės 
susieiti.—Viena drobinė pa- 
szėtrė prikrauta buvo.: iszmar- 
gįtų- pernikų, kuriūs kožną 
metą isz Mi tau jos atveždavo į 
Szilavą sutukusi vokietė, va? 
dinama Szvermuter.,— Reikia 
žinoti, kad pas mus yra papro
tys parvežti-isz Szilavo t pėr? 
nikų, dėl to aeziui tam 'budui 
kromas ponios Szvermuter bu? 
vo apgultas perkaneziais. 
Stora ir nejauna žmona sukosi 
krome, kaip 10 metų mergai
tė, sakė prekę, ėmė pinįgus, 
raisziojo į popierą pirkinius 
ir akylai dabojo, kad ką no
ris nepaglemžtų. Ypacz ser
gėjosi vaikų, kurie dideliu bu-, 
siu prieszais ki’omą sustoję, 
veizėjo į pernikus, kaip kati
nai į skilandį ir akimis malo
nėjo saldybę praryti. Daugu- ., 
mas perkanezių buvo ponai ir, 
bajorai, nės valszczionys, pu- 
sėtinai ragaudami kartybių,, 
negalėjo tų brangių smagurių 
pirkti, tikt nekurtos moterys, 
iszėmusios isz skurlelių didke- 
lę (tris kapeikas), pirko pas 
žydelį keturis arba szeszis, pa
veiksle szirdelių, mažus perni- 
kaiezius, kurių pasilikę namie 
vaikai dideliai laukė.—Nevie
nas isz poniszkos jaunūmenės, 
turėdamas mylimą paną, jiesz- 
kojo perniko, paženklįto pir
ma rod balse jos vardo, bet to
kio neradęs isz apmaudo pirko 
didžiausią ir gražiausią 
kvietkūtą perniką. Kada taip , 
gerai ėjo turgus pernikų, tai 
vienas isz būrio stovinezių vai- 

’kų suszuko: Ar girdit, vaikai, 
ko mės czia stovim, kaip szu- . 
nycziai, blėkų .tykinėdami? — 
Mano bobut
pė antras — kad nū pernikų

sakė — atsilie-
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Lietuvininku
tos vokietės skaudapilvė kyla, totos buvo žmonėmis augsztes- 
dėlto eikime prie obūlių, tai nio stovio ir tik mažą dalis 
bus pigiau ir sveikiau. — Li
ra! prie obūlių! — suszuko 
visas buris ir vaikai szaukda- 
mi, cypdami ir szvilpdami to
linus pasitaaukė.

Paszėtrėse arbatos pardavė
jų virduliai [samovarai ] gara
vo ir žmonių bu riai tą 
skystimą gėrė. Arbatos st 
las su cula’um kasztavo dvi 
be cukraus vieną kapeiką: no
ris nebrangus 
mažą turėjo vertę, nės ta
me geltoname 
lyje ir jautrausioji 
negalėjo užūsti arbatos kvapo 
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valszczionių pirko vienran
kius pjūklelius ir grąžtus, o 
turtingesnės ukinjkės porą to- 
rielkų ir, kokį stiklą, taip-gi 
nekurios drįso kibtis į purpu
rinius karvelius ir avinėlius. 
Pirkliai dėliodami nupirktus 
purpurus ir stiklus, ryžosi į- 
brukti persprogusius ir sukul
tus indus, o prie to nevienas 
poniszkasis tarnas neszdamas 
ryszį nupirktų indų iszvirto ir 
anūs į szukės pavertė.

Paeiliuisu su x augszcziaus 
apraszy tomis krautuvėmis 
stovėjo didelė paszėtrė, 
kurioje patilpo taip va
dinamas magazinas, kasžin ko
kios ponios isz Vilniaus atga
bentas: ant lentynų sudėtos 
kvietkūtos ponių kepuraitės ir 
kepai uszai rodėsi darželiu 
gražiausių žolynų. Ta krau
tuvė pilna buvo ponų ir po 
nių, jaunų ir gražių, apsenu- 

nedailių, isz kurių 
pirmosios gerai numanė savo 
galybę, o antros visįszkai ne
norėjo iszmanyti, kad nepri- 
gul prie eilės „gražiu“, ku
rioms senovės Parisas galėtų 
dūti obūlį.—Tarp būrio mote- 
riszkų buvo ir keletas vyrų, 
katrūs ten paeziutės atvilko. 
Tie nabagai velytų sėdėti cu- 
kernėje arba prie sidabrinės 
seklyczios žalios 
ir kipszą už 
traukti, nei czia vampsoti ir 
ilgti. Priesz didelį veidrodį 
pirkėjos mėgino parėdus ir 
apie anų pritikimą viena kitos 
teiravosi, o tada girdėjai pus 
balsius žodžius:—Ar pritink 
man tas kepaluszas?—Oi, ma- 
nobar augioji esi prajovinga,— 
pamatęs tavę Albertas iszeis isz 
proto, iszveizi kaip anūlas 
—„fi don“ tie raudoni kaspi-' 
nai mažina mano baltumą—

kitų dalykų blizgėjo virduliai, sakė pageltusi ponia—ar ma 
praus-bliudai, krūvos stikluotai, Liudyto, kaip ponia But- 
purpurinių torie kų, bliudų ir rimaviezienė pasipūszė? — 
sviest • bliudelių — paveiksle nabagė neatmena, kad turi 40 

ių ir v šokių metų ir rėdosi kaip jaunoji 
fiutuvės ap$>! mergytė. — Veizėk mano szir-

sziltą
Arbatos stik- 
-------- „ . i, o

tas gėralas

vandenė 
nosis

S 
vienoj dėl žmonlių isztolo at
keliavusių pigi arbata paszildė 
vidurius ir užstojo barszczius, 
Be kurių lietuviui didėt sunku 
apsieiti. — Musiszkiai žmonės, 
neįpratę prie arbatos, dau
giaus trijų stikl ą negėrė, dėl
to dideliai stebė. osi matydami, 
kaip du burliokai paėmę visą 
virdulį savotiszkai pradėjo 
gerti o, prakaitydami ir glos 
tydami pilvus, lig paskutiniam 
laszui iszgėrė.—Daug kartų 
atsiėjo nusijūkti isz tų nepri
augusių vaikų, kurie, įbėgę į 
paszėtrę, puikiai liepdavo dil
ti už kapeiką ari 
mę isz kieszenės 
dusio cukraus, g 
su dideliu orumu 
inu. —r Isztiesų tiems 
nams paveidus yra gaiszintojai 
turtų, kurie, už paskutinius 
pinįgus nupirkę 
pano, geria aną 
puikybe, mislydami kad visas 
svietas (urbs et 6rbis) dyvijasi 
jų ponystei.

Szalije szventiriaus padary
tose isz lentų krautuvėse susi
telkė pirkliai isz Rįgos ir Vil
niaus su purpuriniais ir stikli
niais indais, misinginiais ir ge
ležiniais daigtais,—Czia tarp 
kitų dalykų blizg 
praus-bliudai, Kr

)atos ir, iszė- 
gabalėlį siljū- 
ėrė tą arbatą

ir puikavi- 
vaiki-

butelį szam- 
su didžiausia

siu ir

skūmės 
ūdegos

paukszczių. Kr

dele, koks kepaluszas tos Ma- me lenkiamės su jais? Didis 
levyczaitės, galėtų tiesiai į ka- yra Dievas, betvelnias, ką mus 
napes stoti. Ponas Rober- I veda
tas vis dar tarnauja tai var- ' turi būti ar (taippat) nemažas! 
nai- gaila jo, ji neverta tokio 1 Poezija, kaip girdėti, neyra 
vyro.—Kas man darbo, kad' permaloniai prijimama už At- 
neturi pinjgų, asz tų parėdnių' lantiko; dėl ko? dėlto gal, 
reikalauju ir pirksiu anas, ar kad amerikiecziai savodarbsz- 
supranti?— Kada taip kalbė- tame gyvenime taip mažai pa- 
jo moterys, tai vyrai isz reto szvenczia 
atsiliepdavo: „pritink, 
tink. . . žinokis.. . gerai, ge- ini drąsiausias žmonių mislies 
rai, mano szirdele, nepirk taipl tendencijas, pasieka tūlame 
brangius kepaluszus, asz tiek : laipsnyje tą, ko kiti tiktai il- 
pinįgų neturiu .... po szimtą gisi ir apie ką svajoja. Mu- 
velnių! ar nepasibaigs tie pir- za yra vaiku milžiniszkų dva- 
kiniai?.... gana, eikiva isz sios spėkų; ar gi amerikiecziai, 
czia, jau neszparams skambi- taip veiklus daugel i je kitų 
na. .. . Tokios tai kalbos , gir 
dėjosi parėdnių krautuvėje, o 
daili pardavėja kaip už k vie- 
ežius pinįgus ėmė.—

Už rupesnį moterų apie sa
vo gražybę, nepriguli mums 
rugoti, nės dailumas anų nenu
veikiama yra galybe, o kas isz 
musų nenorėtų būti galingu? 
— Teisybę isztarė didis po
etas: „ Mes svietu rėdome, 
o mumis rėdo moterys“.— 

(Dar neviskas)

ant negerų kęlių,

laiko dvasiszkoms
pri- laiksztėms *), gal gi, įkunyda-

l t M€*U^V11JV XW1VI|

•• j daigtų, norėtų ir galėtų apsuk

Apie viską.
Įvairiai kalba apie laimę; po- 
etai tankiausiai yra persitikri- 
nę, jog ir ant žemės galima 
būti laimingu.* Szalindamie- 
8i nū žmonių ir skųsdamiesi, 
jog turi slėpties nū svieto, 
tarsi koki piktadėjai, jauczia- 
si vienog laimingais ir užganė- 
dįtais savo vienatnįkystėje. 
Gal gi isztiesų jie neyra taip 
nusiszalinę, kaip mums iszro- 
do? Taip reikia manyti. Skra
jodami mintimis per pasaulės, 
tverdami esybes, pilnas gyve
nimo ir spėkų, poetai tų iszsva- 
jotų esybių laime ir 
ir kenczia ir myli. ’ 
lam iszrodyti keistu panaszus 
(tolygus) pasikakinimas, vie
nog pagal mano manymą ken
tėti Arba mylėti, tai reiszkia 
jausti, tai reiszkia gyventi. 
Taip daug, sako, kelių prie 
laimės, o vienk dėlko gyveni-

' nelaime
Gali tu-

t i Parnassą? Nė, netikiu tam; 
— tie žmonės nekartą parodė 
sąjausmą dėl prispaustų ir ne
laimingų; tie žmonės turi gilų 
ir tvirtą jausmą ir, būdami že
mės vieszpatimis, ir mislios 
(minczių) szalije gėbi užimti 
orų stovį, kaip pridera tiems, 
kurie taip daug padarė kovo
je už savo būvį ir neprigulmę 
ir užėmė taip imponūjantį sto
vį, pagalinus akyveizdoje visos 
Europos, giriancziosios nema
ria prosenių garbe. Ameri- 
kiecziai, jus su logika turbūt 
niekados neprasilenkiate, bet 
mums sunku yra visados eiti 
jus pėdsakiais pripratome 
nusilenkti visados priesz kiek
vieną valią, užtai negalime 
praregėti, kur ji mus nuves; 
tankiausiai vienok esame dide
liame keblume, nežinodami ko

priesz mus iszganingų kelių, 
bet kurs yra geresnis, būtinai 
nežinome patys. Per atžvilgį 
ant to neturėkite už blogą, 
kad įsikiriu jūsų kantrumui, 
perkeldamas jūsų mintis į at- 
stus kūdikystės laikus. Dėlko 
visa pašau lė tada iszrodė 
mums gražesne, neką sziądien? 
Kur-gi dingo grožybė jaunys
tės dienų? Neramina mus 
giedra, negąsdina audra, netu
rime draugų, neturime ir prie- 
szų — ar neyra tai dvasios

♦) Ulkezt4, l^buniaR, rankaZial
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karszatis? Bet dvasia yra ne
mari, ji gėbi kristi į gyvenimą 
kiekvienoje valandoje,gėbi su
trupinti visokias kliūtis ant 
savo kelio: esti valandos gyve 
nime kiekvieno žmogaus, ly
giai kaip ir tautų gyvenime, 
kad atsibunda mieganti sąžinė: 
tada neturime priesz savę jokių 
abejonių, vienas tik kelias ve
da mus prie siekio. Kur gi 
užtai jieszkoti laimės? Kūdi
kystėje buvome laimingi! Ir 
Schiller’is, rodos, yra to paties 
manymo: szitai jo žodžiai: 
Recht gesagt Schlosser! 
Man liebt, was man hat; man 
be^ehrt, was man nicht hat: 
denn nur das reiche Gemuet 
liebt, nur das arine begehrt. 
(teisingai sako Schlosser’is! 
Mylime, ką turime, geidžiame 
to, ko neturime; gryna szirdis 
mylėti trokszta, bloga tik gei
džia.)

Panemuni e lis.

Laiszkas in Redakciją
Gudotinas Redaktoriau:

Tikiūsi, jog Tamsta neatsa
kysi mano meldimui ir patal- 
pįsi savo laikrasztyje sziūs ke
lis žodelius. Pirm 6 nedėlių 
iszvykau asz isz tėvynės, kad 
pasiekti pažadėtąją žemę A- 
menką. Daug vargo reikėjo 
paneszti, koliai dasigavau į 
Hamburg‘ą, nū kur man buvo, 
atsiųsta laivakortė mano gimi 
naiczio isz Amerikos. Ham
burge mus laikė suvirszum 
nedėlią, uždarę stubose, kurios 
greieziau gali būti pavadįtos 
tvartais. Taigi ten pažinau 
vieną jauną merginą, isz Prie 
nų par., Senapilės pav., Su
valkų gub., vardu Marijoną. 
Nabagė turi giminaitį, kaip 
jijė sakė, Plymouth‘e Pa. ir 
buvo iszpirkusi laivakortę, 
bet, vokiecziams vaikszcziojan- 
tiems apie iszeivius, matyti 
įpūlė į akį daili mergaitė, nės 
sakydami, jog ji turi užmokėti 
6 markius už buvimą per kė
lės dienas, neiszleidžia jos va- 
žiūti. Ypacz prižiūrintis isz

eivius daktaras tankiai užgau- O 
na nelaimingą mergaitę, nepa
doriai ją cziupinėja saky
dama, buk mergina nesveika 
ir jis turįs ją apžiūrėti.' 'Ne
laiminga mergaitė neturi kur 
dėtis, slepiasi, pametusi savo 
lovelėje daigtus, praszosi kitų, 
kad ją prijimtų pas savę, 
idant jos neužtėmytų anas 
prakeiktas daktaras. > Nega
liu czion apraszyti raudojimo 
nelaimingos mergaitės, kaip 
kruvinomis aszaromis apgai- 
listauja sako kvailumą, jog 
iszdrįso viena leisteis tarp sve
timų žmonių. Pravardę anos 
mergaitės pamirszau, taipgi 
pamecziau- jos brolio Ply
mouth^ Pa. adresą. Bet ti
kiūsi, jog isz gazietos dasiži- 
nos jos brolis ir pasiskubįs su 
pagelba nelaimingai.

Aynieszka 77.

Isz litim Jim M*
— Plymouth Pa, 2 d. 

Liepos [nedėliojo j, plymou- 
thiszkė VolonczauskoL drau
gystė laikė savo metinį susi
rinkimą. Draugystės perdė- 
tinis A. Milukas, atidaręs su
sirinkimą, savo prakalboje pa
minėjo visus svarbesnius da
lykus įvykusius draugystėje, 
nurodė ant jos nūpelniį [jog 
įstengė uždėti knįgyną, kasz 
tūjantį beveik į pusantro 
szimto dolerių, užvėdė vaka
rinę mokslainę ir t. t. ]. Po 
tam buvo peržiūrėtos roku nd ų 
knįgos ir pasirodė, jog iszmo-' 
k ėjus visokias mokestis drau
gystės ižde dar yra $104 15. 
Paskui sąnariai užsimokėjo 
savo mėnesinę mokestį, kurios 
surinkta $7,75 c.: Draugystės 
vyresnybė likosi ta pati palik
ta. Įneszus A. Milukui, kad 
Volonczausko dr-ė pagelbėtų 
prusiszką skyrimo draugys
tę, draugai, paėmę ant ap- 
sznekėjin^ tą dalyką, nutarė 
ant galo, jog tam tikslui ne
galima imti pinįgus isz drau
gystės iždo, bet geriausiai

gi ir lietuviszkos draugystės 
isz Plymouth’o bei Luzern ės 
Pa., ’bet dėlei geležinkelių 
kompanijos padūtų persunkiu 
važiavimo iszlygų degaj^jo prb 
būti. Apart draugyszczių ant 
paszveiitinimo iszkilmės pribu
vo tukstaneziai žmonių^(lietu- 
vių | ir kittaucžių vyrų ir mote
rių. Trukiai su 8-10 vagonų 
[ karų] ėjo isz visi| pusių į Ma
hanoy City ir visi buvo tilp,- 
tinai pilni žmonių;1 isz kitų 
miestų pribuvusių tą dieną į 
Mahanoy’ų skaitė per 10 tuks- 
tanczių. Mahanoy‘aus lietu- 
viszka bažnycza pastatyta yra 
gotiszkame stiliuje, isz plytų; 
turi 100 pėdų ilgio, 55 pėdas 
ploczio ir apie 60 augszczio; 
bogsztas turi augszczio 165 
pėdas. Bažnyczia stovi labai 
žemoje vietoje dailiai padabin
ta isz lauko ir ypacz puikiai 
iszrodo, kad žiūrai į ją, važiū- 
damas Lehigh Valley kompa
nijos keležinkeliu- lietuviszką 
bažnyczia tada iszrodo iinpona- 
vojanczia viso miesto trobe
siams ir bažnyczioms. Viduryje 
bet bažnyczia taip įtaisįta ir 
padabinta,jog pavirszutinis jos 
iszveizėjimas anaiptol negali 
lygįtis prie vidurinio. Du rė
dai koliumnų dalina bažnyczią 
į tris dalis; didysis bažnyczios 
altorius, gotiszkame stiliuje į- 
taisytas, priguli prie dailiau-, 
šių altorių katklįkiszkose
Pennsilvanijos . bažnyčiose. 
Viskas bažnyczios
vidurije 11, y. sulai, gro
telės, durys, sakykla ir t. t., 
padaryta isz aržūlo, otaipos-gi 
ir darbas eina lenktyn su me- 
dega. Tas viskas, taipgi bažny
czios langai., ant kurių nutėp- 
boti įvairus paveikslai, daro 
labai smagią įspaudą ant ste
bėtoj o-negal i nei atsižiūrėti. 
Reikia pasakyti bet, jog dar 
vidurije bržnyczios neyra vi- 
siszkai užbaigtas papūszimas: 
kada tai bus atlikta, tai Maha- 
noy’aus lietuviai galės gėrėtis, 
jog niekur kitur pas lietuvius 
nėra taip puikių Dievo namų. 
Bažnyczia kasztūja apie 40

rinkti tam dalykui paaukavi- 
mus. .

I 

Sąnarys.
, .IMU, .M— 1 In. ■

1 —M aha no y City. 9 d. Lie
pos buvo didele szvente dėl 
Mahanoy’jaus ir ' aplinkinių 
miestelių lietuvių. Tą dieną 
Philadelphios arei vysk u pas kn. 
Ryan paszventino lietuviszką 
Szv. Jūzapo bažnyczią! Per 
miszias puikiai grajijo szv. Ce
cilijos lietuviszką kapelija. 
Pirmas miszias laikė kun. A. 
Burba isz Plymouth’o, konce- 
lebravojant arcivyskupui Ry 
an’ui.. Ant tos iszkilmės pri
buvo lietuviszkos ir kelios len- 
kiszkos draugystės isz apielin- 
kių. Smagu buvo iszvysti su 
virszum 5000 lietuvių, marszū 
janczių sų amęrikiszkomis ir, 
tautiszkomis vėliavomis, prie 
muzikos linksmų atgarsių su 
puikiais draugysczių ženklais 
pasipūszųsių. Viso 22 
draugystės ėmė dalyvumą 
1 ietu v isz ko j e* ] parodoj e,
draugystės t. y. 15 lietuviszkų 
ir 7 lenkiszkos. Szios drau-

i 

draugystės ėjo parodoje, kūne 
kiekviena su savo kapelija: — 
Isz Mahanoy City-szv. Jūzapo 
dr-ė, szv. Liudviko, szv. An- 
tano, szv. Jurgio, | lietuvisz
kos [ir szv. Kazimieriaus | len- 
kiszka|; isz Shamokih szv. 
Jurgio, szv. Petro, 
| lietu v. | szv Jūzapo, | maiszy 
ta isz lietuvių ir lenkų|;isz 
MtCarmel szv. Petro■ ■ . . szv. Kazimieriaus | lietuvisz
kos |; isz Hazletono [ lietuv. | 

-szv. Petro ir Povylo dr-ė: isz 
Shenandoh’o szv; Jurgio, szv. 
Petro ir Povylo, szv. Kazimie
riaus, szv. Antano, szv. Jūzapo 
[ lietuviszkos | ir-Koszcziusz- 
kos, „Gvvardya Norodowa“ 
stv. Stanislovo, szv. Mykolo, 
szv. Kazimieriaus, szv* Jono ir 
szv. Stepono [ lenkiszkos |. Pa
sižadėjusios buvo pribūti taip-

*) Tą paezią dieną buvo szventįta 
slovaku (nugarų) bažnyczia, bot tu i p 
ta jų bažnyczia, kaip ir jų paroda 

[anaiptol negali būti lyginama prie 
lietuvių bažnyczjos ir parpdos.



Lietuvininku
tukstanezių dorelių.

Už pastrunijimą taip dailios szneka žmonės, o žinantis nors 
bažnyczios nemaž garbės verti 
Mahanoy’aus lietuviai, o ypacz 
kun. Abromaitis, j kuris ne
sigailėjo savo triūso nei sveika
tos, o taippat ir savo graszio 
nemaž pridėjo nenorėdama, 
kad parapija turėtų mokėti 
procentus už skolas. Kun. 
Abromaitis buvo dar HazFe- 
ton’e klebonu, kada 1888 Sė
jos mėnesijesu Mahanoy’aus 
lietuviais ėmė rupįtis apie baž- 
nyczios pastatymą. Pabaigo
je Liepos m. 
padarytas kont 
kiecziais LitscL irShinern i 
suderėta, kad 
iszstatytos baž 
Parapijonai be 
kada parapijos 
sutikdama ant 
tymo, nenorėjo 
tektoriaus, nės 
pridabosią baži 
Kontraktieriai 
ir nedabaigę pametė darbą, I dama visados sniegiszko baltu 
per ką parapija daug nukentė- mo, apsidengus jūdais taszkais 
jo. Reikėjo paš tui daryti antrą ir susisiaurinds labai gre’t per 
kontraktą ir vėl kūne isz pra kelias dienas Liepos mėnesyje 
džių varyti darbą. ■ Taigi tas nū kaitinimo saulės spindulių, 
nemaž užkenkė parapijos rei- Pagal jojo nūmones szitos at
kalame. Ypacz bet atsižįmė- mainos paeina isz tirpimo anie- 
jo taip sunkiose dėl mahano- go. Pekering‘as, astronomas 
jiszkių valandose p. D. T.Bacz- isz Peru, sako, jog Rugsėjo 
kauckas [ Taraųaika, ] kuris | mėnesyje virszunės augsztes- 
savo „Saulėje“ 
kalbinėjo lietuvius nū parapi- kuris per dvi dienas isztirpęs. 
jos, darė visokius vaidus para- Tas pats astronomas patėmijo 
pijoje savo melagingais raszy- ant Marso vienūliką naujų 
mais, darodinėjej), jog lietuviam ežerų visokio didumo ir tyri- 
nereikia esą bažnyczios Maha- nėjo susitirsztinimą garų, kils- 
noy’uje, nės yra Shenandoali’e tanczių isz tirpstanszio sniego, 
lenkiszka bažnyczia, o taipgi Sziądien užvis labjau rupi as- 
ragino, kad lietuviai pavestų tronomams dasekti, ar Marso 
statymą ‘ bažnyczios lenkisz- klimatas tok‘s, kaip mus žemės, 
kam Shenandoah’o klebonui ar kitok‘s; ar galimas gyvūnų 
kun. Lenarkevkiziui. Taradai- gyvenimas tenai, ar ne. Bet 

Saile“ tada, pa- astronomų numonės taip yra 
\sakojo man žmonės, buvo įran- prieszingos tarp savęs, kad 

kiu lenkų ir jųjų kunįgų, dė- niekados gal‘ nesutiks. Ne 
lei trųkdinimo lietuvių, prade- kurie tvirtina, kad Marso kli 
danczių nusikratyti lenkiszką j matas, jeigu nevisiszk d tok‘s 
jungą, už ką jis nū minėtųjų kaip musiszkis esąs, tai bent 
lenkiszkų dvasiszkųjų gauda- labai panaszus, kad saulė maž 

' vęs gerokus kyszius.
kiszki kdnįgai tik ir)

ant kojų Taradaiką.

upįtis apie baž-

kiek Taradaiką ir skaitęs ainį 
metų „Saulę“, neabejos apie tų 
žodžių teisingumą.

Tas pats Bačzkauckas, kada 
pamatė, jog jojo isz skuros 
nėrimasis nuėjo ant nieko, ir 
Maahanoy,aus lietuviai nusi
kratę lenkus ant tvirtų kojų 
pastojo, dabar limena | pavir- 
szutiniszkai J priesz lietuvisz 
ką parapiją, girdamasi bėgė 
diszkai, buk jis tada norėjęs 
prilaikyti lenkiszkoje vergy- 
boję lietuvius vien dėl jų

r ni ame
•Green- 
Maun

1888*Tn. buvo 
raktas su vo- [liet.] labo. Petras, 

už *U‘O(M) bu8 M^umjSiT 
.nyczios sienos. ° J
ii didei apsiriko, —Marso žvaigždės klima- 

i komitetas ne- tas. Amerikiszkas astro no- 
kun. A. persta- mas GoldeiFas, prisižiūrėjęs 
pajimti archi- pernai vasarą žvaigždei Mars 
jie sakė patys per milžiniszką kaliforniszkos 
nyczios statymą, observatorijos teleskopą, sako, 
įszėmę pinįgus kad viena pusė žvaigžės, bu-

kuris mėnesyje virszunės augsztes- 
r taip sav at- nių kalnų apsiklojo sniegu,

tirpimo sniego atsiranda ten 
labai daug vandenio.

Kiti astronomai suvis prie- 
szingai mislyją Hr darodinėja, 
iog Marso klimatas už klima- J i .tą mus žemės be jokio sulygi
nimo esąs szaltesnis.
dalyke direktorius 
\v i e Ii ‘ o o bse r vator i j os 
der‘as paraszė net čžie
gą. Jis sakoį jog prie szitos 
žvaigždės apsiaupantis ją oras I 
labai mažai prileidžiąs szilu
mos, beje triskart esą ten szal- 
cziau negu pas mus. Anot jo 
Marso oras esąs labai vėsus ir 
skystas, už tatai szilima ir va
sarą ten menka. Sniegas 
tirpstąs, jeigu isztikro tirpstąs, 
nūg kaitinimo O
ežių spindulių ant 
kalnų, lygumose gi ir klanuse 
visados vieszpataująs szaltis. 
Užbaigia savo knįgą tas gar 
sus astronomas tvirtindamas, 
jog žvaigždė Marsas esanti

bet kaip dažinojau, isz ko j 
dirba, tai ant jo atsiminęs, ne 
riu ožius lupti.

Tūse narnūse, kur jį dirbi 
sienos yra su Smetona isztep 
tos dėl tarokonų [bambatierii 
prūsokui užveisimo. Ten j 
yra cielos gaujos. Moten 
paėmę rėczius, su sparniukai 
dailiai tfis bambatierius n 
sienos nubraukusios, į piesta 
supila, grūda, spaudžia, ko 

Iszia per skurlius ir taip vadi 
’* j namą „makavą“ aliejų pada 

’ iro, kurį žmonės su tokiu pa 
mėgimu valgo.

tiesiai ‘pūlan-
virszunių

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėlinia mAakoliazT 

Amerikoje. Nu 1 d. Liepos iazein 
formate, kaeztuja ant metų $1,50 e, 
8 mėn 45 c.

ilai kr** z t 
p*did(t.an; 
mėn. 00 <

Adresam Russian News, 20 Jefferson e1 
NEW YORK CITY.

szalus, užtatai ir gyvūnų gy
venimas 
mas.

D

kelmu

amen-
sziaip da-

rudenį žemai-prie

naikinimo nuskintose.
Paskutiniame laike 

kiecziai pras’manė 
ryti su dideliais kelmais. Nu
kerta medį
paežiai žemei ir iszgręžia vidu
ryje kelmo skylę trijų sprin
džių gylio, szitą skylę prikem- 
sza smulkiai sugrusta selietra 
[1 svaro pakanka dėl 8, 10 
kelmų], įpylę yandenio irdru- 
ežiai užkimslę palieka, taip per 
žiemą. Pavasarį kad pradeda 
szilti, tada isztaukią kamsztį,

no Įir uždega: kelmas ir-szaknys 
visiszkai iszdega lieka tiktai 
angliai su pelenais. Potam 
galima sav toj vietoj1 art kū 
geriausiai, nes visos szaknys 
pavirsta į pelenus ir niekados 
užtatai nedūda atžalų. J.

— K ibį k ar t ?į labai liuby
Len-'daug dūlanti szilmnos Marsui 

pastatė tiek, kiek ir žemei, kad nūg kurį kiti „mako\vy“

Užmokėjo Už laikraszii.
“ VIE N Y B E LI ET U V NIK U 

K. Saluczko Chicago 
G. Vidugiris „ ,
•J. Aleksaitis Shaft 
A. Sziupis New Britain 
J. Buch ,, ,,
Miss M. Steffan Brooklyn •/ 
A. Vaiszvilla Pana 
V. Norikas Luzerne 
V. Kangeser Dolgelville
F. Dragūnas Forest City
P. Valinskas Plymouth 
A. Reklis Glenlyon 
•J. Szirvinskas Pittston 
A. Branickas ,, „
,L JJenderovieeli Bengies
G. Bovynski Torrington 
S. Matulis New York 
J. Lurkus Syracuze 
J. Banalaitis Callinssville
A. Kontautas Mosh uos 
S. Ganto Barre 
J. Czanavskis Poquonock 
F. Kasziuba Duryea 
V. Sadovski Chicago 
P. Ramanauskas Plymouth
B. Szilcevicz Mi.Hborn 
M. Jasunas Evergreen 
J. Morgan Burden Col. 
A. Poczius Scranton 
J. Miller Brockton 
A. Bakis Scranton 
J. Tam pa nekas Morea 
D. Butkus Waukegan 
M. Gerniek flewark 
J. Jasaitis Lement Fee 
J. Bakunas Scranion

davau valgyti agūninį aliejų, ;j. Gizas Edwardsville 
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ISZGHIOVIKCAS 
Kauno pilies1362m.

Drftmatas keturiese apsireiszkimūse,
paraszytas isz Lietuvos dėju Al. Gužuczio.

(Tąsa).
REGYKLE 3.

Voidatas, Gineitis, Gelgudas, Almonė ir Vitenas, senas vaidelytis.

Gelguda#(įeidamas). Daneezu Jųsų Mylistai, kad 
prie geležinių požemio durių girdėtis lengvas baladojimas tris 
kartus isz reto, tris greitai ir vėl tris isz reto.

Voidatas. Tai sutartas ženklas — tur būti nti kunį- 
gaikszczių pasiuntinys atėjo. Pastatyk prie urvo durių ka
reivius su grynais kalavijais, iszsiteirauk, kas ten pasibaidė ir 
pasiuntinį ežia atvesk.

Gelgudas. Jųsų Mylistos liepimą iszpildysiu (iszeina).
Gineitis. Dievai žino, ką mums pasiuntinys atnesza?
Voidatas. Neijokia žinia nenutramdys mųsų drąsos; 

ginsimėsi isz viso vieko ir į pilį prieszų neleis‘me.
Gineitis. Tik per mųsų lavonus įeiti galės į tvirtynę 

prakeikti vokiecziai.
Voidatas. Tikitis, kad kunįgaikszcziai pasistengs prie- 

szns atmuszti nti Kauno.
Gineitis. Labai gaila, kad apsikasimai ir pilna van

dens griovė gaiszins mums užpulti ant kryžeivių, drauge su 
lietuviais.

Noidatas. Kaip neužlaikoma yra marių audra, taip ne- 
apstapdys mųsų narsumo kryžeivių szanciai ir griovės. Ant 
kaklų tų nevidonų atszipins4me kalavijus ir jų kūnais iszly- 
gįs‘me griovęs.

Gelgudas (įeidamas). Ateina pasiuntiniai nti kunį
gaikszczio.

Almonė ir Vitenas įeidami žemai klpniojasi Voidatui.
Gineitis (pamatęs Almonę, norėdamas prie jos bėgti, 

susilaikęs). Almonė!
Almonė (prie Voidato). Nti szviesiausio kunįgaiksz

czio Keistuczio parneszam Jųsų Mylistai pasveikinimą ir laisz
ką. $

Iszėmus isz po kepuraitės laiszką, pad ūda Voidatui.
Noidatas. (prijimdamas laiszką). Už atneszimą pa

sveikinimo ir laiszko dėkavoju jums, mieli pasiuntiniai. — 
Gineiti, pasisveikink su Almonė, nės to abudu geidžiate.

Gineitis ir Almonė metasi vienas kitam į prieglobstį ir buczi&jasi.
Gineitis. Brangiausioji mano Almonė!
Almonė. Mieliausias Gineiti!
Noidatas (padtidamas ranką Vitenui). Ar sveikas 

esi, doras Vitenai?
Nitenas (kloniodamasi). Aczių dievams, dar gyvtiju.
Noidatas. Mielus svetelius ir visus podraugei praszau 

sėstis. - j
Voidatas atsisėda galėsk&mės; isz vienos pusės Gineitis su Almonė, 

o isz antros pusės Vitenas su Gelgudu; Voidatas skleisdamas laiszką. 
Dabar perskaitys‘me tėvelio laiszką (skaito):

„ Mieliausiam mano sunui Voidatui ir visiems apgynė- 
„ jams Kauno pilies szirdingas pasveikinimas! Praneszu 
„ jums liūdną žinią',' kan dievai nepalaimino mųsų užpti-
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lio ant nedorų kryžeivių, nės palikome atmuszti ir su 
didele blėdžia turėjome pasitraukti. —- Dabar naujam 
musziui renkam karumėnę ir stengsimės atneszti Kau-: 
nui pagelbą. Ginkite pilį su pritaikiu lietuviams 
drąsumu, o mes nedtis4me neprieteliui ramumo. Pri* 
jimkite visokios palaimos linkėjimą. Kunįgaiksztis, 
Keistutis. *
Noidatas (slėpdamas laiszką). ' A! nelaimė — nepa- 

sivyko musiszkięms.
Nitenas. Dievų malonėje turėkime viltį, o jų galybė ’ 

suteiks mums pergalėjimą.
Gelgudas. Mųsų kalavijai nukapos galvas varginan- 

ežiam Lietuvą staubunui.
Gineitis. Darodys‘me tiems žmogžudžiams, kad moka* 

me savo tėvynę ginti. J ,
Noidatas. Szaunus vyrai, tas drąsus atsiliepimas atne- 

sza jums garbę. Dabar, koliai ateis valanda kovos rint smer- 
ežio ar'gyvybės, pasikalbėsim tarp savęs. Numanau, kad 
meilingą Almonės apsilankymą suteikė mums linkėjimas pa
simatymo su mylimu vyru.-

Almonė. N^eužsiginant meilės, kurią, prie mano vyro 
gaivinu, prigul* man Jųsų Mylistai pasakyti, kad pribuvimas 
mano į Kauną Atsiėjo nesitikėtai isz pasekanezios priežasties.

Noidatas. Noringai tamstos klausysime.
Gineitis. Kalbėk Almonėle.
Almonė. Prisiartinę prie Kauno kryžeiviai per tris 

dienas žiūrinėjo aplinkines vietas ir naikino apygardą. Bū
riai tų pik’tadėjų, jodinėdami po kaimas ir viensėdžius, degi
no triobas, grobstė naudą, žudė žmonis ir niekino moterių ne
kaltybę. Dėlto baisių atėjūnų buvimą žįmįno{stulpai durnų 
ir liepsnų, o mųsų trasžkancziose giriose atsikartojo atgarsiai 
žudomų vyrų vaitojimų, moterių raudojimo, klykimo kūdikių.

Noidatas. A, pragaro pasiuntiniai! dar geidžia, kad 
mes prijimtumėm tą tikybą, kurios iszpažintojai taip baisias 
piktinybes daro.

Gelgudas. Szalin krikszczionystė! — Smertis piktadė- 
jams!

Gineitis. Dėl dievų malonės sakyk, Almonėle, ar atli
ko gyvi mųsų kūdikiai?

Almonė. A ežių dievams, gyvi ir sveiki.
Gineitis/ Dievams garbė.
Noidatas. Ir mes regėjom4 gaisrus, o szirdis mųsų 

skausmu plyszo.
Nitenas. Dievų kantrybė neapsakyta, bet ateis rūsty

bės valanda ir mųsij vargįtojai smarkiai bus pakoroti.
Noidatas (prie Almonės). Praszau tolįaus kalbėti.
Almonė. Dasižinojusi apie vokieczių piktadėjystes, su

rinkau brangesnius daigtus ir, sukrovusi antis ant arklio, pa
siėmiau su savimi du tarnų ir mano vaikelius; giriomis nujo
jau į lietuviszką tavorą, kur meilingai buvau prijimta, o ka
da atsitiko reikalas nusiuntimo žinios į Kauną, tai iszsipra- 
sziau kunįgaikszczio, kad man pavelytų tą veikalą atlikti. 
Palikusi gunįgaikszczio globoje savo kūdikius, po uždanga 
kareivių, vaidelyczio vedama, pribuvau į tą girią, kurioj4 yra 
paslėptos durys į požemį; ežia palikusi sargy bąf draugystėj4 
Viteno įėjau į urvą ir laimingai į Kauną dasigavau.

Noidatas. Szauni esi moteiiszkė, tikroji lietuvė.
Almonė. Pildydama priderystę neužsitarnavau pagyri-

t



Lietuvininku
mo kunįgaikszczio.

Gineitis. Aczių tav, Almonėle, už atsargumą ir mei
lingą aplankymą.

Almonė. Nėra už ką dėkavoti, nės aplankymas tavęs 
buvo mano szirdies geidimu. Neapvylė manęs prajutis? kry
žeiviai, užpilę ant mųsų, viską isznaikino, žmonis vienus už- 
muszė, o kitus į verguvę paėmė. — Dabar jodama regėjau 
mųsų sodybą ir su szirdies skausmu atradau, kad tą vietą žen
klina tiktai akmenys, vandū ir degėsiai.

Gineitis. Nesigailėdamas turtų už apsaugojimą mano 
Almonės ir vaikelių dievams dėkavoju.

Noidatas. Užsikalbėjęs pamirszau apie tą, kad mųsų 
keleiviai reikalauja pasidrutinimo. Gineiti, liepk atneszti mi
daus ir užkandį.

Ginėitis (pakilęs). Ttijaus, kunįgaikszti! (iszeina).
Almonė (pakilusi). Už rupesnį apie mumis dėkavo- 

jam kunįgaikszcziui.
Nitenas (pakilęs kloniojas). Aczių Jųsų Mylistai — 

nevodytų midaus taurę iszlenkti.
Noidatas. Žinoma, kad keleiviams reikia pasidrutįti. - 

Padori Almonė, ar nebijojai į tamsų požemį įžengti?’
Almonė. Nebuvo ko bijoti, Jųsų Mylista. Vokieezių 

ten neradom4, o jų broliai žalcziai, pamatę žiburį, greitai pa
sislėpė.

Noidatas. Tamsta teisybę isztariai
d rauti su žalcziais, kaip su klastingais kryžeiviais.

Gelkgudas. Tenusmaugia antis Jtidsiai. *)
Noi

nautų lieti
Gineitis su kareiviu atnesza indą su midumi, taures, keptinę, sūrį, 

sviestą, dtinos riekeles, peilius ir padeda viską ant skumės. — Kareivis 
.iszeina.

Voidatas. Gineiti, pripilk midaus,
taurę

koliai Ii

sotin‘ ma
Mieliaui

, nės geriaus ben-

nusijtikdamas). Tumi darbu labai užsitar-

visi iszgers4me po

Gineitis. Ttijaus, kunįgaikszti. (Pripila penkias tau

Noidatas (įmdamas taurę). Praszau gerti. (Visi pa
kilę pajima taures). Geriu Už sveikatą mųsų sveczių! (geria).

Almonė. Aczių Jųsų Mylistai (su Vitenu kloniojasi
Voidatui).

Gineitis. Mes geriam už sveikatą, brangiųjų mųsų ku
nįgaikszczių.

Viki. Tegyvtija ilgiausius metus! (Iszgeria).
Noidatas: Dėkui jums, prieteliai. — Isztiesų, kad ga

lybė ir laimė didelio mųsų kunįgaikszcžio tvirtai yra sujung
ta su visos Lietuvos palaima.

I Gėlgudas. Kaip nū saulės karszczio veikiai sutirpsta 
ledo grumulai ir sniego pusnynai, taip didžio Lietuvos kunį- 
gaikszczio galybė teisznaikina mųsų tėvynės prieszus!

Visi. Lai gyvtija Algirdis, didysis Lietuvos kunį-
gaiksztis

Noidatas. Dar po vieną iszgėrsim
Gineicziui pripylus taures, Voidatas imdamas taurę:

Už sveikatą kunįgaikszczių Algirdžio, Keistuczio 
visos Lietuvos.

Nisi. Tegyvtija laimingai! (Iszgeria).
Noidatas. Tamsta Gineiti, ragink sveczius valgyti 

asz tti tarpu paraszysiu laiszką prie kunįgaikszczių, o tu, Gel-
*) Jtidsiai — piktos dvasios.
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gudai, įlipęs į boksztą, akylai veizėk, ką vokiecziai veiki 
apie nutėmintą antptilio užsikėsėjimą ttijaus man dūk žini 

Gelgudas. Einu kunįgaikszti (padedamas ranką
monei ir Vitenui). Sudiev jums, mieli svecziai.

Almonė ir Nitenas. Ligi meilingo pasimatymo! 
Voidatas ir Gelgudas iszeina.

Gineitis. Praszau valgyti — iszalks‘te, 
viszką tavorą pasieksite.

Almonė. Regėjimas tavcįfc, mielas Gineiti, 
Gineitis (buczitidamas Almonės ranką).

mano Almonė.
Nitenas (rengdamasi prie valgymo). Asz veizėda 

į jųsų meilę, džiuginanczią dievus ir žmonis, tikrai užsi 
niau valgyti.

Almonė. Tai ir valgyk sveikas.
Nitenas (valgydamas). Valgau ir jums velyju, n 

paveizdą sekti, nės viena meile nebus‘te sotus.
Gineitis. Jus vaidelycziai, negalėdami vesti pa< 

neiszmanote, kad meilė visus netekimus dapildo, paleng 
vargus, linksmin4 nubudusius ir karaliszkais turtai apdov 
ja pavargėlius.

Nitenas (valgydamas). Gal būti.
Gineitis. Almonėle, noris szmotelį briedžio kep 

paragauk.
Almonė. Užganėdįsiu tavo linkėjimą. (Atpj< 

szmotelį mėsos valgo). Puiki keptinė, tik truputį persui 
Gineitis, Mes apsiausti neprietelių, nesūdytos r 

negalime turėti. s
Almonė (baigdama valgyti mėsą). Gana to vf 

geriaus pasikalbės‘me. Ar tikėjais manę ežia regėti?
Gineitis. Noris nesitikėjau tavo pribuvimo, bet s: 

mano nujautė, kad mylimą paezią isz vysi u.
Almonė. Kožnoj4 valandoj4 mislyjau apie tavę.
Gineitis. Brangioji mano! Dideliai protingai ] 

riai, kad isz namų atsitolinai, nės tie piktadėjai tavę ir v; 
butų užmuszę. Ar sveiki ir nepabūgo kelionės mųsų v 
ežiai Pelusas ir Damilė?

Almonė. Sveiki kaip ridikai ir gražią turi iszžiun 
Gineitis. Koliai iszvarys‘me isz Lietuvos vokie 

reikia tav kokioj4 noris ramioj4 vietoj4 prisiglausti.
Almonė. Norėjau tav pasakyti, kad kunįgaikszti 

girdis prižadėjo manę su kūdikiais nusiųsti į Vilniau 
kur karės laiką galėsiu perbūti.

Gineitis. Garbė dievams! Doras valdimieras re 
apie pavaldinius, kaip tėvas apie savo vaikus.

Almonė. Dar valandėlė, o turėsim persiskirti.
Gineitis. Taip, mano brangioji! Pirmiaus esą 

tuviais, kaip mylineziasi pora, dėlto, mylėdami tėvynę 
giaus kaip savę, vyriszkai pakels4me liūdną persiskyrimu

Almonė. Turiu tvirtą viltį, kad dievai vėl su1
pripilk Gineiti. raus.

ir
Nitenas (baigdama^ valgyti). O tai drucziai į 
Pamatysiu, kas bus sotesnis, ar jus saldžiai pasiJgiau!

ję, ar asz diktai pavalgęs?
Gineitis. Tamstai ant sveikatos valgis, 

laimės saldžios 
lenkti.

o mun 
kalbelės. Dabar praszau taurę mida

j

(Dar neviskas).
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Vienybe

TJK.ininK.SLS 
laikrasztis, paskirtas ūki nįkų 
reikalams, kasztiija Amerikon 
je ant metų 4 markius (1 dol).

Prie kiekvieno numerio lai- 
kraszczio 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 mėtai kaiji Amerikoje, f’ąskuti- 
nį syk‘ rasz.ė man gromatą padūda- 
mas szį antraszą: 
Box 726.
augsztaą,
33 metų.
antraszą,
Dievo ir dėl meilės artyino dūti man 
žinią. Esu jo moterė Morta. Mono 
antraszas toks: M. Wisznewska, 
P. O Wladislawowo, Gouv. Souwal- 
ki (name Ragino). Ilussie.

■ [2»]

Ferenklin P. O.
Malone Nr. 7“. Jis yra

Kas žino apie ji arba jo 
praszau varde Vieszpatiei

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,,
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajudįklme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrljotiszįrojo dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus > 

w kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas
Žiemos yakaro adynėlė, voklszkom raidėm
Mtfžlkėlis ' „ „ „
Pasakų kninga „ „

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Llotuviszka Gramatika paraszyta 
ktin|go Mikolo Miežinio'

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletuvlszkas „
Kninga dėl iszsimoklnitno rokundų

Kninga dėl iszsimokinimo vlsasvletinėe kalbos 15c.
Apie buwlmu Diewo „ ,n-
Grieszninkas priverstas metavotis
Pamokslai apie trusų
Talmudas Ir musų žydai
Szkala su kalba „
Prieszauszris „
Kaip (gyti pin|gus ir turtų
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta^ 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c , dėl perknpczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. i5c. ir ant 1890 m. 25c. 

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.
__ £_________ -r-,

25c.

20c.

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

50c.
(Iia!p.

25C.

Didelis Pikninkas
ant naudos szv. Kazimiero dr-ės 
New York Citylje bus laikomas 14 
<1. Liejies m. (subatoje) sode Hidge- 
tcood Colosseum Brooklyn IJ I). 
Užjiraszom visus aplinkinius su pa- 
cziulėm, o jaunikaiezius su merge
lėm, kur galėsim visi jiasilinksmįti. 
Prasidės nū pietų ir tęsis iki auszrai 
nedėlioję. Tikietas 25.

Komitetas. (28)

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.Tam. Pauksztįs.
123 N. Main str., Pittston, Pa.

Parsiduda .ant Pance Hill 
VVilkes-Barrėje 1 dubeltavas 
blokas ir dveji namai, sodas 
vaisinių medžių ir du lotai dėl 
namų, ypacz tinkamoje vietoje 
dėl hotelio. Dasižinok - pas: 
T. J. Dalton 150 So. Main str.

Wilkes-Barre.

10c. 
15c.
5c. 

10c. 
25c- 
20c.

. 25c. 
10c.

Antanas Olszewskis
Chicago1]*; užlaiko daugybą visokių knjgų lietu-, 
vlszkų,<lenkiezkų ir angllszkų ir. pard&da labai 
pigiai,

Taipgi pardfida farinas, lotus, namus, sallunus, 
grosernias ir t. t. Parduda szlfkortes ant geriau
sių laivų. Siunczia pinigus Į visas szalis svieto. 
Viekų dirba dėl lietuviu|kų kupigiausiai.

Taip pas j| galima gauti visokių niaszinuklų dėl 
drukavojimo gromatų. . O dabar pirko eav locnai 
drukarnlų, kur iszduda laikraazt| „Lietuva1’ ir 
drukavoja nekurtas knjgas, konstitucijas, tikietus 
ir t. t. Adresam*: ' »

.A., Olszewski,
929 33-rd. St. Chicago III.

arba | rėdysią Lietuva, 941 Court, Chicago, 111.n

Pajieszkojimai
Pajieszkau savo paezios Konstan

cijos, beveik penkių pėdų didumo, 
nestora, biskl jūdbruvė, apvalaino 
veido, 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 
lino apie ją, ar ji pati, dūki t žinią 
man ant antraszo. Mr. Jos. Krau- 
czeliunas 990 Lake st. Cleveland O.

Pajieszkau savo paezios, kuri ne
seniai atėjo į Ameriką, palikus tėvy
nėje du kūdikiu, o jos vardas Ona, 
augimo neperdidelio, geltoni, dailus 
plaukai, pailgo veido ir balto gymio. 
Praszau duti žinią ant antraszo: Mr. 

>Chas. Miller 287 Water Str. Bridge
port Conn. (29)

Pajieszkan Antano Viszniausko 
paeinanezio isz Naumieszczįo (VIa-

35c.
25c
30c.
20c.

1.25c.

Aukso Altorius, arba Szaitlnls dangiszku skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.5^c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Aukso Altorius >2.25 ir 2.75ę. 
Garbe Diewuj ant aukaztybės ,, ,, „ >2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2UX)c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleazpatles Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Szwencziansios Marijos Panos 
Sopule] Motynos Diewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis irž kožnų dal| po „ „

Gyvenimas szv. Benedikto kabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgosy 
Filiotea arba kelias į maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų „ „ ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas? ,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,,
Garsas apie bajsybes Diewo 
.Raktas į dangų „ 
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Sumenijų nuspakajjti 
Vadovas j dangų „
Prtsigatavojimas ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietu viszkos miszios ,, ,,
Zine apie gydymų ligų kūno ir ’

- duszlos, apie Liuterį ir Kahvlna

811(10

75C.
10c.
40C.

5OC.
15c.

10c.
50c.
20c.
30c.
20c.
35c.
20c.

2*lc
50c,
50c.

10c.

l.ooč.

Fstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija . 20c.
Apllnkrasztls kun. Petravyczlaus j Vilniaus 

džiakonystės kuninguę 1870 m. ,, 10c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nu pat 

krikszto Lietuvos
Žlponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puikl&se apdar&se 

po >1.25 kninga, visas perkant

5c. 
50c. 
25c. 
10c. 
20c.

4.00c.

25c.

B0CN0S SPAUSTUVES.
lindau Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinalczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlaplals „ 50 et.
Pasakojimas Antano Trėtininko paraszė vysk.

Žeinalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ „ „
Aukso Verszis, labai pulki drama „ 
Bolestawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktų augynlmų wajku , „ ,, >1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 

tykirnaj „ „ „ „ „ 10 ct.
Historije apie gražų Magelona, duktery kara

lius isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 ct. 
Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, .30 ct.
istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
80 ct.

kankinimas 
50 ct. 
10 ct.

pujklu 
75 ct.

25 et. 
20 et.

J 1,00 et. 
>1,00. 
20 et. 
.30 et.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausia^ aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

f

Mathias N o veski.
TILŽĖJ E-TlLSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

del

Jurgis Miloslawekis ,, ,,
Juozapas Koninszewskis arba

Unijotu po waldže maskolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis pustelniko paraszytas

Lietuwniku ,, „ ,, „
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

ponawojitno Norono „ „ „ 80 Ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz czesu 

wajnos 1863 metu ,, ,, ,,
Prawadnlkas angetskos kalbos neabdar.

o abdarytas ,, .,
Pujkus apraszyinas apie Lietuvų ,, 
Rinaida Rinaldinas 
Senowos apraszymas

Karejwlo ,, „
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
I Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo „ ,,
Titkua Persų Karalius, | „ 
Užsystanawik ant to geraj 
Witaalr Korynna historije

klojimo Bažnyczios S. per

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu ajiie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszyinus 
„Vienybės”/iszleistųvė padarė sutar- 
‘i8u The Crandall Machine Co.,

40 et. 
>1,00

>l,o0. 
>1,50 ct. 

apie Dulftery Filypo 
,, ,, ,, 60 ct.

15 Ct- 
05 ct. 
25 Ct.
50 Ct. 

perse-isz lajko 
Deoklecljana 95 ct. Groton’©, N Y

Kuri tai kompanija ajysiėmė padary
ti dėl savo Type-AVritkr Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norinti i turėti „drukavo- 
jamą” masziną ger
ri kasztūja 50 doh 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio ulressas:

The GRANDAU MACHINE Co

•ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Kev. A. Burba 
P|ymouth Luz. Co. Pa. Box 105*3, 
jias Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja t loo.

Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitoliorauda, pulkus poematas isz.

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, ,,
Tėvyniszkos giesmės „ „ ,, ,,
J&kaunoe dainos ,, „ ,
Naujos dainos „ „
Birutės dainos ,, ,,

—.X. 15 S. Frankin St., Wilkea-Barro, Pa.

1.25c.
15C.
1()C.

5C.
10c.
10c.

•Toliu 1ML Cfii’i’
Patronas (advokatas) jirovū. Oftisai:

McAlarney Block, Plymouth, Pa.

austo fasono, kU-




