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Plymouth Pa. iHLv.
Talpinant Straipsnį 

tas isz mųsų gyvenimo,- 
szalį bus,jeigu (lar kelis žodžius 
isztarsime apie 
me straipsnelijf dvi mųsų tarpe 
prasiplatinusiai silpnybes. 
Pesztynės ir byl 
tarpe, teisybė, ;
platinę, jog iszcziulpdami mų
sų doriszkas
spėkas nemaž grūmoja mus 
tautystei ir reikalauja kūgrei- 
cziausio.apsižiurėjimo ir vais
to. (

Mes lietuviai, szioje žemėje 
apsigyvenę, daug dar turime 
darbo, kad nepasilikti užpaka
lyje kitų draugė su mumis 
ežia gyvenanezių tautų: mums 
daugelije dar vietų reikalin- 

lietuviszkos baž- 
dar neturime mo

kyklų netik augsztesnių, bet 
ir žemesnių, o ką jau sznekėti 
apie teatrus, muzėjus ir kitus 
daigtus, neatbv 
gus dėlei tautos, jeigu jijė tik
rai yra to vardo verta. Su Die
vo pagelba rasi tą mes ir galėsi-

gos savo, 
nyczios,

„Szis
“ nepro-

isz rody tas ana*

inėjimaisi mųsų 
^ra taip prasi*

r medegiszkas

tinai reikalin-

me kada turėti. Tūm tarpu 
griebiamėsi prie įvykdinimo 
labjaųsiai reikalingų isz tų da
lykų, beje bažnyczių, b ir apie 
mokyklas reikėtų mumis tokį 
pat rūpestį turėti, 
siant apie tai, 
nas isz mus isz 
tas negalįs „iszsimokėti“. J i 
kodami to „negalėjimo

.žasties tankiausiai patirsime, 
jog bėdavojanti 
lietuvnįkas“ yr 
isz cypės, ten
szenius, taigi neturi ką dūti 
ant parapijos,

, naudingo daluko nors kelis 
grąszius.

Užtatgi mes 
kreipti savo atydą ant szio da
lyko ir iszmislyti kokią rodą, 
kad inųsi| lietuviszki grasziai 
neitiį į svetimtauezių rankas. 
Pirmiausiai lietuviszkos drau
gystės galėtų tame dalyke szį 
tą* padaryti, 
nos draugystės

Besitriu- 
ieSykį ir nevie- 
ęirdo, jog tas ir 

iesz- 
“ prie-

yra uždrausta sąnariams po 
kora vaidai, pesztynės, bylinė- 
jimas tarp savęs ir leidimas 
pinįgų į sveti m tau ežių rankas. 
Taigi mus draugysezių vyriau
sybės turėtų rupįtis, kad tiejie 
įstatai nebūtų negyva litera,

pyldomi. Apie neprigulin- 
czius į draugystę galėtų rupį
tis parapijos ir jų vadovai ku- 
nįgai. Ne be naudos butų 
taipgi, kad mųsų , tarpe iszsi- 
dirbtų tokius supratimas, jog 
kiekvienas pesztukas, užsiji- 
inantis bylomis (provaunįkas) 
yra negeru žmogum ir su to
kiu nereikia draugauti.. ,

Isz Lietuvos.

Visą atydą czionai ant savęs 
patraukusi yra ukinįkų krau
tuvė, ypacz kad szį pavasarį, 
arba geriaus sakant, jau szią 
vasarą nėra jokių kitų pramo- 
gių, jokių kitų dalykų, kas ga
lėtų užimti visūmėnę. Jau 
gali sakyti, kad tarp ukinįkų 
prisidėjimas prie krautuvės 
įėjo į madą: beveik kiekvie
nas laiko už pareigą pi’isidėti 
savo skatiku, nors sunkiam 
pavasario laike labai retai k ui* 
yra skatiko. Dėlto kiekvienas 
;ik žada, arba labai mažai ką 
deda, dūdamas žodį, kad ru

denyje, atsiradus sziomeczių 
oinįgų, dauginus prikisz. Per 
Jonines (24 d. Birželio) buvo 
nutarta padaryti tikrą susirin-

s mus „brolis, kimą ir tikrą pradžią. Ant 
a kątik parėjęs 
patusztinęs ki-

ar kito kokio

turėtumėm at-

Kūne kiekvie- 
konstitucijoje

susirinkimo atvyko labai ma
žai, turbut truputį mažiaus 
per 40 sąnarių. Susirinkusie- 
jie sudėjo kožnas nū savęs nū 
25 sulyg 100 rublių. Dau- 
giaus per szimtą nieks nepa
aukavo. Tokiu budu susida
rė pinįgų 1350 da suvirszum. 
Nū pirmiaus buvo surinkta, 
imant nū kožno sąnario po 
penkis rublius, 380 su vir- 
szum. Ant rytojaus po Jo
ninių buvo nedėlia, vėl su vėjo 
daug žmonių į bažnyežią į Se- 
napilę, buvo, žinoma, ir dau-

skundžiasi ant ukinįkų, netik 
nieko nekenks ukinįkų krau
tuvei, bet da prižadėjo ir nū 
savęs pagelbą, apsi j imdamas 
pats paraszyti apie tą dalyką, 
kur reikia, į augsztesnę val
džią. Tai*gi rodos viskas bu
tų labai dailiai, kad tik ne 
ezmėkla susitarimo tų keleto 
storpilvių ukinįkų....

Dieną 20 Birželio buvo 
,,iszkilmingas aktas“ (toržest- 
vennyj akt) Senapilės gimna
zijoje. Isz keliolikos baigu
sių asztuntą kliasą lietuviai 
vos tik du atsirado. liuvo du 
medaliai (auksinis ir sidabri
nis), isz kurių nė viens neteko 
lietuviams.

Buvo lyg truputį apsistoju
si iszei vystė į Ameriką, bet 
dabar ir vėl atsinaujina. Da
bar daugiausiai eina vis mer
gos. Nežinia, ko jos ten eina: 
ar anglių kasti, ar vyrus žve
joti? ; Žinau vieną sodžių, isz 
kurio dabar rengiasi iszeiti į' 
Užmarį keturios mergos. Ne
seniai iszkeliavo M-te isz Ne- 
tyczkampio su L-cziuku isz 
Padovinio jieszkoti aukso kal
nų liūsybės žemėje. Tik bi
jau, kad ten jų utėlės neužei
tų.... nės abudu yra turtin
gų tėvų vaikai ir dirbti tingės.

Netaip da butų padyvai, 
kad bėgtų tik toki, kuriems 
czion, Lietuvoje, grūmoja 
szioks-toks vargas, bet ko ei
na toki, kuriems ir czion nėra 
per sunku, yra tai didelis 
klausymas. Turbut iszstato 
savo vaidintuvėj‘ Ameriką 
kokiu tai žemiszku rojum, pil
na visokių linksmybių. Ko 
buvo eiti į Ameriką vienam 
mano pažįstamam ukinįkui, 
pametus 90 margų lauko ir 
visą dailią ūkę, kad ežia galė
jo gyventi be rupesezių, kada, 
leidžiantis į tolymą, visai sav 
nežinomą szalį, nežinia ką gali 
sutikti.

"J^aikraszcziai garsina, kad į 
Ameriką leidžia važiūti tik 
per vieną Bremen‘o portą.

gumas sąnarių neatėjusių per 
Jonines ant susirinkimo. * Tei- 

; sinosi jie tūm, kad neturėdami 
pinįgų, nenorėjo nė eiti, bet 
žadėjo kū greieziausiai pasini- 
pįti ir iszsirnokėti, kiti ir tą 
dieną užsimokėjo, taip kad 
iszviso susidarė arti 2000 rub
lių. Kaip ant pradžių, ir tai 
butų nebloga.

Ant susirinkimo 
kad visus j ei kalus ves p. F. 
Vitkautskas, o pinįgus sąna
riai tur sudėti ant rankų ketu
rių ukinįkų: Matulaiczio, Ga
vėno, Valaiczio ir Ambroze 
vycziaus. Kada susirinks pa
kaktinai pinįgų, tie keturi ūki
nį kai eis pas rajentą ir jrada- 
iys rasztus. Visa krautuvė 
bus lyg tik jų keturių įsteigta, 
jie jąją kėravys, kaip jiems 
rodysis geriaus, o kiti sąnariai 
neturės jokios tiesos kisztis į 
jos reikalus. Kiekviens sąna
rys paves savo pinįgus vienam 
isz tų keturių ukinįkų ir gaus 
nū jo rasztelį, kad yra* prijim- 
ta tiek ir tiek pinįgų ant 
krautuvės reikalų. Paprastas 
sąnarys turės butifiai eiti pirk
ti į savo krautuvę, ir jo tame 
yra visos pareigos.

Žydai baisiai sznairūja ant 
tos krautuvės. Tarp jų pąs 
klidęs paskalas, kad ukinįkai 
8 ū dėsią nęt 30,000 rublių ir 
jau jiems busiąs galas. Pasi
žiūrėję ant žydų, nelabai mei
liai žiuri ant to viso ir keletas 
rodos da ir turtingesnių uki
nįkų, kurie turėtų būti pirmu
tiniais tame dalyke. Labjau- 
siai jie dėlto szalinasi nū to 
reikalo, kad ve ne jie užmanė I 
ir ne jie pirmutiniai pradėjo. 
Mat mulkiai, o y paežiai tur- 
tingesniejie daro viską tik dėl 
„u naro“, o ne isz persitikrini
mo. Užtai gi apszviesti žmo
nės, inteligentai, visi, lietuviai,1 
lenkai ir maskoliai, giria tą 
dalyką, neatsidžiaugdami jū- 
mi. Žandarų virszinįkas pa
sakė, kad tą krautuvę: „odo- 
briaju“. Padotkinis inspek-! 
torius, taip gi gudas, nežhirė- Plaukiant per jūres įsįpyksta 
damas ant to, kad žydai jam bjauri marių liga. ----

nutarė,

Kas link



Vienybe

kurį
Peliagina“. Ar

tos ligos galite dabar susira- 
mįti, nės prancūzų chemikas 
Fourmier’is garsina, kad isz- 
radęs naujų, beveik stebuklin
gų vaistų nft tos ligos, 
praminė „ 
gelbės tas vaistas nft minėtos 
Ii ;os, parodys laikas, bet kad 
pripils jo iszradėjui kiszenius 
pii įgų — galima tikėtis grei- 
cziaus.

Kaupiszkio (Kapsodžio) 
gmine ( Vilkaviszkio pav.) ne
seniai būro rinkimai sudžios 
ir lovinįkų. Ant sudžios du 
kandidatu daugiausiai balsų 
gavo: Ignotas Jasaitis isz
Kaupiszkių ir Dervinskas, po
nus Kybeikių dvaro. Katrų 
valdžia užtvirtįs ant sudžios, 
dabar da negalima nieko įspė
ti. Kandidatais ant lovinįkų 
yra paskirti: Jonas Pauksz- 
tys isz Naujinįkų Jftzas
Kraucziunas isz Papeęzkių.

26. VI Vėžys.
— Telszių paviete žemai- 

tos nft knįginės kalbos skirias, 
per tai ežia daugumas bėdfivo- 
ja, kad Prusftse spaudintų 
knįgų nesupranta. Bet ir ežia 
lietuviszkų *knįgų ir laikrasz- 
ežių skaitytojai vis dauginasi.

Czia mažai mi^kų esti, o 
akmenų diktokai, per tai‘ne 
tiktai czia isz akmens matai 
daugel budavonių, bet ir tiltai 
ir tvoros isz tos medegos daro
mos. Akmenis czia „kuliais“ 
vadina, per tai „kuliniai tilta“ 
ant mažesnių upelių yra czia 
paprastu daigtu. Keliai visur 
labai puikus, o ant didesnių 
upių mediniai tiltai tankiai 
taip prasti, kad reikia isz veži
mų iszlipti ir arklius vesti; bet 
taip tankiai ir kitur Že- 
maieziftse atsitinka. Sziaulių 
pav. taippat akmeninius tiltus 
maeziau. Ant viešzkeliiį czia 
ant didesnių tiltų yra paraszai 
maskoliszkoje ir žemaitiszkoje 

kad smarkiai neva- kalboje, 
žiftti. •

Tame
mė, nės daugel

apiprasta že- 
smiltynų ir

baltžemio, o po kalvesnius tos į Liepoją veža.

[szilai — lenk, wrzos] auga, o 
labjausiai tenai, kur durpės posinę armijų atstato, o stato 
yra; durpes czia velėnomis va
dina. Isz tos priežasties, 
kad czia malkų ugnakurė 
brangi, tai dittrgHmas durpė
mis kūrina ir jų po nekurias 
vietas krūvų krūvas ant laukų 
gali matyti. Dabar per sausų 
vasarų gali anas labai lengvai 
iszdžiovinti, kurias paskui į 
tam tikrai įtaisytas pasziures 
krauna.
pavietų p. Dovoina — Sil
vestraitis su .fotografu ir pai- 
szytoju p. Aleksandru Katku
mi važinėja, idant, Į szimtui 
metų nft Si mano* Daukanto 
gimimo atėjus, jo gyvenimų 
isztirti ir reikalingus tam da
lykui paveikslus atpieszti. 
Kasztų ant to dftda keli Ame
rikos lietuviai. Iszeis apie 
tai apraszymai su paveikslais. 
Jau anie savo darbus mažne 
baigia.

Czia po Telszių pav. vysku
pas važinės, bet maskoliai 
to daboja, ‘idant prie jo suti
kimo iszkilmės* nebebūtų. 
Policija į visas puses kunį- 
gams iszsiuntė cirkuliarų, 
idant nieks vyskupo nesutik
tų, jam ovacijų nedarytų, ne- 
vaiszintų ir t. t. Mat jie mų 
sų vyskupų liep‘ pažeminti, o 
už nepaklausymų dar didelėms 
sztrftpomis gąsdina, o kad ar- 
kerėjus važiftja, tai asz trobų 
varyte varo, idant tiktai jį eitų 
katalikai sutikti, „ura“ szaukti 
ir prie to dar eglėmis visų

Dabar po Telszių

kaiszytų.
Szwmynai aut ’ gaspadorių 

drabužių moka ežia: bernams 
po 30—40 rub. ant metų, o 
mergoms nft 20—25 rublių.

Dabar ežia Pakursziais dėl 
piepojo, kur daugel karu me
nės ketino ateiti, žydai per- 
kupeziai szienų supirkinėja, 
po 4 rub. už birkų mokėdami: 
Sako, kad prie ustos [porto Į 
darymo daugel bus pad vadų. 
Tų szienų patys žydai isz vie-

— Suvalkų gubernijoje tai - 
po jaw n ft Prūsų rubežiaus zo- 

veikianeziųjų [ deistvujuszcza- 
ja] armijų. Sako, kad ten di
dis tame dalyke sujudėjimas; 
žmonės apie kares szneka.

Telsiių paviete dėl bežem- 
nįkų darbi’nįkų,1 kurie pirma 
valszcziuje [obszczestwo] nei 
jokio balsb neturėjo, sav jau 
palengvinimus iszkariavo. 
Taipgi dabar jiems pripažįsta, 
kad jie galės isz 20 žmonių sa
vo tarpe viėnų sudžių Į vibor- 
nų ]iszsirinkti, kuris valszcziaus 
reikalų dalykftse^balsų turės.

Skaudo para^ij^įt-turi trejas 
kapines: Kuliftse, Narvi-
džiftse ir Traikiniuse. Bažny- 
ežia ir latvių kirkė murinės. 
Yra jau sziezion daugel latvių, 
kurie ir' žemaiezių tarpe savo 
kalbų paplatino.

Vis ežia kalba apie gelžkelį, 
kuris per TelsziusĮ eis; kiti 
kalba, kad jau tiesti nft- Ma-

AntaleptftseZarasų pav. 
jau seniai isz bažnyczios cerk
vę padirbo, b kad ten arki- 
rėjus važiavo, tai žmones ka
talikus po 3 isz trobos per 
gvoltų varė,zidant tų ilgaplau
kį sutiktų. Anoji Antaleptų 
bažnyczia buvo Jezuvitų pas
tatyta 1715 mete.

Nebseniai vienų arklevagį 
kurszietį Vasilį Svirplis, 
Szvipsztis, ir Kompas pakorė, 
ant kars^to į darbo jį nutvėrę. 
Tas atsitiko Telszių pavie
te, Skaudos par. Paskui tfts 
žmonis valdžia persekiojo, bet 
jie iszsisuko Pavesdami, kad 
tai ans pats pasikoręs.

Troikinftsė, Telsz. pav., lie
tuvis buvo ^romų uždėjęs, bet 
žydų baidomos pasiliovė tų 
daryti ir atsitraukė nors ten 
per 3 metus pirkliavo;

Szįmet kunįgaiksztis Ogins
kis Plungėje, Telszių pav., 
norėjo sudėtinį kromų su ki
tais lietuviais padaryti dėl at- 
sirėmimo priesz žydus, bet tas 
jam nenutiko, nės kada per

vėlai drauginįkai isž Žagarės 
ir Papilės susigarsino, tai tas 
kromas buvo jau žydams ati- 
d ft tas. i

Žemaicziftse toji i ypatybė 
esti, kuri gal po Kurszų [ku- 
ronų] kitų kart pasiliko, nės 
czia jie, pagal senovės isztyri- 
nėjimų, ypacz Telszių paviete, 
gyveno, o buvo tai somiszkoji 
[finiszkoji] giminė. * Sztai 
czia bobos laukus aria. Tų 
galima matyti Vidžiamėje ir 
Igaunijoję [Lif landi je ir Est- 
landijoje] taipojau Maskolijo- 
j e, kad bobos netiktai aria 
bet pievas pjauna ir kitus 
laukų darbus dirba, kurifts 
Lietuvoje tiktai vyrai dirba.

— Rumsziszkiusc ant Ne
muno kranto1 arti Kauno yra 
medinė bažnyczia. Vieta toji 
yra per 12 verstų nft Kaszeda- 
rių, o 5 ųft Provėniszkių gelž- 
kelio stacijų. Po tftmi mies
teliu yra nft amžių akmenų 
suvertimas ant Nemuno sker
sai, baisiai bjaurus dėl vai- 

t. t. Sako, kad tankiai ežio- 
n ai aniė galų gauna, ant tų 
akmenų susimuszdami; bet nft 
Kauno į viražų garlaiviai per 
tfts akmenis eina. Žmonės 
pasakoja, kad velnias padėjo 
Pacui Pažaislio kliosztorių 
statyti, didelius akmenis ten 
suneszdamas, bet vidurnakti- 
je, gaidžiui užgiedojus, visus 
tfts akmenis į Nemunų paleido.

— Žrižmaruse, Vilniaus 
gub., yra medinė bažnyczia; 
czia niieszczionys lenkiszkai 
kalba, o po kaimus lietftyisz- 
kai. Yra tai diktokas mies
telis.

Kanaunįkas Daugėla, kuris 
Beisogaloje buvo, ežiose die
nose pasimirė. Dabar jį gelž- 
keliu į Papilė parvežė, o isz 
czia į Triszkius dėl palaidoji- 
ujo ginįinių kapftse, nės ans 
isz to kraszto paeina.

— Kavnatavey Szaulių pa
viete, vėl žmones kariauti tu
rėjo su maskoliais, kurie visur 
su m t 
Sztai isz czia kunįgas kitur

sų krivida veržias.

T I
l
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perkeltas buvę, o klebonijos varna varnai akies neiszles. 
laukai pagal sa^o parėdko už- — Papilėje, 
sėti dėl naujo kunįgo buvo. yra viens žydas, 
Tūm tarpu szalia tos bažny- 
ežios pasrednįl^as burliokas 
dvarą nusipirko, kuris su baž- 
nyczios žeme susiėjo.
liokas, užėmęs tą žemę, žirnius 
pasisėjo, o žmonės tūs žirnius 
suarė ir ant virszaus užsėjo 
avižas. Tai buvo per g voltą 
daroma, kad n et nū pasrednį- 
ko pusės vienas isz stfaudyklės 
szuvis ant žemaiezių krito. 
Dabar apie tą isztyrinėjimas 
eina. Czia dė cerkvės staty
mo daugybę akmenų suversta. 
Maskoliszkos g 
sų apie tai midus raszo. 
Ypacz „Vilenskij’ Viest.“ be 
gėdiszkai užpul 
norėdama maskolius pertikrįti 
kad kunįgai svietą buntavoja.

Sziuszas isz Papilės parapi
jos, o Petravye.zia isz Lūkės 
par. už lietu viszkų knįgų 
platinimą į Ijtįgį iszsiųsti tapo.

Isz Szaulių pavieto baisiai 
daug mergų į Ameriką iszei- 
na, o žydų kožną dieną taipo
gi daug Liepojo gelžkeliu į 
Afriką ir Amei 
tai netiktai jauni, bet ir seni 
su treczia savo karta, su anū
kais.

Nū Papilės, 
važiūjant, Sza 
Daubiszkių dvąras, kuris prie 
grovų Zubovų 
o dabar prie jų 
p. Moro isztekėjo. Ten, pagal 
valdžios paliepi 
liais yra meduliai susodinti. 
Taigi penki 
vieszkeliu vųžiūdami, pradėjo 
kasžinkam tūs m<

, kuris kaulus 
renka, o tarpe tų ir kriksz-j dukterų, 
czioniszkus. Sztai neseniai isz

Bur-

zietos ant mu-

dinėja ant mus,

i ką važiūja, ir

ant Veksznių 
ulių pav. yra

pirm prigulėjo, 
sesers, kuri už

no, visur pake-

burliokai, tu m

edelius pjaus
tyti; moteriszkė pamacziusi 
pradėjo ant jų bartis, kad tų 
medelių nepjaustytų, nės jie 

liepti svadinti.nil karaliaus
Jie tą moterisskę sumuszė ir 
dar nū jos ryszį su drabužiais

i į dvart> nubė-atėmė. Ano
gusi žinią davL o vyrai pasi
viję tūs burliokus suėmė ir 
asesoriui; pristatė. Vargu vie
nok isz . f
nės žinomas

to įkokia teisybė iszeis,
y

ip ' Meyer'is buvo nutartas,v ė ger kliokę. Padaręs taip
baisią piktadėjystę, žmogžu- nunūdijęs aną, bet iszsiteisino 
dys ėmė jieszkoti 4 Kreider‘o priesz teisdarius. Po tani- Me-

i dukterų, o radęs vyriausią, j yer‘is vedė po minusiam naszv 
liepė iszvirti bulvių ir mėsos, j lę. Neužilgo po Iveselijai jis 

to žydo kūtės [tvarto] žmonės Primynęs viena koja Kreide- buvo apskųstas už nunfldijimų 
niesžlų veždami galvos kauko- r‘ienės lavonų pavalgė pusry savo posūnio, bet taiposgi isz-

rado ir didelį. czill8> paskui, nuvedęs mergai 
Mat žydas 

kaulų tarpe taip žįmų daigtą 
kaip kaukūlę radęs į tvarto 
mėszlus pakavojo.

Kalba, kad didesnių poni#, 
kaipo grovas Tiszkus h; Zubo
vas į savo dvarų administraci
ją lietuviszką kallxą įveda.

Nū Petropilės universiteto 
iszsiųstas studento filalogiszko 
fakulteto Pogodin‘as dėl Že
maitijos isztyrimo, per > tris 
nedėlias aplankė Plungę, Rie- 
tuvą, Varnius, Nemakszczius, 
bet savo isztyrimūse mažai te- 
pelnijęs, nės prieszingi jam 
buvo žmonės ir kunįgai už 
sznipuką laikydami; prie to 
dar kelionėje pinįgų pritrukęs 
į Petropilę dėl jų atsiuntimo 
turėjo nuraszyti. Dabar jau 
regis apie Resiainius yra. 
Sako kad menkai ką lietuvisz-

lę meszlūse i-pisuko. Meyer‘ienė pasijuto 
tę į tvartą, ten ją pririszo, o po kokio laiko silpnesne ir 
pats, paėmęs visus pinįgus ir persiskyrė su savo antru vyrių 
brangesnius daigtus, pabėgo., tvirtįdania, jog szis norėjęs ją 
Patyręs apie tą pasibaisėtiną nunūdyti. 
piktadėjystę szerifas J. McCu
ne su keliolika žmonių leidosi ną Miss Gressen, kurios tur- 
vytis žmogžudį. tingas tėvas patyrė, jog žentas,

Piktadėją suėmė ant ryto- sufalszavojo jojo paraszą ir 
jaus netolimame mieste Delo- apsaugojo ant didelės sumos 
raine. Didelės minios susi-ipinįgų jo gyvenimą, dėlei to 
rinko įvairiose, idant linc^iūti numanydama, jog czia turi 
piktadėją, kurį vedantis szeri
fas su savo žmonėmis paspėjo 
apsaugoti nū insiutusių žmo
nių ir pasodino į kalėjimą. 
Dabar suimtąjį sergsti skyrius 
milicijos jojo kalinėje, szimtai 
žmonių renkasi isz visur, rei
kalaudami lynclidaus sūdo. 
Nekurie bijosi, idant tarp į- 
nirtusių minių ir milicijos* 
sergstanczius kaljū| neįvyktų 
pesztynės. /

1888 m. Meyer‘is vedė jau-

*

būti kas negero, apskundė sa
vo žentą. Szis, pasėdėjęs ko
kį laiką cypė j e, vėla sugėbė 
iszsiteisįti. Bebūdamas kali
nėje Meyer‘is pasipažino su 
tulu L. BrąndPu, sununi nor- 
vegiszkos armijos jenerolo, Sė
dėjusiu už sufalszavojimą sve
timo paraszo. Iszėjęs isz ka-

vę aną Brandt'ą už kolektorių, 
apsaugojo pas keturias kom
panijas jojo gyvenimą, paskui

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Apie baisią piktadėjystę, 

papildytą pirm kelių diepų, 
skaitome laikraszcziūse. Tų/ 
las Baubemger isz Devils Da
ke, N. DM nužudė savo/būdę, 
dėdienę ir jų keturis Vaikus. 
Niekadėjas, įėjęs putniausiai 
į miegotuvę, perszoye savo dė

kui atėjęs į 
ir radęs savo 

pusry ežius,

dę Kreider‘į 
virtuvę | kuki 
dėdienę veri 
tai p pat ir jąz padėjo ant vietos 

 

szuviu isz/revolverio, 
maži va 
sislė 
žu

Keturi
Lucziai iszgąsdįti pa- 

ant augszto, bet žmog- 
s sujieszkojo jūs ir visus

pjovė gerklę Kreider‘ienei, o 
paskui vėla užlipęs ant augsz- 
to ir patyręs, jog vienas vaike
lis dar kvėpė ją ir tam perpjo-

Czia pribuvo angliszkas laivas 
Red Seiy į czionyksztį su 800 
pasažiėi’ių, kurie kūne visi yra 
pavalgę žmonės. Immigra- 
cijos kamisorius Severinas 
/akylai daboja tūs visus žmo
nis, kad neiszliptų' nei vien‘s 
ant kranto. Sako, visus grą-

paczia, 
v ardės.

Detek-

permainęs abieji U’a- 
Po tam ‘is va- 

l^uropą, eno kokį 
laiką Detroit/1, iNew York‘e 
ir kiekviename mieste pasidū- 

|davo kita pravarde. New 
' York‘e Brandt‘as nudavė ser
gantį ir vieną sykį isznyko, 
Meyer‘is-gi su paczia parū
pino lavoną ir, apgarsinę 
Brandt‘o smertį, Įiareikalavo 
nū gyvenimo apsaugojimo 

. Meyer‘is 
kur jo 

Nu-

— Detroite Mieli.
tyvas Julien neseniai suaresz- -- -------
tavojo tūlą Dr. Meyer‘į, kurio kompanija pinįgų. 
pasiaiszkinę darbai nemažą 1 nu vyko į Toledo O., 
trukszmą pakėlė visoje Ame- pati pagimdė kūdikį, 
rikoje. Dr. Meyer‘is, gimęs samdyta dėl kūdikio prižiurė- 
Minden‘e Prūsijoje, (pirm ke-i jimo jauna mergina vardu 
liolikos metų atvyko į Ame- N-eiss, sutiko, idant Meyer‘is 
riką ir apsigyvenęs Chicago‘je apsaugotų jos gyvenimą už 
užsijiminėjo daktarysta. Jis $5000; pinįgus paskyrė Me- 
apsigobė, bet jo pati veikiai yer‘io paežiai. Neužilgo mer- 
numirė nū labai navatnos Ii- gina pasijuto nesveika ir jai 
gos. Neužilgo paskui numirė jo toptelėjo, jog jijė yra nunūdį- 
susiedijoje gyvenantis turtin

gos krautuvės valdytojas
Jijė pametė Meyer‘į ir

ir apskundė jį, bet szis pasėdėjęs
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mėnesį kalinėje vėla iszsisuko.

Stoka vietos neleidžia man 
ežia apraszyti visų ano nieką- 
dėjo piktadėjysczių ir praga- 
riszko viklumo, su kokiu jis 
atlikdavo savo tūs nelabus 
darbus. Bet nors taip vik- 
liai jis apsiėjo ir po deszimti 
mis pravardžių pasi.davinėjo 
įvairiose vietose, tacziaus jau
trus detektyvai įstengė jį su
griebti ir susekti dalį jo dar
bų. Dabar kada iszėjo ant 
virszaus Meyer‘io nekurios 
piktadėjystės, keli miesto pa
reikalavo jo, norėdami kiek
viena savo sude jį sudįti. 
Pereitą nedėlią [16 d. Liep Į. 
Meyer‘is buvo iszvežtas į New 
York‘ą po asztria sargyba de
tektyvų. Neužilgio prasidės 
jo ir jojo sądraugės piktadė- 
jystėse [paczios] byla, kuri 
nemaž dar pasibjaurėtinų da
lykų iszrodys.
Mat kiek blogo gali padaryti 
mokįtas žmogus, jeigu turės 
paged usiąszirdį.

— Vokietija, kaip jau žino
te, turi naują Reichstagą (sei
mą). Wilhelmui ir valdžiai 
gerai klojasi su dabartiniais 
ųelegatais, nės pagarsėjęs, taip 
valdžios pageidaujamas, padi
dinimo armijos projektas, per
ėjo Reichstage dviejūse akai- 
tymūse. Neužilgip rasi galėsi
me pasidalyti su skaitytojais 
žinia apie priėmimą dviejų 
labjausiai dabar Europos aty- 
dą užimaczių bill‘ių, t. y. vo- 
kiszkojo karumenės projekto 
ir airių „Home Rule“ bilPio, 
kuris jau kūną prijimtas yra 
angliszkame parjamente.

— Italija pradžioje szių 
metų labai pasigarsino su sa? 
vo bankų skandalu, ant de- 
szimezh| milijonų nuskriaudū- 
siu daugybę tos žemės ukėsų. 
Pagal vėliausius isztyrimus isz 
420 i tai isz k o senato sąnarių 
120 žmogystų ir apie 100 tau
tos depotatų prikiszę yra na
gus prie to bjauraus darbo.

— Maskolijoje cholera 
pradeda vėla platįtis. Mas
kvoje, sako, nemaž žmonių 
iszmirė. Valdžia smarkiai 
draudžia garsįti per laikrasz- 
ežius apie cholerą.

— Jaltoje ant Krimo pussa- 
lio burliokai raginami popi| 
pereitą nedėlią ėmė daužyti 
žydus, norėdami jūs iszvyti 
isz miesto. Maisztinįkai su
griovė daugelį žydiszkx| namų
ir kelioliką žjrdėlių 
pas Abraomą.

nusiuntė

Susipratęs jiaujalenkis
Paszv^ta visiems naujalenkiams, 

o ypacz hazletontiszkiams.

Kad asz augau pas tėvelį
Su savo broleliais,

Vis kalbėjau lietiiviszkai
Su mažais vaikeliais

Gi paaugau į bernelius,
Stojau prie lenkystės,

Nės norėjau paragauti
Poniszkos paikystės.

Asz mislyjau, kad tai lenkas
Yra didis daigtas

Ir-gi be lenkiszkos kalbos
Nieks niekam nevertas;

O asz lenkiszkai kalbėti
Mažai-ką galėjau,

Ale „palioku“ vadįti.
Savę vis norėjau,

Nės mislijau jog tik lenkai
Gal but iszganyti,

O lietuviai, kaip mužikai 
Visi pražudyti.

Ir nežinau, kaipo toli
Asz bueziau nubridęs,

Kad į szitą laisvės žemę 
Nebucziau atklydęs.

Czia atėjęs,'tūj‘ pradėjau
„Vienybę“ skaityti,

Kurioj‘ protą ir gudrybę 
Pradėjau įgyti.

Dažinoįau, kad nėr‘ gėdos
Vadįtis lietuviu

Ir mus motina Lietuva
Nėr‘ visai pražuvus. 1

Tai asz dabar apgailauju
Savo nedorybę

Ir visą atitaisau
Praeitą paikybę

Atitaisau visas klaidas, 
Kurios pirma buvo

Ir pradedu nū to karto

Mylėti Lietuvą.
Ir jus, brolius naujalenkius 

Meldžiu atsibusti
Ir tas lenkiukas svajones 

Isz galvos.iszmuszkit.
Tada visi dienas kietas

Szalin pM&rysim4 . 
Ir su manim vienų sykiu

Szią dainą dainūsim‘.
Svetys

Szis las Isz un Niuo.
„Nesulaukųnas, kad asz jū- 

mi apsileiscžiau“ — tūs žo
džius iszgirsi kūne kiekvieno
je vietoje, kur yra sziek tiek 
surinkusių mųsų tautieczių 
| ant balių, piknįkų, apvaiksz 
cziojimų, vesdijų ir t. t.j 
Mus, lietuvių jau tokia gal li
kimas, jog kiekvien‘8 nenorėti 
dams kitu7apsileisti, geisdamas 
parodyti savo ,,asz“, turime 
niautis tarpe savęs, dalytis į 
partijas ir per taravo kvailu
mą tapti tarnais svetimtauezių. 
Kur tik yra apsgyvenęs koks 
būrelis lietuvių, isz ten nūlat 
ateina laiszkai apie visokius 
barnius, mbsztynes savo tarpe, 
taip kad isz vienų tokių nau
jienų galėtum pripildyti kas 
nedėlią visą laikrasztį. Pesz- 
tynės tarpę mųsų jau tapo pa
prastu dalyku, mes jau nesidy- 
vyjame, jog ant tokio ir tokio 
ausiai n kimo „susipeszė“, bet 
giĮeicziau’s, gali sakyti, dyvy- 
jamės, jog tokia ir tokia balius, 
piknįk‘as apsiėjo be kraujo 
praliejimo. Ant kraujo bet 
praliejimo nepasibaigia: Yan- 
kes‘ai, kurie, matyt, nedaaugę 
yra sulyg mus kultūrai, neno
ri dūti iki valiai pasimylauti 
mųsų Ivyrukams; poli’cmonai 
sugeležiniavę karžygius varo į 
„lakupą“ t. y. Cypę | visai ne- 
karžygiszkai daro], palaiko 
per naktį it gyvulėlius toje bjau 
rioje, skylėje’ an try t, iszlupępo 
kelis dolerius | nū 8 —15 arba 
ir dauginus] už tą nakvynę ir 
dovanų atsivarusiam karžy
gius poliemonui, paleidžia. 
Nabagėliai turi paskui kokį 
mėnesį kitą dirbti, kad galėti^ 

tokią pat nakvynę apturėti. 
Isztiesų lietuviai neyra, kaip 
nutarė jūs p. Szliupas anglisz- 
k ūse laikraszcziĄse, maisztinį- 
kais ežios žeiųės, paojingais 
dėl Suvienytų Valstijų,-ne ir 
dar sykį nei Kas pastatė pui
kius rupius — cypęs, jei ne
lietuviai su lenkais ir slova
kais? Taip kiekiename mies
telyje, kur yra kiek lietuvių, 
mažiausiai keli tukstancziai jų 
ežia isznlokėta ant cypių ir 
palicmonų užlaikymo. Jeigu 
dar prie szito priskaitysime l 
dolerius, kuriūs paaukauja 
mus broliai | prie mažiausios 
progos) ant vaitų, audžiu ir 
abelnai visokių Nemezidos 
Į teisybės | tarnų, tai ir fana- 
tiszkiausias knownothing‘as*) 
negalėtų kiį pasakyti priesz 
lietuvių iszeivystę Amerikon. 
Beje, norėjau jau padėti savo 
paraszą po straipsniu, o bu- 
cziau ir užmirszęs pasakyti, 
jog netik mažucziai, bet ir di
džiūnai, prakilnesniejie tame 
dalyke pasirodo, jog yra lie
tuviais, taigi ir jie neapailei- 
džia vienas kitu ir, nors „ne- 
cziupinėja“ viena kito,-lyg ir 
negražu butų jiems,-tai pusėti
nas bylas [provos] užveda sa
vo tarpe, ant kurių pinįgų ne
tekę, renka nū mažesnių savo 
brolių graszius kad pakelti 
lietuviszką vardą.

Antanas.

Vargdieniai
Pasaka isz tikro atsitikimu neiktos ir 

szesztos deszimties musu amžiais,
Mykolo G.

' (Tąsa.)'

Einant ulyczia ant turg- 
vietės, buvo krautuvė turkų, 
vadinama bugurcais. Tie pra- 
szalaicziai atgabeno persisz- 
kus brangius kaurus, szilkinius 
audimus ir kaszemirinius sza-

*) Knownothing‘ai — partija ne- 
apkenezianti svetimtauezių, darbfija- 
si idant nedaleisti į szią žemą iszei- 
vių isz Europos, ypacz nemoka nezių 
angliszkai kalbėti.
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Lietuvininku
likus (pailgas skepetas). — 11- 
gūse apvalkūse, su nuskusto
mis galvomis, *' 

žvyniojimais, turkai 
sukosi po krautuvę, 
ponybei savo parda-

pridengtomis

turiu visokių perkelių, vilno
nių tybetų, liustrynų, lastingų 
ir prancuziszkų skepetų. Bo

gražiais u 
svarbiai 
rodydami 
vimus. —Esanczios toje krau- 
tuvėjė b 
lingos ir 

f žmonėms,

rangenybės nereika- 
neprieinamos buvo 

_______ , neturintiems iszme- 
’________I I

tunui pinįgų, cĮėlto tik pati 
ponybė d 
rius daigtus, o nevienas ponas 
užmokėjo 
tūkstantį 
szimtų ru 
džiai, pasijudin 
skaityti ii 
dėlto, pa 
eikiva to 
žmonių, 
gyrdžiam 
ir linksm

Sienos didžiom
apkabinėtos buvo vyriszkomis 
kepurėmi 
pardavim 
tų kepuri 
senos iszdi 
isz viražai 
ir iszbliz
popieriniais bryliais [ koze- 
riais], gana puikiai iszveizėjo. 
Didelis žųionių buris derėjo 

tas

.erėjoir pirko įvai-

už kaurą mažne 
ir už szaliką keletą 
bliu. Czia visi žo- 

mai buvo ap- 
žiu’ kvėpavo;

> 
tarp mažesnių 
erda gyvybė, 
garsios kalbos

• szalį 
ikę tdrtų krautuvę 
liaus 
kur v 
os yra

ios karcziamos

3, kurias žydeliai ant 
,o iszstatė; daugumas 
ų, noris pasiūtos isz 

gelumbės, bet, 
pliotos kvarba 

su storais

kožnain reika-ir mėgino 
lingas gal vos apdangas.—Czia 
buvo didis klegėsis, žydai, gilėėsis, žydai, gir- 

o pardavinį, masinodarni sav
savo pirkėjus, sakė prekę, dė
liojo ant derkanezių galvų ke
pures, pardavinėjo anas, arba, 
pasakę szvarc j or atgal, ant 
sienos kabino, o prie to gir- 
džiamos pasekanezios kalbos:

Szian vyrueziai, a 
jaus gelumbės kep 
tersburskais uird:? 
manęs, pis manęs! 
rte-fairi /-kozeriai 
nai!

„szian! liau
ni rėš, su pe- 

atikais.. . Pas 
. .kepu- 

szikszni-

Bicziūliai, eikite czia! tikros 
kepurės su szilkų ir 
pamuszalais — per 

ui

poniszkos
sziksznos
deszimts i
vei pigiai atidūsiu.

kepurę — kiek*
p tamstai už

metų nesudėvėsite, ui 
i n f i d oi n

Parodyk tą 
praszai?— Ka 
septynias grivaas atidūsiu,

Eik tu, eik, kas tav dūs sep
tynias grivnas, kad nori, 
imk czvertką.

Ui, gvalt, kad tamsta svei- velninės panczekos, pusba- 
kas būtumei—vienas matikas 
czvertkos vertas — tebun. ke
turi auksinai.

Dauginus czvertkos negausi, 
i Nu tik tamsta pasimierūk— 
sakė žydas, užmaudamas ant 
galvos vaikino kepurę—ui 
vei! kaip pritink’, iszveizi kaip 
ponaitis.

Mat tavę vilkai, 
n as dūšių.

Ui ką tamsta kalbi, man 
paežiam dauginus kasztūja— 
imk už pusę rubliaus.
—Gana nezaunyk ir už tris 
grivnas atidūk.—

Gera kepurė, nesigailėk pi
nįgų, paleisiu už keturias griv
nas—dabar jau neturi ką 
bėti.

Ne, ne,—kaip sakiau, 
grivnas.

Ką daryt? nenoriu 
balamutyti—dūk szian pinigus 
—dėvėk sveikas.

Ar girdi randor? leisk pra- 
ardyt pamuszalą ir pratūpti 
krasztelį matiko: reikia pavei-

tris griv-

kal-

tris

ilgai

gi, ar szikszninis matikas.
Eik sav, eik—kalbėjo žydas 

atimdamas atgal kepurę—pra- 
silupk tu savo pilvą.

Tokioj tai kalbos ir jūkai 
davėsi girdėti, o neviena, nu
pirkta blizganti ir juda kaip 
sabalas kepurė, priė pirmo 
lietaus nuszutus, į margą, gel
toną arba raudoną pavirto, ir 
iszmirkęs storas popierinis ma
tikas, kaip žąsies pamusztas 
sparnas žemyn nudribo.

Ant turgvietės isztiestos dvi 
eilios medinių krautuvių, kurio 
se pirkliavo žydai su gatavais 
drabužiais, kailiais, audimais ir 
visokiais pardaviniais. Czia 
girdėjai szauksmą žydei kų, 
prie savęs masinanczių, grie- 
bianczių už skvernų pirkėjams 
ir vedanczių anus į savo kro- 
mus.

Pas manęs, pone, pas 
manęs! —kalbėjo žydelkos —

ežiai, czeverykai — gatavi ap- 
valkai, szilti saliopai, tom akų, 
lapių, kralikų, katinų kailiai.- 
Praszom, praszom, pigiai atidū
siu—girdėjosi isz kitos pusės.

Pirkėjai didesne dalia buvo 
bajorai, kurie su savo paežio- 
mis ir dukterimis vaikszcziojo, 
derėjo ir pirko įvairius daig- 
tus.

Ar turi tybeto? — klausė 
bajorė.

Ui turiu, turiu, kūgeriau- 
šią — sako žydeika, rodydama 
kas-žin kokokį pusvilnonį au
dimą. — Ponia Tiszkevyczie- 
nė 30 mastų nupirko.

O po kam tas tybetas?—už
klausė bajorė. — Kaip dėl po
nios, už penkis auksinus atidū
siu, — ponia Tiszkevi( 
mokėjo po szeszis.

Eik, eik, ką tu kalbi, 
sę rubliaus dūšių.

Ui! kad ponią vyras mylėtų 
ir kad asz szią dien tiek už- 
dirbeziau, kiek man paežiai 
branginus kasztūja.

Taip besiderant, bajorė pri
siveizėjo, kad tybetu pramįtas 
audimas yra didei retas, taigi 
dauginus nedavinėjo, kaip ke
turias grivnas už ūlaktį, žydei 
ka-gi prisiegavodania, szaukda- 
ma ir keikdama už dūdamą 
prekę paleido.

žiu kur isznyko, o žmogus 
keikdamas prigavikus nupirk
tą daigtą vartojo.

Turgvietėje visur girdėjosi 
užimąs ir.gveravimas, moterys 
rinko rėczius, mėgino ratelius, 
kurių keletas vežimų stovė
jo.— Vyrai derėjo atvežtus isz 
Keidainių szikszninius pa
kinkius, balnus ir mieravo isz- 
kabinėtus ant karczių batus. 
Toliaus riogsojo bliudai ir pū-

pu-

sznekėjimųir pirkimų, o nevie
nas vietoje vilnonio audimo 
nusipirko gryną bovelninį, 
vietoje marių pelių kailių gavo 
kailius kaczių, už bovelninę 
skepetą, nudūdanczią prancu- 
ziszką vilnonę, užmokėjo 8 
rublius ir ant galo gata
vų drabužių pirkėjai gavo 
pasiutus isz senos nudažytos 
gelumbės, kuri greitai nuszu- 
tusi, aiszkiai parodė savo pir
mutinę spalvą ir dėl-to tau 
kiai rankovės buvo rusvos, 
skvernai buvo mėlyni, o užpa
kalis žalias. Praslinkus
markui, žydai isz kromų kas-

jusius ant rankos žvangino, o 
prie to neviena isz jų paleidu
si molinį indą ant žemės, su
kūlė aną ir, pasakiusi ,,o kad 
tavę bala“, turėjo už szukes 
užmokėti:— apart to buvo ten 
ąžūliniai kubilai ii* baczkos, 
katrūs žmonės strovoms pir
ko.

Dapildymui jomarko regyk- 
lės, jodinėjo po turgvietes 
žmonės, mainikaudami ir par
davinėdami arklius, o tarp tų 
prekinįkų ant vikių arklių su
kosi du čigonai sujūdais vei
dais, blizganezioms akimis ir 
makarais (bizūnais) rankose; 
tiesvetimžemiai, apsirėdę su 
mėlynais surdotais, su szviec- 
zianeziais ir dideliais kai į) dole
riai sprąstais. Čigonų arkliai 
ėjo priguldami prie žemės, o jie 
patys jodinėdami szaukė: ,.o 
džiola, mospane, vyrueziai! 
mainykime, mainykime! mųsų 
arkliai it ugnis eina ir žvaigž
des nū dangaus gal nuspardy
ti.—Noris žmonės, netikėdami

į mainus szoko, bet paskui ap
sidrąsinę ėmė su jais maini- 
kauti, ir dūdami gerus priedus- 
dailiai apsigavo, nės vienam 
teko persenęs arklys, kurio isz- 
taisyti pielyczia dantys, szeszis 
metus rodė; antrasis gavo pa- 
dususį arklį,'* kurs nugirdytas 
degtine paukszcziu lakstė, o 
iszsiblaivęs galvą nuleido ir 
kojų nepavilko, o ant galo 
trecziamjam žmogui įbruko 
čigonai kaupūtą arklį su pri
taisyta ūdega, kurią ant ryto

jo- jaus rado nukritusią.
Palikę turgvietę persi kelsi-
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me į erczią, esanczią ties baž- 
nyczia, kur patilpo visokį ko- 
medijantai monelnikai ir jAk- 
dariai, susirinkę dėl palinks* 
mįnimo žmonių, o labjaus dėl 
iszviliojimo kapeikų.—Visi tie 
iiionai žadino ir džiugino t As, 
kuriems ir be to linksma buvo 
gyventi ant svieto, bet tie, ku
rių szirdį vargino supulys ir 
liūdnumas, tie negalėjo ežia 
rasti palinksminimo, dėl to, ne
lankydami tos vietos jAkų ir 
gvėravimų, jieszkojo sav pa
lengvinimo pas altorių Dievo, 
visų nuliūdimų palinksminto 
jo—tukstaneziais aszarų ap
laistė altorių pakojas, o sun
kus duksavimai ir karsztos 
maldos vargdienių nužengė 
prie Augszcziausiojo sosto.

Stovėjo keletas apskritų, 
paženklįtų numeriais ir pasu
kamų stalelių, ant virszaus 
kurių įtaisytos lentynaitės ap
dėtos buvo įvairiais mažos ver
tės daigtais, o tik dėl pamasi
nimo žmonių szvytavo ten ne
didelis veidrodis (zerkolas), 
gražus stiklas (sklėnyczia) 
arba torielkaitė; už kožną pa
sukimų stalelio reikėjo mokėti 
penkias kapeikas, o už tą mo
kestį nevisados atsieidavo 
iszgrajiti kokį noris niekniekį 
paženki įtąJ tAm numeriu, ant 
kurio sūkurys sustojo.—Prisi
veizėkime grajui.

Stalelių valdytojai masino 
prie savęs žmones, kurie vilda
miesi iszgrajiti veidrodį, gražų 
stiklą, pinįgams masznelę ir 
kitus svarbesnius daigtus, py
lė varinius į prigavikų kisze- 
nius, o praradę'po keletą de- 
szimezių kapeikų, gavo 
plunksną, penkias adatas, blo
kinį szauksztelį ir visokius 
niekniekius, nės„ veidrodis, 
stiklas, mAsznelė ir kiti gei
džiami daigtai po senovės ant 
lentynų gulėjo.

Ar girdi, Viktoruk, mėgį- 
kime laimės —sakė szustras 
vaikinas prie savo draugo ir 
užmokėjęs penkkapeikį pasu
ko vieną staleli, kurs gana il
gai sukosi, o tA tarpu gaspa- 

dorins stalelio szaukė:—,,idet 
maszyna! czut, czut, ne liustra 
—pusta“. Stalelis sustojo ant 
tuszczios be numerio vietos ir 
vaikinas nieko nelaimėjo.

Asz tą veidrodį turiu pa- 
jimti—sakė grajitojas ir nepa- 
ilsingai pradėjo sukti, o, taip 
prasukęs apie du rubliu, gavo 
szeszis szvininius knypkius, 
(guzikus), popierėlių knįgelę 
papirosams, brėžukų (sierezi- 
kų^ skrynutę ir adatnyczią su 
asztAniomis adatomis. Veid
rodis su svarbesniais 
daigtais vis dar szvytavo ant 
lentynaiczių, o lygdžiamas gar
siais j Akais vaikinas, spjaudy
damas szalin pasitraukė.

Tėvai, asz bandysiu sukti - 
sakė prie savo vyro nejauna 
bajorė.—Gerai, mano szirdele, 
atsakė vyras, ir pati, užmo
kėjusi paženkiįtą prekę, pasu
ko stalelį, bet nieko nepelniu
si isztarė — tėvai, ar dar suk
ti?

Suk, duszele, suk — atsakė 
vyras.

Asz tą gražų stiklą turiu 
nukelti—kalbėjo moteriszkė 
ir pradėjo laimes mėgįti, o prfc- 
žaidžiusi pusę rubliaus, iszgra- 
jino geležinį szpingelį pypkei 
iszsikrapsztyti. — Po to bobe
lė atsiliepė — tėvai, asz dau- 
giaus nesuksiu — ir, iszjūkia- 
ma aplink stovinezių, spėriai 
szalin traukėsi, murmėdama: 
„geriaus bueziau vaikams per- 
nikų nupirkusi“.

Daug buvo tokių neiszmin- 
tingų žmonių, kurie, praradę 
rublį ir daugiaus, pasinaudino 
visokiais mažmožiais,, keletą 
kapeikų kasztftjancziais. Ant 
galo vienas vaikinas buvo taip 
laimingas, jogei veidrodį, gra
žų stiklą ir masznelę iszgraji- 
jo, bet paskui pasirodė, kad 
laimingasis grajitojas buvo 
sėbru stalelio valdytoj aus.

Taip gudrus prigavikai pri- 
gaudinėjo neiszmintingus ir, 
jAkdamiesi isz mulkių, į savo 
kiszenius pinįgus krovė.

Drobinėj4 paszėtrėj4 sztuk- 
meistras prajovus rodė ir už 

regėjimą tų moniĮ po 10 ka
peikai ėmė%—Įeikime ir mes 
paveizėti, -r-Monelnįkas ųepa- 
prastai apsirėdęs, iszveizėjo 
kaip burtinįkas, ir laikoma 
rankoje lazdele pasiąįebėtinus 
daigtus dirbo. Tuszczią bon 
ką uždengė skepeta, mostelėjo 
lazdele ir toje boųkoje atsira
do didelis agurkas.

Ar matai kūmai, ką tas Ju- 
doszius padaro? Įkiszo į bon- 
ką tokį agurką, kurs tik į ge
rą pAdynę gal įtilpti — sakė 
senas bajoras savo kumui.

Praszau szviesios publikos 
žiūrėti, ar tuszczias yra tas 
bliudas?—kalbėjo monelnįkas, 
rodydamas bliudą su dangs.- 
ežiu. „Tuszczias, tuszczias!“ 
atsiliepė daug balsų, o kada 
po valandos dangtis buvo nu
keltas, tai isz bliudo žvirblys 
iszlėkė.—

O kad jį velniai, isz kur jis 
tąžvyrblį į bliudą įvarė?-kal* 
bėjo žmonės; kadagi monel
nįkas atneszęs torielką smalos 
uždegė, aną ir pradėjo ėsti, o 
isz burnos jo durnai ir liepsna 
kambliais virto, tada dyvams 
nebuvo galo ir girdėjai kai- 
banezius: „tas vokietys tur 
but su velniais tokius cziudus 
daro, tartum kad Licipieris isz 
laiko iszmokino jį deganezią 
sipalą ryti“.

Po suėdimo to pekliszko 
sziupinio, ant didesnio pasiste
bėjimo monelnįkas ėmė sav 
isz burnos kaspinus traukti, 
o žmonės tarp savęs kalbėjo- 
„su geru to nepadarysi, brolau 
„akis apmonyja ir gana“. 
Ant galo viklas monelnįkas, 
parodė kad du peiliu prarijo, 
kada gi rengėsi treczią peilį į 
gerklę įkiszti, tai netoli sto
vėdamas kas žin koks žmogus 
suszuko, „žiūrėkit, žiūrėkit! 
peilį į rankovę leidžia!“ TA 
tarpu monelnįkas mostelėjo 
ranka ir ant lupų sznekanezio 
jo didelė spyna užkibo, peilis 
pražuvo ir visi pradėjo jftktie- 
si, o nabagas akylas tėmytojas 
negalėdamas nį?i žodžio' isztar- 
ti, kaip meszka rėkdamas ųų? 

j imti spyną maldavo; monel
nįkas gi pasigailėjęs vargszo, 
pirsztų dasilytėjimu spyną nu
kabino. —Pasibaigus monams, 
žmonės iszėjo isz paszėtrės su 
tikru persiliudijimu, kad Ino- 
nelnįkas su velniu brolaujasi.

Neapszviesti žmonės, maty
dami tokius ir tam lygius mo- 
nūs, visados neisžmintingai 
mislija, kad monelnįkui velnias 
padeda. Tokiu nAinonė įyra 
klaidinga, prieszinas proto ir 
mokslo szviesybei, nės prie ro
dymo monų reikalingas tam 
tikras mokslas ir didelis vik
iu mas, o jegamastis ponas vel
nias į monel nįk’o veikalus 
anaiptol nesikisza.

Tolinus buvo paszėtrė vadi
namoji Jerozolima: ten rodo
ma buvo paskutinioji vakartė 
(veczerija) Iszganytojaus, 
kurio stovyla drauge su stovy- 
lomis dvylikos apasztalų sėdė
jo užstalije; szventas Petras 
bdvo tai senelis šu didele pli
ke, o szventas Jonas jaunas ir 
gražus vyras; Judosziuš gi isz. 
veizėjo kaip baisus žmogžudys, 
kurio akys panaszios buvo a 
kims įpykusio szunes, o smai
la ruda barzdelė ir Joki-gi sta
tus kaip szeriai plaukai pHda-' 
vinėjo jo veidui daugiausr bai
sybės. Susiėjus žmonėms, 
prasidėjo regyklė:—rodytojas, 
pasislėpęs už uždangos kalbė
jo tus žodžius, kurie prie 
szVentos vakartės vartojami 
buvo ir pritjiikiai kalbai trau
kė vielas (dratus)., o dėlto sto
vy lai kilnojo akis, dėliojo ran
kas ir lankė galvas. Regėto
jai didei stebėjosi, vyrai dūsa
vo, moterys verkė, o visi tą ne
laimingą Judoszių labai neap
kentė.

Ar matai tėta, tas szventas 
Jonas gražus yra kaip mųsų 
jaunasis kunigėlis — kalbėjo 
mergaitė. .

Tu brolau su savo plike, 
didei panaszus esi šzventam 
Petrui,-tarė rudplaukįs savo 
bicziūliui, o tas jam ramiai at
sakė. — Teisybę kalbi/' mano 
bĮcziftli, bet ir judu su rud-
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plaukia Judosziumi turbuti 
ėsate broliais.

Tarp veizėtojų buvo kas žino 
isz kur atvažiavęs vargamistra, 
truputį jau įgėręs — duksavo 
ir, kaip knįgi 
ežios tarnas, 
nėjo visas

lįkas ir bažny- 
garsiai iszguldi 

paslaptis szventos 
vakartės, o ant galo didei įpy
kęs ant Judosziaus, suszuko 
—„asz tam bestijai iSzdirbsiu 
kailį“ — ir, pagriebęs už ru- 
dųjų i>laukų,i norėjo nabagą 
Judoszių isz ūž-skūmės (užsta
lės), isztraukci‘ bet plaukai pa
siliko vargam istros rankose, 
o Judoszius nei krust nepasi
judino, tu tarpu-gi lai kitoj as 
regyklės priszokęs vargszą Ju
doszių nu mvszio iszgelbėjo, o 
kerszti įlinką (laukan iszstrėmė.
Pagal mųsų nūnionės neprigu
lėtų statyti ant ' regyklės 
krikszczioniszkos /tikybos
szventų paslapczių, nės anos 
vertos yra didžiausio godoji
mo, o ne i teatraliszko rody
mo.

Poniszkoji gertuvė arba 
traktiernė pilna bu 
vo visokių ponų, tarp kurių 
maiszėsi keletas bajorų, pilko
se milini rise 
gaspadorįus

apdarūse. Namų 
žilas ir storas Ir- 

sza, ilgūsįe senos mados apval- 
kūse barzdą iszputęs sėdėjo 
priė szėpos pilnos bonkų viso
kiu gėralu ir daboio kad 
kožnas sveczių pariekalavimas 
tūjaus butų užganėdintas, o 
todėl be perstojo gainiojo, du
bakuru ir tris žydei kaitės, 
braukdamas pinįgus į skumės 
stalcziuką (sziuplėdą). Pil
kosios Irszo akys lakstė į vi 
sas pusias ir lydėjo kožua įei
nantį ir iszeinantį svetį.
Tiems, nū kurių tikėjo daug 
pelnyti, žydas pakilęs kū ke
dės žemai kloniojos ir augsz- 
tyn kilnodamas jarmulką kai 
jo: ,,</<> ja*uie inlehnozni/ pati 
rozkaže“ (ką d au galingas po
nas palieps)?; kitiems isz
sveczių — nieko nesakydamas, 
pakilęs žemai kloniojos, • ant
riems sėdėdamas galvą tikt 
linktelėjo, o ant galo buvo ir 

tokių, į kuriūs ponas Irsza ir 
skersas neveizėjo. —Tos gūdo 
nės ir mandagumo parodybės 
daromos buvo pagal svar
bumo pono sveczio kiszeniaus 
—ne tikrybe užlaikymo chi- 
niszkų ceremonijų. Gudrus 
Irsza gerai žinojo, kam dūti ge
rus, o kam blogus gėralus, dėl
to kad pasakė bakuiūii chochem 
(protingas), tai atneszti buvo 
nepeikiami gėralai, o kada su
murmėjo geszvind (skubįk) 
tai vietoj4 senos, padūta kątik 
nuvarvėjusią isz po triubos 
degtinę, kurį nū įpilto vitrijo- 
liaus buvo geltona ir deganti; 
vietoje angliszko porterio at- 
neszdavo vietinį porterį dirb
tuvės pono Panczauskio, o gal 
tai ir gerai butų, kad už tą 
porterį kasztūjantį 1.5 kapei
kų, nejimtų keturis sykius di
desnės prekės. Vynas suge
dęs, už niekus perkamas Rį- 
goje, buvo taisomas įdėjimais 
visokių daigtų, tankiai svei
katai kenkianezių ir pardavi
nėjamas už gerą, su para- 
szais ant bonkų garsingo vy
ro pirklio Jegero, galutiniai į- 
vairią saldžią degtinę sutaisy
davę pats Irsza, o pardavinėjo 
aną už iszėjusią isz Mintaujos 
dirbtuvės Szneimano ir tokia 
tai prekybė atneszdavo žydui 
didelį pelną, nės sutaisymas 
bonkos prancuziszkos degtinės 
kasztavo Irszui 40 kopeįkų, 
o jis už ją imdavo pusantro 
rubliai! s.

(Dar neviskas)

Hale Lietuviszkn nioHa
Buvo raszyta nesykį ,,Vie

nybėj“ apie uždėjimą Ameri
koje lietuviszkų kolionijų: 
lygsziol tas užmanymas pasi 
liko ant popieros, žodžiūse. 
Tąsi dalykas yra didelei svar
bus ir negalima apie jį pers
toti kvėrszinti musų tautie- 
-ežius.

Daugybė naųsų tautieczių 
lietuvių apleidžia kožną metą 
sąvo tėvynę ir traukia, laimės

—---------------------------------- --------------------- -—

jieszkodami, į svetimas szalis, 
o ypatingai į Ameriką. Czia 
atvykę gauna darbą fabriku 
se, anglekasyklose (mainose) 
arba pas farmerius (ukinįkus). 
Tenai pasidarbavę trumpesnį 
ar ilgesnį laiką, patys atstoja, 
nės jiems tas darbas nusibo
do, sveikata nevelyja arba nū 
jo tampa atstatyti. Tada tie 
mųsų broliai vieni griebiasi 
prie saliuno (karezemos) užlai
kymo, kiti uždeda krautuves 
arba grįžta atgal į savo senąją 
tėvynę Lietuvą. Czia jie pa
gyvenę metą ar keletą mėnesių 
pralėbauja uždirbtą skatiką ir 
grįžta atgal į Ameriką, kur vėl 
turi knistiesi Žemėse, smilkti 
fabrikūse arba kepti ant saulės 
pas kokį farmerį už kelioliką 
dolerių ant mėnesio. Laimė dar, 
kad gauna nors tokį darbą, 
nės neretai kelis mėnesius rei
kia valkiotis parkams (nū 
bado susitraukus), - apdriskus, 
be jokio užsipelnymo.

Tie, kurie užveda šalinime, 
moka už jūs labai dideles mo
kestis; dėlto,,idant iszeiti ant 
savo, prispirti yra sukti isz 
visų pusių atšilaukanezias pas 
jūs žmogystes. Laižos jie it 
kates prie savo. kostamierių 
(klijentų), neva ulbūja kaip 
lagsztingalos, kad tik isztraukti 
nū žmogaus iki paskutiniam 
centui, kurį paskui, kada jau 
visus pinįgus praleido, iszme- 
ta nei szunelį isz karezemos. 
Parėjęs namon, žmogelis pa
guli, paserga kokią dieną, kitą, 
kol, kaip sako, iszrugsta gėri
mas, atgauna sveikatą ir vėl ei
na į darbą; bet neretai atranda 
jį užimtą jau kito žmogaus, 
dėlto vėl turi nosį nuleidęs 
grįžti į migį, bet ką veiks 
jame: pinįgų nėr4,-dūnos nėr4, 
nėr4 kaip gyvenimą padaryti; 
badu nenori mirti, taigi tyki 
nėja kaip keno kuperuką (cze- 
modaną) atplėszti, iszimti pi 
nįgus ir, is^ sipirkus tikietą, 
važiūti į kitą miestą jiesz- 
koti darbo. O tai vis gera- 
vimas padaro tą; szinkorius 
nesąžiniszku savo apsiėjimu 

ir gerą žmogų į niekus paver- 
czia. Ir pats szinkorius, ko- 
liai dirbo, buvo geras žmogus; 
paėmęs karezemą, pastojo suk- 
ežiu m, norėdama padaryti ge
resnį gyvenimą, bet už kokio 
laiko turėjo bankrutyti ir vė
la eiti dirbti. (Neperdaug yra 
szinkorių, kurie daro sav gy
venimą isz szinkavinio). Tai 
viskas yra teisybė; ir asz pats 
esiu buvęs tokiame padėjime: 
dirbau kelis metus, buvau už
sidirbęs kelis centus; nusibodo 
dirbt, reikia važiūti pasivaži 
nėti. Žmogus atvažiavęs į ko 
kį didelį miestą dagi reti, jo£ 
jame yra lietuviszka karezia 
m a—eini į ją pasižiūrėti, pa 
sisznekėti su savo žmogum, c 
tas tik to ir laukia, kad tik kas 
su pinįgais užeitų pas jį 
Taigi ir ‘ asz užėjai 
pas lietuviszką niozu 
rą arba naujalenkį. Szis daži 
nojęs kad asz atvažiavau s 
pinįgais, ėmė eziulbėti kai 
laksztingala, kad tik isz vilio 
ti isz manęs pinįgus. Įsiulij 
man savo karcziamą, už kuri 
sakės užmokėjęs grynais pinį 
gaiš 800 dolerių ir jam dūd 
už ją kiekvieną dieną 100' 
dolerių, bet jis atidūsiąs mai 
kaipo geram žmogui už 80 
dol. Asz patikėjau jam ka: 
po savo žmogui ir užmokėjai 
už tą karezemą 800 dolerii 
Palaikęs karcziamą kelias du 
nas, pamaeziau, kad be sukim 
ir skriaudimo artymo negal 
ma jos užtūrėti, norėjau pai 
dūti kam kitam, bet neatsirad 
pirklio, kuris pirktų ją ant ž< 
džio, o asz jokių dokument 
neturėjau; paskui iszgirdai 
kad ta kareziama ne to nauj; 
lenkio buvo, bet viskas prigi 
Įėjo prie bravoro. Taip t 
nevieno musų brolio tos ka 
cziamos suėda pinįgus, sunki 
uždirbtus.

Geriausiai butų kad atsira 
tų toki lietuviai kurie galėi 
nupirkti keletą tukstancz 
margų lauko, kur geroje vi 
toje, prie upės, netoli nū gel 
žinkelio. Paskui galėtų b
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rėžyti į kolionijas, po 5, 10, 15 
ir 40 margų. Po penkis mar
gus kolonijos turėtų būti ar- 
cziausiai nū geležinkelio ir 
vandenio, ir tai butų į valias 
kaip tokiam kriaucziui, sziau- 
ežiui, kalviui, sztornikui (kro- 
minįkui). Kompanija nupir
kus tokiu budu laukus, turėtų 
pardūti kaip priguli, nelupti 
perdaug didelių prekių (czie- 
nių). Dabar dar galima gau
ti ir visai už pigią preuę gana 
geros žemės, tik reikėtų kytro 
žmogaus, kad apjieszkotų, kur 
yra geriausia žemė. Wa 
shingtone galima butų pasi
klausinėti, kur geriausiai to
kias naujokynes užvesti: ran
davęs žemės yra ligi valiai dar 
niekeno neužimtos, taigi leng
vai galima butų įvykdįti szį 
naudingiausią dėl mus užma
nymą. Dabar daug tokių yra, 
ką turi susirinkę po kelis 
szimtus arba ir tukstauezius 
ir tėjau tūs pinįgus į busi
ness’! ę biznį) įdeda, o tie biz
niai neretai tik pinįgus suėda 
ir vėl žmogus turi dirbti ko
kiame pabrike ar lysti po- že
me, o kad tūs pinįgus sunau
dotų dėl žemės nupirkimo su
sitarę keli, tai už poros metų 
pasijustų dvigubai tiek vertais 
ir lengvą gyvenimą turėtų. 
Žiūrėkim, kaip amerikiecziai 
daro: daug tarpe jų yra tokių, 
ką turi vos 2 ar 3 margus ir 
gerą gyvenimą turi; užsodina 
savo žemę vaisingais medžiais, 
vūgomis, iszrenka tokiu budu 
kokius $500 no 2-3 margų ir 
nereikia jiem žiemą klampot 
po sniegą, einant į darbą - sėdi 
sav pas peczių, saidę *) geria, 
obūlius valgo ir laikraszczius 
skaito. Ar mes negalėtume 
taippat padaryti.

Taipgi yra tokiiį tarpe mip, 
ką susirinkę kiek pinįgo, sta 
tosi sav namus kur prie angle- 
kasyklų tankiausiai. Pasibai
gus už kiek metų toje vietoje 
darbams, mažai ką giliūs ir 
anie namai, o tūm tarpu pini
gai padėti ant žemės nupirki-

♦) Saldė laz vaisių padarytas gėrymaa.

mo ir vaikų vaikams 
leis prisiturincziai gyventi ir 
tokiu budu mus vardas pakil
tų, taipgi būdami prie daigto, 
galėtume daugiaus ką nau
dingo padaryti. Žydai gana 
jau nemoka su žeme kaip ap
sieiti: o turi savo naujokynes, 
kurios yra gana žydincziame 
stovije. Taigi, broliai, rupį- 
kimėsi visi isz vieno, kad galė 
tumėme turėti savo naujoky- 
nes (kolionijas), tad nemaža 
nauda bus mums isz to..

J. Kolyta. Burden N. Y.

Bajorams.
Mums broliai lietuviai, 
Tik nenoriu, kad per naują 
But melų žodeliai.

Asz lietuviams tik dailinsiu.
Lietuvių dainelę!
Asz tik tiesą pasakysiu — 
Tokia mano dalia.

Asz nenoriu isz czion eiti, 
Czionai noriu įnirti.*
Asz tik noriu dar po smerties 
Savo žemėj’ gulti.

Kelkis szventa mums tėvyne!
Neesi prascziausia,
Turim4 tiesaas, turim4 provas, 
Kad esi seniausia.

Dabar kovas ved4 ne tokias, 
Kaip kryžiokai vedė, 
Proto kovas ved4 jie tokias 
Dvasios laike radę.

Gana gerti proto dumblus, 
Nū valdžios padfttus!
Ims‘me savo mokslus
Norins sunkiai iszkovotus.

Pražudinom4 pilis, ginklus, 
Turim4 didžiavyrius, 
Kurių protą labai gilų 
Esu jau datyrus4.

Eikim4 stipriai, dirbkim4 drąsiai, 
Kaipo czekai darė, 
Ir pamažu isz Czekijos 
Vokieczius iszvarė.

O jus szventi atminimai, 
Senosios būtybės,
Jus kaip ženklai, jus kaip sargai

O jus pasakos miglotos 
Aiszkinkit4 mums žinią, 
Ir jus dainos iszdaihutos 
Daug apie tėvynę!

Puszė.
(•) iUszdja yra isz bajorų.

0

Isz. Htt iim Airtoio
— Waterbury Conn. Prane-

szame mes- visiems broliams maitino jos tarnus. Patyai- 
lietuvninkams, jogines Wa-1 goję pereitų metų sutarė su- 
terburryje uždėjome parapiją tverti tikrą lietuviszką parapi- 
po vardu szv. Jūzapo pirmąją, prie kurios prisiraszėSO 
dieną Gegužės m. 1892 m. szeimynų, padarė komitetą 
Jog ji labai gražiai ir drueziai dėl atlikimo bažnytinių reika- 
laikosi, galite numanyti isz to, lų ir pagal i aus suderėjo lotus 
kad per taip trumpą laiką tu-' už 4,000 dolerių ant Provi- 
rime jau tūkstantį penkis dence‘o, už kuriūs jau įmokėjo 
szimtus dolerių bankoje ir tris 1000 dolerų. Bet nežiūrint 
locnus lotus dėl statymo baž- ant to viso, rodos, jog negrai- 
nyczios ir klebonijos;- esame tai tas mųsųužmanymas įvyks, 
gražus ir nemažas pulkelis, — neveikiai turėjime savo lietu- 
kuriame atsiranda jau per vir
ažų 13 szimtų parapijonų.

Žinote, broliai, jog yra to- pratimo. Mat, lenkąi rengia- 
kių kurie jau turite pasistatę si padidinti savo bažnyčias 
savo locnas bažnyczias, kiti da dėl kurios priežasties daėg 
statote, o kiti dar visai nepra- mųsų parapijonų bijosi 4 
deda rupįties apie tą dalyką, pinįgus ant savo bažnyčią, 
arba vienas dūda, o du, trys 
laukia, sakydami — dėsime 
tada, kada kunįgas bus.

Taippat ir pas mus atsiran
da isz tos didelės krūvos ma
žai dūdanezių — beveik tik 
deszimta dalis; vielok turime 
viltį^ jog pritrauksime visus 
prie savo vieno pulkelio; dar- 
būsimės isz visų pajiegų ir tu
rėsime, gyvendami ant ežios 
aszarų pakalnės, iszpildyti sa
vo pridermes, turėsime atsisek
ti tą, ką mums protas liepiae ir 
ir szirdis geidžia. Praneszu 
taipogi, jog antrą dieną Lie
pos buvo laikomas mus mee
ting's, ant kurio sutarėme 
padūti žinią arba apgarsinti 
visiems broliams, lietuviams, 
kad mes reikalaujame kūgrei- 
cziausiai kunįgo, be katro mes 
negalime toliaus varyti savo

v Tadgi praszome szirdįngai 
savo^tautieczių, skaitytoju ežio 
laikraszczio ir kunjgu dūti 
mums kūgreicziausiai žinią, 
jeigu kur iszgirstumėte valną 
tikrai lietuviszką kunįgą.

M. J. J. Andruszkevyczius 
839 Bank str.

Waterbury Conn.

— Scranton Pa. Scran- 
ton‘e yra apie keli tukstan- 
ežiai lietuvių, kurie lygsziol 
pūszė lenkiszką1 bažnyczią, 

viszką' bažnyczią, nės niėra 
tarp mųsiį užsitikėjimo, sūsi-

dflti

nėsa jie busią atidūti dėl pa
taisymo lenkiszko dievnaiįiio. 
Jūkai isz tokio nesupratimo: 
jeigu mes ant pirmutinio su
sirinkimo sutarėme įkurtį ti
krą lietuviszką parapiją, pas
tatyti naują bažnyczią, dėlko 
uždėjome komitetą, sudėjime 
maž daug pinįgų, suderėjome 
lotus ir t. t., tadgi kaip gkli; 
me bijotis, jog surinkti pinį- 
gai be sutarimo komiteto ir pa
rapijonų galėtų būti apversti 
ant ko kito nei ant to,. dėlko 
jie yra dūti. Todėlgi nįetę 
visus abejojimus, nesutarimus, 
imkimės karszcziaus už darbo. 
Jū veikiaus mes jį atliksime, 
jū didesnė bus mums nauda ir 
garbė.

Paraj)ijonas.

— Wanamie Pa. Pereitą 
metą buvo minėta N 52 ,,Vie- 
nybės apie uždėjimą pas mus 
skaitinyczios draugystės. Gal 
butų tas ir įvykęs, kad butų,ne
reikėję apleisti mųsų miestelį 
nekuriems iszmanesniems lie- 
tuviams. O szitame tarpe nėra 
ko ir mislyti apie tą dalyką, 
nės mųsų miestelyje lietuviai 
yra labai aptemę ir nėra kam 
jūs budįti isz to sunkaus snau
dulio. j

Kad ir atsiranda tokių lie
tuvių, kurie numano sziek 
tiek apie lietuvystės reikalus,
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tacziaus turi baimįtis isz- 
reikszti savo dąrbsztumą ant 
lietuviszkos diryos.
ko girdėti Sėjos 
me privatiszkar 
kad vienas sen 
minė apie rei’ 
venti isz vien 
tftjaus davėsi 
pulkelio

Taip te- 
s mėnesį viena- 
le susirinkime 

ias lietuvis už- 
calingumą gy- 
o, susivienyti, 
girdėti isz to 

lietuvių keiksmas
- ant savo gimdytojų: 

manęs motina nebul 
džiusi ant svieto ari 
pavirtęs į akmenį, bile nebu- 

a cziau buvęs liet’
i Anas lietuvis
S tikrinti — bet k
' „asz busiu rusinu, o ne lietuviu 

prakeiktu“ ir pradėjo keikti 
lietuvius, rėkdamas, kad* jis 
esąs rusinąs

„Velyk 
pagim 
bucziau

uviu“.
stengėsi per

ui* tav? Sako,

o ne lietuvis. 
Daugelyje vietų galima isz- 
girsti vaidus tarp Lietuvos ti
krų, tėvynainių ir naujarusinų. 
Buvo minėta abie mųsų mies
telį, kad nėra jame naujalen- 
kių ale dabar turime apie po
rą naujalenkių ir vieną nau- 
jarusiną. Kaip girdėti kitūse 
apHnkiniūse Ariesteliuse vis 
daugiau atsiranda tautieczių, 
kurie numano ir rūpinosi apie 

lietu vystės, mųsų-gi 
lietuviai nie- 

nedarė dėl labo lie- 
kūini galėtų priesz

kitus pasigirti; ir nėr ką isz to 
stebėtis, nės tikrų lietuvių pa
dėjimas tame ųiiestelyje taip 
yra sunkus, kad prisieina jiems 
griebties už ginklų | !?Ked. | 
ir ginti savo tėvynę nū nauja- 
lenkių ir naujarusinų.

Lietuvis IVanamies.

reikalus 
miestelio 
ko tokio 
tuvystės,

nūg kralalikų, kurie ten už
vežti taip įsi vaisė, jog niekaip 
negalima buvo apginti lauki
nius augalus nūg milijonų 
szitų krimtikų, kurių rijingu- 
mas nuplikina užsėtus laukus. 
Naujoje-gi Zalandijoje paveiz- 
dą netikėtai greito apsiklima- 
tizavimo matome ant kiaulių. 
Atvežtos ant salos garsaus ke
liauninko Kuko kiaulės ežia, 
sukakus keliems metams, taip 
įsivaisė, jog ženkli dalis ilga- 
snukių atprato nūgžmonių, ta
po laukinėmis ir gyvena da
bar miszkūse. Tai pat Naujoje 
Zelandijoje baisiai greit prisi
perėjo europėjiszkų žvirblių ir 
tai taip, kad visiszkai netik 
iazgau-dė ūdus, maszalus, 
muses, gylius, vapsas, kama
nes. ..., žodžiu sakant visus 
skraidanczius vabalėlius, kaip 
naudingus taip ir vodingus dėl 
laukinės ūkės, bet nulesinėjo 
pagaliaus ir vūgas su obūliais. 
Tokiūse atsitikiraūse galima 
buvo užtėmyti, kad cziabuviai 
gyvuliai tampa pavaryti atėjū
nų. Amerikiszkūse laikrasz- 
cziūse buvo po kiek kartų ra- 
szyta apie pilkas peles, atvež
tas Naujon Zalendijon ant eu- 
ropejiszkų garlaivių ir iszstu- 
rausias trumpam laike tenbu- 
ves jūdas peles, nū kurių ir 
pėdsakio neli’ko dabar. Dar 
labjau pūla į akį mokįtiems 
iszvarymas amerikiszkų biczių 
[apis amerieana j per europe-

asz 
ti!

Margumynai
— Greitas 

gyvulių įvairiuse klimatuse.
Seniai jau m 1 
kad gyvuliai perkelti į sveti
mas szalis pasi 
pripranta prie 
klimatizūja Į. 
gas to paveizi 
Australijoje ir 
dijoje. 
turėjo perkąsti

apsipratimas

okįti užtėmi j a,

stebėtinai greit 
klimato [apsi- 
Gan žingeidin- 

das atrandame
Naujoje Zelan- 

Ir taip: austraiiecziai

lių kovos dabotojai patėmijo, 
jog amerikiszkos bitės buvo 
mažiau už europejiszkas vaisin
gos ir ne taip rangios prie dar
bo, nės isz daugelio kvietkelių 
nenorėjo imt medaus; spie- 
ežiai paskutinių susidėdavo isz 
didesnio skaitliaus darbinįkių. 
Tūm ir galima iszaiszkinti per
galėjimą cziabuvių amerikisz- 
kų biczių per atėjunes europe
jiszkas.

— Skaitytojams. Jeigu kas žino 
dainą apie „Mislinczių“ ar (Medėją) 
teprisiunczia kūveikiaus į redakciją. 
Pirmiausiai prisiuntęs gaus dovaną 

TnlzuHnAO *knįgelę „Jfikaupos dainos“.

ISZGRIOITIMAS 
Kauno pilies1362m.

Dramatas keturiese apsireiszkimūse,
paraižytas isz Lietuvos dėjų Al. Gužuczio.

(Tąsa).
Vitenas. Protingiau nepasakytų ir -lietu viszkas tiesda- 

vėjas Iszmintis.*)
Gineitis (nusijūkdamas). Dėlto mano parokavimu 

praszau pasinaudoti. — Almonėle, gal laszelį midaus iszgersi?
Almonė. Ne, szirdele, negersiu.
Vitenas (įbildamas midų į taurę). Kaip matau, tai 

vienas turėsiu vargti. Sveikas, Vitėnai! —- dėkui vaidely- 
(Iszgeria).

Almonė (jūkdamasi). Jūkdaris tas mano vadovas.
Kas jam rupi, paczios ir vaikų neturi.

Vitenas (pripildamas antrą taurę). Matai, mano rū
tele, žmogaus sįirdyie negal būti visotinis tusztumas, - užgin-i 
ta yra vaidelycziams meilė moteriszkės, dėlto dapildįdarai tą 
netekimą, vieni isz mųsų, myl‘ turtus, kiti taurę gero midaus, 
o’ retas isz vaidelyczių tikrai pildo savo apžadą ir myl4 aną. — 
Pagal tokios nūmonės antrą taurelę iszgersiu dėlto, kad ne- 
bagytei pirmajai nebūtų ilgu (iszgeria). i

Voidatas (įeidamas su Mykolu). Nu ką, ar užvalgė- 
te keleiviai?

Almonė ir Vitenis (kloniodamiesi Voidatui). Aczių 
Jųsų Mylistai, sotus esame.

Vitenas. Asz sotus valgiu, o Gineičžiai meilingais žo
deliais.

Voidatas (nusjūkd^mas). Kas kam į prekę einasi.
Mykolą (padūdamas ranką Almonei ir Vitenui). Ar 

sveiki esate? ’
Almonė ir Vitenas. Aczių tamstai, dar pašilaikoųie.
Voidatas (padūdamas Almonei laiszką). Tą laiszką 

praszau atidūti kunįgaikszcziams, pasveikįti anūs ir pasakyti, 
kad Kauno sargyba yra linkėjamoje sveikatoje, apgaivįta 
prigulincziu drąsumu ir, kaip akį kaktoj4, sergės pilį.

Almonė (prijimdama ir slėpdama laiszką). Kunį- 
gaikszczio prisakymą tikrai iszpildysiu.

Voidatas. Gineiti, paėmęs žiburį, palydėk pasiuntinius 
lig galinių požemio dūrių ir tvirtai anas uždaręs, negaiszūdaras 
atgal sugrįžk.

Gineitis. Tūjaus, einu žiburį pasijimti. — (Iszeina).
Vitenas. Jųsų Mylista, būdami sunumi garbintojo 

Lietuvos dievų, pavelysite mums prie kelių dievo Gužo va
landėlę pasimelsti.

Voidatas. Praszau melstis.
Vitenas. Pasijiras‘me mųsų apvalkas ir lazdas.

Vitenas su Almonė iszėję tojaus sugrįžta, apsivilkę virszutiniaii 
apdarais, su lazdomis rankose.

Vitenas ir Almonė (Vitenas užsimovęs kepurę). Ga 
lingas kelių dieve Gužai! kurio žinioje yra visi keliai, pri 
jimk mumis į savo apveizdą, saugok nū visų priepūlių ir nu 
vesk ten, kur užsikėsėjom4 žengti; mės atlikę kelionę, balti 
visztą tav paaukaus‘me.

Voidatas. Apsiginklavus malda, nevodytų raidaui .— ----------- . r
*) Iszmintis — senovės tiesdavėjas,
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taurelę iszgerti, Mykolai pavaiszink sveczius.

Vitenas ir Alnionė. Aczių kunįgaikszcziui.
. Mykolas (pildamas taures midaus). Bukite sveiki! 

(Geria). ’
Vitenas ir. Almonė (imdami taures). Aczių tamstai. 

(Iszgeria).
, Gineitis (įeidamas su žiburiu).

ir Almonė. Galim4 eiti
datui). Sudiev Jųsų Mylistai.

Voulatas. Keliaukite sveiki -

Gelgudas. A, nelaimė poskutinis būdas susižinojiįno 
pražuvo. - j

j Noidatas. Tur būti vokiecziai, kasdami griovęs, mv 
pramuązė ir į požemį vandenį praleido. Bet nėra ko rup 
negalėdami iszeiti isz pilies ir susižihoti su lietuviais,

At jau prisirengėt4 ? 
(Kloniodamiesi Voi-

lig laimingo pasima-

Vitenas ir A bnonė (padūdami rankas Mykolui). Pa- 
silikkit sveiki.

Mykolas. Laimingos kelionės! Mano draugams par- 
neszkite labas dienas.

Nitenas ir Almonė (iszeidami drauge su Gineicziu). 
Gerai, gerai. (Iszeina).

Mykolas. Sziądien vokieczių tavore matomas yra ne- 
paprastas sujudimas.

Voidatas. Tu ru būti rengias ant mųsų užpulti. — Ar 
iszdalinai pagal įsakymo kilpinįkams apnūdįtas (užtruczytas) 
vilyczias?

Mykolas. Penkiems szimtams džaulių daviau po tris- 
deszimt marinancziu vilycziu,, kurių mažiausias įbrėžimas su- 
teiks smertį pažeistam vokiecziui. «■

Voidatas. Viena apnūdįta vilyczia pavercziau szirdį 
visų Lietuvos neprietelių ir į prieszsmertines jų kanczias 
su pasimėgimu veizėcziau.

Mykolas. Mųsų szauliai taipjau nemažai vokieczių su- 
varstys. Liepiau gerai taikyti ir vilycziu dovanai "neleisti, o 
reikia pripažįti, kad isz tarpo kilpinįkų yra daug tokių, kurie 
lekianczias kregždes nuszauja.

Noidatas. Noris geležiniai kryžeivių szarvai nevieną 
szuvį atmusz, vienok taikįdami į veidus ir pilvus, prigulin- 
czįai vokieczius'pavaiszįsime.

irą 
ktis 

narsiau 
muszime prieszus, kaip bjaurius žalczius, prie kojų slenkąn-- 
cziųs. — Dvidesziint szeszi metai \praėjo, nū to laiko, kdda 
szaįinus Margelis, negalėdamas apginti kryžeivių uždegtų Pi
lėnų, drauge su esancziais ten lietuviais velijo atimti sav gy* 
vyb> liepsnose tvirtynės sudegįti mirsztanczių kunus, tie- 
kaipo pasįdūti į gėdingą verguvę. Dar neisznyko mųsų szir- 
dyse garbingoji Pilėnų apgynėjų dvasia, dėlto, neįstengdami 
apginti pilį, mokėsime vyriszkai numirti, o Kauno lieps
nos bus malkyne mųsų szermenų. (Isztraukdamas kalaviją 
isz maksztų). Paskui manęs! ant mūrų! Smertis Lietuvos

■ I tnevidonams!
. Gelgudas ir Gineitis (drauge su Voidatu apnūgįdami 

kalavijus). Smertis! pražūva!
Visi su iszkeltais kalavijais, greitai iszeina. Uždanga nusileidžia 1

Apsireiszkimas II.
Ties Kaimu, szventame alke (gojuje) gelinej‘ regyklas matomas 

kryžeiviu tavoras — paszėtrės ir kareiviai. Prieszakyje puiki paszėtrė dide
lio mistro, su įsmeigtu ant virszaus zokono papareziu. Isz abiejų s 
paszėtrės prikeritos uždangos dūda matyti’vidų, o prieszais skumė ir 
kios kresės. ”

pen-

No- '
ris

Gelgudas (greitai įeidamas). Vieszpatie, prie iszkas- 
tos kryžeivių griovės prisiartino daugybė vokiszkos kariume- 
nės! Vieni isz jų tiesia tiltus, o kiti stumia artyn pilies pa
statytus ant volų boksztus ir masztuves. Matomai, kad vo
kiecziai sziądien užpuls ant mųsų.

Noidatas. Drąsiai prijimsįme mųsų tėvynės -vargįto- 
jus. — Mykolai! iszstatyk ant mūrų szaulius, o prisiartinus 
vokiecziams, tūjaus pradėkite leisti szuvius, ryždamiesi isz- 
szaudyti žmonės, stumianczius įtaisus, griovimui muro prilik 
tus.

Gelgudas. Patėmijau, kad vokiecziai, stumiantiejie 
įtaisus uždengti yra isz prieszakio lentomis.

Noidatas. Tai szaudykite ąnūs skersai isz abiejų pu- 
šių. — Mes tūjau ateisime.

Mykolas. Iszmanau, Jųsų Mylista, pasistengsiu, kū- 
dauginus vokiecziiy isznaikįti. (Užeina).

Gineitis (įeidamas). Kunįgaikszti, nelaimė, nelaimė!
Noidatas. Sakyk, kas atsitiko? ar kryžeiviai pasiun

tinius sugavo?
Gineitis. Ne, kunįgaikszti — pasiuntiniai su liėtuvisz- 

kais kareiviais avo keliu laimingai nujojo, bet grįždamas atgal 
iszgirdau didelį kliokimą vandens ir ką tik suspėjau prie durių 
pribėgti, kaip visas požemis vandeniu užtvino.

i ' \ '

REGYKLA 1.
Kryžeivių didis mistras, Marszalas Szindenkopfas ir Robertas.

Mistras (sėdėdamas prie skūmės su Marszalu).
Markvardo dirbtuvės (marinos) isz dviejtį szonų apgriovė 

aplinkinį tvirtynės mūrą, vienok padarytos spragos mažai
naudos atneszė, nės pagonai ginasi su padukusiu narsumu.

Marszalas.* Veltus jų narsumas! 
įstengs ilga( prieszįtis.
naudingomis pasirodė, nės be tų įtaisų darbaujAncziūsi 
dirbtuvių žmonis lietuviai butų iszszaudę. Vyriszkirįgoji 
mųsų kariutnenė, gaivindama smarkią neapkantą prie nedorų 
pagonų, per dienas ir naktis nepailstancziai darbūjasi.

Mistras. Su taip narsia kari u mene iszgriaus‘me pagonų 
lizdą, bet dideliai manę neramina skraidžiojanti lietuvisskoji 
kariumenė, kuri gal iszsimanyti vėl ant mųsų užpulti, Jlėlto 
neatbūtinai reikia kūgreiczialus tvirtynę pajimti.

Marszalas. Pagonų smarkumas ir visas būrys mela
gingų Lietuvos dievų neiszverž isz mųsų rankų Kauno, nės 
kaip saulės sz v i esybė isznaikina nakties tamsybės, taip kry
žiaus ženklas nutramdys pagonų galybę. Pagal įsakymo jų
sų ekse-lencijos, norėdami dasigauti į vidų tvirtynės, užpylė- 
me žeme grabę ir padėczkiis pastatėme, bet lietuviai supratę 
mųsų užsikėsėjimą, nuverstais nū mūrų rąstais mųsų pastru- 
nijimą į smulkmenas sutrupino.

Mistras. Apie eimesnį Kauno užvaldymą- prigul pa
daryti sumanią, todėl praszau pakviesti prie hianęs vyrėsniū- 
sius kariumenės ir paežiam marszalui drauge ateiti, o karės 
vedimą laike vyresniųjų atsitolinimo didžiam szpitolnįkui 
Ortulfui perleisti.

Marszala-4 (keldamasi)* Parok avimą didžio mistro 
tikrai iszpildysiu. į - (Pasikloniojęs iszeina).

Atistrds (linktelėjimu galvos atsakęs ant rnarSzalo pa-

! Mųsų galybei ne- 
Įtaisytos isz lentų uždangos labai 

i prie

J
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klono, pakilęs iszeina isz paszėtrės ir vaikszcziodamas kalba). 
Galybė, kurią turiu ir neapskaitomi tu-rtai, kurūs valdau, ne
užganėdina mano ezirdies. — Viskas linksta priesz mano no
rą, vieszpatauju, o drauge esu vergu pri j imto apžado! — Isz- 
tiesų, kad visos svieto gėrybės negal užstoti tos meilės, kuri 
mums užginta; bet priesz nenuveikiamą prigimimo galybę 
silpni yra žmonių įstatai. — Peili kimas norėjo, kad nutėmy- 
cziau tą prajoving(į lietuviszką bajoraitę Zulelę, kurią visą 
duszios pajiega numylėjęs, nei vesti ją už paczią, nei gyventi 
be jos negaliu. Liepiau tą mergaitę pagriebti ir stovinczioj1 
ant Nemuno laivėj4 laikyti, nugabensiu gražią Zulelę į Vokie
tiją prie mano 
su ir tos prajo 
artyn tavoro).

Kobertas (prisiartindamas), 
ekseleneijos.

Mistras (atsitolinęs nū tavoro pusbalsiai). 
Robertai, vakare, 
apvalkus žino

Jlobertatr. [sakimą jųsų ekseleneijos iszpildysiu. 
Mistra

rusių ir pažeistų, atspyrė pagonus i vidų tvirtynės, o tūmi dar 
bu pirmą aplinkinį mūrą užvaldė. — Prie tokio tai pasivyki-
mo neapsiėjo be nelaimių, nės uždegtoje didelėje trioboji 
daugumas musiszkių pražuvo, o apart to užmuszti buvo vaitai 
Mokrunskis Zenonas ir du ritieriai isz Elblongo.

O

giminaitės Millerienės, padabįsiu mergelę.auk
singos esybės meile busiu laimingas. (Priėjęs

Robertai eik szian.
Klausau paliepimo jųsų

Mano 
visiems nusiraminus, parėdyk į ritieriszkus 

ną tav mergaitę ir aną ežia atvesk.

sime czielybėje pagonų tvirtynės, o netekimas drąsos neužgė 
dįs mųsų. / ' •

Spąnheimas. Man rodosi, kad lietuviai mato netmai 
ningą šimutį ir dėl tos gi sinerties taip narsiai muszasi, bet t 
smerties kova negal ilgai tverti.

V1 nubertas. Žinoma, kad pagonai neiszsilaikys tvir 
tynėję., kurios murai taip baisiai yra apgriauti. z

Mistras. Praszau didelio komandoro toliaus kalbėti.
Komandoras. Desziųitoje dienoje Karvelio priėjon 

prie vidurinės tvirtynės, bet pasirodė, kad vietoj4 sugriaut 
aplinkinio muro lietuviai apsiginkiino szancziais, apkasimai 
ir užtvaromis, kurios nepigu yra užvaldyti, nės padukusis pa 
gonų narsumas mųsų tujos užpūlius atspyrė. Ant galo Vei

's. Dabar gali atsitolįti.
Robertas pasildoniojęs iszeina.

ris prie to veikalo daugybė musiszkių pražuvo, bet pagonį

Mistra
jai mano meilę. — Rodosi kad galiu tikėti Robertui, kurs bū
damas mažu v 
tas, užaugįtas

aikinu paliko paj imtas į verguvę, apkrikszty- 
ir savo lietuviszką paėjimą seniai užmirszęs, o 

dabar yra drąsum kryžeiviu, mano mylimu tarnu ir prieteliumi. 
(Žiūrėdamas 
niejie, dėlto, 
m i įkirėj usiu

Didis mif 
grapai Virncbęr 
du kareiviai.

szalį tavoro). Jau ateina kariumėniszki vyrės- 
palikus meilingą mąstijįrhą, reikia užsijimti tu- 
— iszgriovimo lietuviszkos pilies veikalu.

REGYKLE 2.
tras marszalas Szimlenkopfas, Komandoras Baldersheimas, 
ras ir Spanheimas, paskui Vaidelytis Vitenas, Robertas ir

Marszalas. Pabaigus koman doru i kalbėti, laikau u 
mano prigulėjimą garbingam susirinkimui praneszti, kad dv 
deszimt asztūnias dienas tverianti kova dideliai įkirėjo kariu 
mėnei, kuri pradeda rodyti nerimastį ir netekimą noro pri 
tolesnio darbaviino. — Dėlto perėjau eiles kariumenės, įkvė] 
damas drąsos ir isztvermės dvasią, o taip žadėdamas 
pabaigą karės ir iszdalinimą tarp kariumenės turtų, 
Kaune atrasime.

Komandoras. Asz mislyju, kad nedaug rasime 
gėrybės, o gal ir tą paczią ugnis praris.

Mistias. Noris nepasinaudosime turtais, bet isznaikii 
darni svarbų pagonų lizdą, užpelnysime sav garbę.

greit 
kurii

Kaui

N ineber<jas ii

praszau sės

(prisiartindami).
Didelį mistrą -szirdingai sveikiname.
Mistras (padedamas.ranką atėjusiems). Dėkavoju 

už malonų pasveikinimą ir džiaugias regėjimu garbingųjų ri
tierių. --r Noriu pasisznekėti su jumis, godojami ritieriai, apie 
veikalus greitesnio užvaldymo apgultos pilies —
tis. (Visiepis atsisėdus) Pirmiaus praszau didelio koman
doro apsakyti apie mųsų pasivykimą veikale apgulimo, idant 
geriaus galėtumėm apdumoti tolymesnį darbavimą.

Komandoras. Atsitikusius veikalus tikrai apsakysiu: 
didele Markvardo musztuve sugriovėme stovintį prie upės 
Nėrio boksztą, isz kurio prieszai szuviais kilpinių ir akmeni
mis musiszki 
binosi už vale
tvirtynės ster 
musztuvėmis

ams labai vodijo, bet kada mųsų kariumenė sku- 
lyti nugriautą sieną, o pagonai iszpūlę per vartus

mūras iszvirto ir apie keturis szimtus ritierių

Misti 
želavą dengi

'a s. Ta szirdL. ■ i nelaimė visą karuinėnę

ta nelaimė, dideliai
skaudžiai mumis pažeidė.

Marszalas. Draugų smertį atkersztausime pagonams.
Komandoras. Toliaus kalbu.— Padaryta mūre dide

le spraga drąsi mųsų kariumenė, žengdama per krūvas numi-

Mistras. Dabar prigul mums apsznekėti tolesnį veik 
mą, priskubinantį užvaldymą pilies; prie to-gi verczia mus n 
toli stovinczioji lietuviszkoji kariumenė. — Pagal mano is 
manymo dieną ir naktį reikia griauti tvirtynės mūrą, užpi 
atliekanczias groves, pristumti prie sienos dirbtuves ir iszst 
ty ti lygią sienos augszcziui boksztą, isz kurio versti į tvirtyi 
baczkas deganczios. smalos, mesti maszinomis į vidų ugnį 
tumi uždegti medinius stogus tvirtynės triobų, o kada gaisr 
viską apims, tada smertis pagonams. Godojami ritieriai, pr 
szau kožno savo nūmonę iszreikszti.

Marszalas. Didžio mistro užmanymą skaitau už ge 
ir naudingą.

liu monės
linkstu.

Viriiebergas. Su mistro nū mene sutariu.
Spaidieimas. Ir asz tai nūmonei pritariu, nės tų pad 

košių szirszių be ugnies neiszrukysime isz pilies.
Mistras. Kad mano užmanymą, pripažįstate liaudinę 

tai pritaikiai anam vesim4 karę.
Visi. Didžio mistro įsakymui 

Smertis ir isznaikinimas pagonams! I o
noringai pildysiiJ
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Apgarsinimai.
Jurgis Kazakevicze Jonas Vil- 

kauckas Martinas Karaszinckas 
Kazys Kazakęviczius Vincas Ka- 
džiunas Kazys Kaslaviczius An
tanas Judickas Daminįkas Miknis 
Vincas Karpaviczius Adomas 
Vilkauskas Mat. Vilkauskas 
Selv. Kaminskas.

Užsimokėjo"į „Susivienijimą“: sz. 
Antano Drang, isz Edvardswille‘s Pa. 
Petras Lelesz.ius ir Jonas Gutanckis; 
szv. Kazimiero‘isz Plymouth‘o, Pa. 
Martynas Motiejūnas ir Martynas 
Urbanas; szv. Kazimiero isz Eliza
beth, N. Y. Simas Makauckas ir An
tanas Morkis; pavieniai: kun. Jonas 
Žilinckas isz MtCarmel Pa. .

Kupos isz Hazleton‘o.

UžuoBio Už laibsl
“vienybe lietuvniku”

M. Szlakis Mc Kees Roks tl,oo
V. SarpolTs Duryca „l,oo
P. Sarpalius Wanamie „l,oo
V. Deimantą Plymouth „l,oo
V. Stoczkus Edwardsville „1,00
J. Rinkevyczia Sugar Notch ,,l,oo
S. Grigaliūnas Edwardsville ,,l,oo
S. A lyta Plymouth ,,l,oo
J. Skrinckis Millburn N. Y. ,,1,oo

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėliota maekollszkae laikraaztia 

Amerikoje. Naltl. Liepos Užeina padiegtame 
formate, kaeztija ant metą >1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
8 mėn- 45 c.

Adresas: Rnaeian News, 20 Jefferson str. 
NEW YORK CITY.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savcJpaczios Konstan- 

cijos, beveik penkių pėdų didumo, 
nestora, biskį judbruvė, apvalaino 
veido, nosies biskį riestos, ant veido 
palei ausį karputė žirnio didumo, 
10 fietų 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 0.

, (20)

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 dūti žinią ant antraszo: Mr. 
Chas. Miller 287 Water Str. Bridge
port Conn. (29)

Pajieszkau Antano Viszniausko 
paeinauezio isz Naumieszczio (Via-

Vienybe
dislavovo) Suvalkų gubernijos, jau 
du metai kaip Amerikoje. Paskuti
nį syk1 raszė man gromatą padeda
mas szį antraszą: „Ferenklin P. O. 
Box 726. Maloue Nr. 7“. Jis yra 
augsztas vyras, balaganais plaukais, 

413 metų. Kas žino apie ji arba jo 
antraszą, praszau varde Vieszpaties 
Dievo ir dėl meilės artymo dSti man 
žinią. Esu jo moterė xVforta. Mono 
antraszas toks: M. Wisznewska, 
P. O Wladislawowo, Gouv. Souwal- 
ki (name Ragino). Pusnie.

I [20]

Kn.in.gos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos.
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszkn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c.
Senas ir naujas Ankso Altorius >2.25 ir 2.75c. 
Garbe Diewuj ant auksztybėe ,, „ „ >2.00- 
Balsas Balandėlės 1,25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.

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

1.25c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo (statymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Szvrencziauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szweniuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po „ „ „

Gyvenimas szv. Benedikto kabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Piliotea arba kelias j maldingų gyvenimų 
Pokllis Szventųjų . „ ,, ,,
Iszgnldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas? ,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,,
Garsas1 apie bajsybes Dlewo 
Raitas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia „
Kaip Suinenijų nuapakajįti 
Vadovas j dangų „ .
Prisigatavojimas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszių „ . ,,
Lietuviszkos mlszlos „ ,,
Žlne apie gydymų ilgų kūno ir 

duszlos, apie Liuterį ir Kalwina

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos „ „ „ 50c.

Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakonystės kuningus 1870 m. ,, 
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

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

20c.
50c.
50c.
5c.-

* 10c.

sūdo

1.00c.

Žiponas bei žiponė „ „
Žirgas ir valkas , ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puiki&se apdaruse 

po >1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,,
Vitollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,,. „
Tėvynlszkos giesmės ,, ,, ,,
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirui utinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.

10c.

5C. 
50c. 
25c. 
40c. 
20c.

25c.

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

10c. 
10c. 
40c.

4.00c.

>»
U

Apysakos. *
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 25c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 20c.
Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka ' 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vongriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės ,,Kas teisybė tai ne melas .25c.

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin raidėm \l0c.
Mužikėlis „ „ „ 15c.
Pasakų kninga „ ,, 25c.

Moksliszki rankvedtiai ir 
kitokios knįgos

Ltetuviszka Gramatika paraszyta
kun|go Mikolo Miežinio 50c.

Abėcėla -,, ,. 30c.
Elementorius lletuviszkas i ,, 15c.
Kninga dėl iszeiinokinimo rokundų 25c.

Kninga dėl iszslmokinlmo.visasvietinėa kalbos 15c,
Apie buwimu Dlewo „ ,, lOc.
Grieszninkas priverstas metavotis „ 15c.
Pamokslai apie trusų „ ,, 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „ 10c
Szkala su kalba „ „ 25c*
Prieszauszris ,, „ 20c.‘
Kaip (gyti pinjgus ir turtų „ 25c.
Girtybė „ „ 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

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

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

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

knintgos
I0CK0S SPAUSTUVES.

Budas Senovėė Lietuvių Kalnėnų ir Žeinaicz.ių 
paraszytas Si mano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiatnlapiais „ 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės J1,00 et. 
Apteka Dlewo „ ' „ „ „ >1,00.
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 20 et.
Boleslawas arba antra dalle Genowefos 30 et. 
Du pnjkua apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktų augynimų wajku „ „ >1,00.
Illstorlje gražios Katrukos Ir jos wysoki atsy.

tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10et.
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery k ara

is u s isz Neapoli) ir apie Petra karejwi 40 et. 
Hlstorije isz lajko Francuzkoo wajnoe Afri

koj * ,, ,, ,, ,, 80 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Miioslawskls ,, ,, 80 et.
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytas del p^ujklu

Lletuwniku ,, „ ,,. ,, ,, 75 et.
Nedorybes Jiymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 et.
Pujkus apMLszymaj tikru atsytlklmu isz czesu 

wajnos2p^t metu ,, ,, ,, 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. >1,00

o abdaortas ,, „ >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvų „ >l,o0.
Rlnalda Rinaldlnaa „ ,, „ >1,50 et,
Benowes apraszymas apie Duktery Fllypo

Karejwlo ,, „ „ „ „ 50 et.
Sumyszymaa arba bajine tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwatku gubernijos 15 et. 
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, ,, . 05 et.
Titkus Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
VVitaslr Korynna hlstorije Isz lajko perse

kiojimo Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plyihouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį , Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja $loo.

«Tolm Carr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

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

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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

<3

Antanas Olszewskis
Chlcago'je užlaiko daugybą visokių kn|gų iletu- 
viszkų, lenkiszkų ir angllszkų ir pardiida labai 
pigiai, . ~ i •

Taipgi pardfida farmas, lotus, namus, saliunus, 
grosernias ir t. t. Pardhda szlfkortos ant geriau
sių laivų. Siunczia pinjgus | visas szaiis svieto. 
Viskų dirba dėl lietuvln|kų k&pigiaiislal.

Taip pas j| galima gauti visokių maszlnukių dėl 
drukavojimo gromatų. O dabar pirko sav locnal 
drukarnių, kur Iszd&da lalkra«xt| ^Lietuva0 ir 
drukavoja nekuriae kn|gas, konstitucijas, tlkietus 
ir 1.1. Adressas:

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

arba | rėdystų Lietuva, IMI Court, (jhieago, Iii.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszozius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nft 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.

Mathias No veski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Nevienas lais/.kas atėjo į Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių p r as žymus
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
•i »u The Crandall Machine Co.,

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

The CRANDALL MACHINE Co.,
Groton, N. Y., U. S. A.




