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Hnoiili, Pa., 24 Grtižit.
Ilgumas bei trumpumas 

žmogaus gyvenimo skaitosi 
įlietais, bet isztikro reikėtų jį 
rokūti ne pagal metus, bet pa
gal darbus. Valanda, diena 
arba nedėlia, veltai perleista, 
nesiskaito prie gyvenimo-j i 
yra prapūlus ant visados, am
žinai. Gali žmogus patekti 
ant szios pasaulės szimtų metų 
ir daugiau, bet jeigu tūs me
tus nepaženklins gerais dar
bais, visas gyvenimas bus il
gas niekai, didelis zero. To 
dėlgi, perleidę szv. Kalė
das ir sulaukę Naujų metų, 
pažvelgkime į'prabėgusy metų, 
ir, jeigu užtėmysime, kad per 
jį daug 1 aiko perleidome ne 
tik veltai, bet dar gal ir su 
blėdžia savo arba artymo, ru
pi n kimėsi per ateinantį kaip 
galint visas valandas kūge- 
riausiai sunaudoti. Jeigu 
taip sakyti, netik tas yra sav- 
žudys, kuris per nedorų gyve 
nimų trumpina savo amžių, 
bet ir tas, kuris savo amžiaus 
dienas perleidžia be naudos, o 
dar arszesnis yra už pirmąjį, 
jeigu jas perleidžia netik vel
tai, bet dar su nenauda savo 
bei kito.

Baigentisi metas sunkus bu
vo dėl musų tėvynės Lietuvos, 
sunkus buvo ir dėl mus ame- 
rikieczių. Maskoliai perse
kiojo tėvynę barbariszkiaušiu 
budu ir slogino jų kai Į) įina- 
nydami medegiszkai. Nu
liūdę ir rustus buvo veidai 
musų brolių, ir akys aszaro- 
mis pasriuvusios; jų krutinės 
iszdžiuvo nū kasdieninių de
javimų ir dūsavimų. Mums 
amerikiecziams ir skaudėjo 
szirdis, atjaucziant savo bro 
lių bėdas ir vargus. Sunkus 
buvo dėl visų szis metas,' pri
kentėjo ir privargo žmonės 
darbinįkai, neretai negaudami 
darbonėdėlprasimaitinimo. At
einantis metas nors yra uždeng
tas paslapczia, tacziaus galima 
manyti, kad bus malonesnis 
pž szį kaip dėl musų tėvynės, 

taip ir dėl mus amerikieczių: 
yra viltis, kad naujas caras 
palėngvins dvasiszkų būvį 
mus tėvynės, o pertai pasige
rins ir medegiszkas; taipgi ir 
Amerikoje negalimas daigtas, 
kad vieszpatautų tokia bedar
bė per ateinantį metų, kaip 
per szį.

Sveikindami savo brolius 
lietuvius per Naujus metus, 
linkiame jiems per visų metų 
kūgeriausių pasekmių visūse 
kaip kuniszkūse, taip ir dva- 
siszkūse veikalūse.

Ant galo neužmirszkite bro
liai, kų lietuviszkas priežodis 
sako: iszmokėk skolų priesz 
Naujus metus, kad paskui ne
būtum kaltas per visus metus. 
Taigi ir mes primename savo 
skaitytojams, kurie dar neat
silygino su mumis už ,,Vieny
bę“ szių metų, kad pasirūpin
tų priesz Naujus metus atsi- 
lygįti, o taipgi teiktųsi pri
siųsti už ateinat) ežių metų pre
numeratų. Lygia dalia pra- 
neszame tiems savo tautie- 
cziams, kurie per pereitų me
tų neskaitė musų laikraszczio, 
o per ateinantį metų ųorėtų jį 
skaityti, kad pasirūpintų 
prisiųsti užmokestį priesz 
Naujus metus, arba tūjaus po 
Naujų metų, nės tai yra labai 
naudinga dėl musų paežių ir 
dėl skaitytojų: mes žinome, 
kiek ekzempliorių spaudi nti, 
o iszsirasziusiejie gauna visus 
numerius ir tokiu budu pada
ro meto gale dailių knįgelę.

Su szitu numeriu iszsiun- 
cziame visų metų „Vienybės“ 
įtalpų, todėlgi, kurie turite vi
sus szių mėtų numerius, gali
te dūti jūs apdaryti, o turėsite 
dėl pasiskaitymo didei puikių 
knįgų.

Jeigu kuriems stoka vieno 
kito numerio, meldžiame į 
mus atsiszaukti, jeigu rasime, 
pridūsime jūs.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Cerk

vė Senapilės gimnazijos ėsanti 

įtaisyta už pinįgus, kuriūs mo- 
kįtiniai įmoka už tiesų lankyti 
gimnazijų Bent visi mano, kad 
Pobiedonoscevas jokių 3000 
rublių ant to reikalo nesiuntė, 
tik buvęsis direktorius (Gi- 
jevski‘s) tyczia prasimanė, 
kad tarp katalikų nepakiltų 
rugastis. Ir pati cerkvė ėdan
ti tokia ruiminga ir tai Į) pui
kiai įrėdyta, kad vargu gali
ma butų taip už 4000 įrėdyti. 
Mena, kad Gijevskis melavo 
ir sakydamas, kad įrengimas 
cerkvės kasztūsęs tik 4000 
rublių. Kų maskoliai nau- 
dys isz tos cerkvės, sulyg szio- 
liai nieko negali įžiūrėti. Mo
kytinių katalikų sulyg szioliai 
da nebandė varyti į tų cerkvę.

Internatas prie gimnazijos 
įvestas gyvūja, ir gimnazijos 
vyriausybė tik apie tai dabar 
rūpinasi, kad jį taip praplaty- 
ti, kad butų galima visus mo
kytinius sukimszti. Materija- 
liszkai labai gerai iszeina. 
Gimnazijos vyriausybė turi 
didžiausių vargų tik su nenoru 
mokytinių įstoti į internatų, o 
tėvų mokytinių — leisti sūnūs 
į internatų. Bet isz viso-ko 
m atfti, kad internatas netruks 
taip iszbujoti, kad patai pys 
savije visus mokytinius, jei tik 
jų tėvai savu laiku neiszdildys 
jo visai praszymais augsztesnę 
valdžių, ar kokiu kitu budu.

Tūm tarpu gimnazijos vy
riausybė visokiais pragumais 
stengiasi kaip galint grei- 
cziaus užaugyti internatų. 
Tam tikslui isznaikino beveik 
visas privatiszkas kvatieras, 
kur kitados mokytiniai prisi
laikydavo, paliko, jei neklys
tu, tik szeszias, kada keliais 
metais pirmiaus buvo jų per 
trisdeszimtį. Mat, mokytiniai 
negalėdami ten sutilpti, turės 
į internatų grūstis. Ir pas gi
mines galima mokytiniui gy
venti tik pas areziausius: pas 
tėvus, brolį arba seserį. Ka
tras blogiaus mokinasi, tų vėl 
priverstinai grūda į internatų. 
Nepasikakįdami visais sziais 
savo iszmislais, kaip kada ir 

per tiesas savo purvinomis ko
jomis ragožiojasi. vienam mo
kytiniui tik per jiems žinomų 
priežastį nedaleido gyventi 
pas motinų, nors, kaip augsz- 
cziau minėjau, pas tėvus da- 
leista mokytiniams gyventi. 
Kad tėvai mokytinių kokiu 
nors budu bandytų panaikyti 
internatų — sulyg sziol negir
dėti.

Patsai naujasis direktorius 
Massakovskis mokytiniams 
esųs nė-szio nė-to, bet moky
tojams — peilis po kaklu.

Gavus naujų carų, lietuviai 
kai į) kur pradeda apsidairyti, 
ar negalima butų padavus jam 
praszymų atgauti lietuviszkų 
spaudų. Tūli pradeda mųsty- 
ti apie rankiojimų paraszų. 
Bet didžiuma yra tos nūmo- 
nės, kad szis caras neužilgo, 
gal ant savo karūnacijos, ir 
nepraszius atidūs mums, ko 
nū mus niekad nepriderėjo 
atimti — mus savotiszkas, lie
tuviszkas knygas. Suvis ne* 
sistebėcziau, jei atidūtų, dides
ni man dyvai, kad taip ilgai 
neatidūda. Jau pradžių pa- 
grąžinimo lietuviszkų knygų 
turim: cenzūra leidžia kun. 
Miežinio žodynų, nors visi lie- 
tuviszki žodžiai tenais para- 
szyti tom nekeneziamomis lo- 
tyniszkomis raidėmis. Labai 
gali būti, kad neužilgo pradės 
leisti ir kitas lietuviszkas kny
gas. Juk tokia, dūki m sav, 
knygutė „Apie mėszlus“ nė 
biskį nėra prieszingesnė mas
koliui už Miežinio žodynų. 
Taigi luktelkim truputį.

Užbaigsiu szį trumpų savo 
rasztelį pasigerėdamas rude
niu. Kad rudū, tai rudū, ne
lyginant pavasaris! Nė lyja, 
nė szala, nors jau Lapkritys 
baigiasi. Ant kelių, teisybė, 
da purvynų nū pirmiaus yra, 
bet jau ir tie pradeda pra
brinkti, o krasztais pėstiems 
takeliai tarytum muszti. Die
nų szilumos esti 3, kaip kada 
dasiekia net 5 laipsnius, o 
naktimis, kaip dabar, beveik 
niekad nepaszalvena. Tik
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žmogus Jauki, ar ant plikų 
medžių nepradės bumbūrai at
sirasti.

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyta. Apie 
Merkinę (Trakų pa v.) Jaukai 
blogi, smiltėti, pertai ir gy
ventojai pavargę Jei katras 
iszminta, nedasipirkd^mas, sa
vo Jocna dūna, yra laikomas 
už turtingą. Pas ukinįkus 
nėra jokių maszinų, paveiks- 
Jan, kuliamų. Net akselinę 
masziną retai kur gali užeiti. 
Aplinkiniai gyventojai savo 
smiltėtais keliais važinėja vie
nų arkliuku, į jienas pakinky
tu. Triobas pradeda statyti 
su kaminais, szviesias, su di
deliais langais. Bet dar ir 
dūmines gali kaip kur užtikti.

Netik liesas smiltėtas lau
kas yra priežasczia pavargimo 
gyventojų. Daug prie to pri
sideda draskymas laukų į ma
žus sklypelius, žydai cziulben- 
ti gyvą kraują ukinįkų ir mas
koliai, kurie negana ką taip 
jau szvininė naszta guli ant 
sprando lietuvių, nededami 
jiems liūsybės, da ir baisiai 
apsunkina dasipirkimą lauko. 
Kaltas ne mažai ir lietuvių ne
apsukru mas, paeinantys, be 
abejonės, isz jų tamsumo. 
Yra czionais tokia mada, kad 
po tėvo smert‘, o nesykį da 
prie tėvo galvos sūnūs iszsida- 
liną lygiai tarp savęs lauką. 
Tokiu budu isz eilios į eilių 
dalinant4 taip iszsidraskė lau
kai, kad daugumas turi tik po 
lysių. Isz tokio sklypelio, o 
da menkos žemės negali isz- 
misti; da ta žemė, gali sakyti, 
apsunkina gyvenimą, nės ne
deda taip liūsai paszalyje už
darbiauti.

Mergaitės prie dalinimo že
mės nepriguli. Jos gauna 
„p.asogą“, sulyginant su krai- 
czių'mergaiczių Suvalkų rėdy- 
bos, kur ,,pasogos“ skaitosi 
tukstancziai, labai mažą. 
Dabar tenais labai didelėje 
madoje „100 rublių44. Jei 
kas dūda dukteriai daugiaus^ 

per 100 rublių, tai toli nusi- 
szaukia.|

Žydai, kaip sakiau, taip-gi 
nemažai , vargina lietuvius. 
Beveik kiekvienam sodžiuje 
yra po žydą, kursai visados 
dailiai gyvena, o neretai ir nu- 
lobsta dideliai. O kad lobius 
pila nieko neprodukavoda- 
mas, tai suprantama, kad jie 
tik pasisavina lietuvių procę, 
gerdami, kaip blusos, jų krau
jo

Kad patys lietuviai nėra di
deliai apsukrus, parodo ir tas, 
kad amatais beveik jokiais ne
užsiima. Jei rasi, ir tai labai 
retai, kokį siuvėją, kurpių ir 
t. t. Apie prekystę negali 
būti nė kalbos. Da kas ar- 
sziausiai, tūs, kurie bandytų 
sziaip-taip prekiauti, su.,di
džiausiu paniekinimu trakta 
voja, pavesdami visą prekystę 
žydams. Ukinįkai bevelija 
net sviestą pardūti Merkinės 
žydams po 15 kapeikų svarą, 
nė pavežėjus 8 mylias į Drus- 
kinįkėlius pardūti po 25 ka
peikas arba da brangiaus. 
Tik szilūse prirankioję grybų' 
tūli, bet nedaugumas, nugabe
nę į Vilnių sziek tiek pasipel
no. Į tokius žmones, kaip Ma- 
tuliavyczių isz Mardasavo, 
kursai pamaži prekiauja gy
vuliais, veža kiauszinius ir 
sviestą į „Gardziną“ ir t. t. 
žiuri kaimynai su paniekini
mu. Labai nedaugelis giria 
pradedanczius prekiauti.

Apie maskolius ką jau ir 
besznekėti! Merkinėje yra 
assesorius Kasari, didelis gir- 
tūklis. Tas be botago nie
kur neina. Visiems nū jo 
užtenka, o daugiausiai nuken 
ežia kunįgai. Negana ką jį 
turi prilagdyti ir priszerti, 
kaip penimį, da nesykį parei
kalauja, kad kunįgai dūtų ir 
pinįgų. Taip nū Ratniczios 
prabaszcziaus taip sav parei
kalavo 100 rublių, tas pasiūlė 
50 rublių, bet antgalo užnyj- 
kėjo 100. Žinoma, kad ne
gerai daro dūdami szunsnu- 
kiams pinįgus, nės tūm jūs tik 

labjaus iszpaikina. O kąst, 
jie vis kąs. Taip ant Merki
nės prabaszcziaus, kun. Kons
tanto Jagmino užsikrito, buk 
jis laike vienos gudų procesai- 
jos nenusiėmęs kepurės ir da 
užsisukęs į kampą nusiszlapi- 
nęs.

Ir gudai dvarponiai, gal 
but kad ne visi, gerai skriau
džia lietuvius. Paimkim nors 
tokį Kalinskį, gudą, Masalisz- 
kių dvaro savinįką. Katras 
isz aplinkinių neapsipylė per 
jį aszaromis? O bylas visur 
jisai laimi, nės yra gudas ir 
turtingas — du nepergalimi 
czionais talismanai. Tas po
nelis atlupa už kožną gyvulį, 
užbėgusį, kad ir ant gryno jo 
pūdymo, po rublį, nors pats 
gyvulys nebūtų tiek vertas.

Jei dar prie to viso pridė- 
sim blogas įtekmes mokslainių 
(ucziliszczų) ir kariumenės 
(vaisko), tai ar galime norėti, 
kad szie pavargę materijalisz- 
kai žmonelės stovėtų augsztai 
intelektualiszkai. Pusė vy- 
riszkių (lietuvių) moka7 len- 
kiszkai arba maskoliszkai. 
Toki, o labjausiai, kurie tan
kiai trinasi po sudus ir kance
liariją, stengiasi atmesti lietu- 
viszką kalbą. Jei kalba ir 
lietuviszkai, tai turi būtinai į 
mus gražią kalbelę prikaiszio- 
ti tokių paszinų, kaip: „dzie- 
iu, rodzicielka, cierpič newid- 
nasci“ ir t. t. Jei pas ką yra 
svietiszkos knįgelės, tai tik 
lenkiszkos arba gudiszkos. 
Yra tokių, ką žino szį tą apie 
Vytautą, Keistutį, Algirdą ir 
t. t. Bet tas jų žinojimas 
menkas, nės svetimtauezių 
knįgose iszkreveizotas. Da ir 
tokių yra labai'mažai.

O sziaip visūmenė dagirdus 
žodį: „Lietuvą, lietuvis44,
klausia, kokio czion szventojo 
vardas. ...

Yra daug tokių, ką už carą 
galvą guldytų. Taip, vienas 
dagirdęs ką blogai ant caro 
kalbant, koliodąvo, sakyda
mas: „Gal gi jis vertas pas 
Dievų, kad dar ant szios že

mės neszioja karūną. Kara- 
liszkas kraujas negali aiė ant 
aihžino prapūlimo44. Kada
tam paežiam žmogui nedaleis- 
ta buvo pirkti lauko už tai, 
kad jis katalikas, tik tada at
sidarė jo akys. „Už szitu 
padlu rusku — sakė jis: — 
nieko nesaka padariė. . Ciktei 
visa jų bėda, kų jei prasvagia 
ir prasgeria“. Ir taip nevie
nam toliaus prasiveria akys.

O, da tamsiaij/debesiais ap
niaukta ežia lietuvystės pa
dangė. Bet, aeziu Vieszpa- 
ežiui, jau ir ežia per tūs tan
kius debesius prasimusza kur- 
nekur szviesios žvaigždutės: 
pradeda ir czionais atsirasti 
lietuviai, kurie stodami už tė
vynę, žadina savo brolius į 
darbą. Tik luktelki m, o pa- 
matysiių, kad ir netrukus at
gis Lietuva.

V. Stagaras.

— Suvalkų rėdyta. Kaip 
visos Maskolijos padonai, taip 
ir mes susilaukėm (nors ne
laukdami) manifesto.... su 
dovanomis. 29 dieną Lapkri- 
ežio mus naujasis caras Nika
lėjus II apsivedė, su Alicija, 
kuri pereidama į staeziatikys- 
tę priėmė vardą Aleksandros. 
Tai jau kad per jų gobtu ves 
(veseliją) netik jie patys link- 
smįtųsi, bet kad drauge su 
jais szokinėtų isz džiaugsmo 
visi padonai, tapo apgarsytos 
„dovanos44. Teisybę pasa
kius, ne kiek man džiaugsmo 
isz tų „dovanų44, nės visai ne
apdovanojo nė manęs, nė ma
no tėvo, nė brolio, nė dėdės, 
nė tetėno, nieko, o nieko is£ 
mano giminės. Jei kas iszpa- 
žino kiek tas dovanas, tai, bė 
abejonės, vagys ir kiti nesąži- 
niszki žmonės. Per szias ke
lias dienas, nū kada paėjo ži
nia apie manifestą, nesykį asz 
gailauju, dėlko nesumislijau 
apvokti ką: bueziau ir asz 
dastojęs dovanos, kad ir biskį; 
bet už tai karaliszkos. O da
bar — nieko!

Bcrots manifestė pradeda
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dalyti dovanas tarytum nū ge
rų žmonių: nū žemdarbių, ir 
tai prie dvarponių neužmirsz- 
ti nė ukinįkai. Bet kūm ežia 
jūs apdovanoti? Girdėjau 
vieną iszmintingą ukinįką kal
bant: „Ciesorius — sako — 

, tik tūm apdovanoja, ko patsai 
neturi“, kitaip tą patį paša* 
kant, dūda tą, ko dūti nerei
kia. Ar-gi sunku jam pasa
kyti: „ numeskit treczią dalį 
sėdėjimo kaliniūse sėdintiems 
arba prie katargos dirban
tiems? Su žemdarbiais ne 
taip lengva: tegul pasakytų- 
tai lengva pasakyti: „Nu- 
muszti jiems treczią dalį czy 
žės“, bet ką paskui padarys su 
nepriteklium ižde? Bet užsi
manė „apdovanoti“ ir apdova
nojo ukinįkus nors mažmožė- 
liu: numuszė skolinįkams 
valstijos banko. Dovanėlė 
visai maža Lietuvos ūkinį- 
kams, jei atsimįti, kaip ne
daug mus ukinįkų naudojasi 
isz bankų.

Jei vis tik jieszkoti, kur ko
kią materijaliszką mums nau
dą manifestas atneszė, reikia 
pripažįti, kad daug palengvė
jo tiems, kurie už vagimą gi
rios pakliuvę buvo.

Net ir politiszkiejie kaltinį- 
kai, kaip kurie iszpažįs pa
lengvinimą. Gal ir lietuviai, 
už lietuviszkas knįgas pakliu- 
yusiejie, bus paliūsūti. Sako, 
bet asz už tai gal viltis (ran- 
czytis) negaliu, kad M. Ake
lį, už rąstą pas jį lietu viszką 
kalendorių, iszsiųstąjį į Rygą 
ant trijų metų, jau paleido, 
aeziui manifestui, nors Ry
goje tik truputy viražams per 
metus iszbuvo. Pasiteirau
siu, ar gi isztiesų jis yra pa
leistas. • \

Kaip ukinįkai aimanūja su 
pigumu javų, taip žydai neži
no kur dėtis pamisliję apie 
busentį valstijinį degtinės mo
nopolių. Jau nekalbant apie 
szinkorius, kurie prijausdami, 
kad neužilgo neteks savo ska
nios dūnutės, kaip varlę nu
mynę vaikszczioja, ir kiekvie- 

has kitas žydas, užsiminus 
apie minėtąjį monopolių, pra
deda dūsauti. Dar tik užva
kar vienoje krautuvėje pa
klausė žydas akciznįko, ar tie 
sa su tūm monopolium, o 
anam atsakius, kad taip yra, 
žydas susiėmęs krutinę, rodos 
kad jam/ su yla į szirdį butų 
įdūręs, pradėjo dūsauti, ne
klausydamas nė ko nū jo pir- 
kikai reikalauja, Tik tada, 
neprisiszaukdami žydo pirki- 
kai pradėjo skirstytis, kromi- 
nįkas atsipeikėjęs, užganėdinė- 
jo jų reikalavimus.

Kur ežia ne alps žydai - nū 
jų atima kareziamas! Dirbti 
sunkių darbų tingi. Lieka 
beveik tik visiems krautuves 
užsivesti, o ežia jau žydiszkų 
krautuvių ir taip perdaug, kas 
bus, kaip da daugiaus atsiras? 
O krikszczioniszkoS krautuvės 
kaip isz žemės lenda. Sztai 
atsirado krautuvė Panemunė
je. Girdėti, kad ir Szakiūse 
(Naumiesczio pav.) aplinki
niai ukinįkai tariasi susidėję 
įsteigti savo locną krautuvę, 
kaip pernai padarė Senapilės 
ukinįkai, o szįmet* Pilviszkių. 
Sako, kad ant užvedimo to
kios krautuvės Szakiūse jau 
pusėtinai yra pinįgų surinkta. 
Vis tai dailu mums, bet žydus 
sziurpuliai ima. Mato jie, 
kad viskas pamaži isz jų nagų 
sprūsta, na, o į Argentiną jie 
nepageidauja keliaut. Bent 
žydai Suvalkų rėdybos sznai- 
rūja ant Argentinos, Kauno 
rėdybos žydai turbut malo- 
niaus į Argentiną žiuri, nės 
svetimūse laikraszcziūse ran
dame žinias,! kad isz tenais ne 
mažai žydų vyksta į Argentiną, 
kasztu barono Hirszo (žydo).

Dabar atsisukus isz kitos 
pusės, matome, kad lietuviai 
liaujasi snūduriavę. Paim
kim nors tokią Senapilę. Tu
ri ukinįkų krautuvę, lietuvius: 
siuvėją, kepiką (bekorių), 
mėsipįką. Važiotojai („do- 
rožnįkąi“) visi lietuviai. Vie
nas vaikinas nū Pilviszkių jau 
antri metai kaip visur važinė-

K 

ja su bliudais, pardavinėda
mas jūs už pinįgus ir maini- 
kaudamas ant pakulų, nūbru- 
kų, skūdurių ir t. t., kaip se
iliaus tik vieni žydai daryda
vo. Yra viena moteriszkė, 
kuri pasiėmus silkių, adatų, 
skepetaiezių ir t. t. vaikszczio
ja po kaimus, pardavinėdama 
ir mainikaudama. Dailiai isz 
to minta, ir ne vienam žyde
liui nosį nuszlūstė. Matome, 
kad jū tolyn, jū geryn.

„Liosai jau seniai pasibaigė, 
rekrutus iszvežė. Leidžia da
bar namon atsitarnavusius se
nus kareivius. Matyti, kad 
jiems nusibodo tarnauti „tėvy
nei“, t. y. kariumenėje. Eina 
namon su neiszpasakytu 
džiaugsmu. Pirmiaus į Su
valkų rėdybą atsiųsdavo rėk- 
rutus-lietuvius isz Kauno ir 
Vilniaus rėdybos. Dabar pas 
mus grūda aklūsius gudus. 
Lietuvius dabar siunezia į gi
lią Maskoliją, į Finlandiją, 
arba ąnt Kaukazo. Atsiuntė 
dabar naujai pas mus rekru
tus isz Maskolijos.

Užkliudžius kariumenę, da- 
duriu, kad pereitoje seredoje 
(28 Lapkriczio) suszaukė vi
sus senūsius kareivius namon 
paleistūsius („zapasnūsius“), 
nežinia kam. Iszszaukė visus 
pravardėm, įspaudė ant bilieto 
peczvietę su raidėm „T. C.“ ir 
metine skaitline ir liepė eiti Į 
namon. Visi buVx) suszaukti 
ant vienos dienos. \Sak°, kad 
bandė, ar greit galima su 
szaukti „zapasnūsius“.

Oras da vis sziltas: nū 3 iki 
5 laipsnių szilurnos, net per 
naktis buna koki 2—3 szilu- 
mos. Tik anū tarpu apie po
rą dienų paszalveno. Dangus 
ūkais aptvertas, bet lietus ne 
varvena.

J. Vėžys.

— Kaitinėtume, Resiainių 
paviete, kur yra palaidotas 
musų garsus patrijotas Dijo- 
nizas Poszka, ant kurio grabo 
ant kapinių yra ir paminėji
mas su lietuviszku paraszu, 

dabar tapo labai graži medinė 
bažnyczia pastatyta.

— Panevėžio paviete Pas
valyje cholera jau maži naši — 
Keliai dabar tenai' yra labai 
prasti isz purvyno priežasties, 
bet kada kartais naktimis pa- 
szala, tai anas taip didelei 
grubus pasidaro, kad led tik
tai žygūne gali važiūti. Nū 
Vaszkųjki Bauskė rokūjasi 4 
mylios, o paszalus, grubiu ke
liu reikėjo 8 adynas važiūti, 
pertai szale keliif dabar pievos 
ir ganyklos baisiai iszvažinė
tos. Turtingesni to kraszto 
žmonės nū daugel metų pylė 
į arūdus javus, geresnės ant 
javų prekės belaukdami, bet 
anų prekė kas metas vis eina 
žemyn. lTaigi dabar tie tu r* 
tingiejie nustojo jau kulti, nės 
nėra kur javų pilti. Javų ne- 
pardūda vis geresnės prekės 
belaukdami. Ar jie kada jos 
sulauks ar nesulauks, o tūm 
tarpu pelėms ir žiurkėms yra 
daugel darbo ir po svirnus ir 
po daržines, jaujas. Jau bu
vo atsitikimas, ; kad vienas 
„bagoezius“ isz apmaudos, ge
resnės prekės sulaukti nega
lėdamas — pasikorė, dabar 
biednesni jūkiasi, kaj ir kiti 
taip padarys, nės nėra vilties, 
idant javai pabrangtų. Bet 
tiems, kurie pagalvių, taipo- 
jau už žemę dėl iždo nemokė
jo, iszeis gerai, nės naujas ca
ras Nikalojus H dėl skolinįkų 
dovanas padarė, nės per mani
festą ant 53 milijonų rublių 
vieszpatystėje dovanojo. Vasz- 
kūse pana Veronika Zaleskai- 
tė kolionijaliszką kromą uždė
jo. Vaszkų parapijoje dau
gumas žmonių: Dzvanagaly- 
je, Ruczioniūse ir Butniūse 
tifusu karsztiniais sirgo, isz 
kurių keli mirė. Czia tai Įjo
jau ir rauplės vieszpatavo.

— ieludko miestelyje, Vil
niaus rėdyboje, trūksta dakta
ro, pertai gali kam reikia isz 
daktarų tą vietą užimti. Pra- 
nesza apie tai į „Kurjer Codz“
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vietinis aptiekorius p. Zig
mantas Domanskis.

• — Isz Petrapilio daeina ži
nia, kad tenyksztė lietuviszka 
labdaringa draugystė isz žėla 
vos priežasties po mirusio ca 
ro, negali dirbti dabar balių 
ir jaunimų, o pertai ir pinįgų 
menkai teįeina. Nil naujo 
caro Nikalojaus II ir lietuviai 
turi jau per paskutinį mani
festą palengvinimus (?R.). 
Ne tiktai, kad daug skolų 
žmonėms dovanojo, bet ir 
daugel mylistų(?R.) padarė. 
Pagal paskutinio manifesto 
žodžius politiszkų persižengėjų 
daugybė kaltybės bus dova
nota, ir kad jie gali pakaingai 
isz užrubežio į tėvynę grįžti.pir 
miaus su valdžia susineszdami 
ir savo norą iszreikszdami, 
taipojau, kad prižada ant vier- 
nasties naujam carui prisiekti. 
Sziokiu budu, galima tikėtiesi, 
kad musų brolių daugumas, 
politiszkame dalyke persižen 
gūsių, galės į tėvynę pagrįžti. 
Pagal žinovų žodžius,naujas ca
ras bus daugiau liberaliszkas 
ir daugel palengvinimų pada
rys. Anas gerus mierius tu
rėdamas, nėra taip baugus, 
kaip jo* tėvas, priesz publiką 
nesislepia ir apie savę karaulo 
(vartos) nereikalauja. Be jo 
važinėja, kaip ir visų Europos 
žemių karaliai. Dūk jam 
Dieve gerą ir ilgą vieszpata- 
vimą, jeigu anas ką gerą dėl 
musų mislyja, padaryti, jeigu 
mums spaudą ir iszkalas grau
žine! *

» Varlė.

— Kauno rėd., Szaulių pa
vietas. Naujo caro manifestas 
prie daugumo gerų daigtų 
daugel ir blogų padarė. Isz 
kalinių paleisti visoki vagys 
ir pesztukai per naktis po ke
lius ir namus užpuldinėti ir 
„brajiti“ pradėjo ne prascziau 
už tūs vilkus, kurių taipojau 
gaujos atsirado. Persižengė- 
jams nūbodu buvo per daugel 
metų kalinėje sėdėti, taigi da-

bar per ilgas tamsias ir sziltas 
naktis pradėjo net arklius 
vogti. Taipgi dabar Gruzdžio
se policija nutvėrė keturis va
gius su trejata arklių vežime 
važiūjanczius., Lupaiczių 
karczemoje prie plianto (sze 
szejo) taipojau vagis su ark
liais suėmė, o vis daugiausiai 
tokius, kurie pagal manifestą 
paleisti tapo. Latvijoje tai
pojau smarkiai daug anų pa
leista: Jelgavoje 60, Rygoje 
200 vagių. Tie Jelgavoje 
pradėjo plėszti kromus, įsiplė- 
szė į Besthorno knįgyną, isz- 
imdami isz kasos pusantro 
szimto rublių. Bet tūs vėl 
nutvėrė ir į kalinę sukiszo.

Isz laikraszczių ir sziaip ži
nių matyti, kad vagysczių ir 
nuplėszimų skaitlius smarkia 
pasididino, nors politiszki per- 
žengėjai nėra dar iszvalnyti, 
nės reikia dar ministerini ant 
caro vardo dėl iszsiliūsavimo 
maldavimą padūti, o tiktai 
tada mierius dasieks.

— Vilnius. Nors ežia kvie
tiniai miltai per 30 kapeikų 
pigesni ant kožno pūdo tapo, 
bet pyragai turi senovės pre
kę. Gadynė yra taip sunki, 
kad net ukinįkai po kaimus 
ir miestelius gerti nustoja, 
sakydami, kad nėra už ką ger
ti. (Kraj).

— Minsko. Paskalas, buk 
Liepojaus Romnos gelžkelio 
užrundymas į Vilnių isz Mins
ko bus perkeltas, yra neteisin
gas. — Vilniuje pasilieka tik
tai karaliszkų pagiriszkų (po 
leskich) gelžkelių užrundy
mas, kuriame tapo priimti visi 
tie urėdinįkai (katalikai), ku
rie pirmiau iszvaryti buvo. 
(Kur. Codz.).

— Isz P arudomino, Trakų 
pav. Vilniaus rėd. į „Vilens- 
kij Viest“. raszo: Neperei
namoje nū amžių Rudinįkų 
girioje įsiveisė keli būriai vil
kų, ant kurių savo laike vasa
roje ablavos nebuvo, o dabar 
tie vilkai po kaimus blėdis 
daryti pradėjo. Naktimis jie

tenai czielais pulkais valkioja
si, ant kaimų užpūla ir gyvu
lius pjauna. Per tas dienas,
naktį vilkai į Gerolavyczios 
ukinįko avinįką Marijampolio 
viensėdijoje sulindę 10 avių 
iszsmaugė, o Galinių kaime 
miszke 3 karves papjovė. 
Vilkų būriai ir dienomis už- 
pūla, kaipotai: Tarasziszkių 
kaime jie paeziame vidurdie 
nyje isz ukinįko Vaicziaka- 
vyczios kiemo 15 rublių ver
tumo meitėlį nuneszė. Isz 
tikro ežia užeina klausymas, 
kaip reikia savo turtą apginti. 
Bet gaila, kad tiktai nekuria 
ukinįkai turi strielbas, o kad 
ablavą padaryti, tai valdžios 
pagelbos neatbūtinai reikia.

— Vilniaus. 18 Lapkri- 
czio 10 adynoje iszryto goro- 
dovas Vojcechauskis pristatė į 
policiją važnyczią po N 164 
su keturiomis skryniomis ar
batos ir pasakė, kad ant sar
gybos stovėdamas ant Radu- 
nio ulyczios, anas nužvelgė 
ant tavoro, kuri nežinomas žy
das vežė, o numanydamas, kad 
anas kontrabandą veža, veži 
mą sulaukė. Žydas pasakė, 
kad anas vež taboką, o paskui 
atsitraukė. Skrynios su pa- 
raszu „taboka“ prie liudinį- 
kų buvo atplėsztos ir pasiro 
dė, kad anos buvo pilnos ar
batos 2 rublių ant svaro ver
tybės isz Kelszių miestelio 
Gerszovyczios. Isz viso pasi
rodė 553 svarai arbatos be 
bandarolės, svariniūse pake- 
liūse sudėtos. Pirmas Vil
niaus miesto dalies pristovos 
davė telegramą į Landveravą 
pas sztabs-rotmistrą, Kosochi- 
ną, kuris antroje adynoje po 
pietų į Vilnii| pribuvo. Žy
das, kuris tas skrynias vežė, 
ant Vojciechavyczios nurody
mo, buvo sulaikytas. Isz jo 
žodžių suprato, kad anas tar
navo už berną pas Jonelį Rit- 
vą. Tūjaus liepta, buvo Rit 
vos gyvenime padaryti kratą, 
o tie pas jį dar tris tokias 
skrynias rado, o isz viso 665

svarus, o tų skrynių atidary
mas buvo prie Landveravo 
komendanto padarytas. (Vii.
Vest.).

— Isz Szaulių pavieto p. 
Trofimovas į „Pribavlenije“ 
raszo, besidžiaugdamas, kad 
ano kraszto žemaieziai labai 
dabar pradėjo maskolius gū- 
doti, mylėti ir suprasti (mu- 
sėt už Kražių atsitikimą?), 
kad noringai mokinasi man- 
koliszkų dainų, kurių atskam
bę! jam labai malonus yra, 
kad su „pasilencais“ mas
koliais moka sutarti, kad su
prato, kad anūs ne gerai yra 
burliokais vadinti, nės. tai 
yra ruskiai, taip kaip ir vi
si žemaieziai (?)

Isz Petropilės nū caro szer- 
menų per Kauną gelžkelių 
pravažiavo įpėdiniai sosto: 
Bavarijos, Virtembergo, Ne
apolio ir Siamo, kuriūs gu
bernatorius ant gelžkelio sta
cijos sutiko (Prib).

— Isz Darbėnų, Telszių 
pav. raszo, kad yra po svietą 
uždėtos draugystės dėl gyvu
lių prieglobos, bet nevisados 
apie žmonių prieglobą yra 
mislyjama. Sztai sako, labai 
tankiai atsitinka, kad garinė 
maszina sutrina darbinįkui 
ranką ar koją, paversdama aną, 
į kruvinos mėsos szmotą, kurį 
reikia paskui amputavoti (at
pjauti), anas turi paezią ir 
vaikus, kuriūs maitino, bet ar 
tas ponui rupi, kuris sziltame 
kambaryje sėdi, ir džiaugiasi 
isz to, kad gražius grudų vai
sius apturėjo?! Ponui tas 
nieko nerupi, tai p pat kaip ir 
paežiai maszinai, kuri toliau 
sav ūžia, garus ir durnus leis
dama. (Pribav.).

— Latvijoje yra blaivystės 
draugystės. Bet vienas lat
vis „Rig- Rundschau“ lai- 
krasztyje darodo, kad ežia 
blaivystės mieris yra nukreip
tas. Autorius pasakojo, kad 
anam atsitiko būti tokioje 
draugystėje ant baliaus, Vi*
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si ten gėrė arbatą, bet buvo 
girti ant kojų nenustovėdami. 
Blaiviejie tą patėmyję pavadi
no policiją. Kas gi pasirodė? 
Isz imbrikų gėrė ne arbatą, 
bet trankus. Tokia tai yra 
blaivystė nekuriu blaivystės 
draugysczių! Jeigu tai yra 
teisybė, tai reikia gailėtis, kad 
taip gerus isz pradžios mieris 
ant taip blogo iszėjo.

p. Marijos Radžiavycziutės 
apsakymas ,,Dievaitis“ isz- 
verstas tapo ant vokiszkos 
kalbos ir atspaustas. (Kurjer 
Codzienny).

Garsingas inžinierius lietu
vis nū Panevėžio pav. dvarpo
nis Mikolas Kerbedis 22 Lap- 
kriczio, 1894 mete, Varszavoje 
pasimirė, 83 metus turėdamas. 
(Kur. God.).

— Mamuto galva. Lai- 
kraszcziai pranesza, kad per 
du viorstu nū stacijos Seme- 
novka, arti įlomėlio, szulinį 
dėl vandens bekasdami, žmo 
nės mamuto galvą atrado. 
Mamutai buvo tai pirm sviet- 
tvanio didžiausi gyvuliai, ku
rie dabar isznyko. Buvo jie 
ant stabų [slonių] panaszus.

— Petropilėją ant tarptau
tinės vaisių parodos buvo su 
savo vaisiais ir isz jų iszdir- 
bimais daugel ponų isz Lietu
vos, kurie nagradas gavo.
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Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Shamokin Pa. 21 Grū- 

džio. Sustraikavo 800 ang- 
lekasėjų Midvalley angleka- 
syklos isz priežasties sumaži
nimo mokesties. Straikieriai 
daboja visus kelius ir nelei 
džia nė vieno eiti prie darbo. 
Kurie pasiprieszina, gauna į 
kailį.

— Salem, N. J., 21 Grū- 
džio. Pasiutęs szū, bėgioda
mas per dvi adynas po miestą, 
apriejo szeszioliką žmonių, 

septynis arklius ir daugybę 
szunų, iki tapo užmusztas. 
Tarp aprietų žmonių randasi 
keli prakilnus, mokyti ir sze 
szi taip baisiai įkasti, kad rei
kėjo jūs į ligonbuczius nuga
benti.

— Washington, 20 Grū- 
džio. Atvyko keletas kunįgų, 
perdėtinių įvairių tikėjimų ir 
tautų organizacijų [katalikų, 
evangelistų, metodistų, kon- 
gregacijonistų ir kitų] pas Su 
vienytų Valstijų sekretorių 
Greshamą, ir, padavę jam 
daugybę laiszkų, praszymų ir 
resoliucijų, padarytų isz prie
žasties žudymo armėnų ant su
sirinkimų įvairių krikszczio- 
niszkų draugysczių ir susivie- 
nyjimų, praszė, kad Suvie
nytos Valstijos imtų veikmin
gą dalyvumą isztyrime armė
nų skerdynės; kad per savo 
diplomatus, konsulius ir kito
kiais keliais padėtų atgauti 
armėnams po turkų valdžia 
esantiems liūsybę sąžinės, 
ypatingas bei prigimtas tiesas; 
kad iszreiksztų savo pasibjau
rėjimą isz turkų tironystės, 
etc.

Sekretorius Gresham pa
sakė, kad Savase Suv. Valsti
jų konsulas Jewettas isztirs 
skerdynę ir apie ją pranesz 
Suv. Valstijų randui. Kas 
link-gi abelno pagerinimo ar
mėnų padėjimo nieko neatsa
kė.

Baltimore, M d. 1$ G rudžio. 
Užsimezgė nauja, taip vadi
nama, ,,Susquehanna River 
Electric Co.“ Ji nutarė už
tvenkti (užprudyti) upę Sus- 
ųuehanną netoli nūConowingo, 
Md., pastatyti tenai didelį dėl 
elektros darymo namą, o pū- 
lanczio vandens šylą sunaudo
ti, kaip kad yra prie Niaga
ros vandenkriczio, ant pada
vimo elektros į Baltimore, 
Philadelphiją, Wilmingtoną 
ir kitus artimus miestus ir 
miestelius dėl stritkarių, ap- 
szvietimo ir kitų dalykų. 
Kompanijos sąnariai iszsyk

sudėjo $100,000, ir yra viltis, 
kad jos kasa greit daeis į ke 
lis milijonus dol. Tvenkt 
Susųuehanną pradės tūjaus, 
vandeniui nupūlus.

Kompanija tikisi savo dar
bą pabaigti ant 1 Sausio 1896 
metų.

*
Turku padūkimui 

nėra galo.
19 d. szio mėn. raszo ang- 

liszki ir vokiszki laikraszcziai, 
kad turkai užpūlę ant armėnų 
Rugsėjaus mėn. vienus ant 
vietos užmuszė, o kitiems, ku
rie gyvi papūlė į jų rankas, su 
pjūklais nupjaustė sąnarius. 
Kitoms gi aukoms gyvoms isz- 
plėszė vidurius ir akis iszba- 
dė. Vaikai buvo sumesti į 
verdantį aliejų, moteriszkosios 
buvo pirma visaip kamūtos, 
o paskui sudegintos. Turkų 
kareiviai plėszdami ir degin
dami bažnyczias, nužudė bai
siausiu budu 40 kunigų. Tur
kai dabartės, norėdami suma
žinti savo bjaurybes priesz 
svieto akis, siulijo didelius pi- 
nįgus vienam prakilnam ispa
nui, mieste Sasuno gyvenau 
ežiam, kad jis butų kaipo liu- 
dytajas, jog tai, kas buvo gar
sinta kitose vieszpatystėse apie 
jųjų baisybes, dasileistas ant 
armėnų, nėra tiesa.

Laike pjovynės, pagal pra- 
neszimą angliszkos-armėnisz 
kos draugystės, turkai, apart 
daugybės prastų žmonių, su- 
kiszo į kietus kalinius du ar- 
mėniszku arcivyskupu ir vie
ną vyskupą. Vieną arcivys- 
kūpą jau pakorę, o antras su 
vyskupu Hadijin‘o esąs taip
gi ant smerties apsūdytas.

19 d. szio mėn. pranesza 
Cologne Gazette, kad per szias 
dienas turkai vėl buvo užpū
lę ant armėnų, kurių 40 ku
nįgų užmuszė, 25 kaimus į pe
leną apvertė ir 11 iszrubavojo.
Pereitą nedėlią buvo Londone 
didelis masmitingas, ant ku
rio susirinkusiejie iszreiszkė 
didelį pasibjaurėjimą isz tur
kų tironybės. Ant susirinki

mo atsiuntė ant svieto garsus 
^senelis“ Gladstonas laiszkį, 
kuriame, tarp kitų simpatisz- 
kų žodžių, raszo: ,,Baisios ži
nios apie armėnų žudymą at
kreipė viso svieto akis.... 
Jeigu taip isztikro yra, ap- 
szviesto svieto pareiga yra pa
klausti, kaip ilgai durūs to
kios baisybės?.......

C*. •
—   . in—įfr ■ ~ ~ iQHn      ~ -

Isz liitett flim Molt
— Elizabeth 12 d. Grūdžio 

aplankiau lietuvius Eliza- 
betho N. J. Naudodamas isz 
tos progos aplankiau pavie
niai visus brolius, o podraug 
padariau ir kolektą ant nau
dos businezios lietuviszkos 
bažnyczios. Žmonės yra labai 
pasiilgę lietuviszkos bažny
czios, užtai ir darė aukas gau
siai, kiek kas galėjo nū szir- 
dies. Galop suszaukėm mi
tingą, ant katro nutarta, idant 
būti pilnu parapijonu, reikia 
neatbūtinai iszsimokėti 25 dol. 
kožnam. Po to nutarimo, pir
miausia parodė gerą paveikslą, 
[nors mitingas buvo nedidelis] 
iszsimokėdami pilnai po 25 
dol.: 1] Jūzas Lancevyczia 2] 
Dominik. Brozinskas 3] Jur
gis Bagdonas 4] Simanas 
Mack. 5] Povylas Pi k utis, 6] 
Pranas Goberis, 7] Pelicijonas 
Macis, 8] Adomas Babarskis, 
9] Jurgis Goberis, 10] Karo
lius Sabacziunas, 11] Jonas 
Vaicziulis, 12] Jonas Labo- 

Minskas, 13] Jonas Sabacziu
nas. Bravo! visi Elizabetho 
lietuviai privalote sekti tų 
brolių pagirtą paveikslą, nės 
tokiu budu trumpame laike 
sudrutėsite į milžiniszką šylą 
ir jūsų bažnytėlė iszdygs grei
tai, kaip grybas po szilto lie
taus. Nežiūrint ant blogų 
metų ir baisios bedarbės, kuri 
dabartės beveik visur vieszpa- 
tauja, į kasą parapijos įplaukė 
pinįgų trys szimtai dolerių, 
katrūs asz pats nunesziau pa
dėti į rankas Nevarko vysku
po, kur visų pinįgų jau yra 
beveik tūkstantis dėl statymo
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naujos li'etuviszkos bažnyczios. 
Skaitlius lietuviszkų szeimynų 
Elizabethe yra maž-daug 60, 
neskaitant apylinkių, beje: 
Nevark, Jersey City, Central- 
ville, etc., kur bus beveik an
tra 60 szeimynų. Isz ko gali 
kožnas suprasti, kad Eliza
bethe bus drūta parapija ir 
trumpame laike turės savo 
dvąsiszką vadovą, apie ką jau 
vietinis vyskupas seniai rūpi
nasi. Užtai vyrai varykite 
energiszkai pradėtą darbą to 
liaus, žadinkite savo szaltes- 
hiu8 brolius isz to gilaus mie
go, drutinkitės kaip dvasisz- 
kai, taip ir tautiszkai, ko lin
kiu jums nūszirdžiai.

— Trenton. Gryždamas isz 
Elizabeth© atsilankiau Tren- 

•tone, kadangi jau pirmiaus 
girdėjau n d tūlo lietuvio Sze- 
nandoryje, kad koks tenai 
jaunas lietuvis esąs apsūdytas 
.nekaltai ant deszits metų ko- 
’ros turme valstijos N. J. Tas 
jaunikaitis yra 18 metų senas, 
Stanislovas Denis, paeina isz 
Kauno rėdybos, apygardos 
Szaulių, Triszkių parapijos, 
Degynės kaimo. Praeitė jo 
yra tokia: Septembrio mėne
syje szito meto, atvažiavo* į 
Ameriką, bet kaip visiems" ži
noma, tropijęs į laik*f tokios 
bedarbės, priverstas buvo eiti 
isz New Yorko per pėdės 
apostoloyum ir jieszkoti pas 
farmerius sav darbo; tūm lai
ku atsitaikino, kad kokio te
nai farmerio sudegė far- 
ma; farmeris padavė į lai- 
kraszczius: jeigu kas sugautų 
tą žmogystą, katra tą blėdį 
padarė, dūtų jam gerą nagra- 
dą [?]. . Isz tos progos, žino
mas daigtas, pasinaudojo žy
das agentas, kuris grinorių 
protekcija užsiima ir isz to 
dūną valgo. Navatnas daig
tas, jog tie prakeikti siurbėlės 
žydai negana ką tėvynėje mu
sų brolius . skriaudžia, beit ir 
czionai Amerikoje, prie musų 
brolių kabinasi. . Žydas a- 
gentas paėjnfc tą vaikiną, jiesz- 
kantį darbo ant farmų, pri

statė į sūdą, prisiekė tenai, 
kad jis prisipažįsta prie kal- 
czios; vaikinas nieko anglisz- 
kai nesuprasdamas, nežinojo 
ką su jū nori veikti. Sudas 
ilgai nelaukdamas, apkaltino 
tą vaikiną ant deszimts metų 
koros į turmą, o žydas padarė 
isz to „geszaeftą“,.

Taip broliai matome, ką tie 
pasmirdėliai žydai ir czionais 
Amerikoje su musų broliais 
daro. Butų naudingu daigtu, 
kad tą atsitikimą ir kitose lie- 
tuviszkūse laikraszcziūse at
kartotų; mažu kas atsirastų 
Amerikoje isz jo giminių arba 
pažinstamų, kurie galėtų pa 
dūti broliszką pagelbos ranką. 
Adres: Mr. John Doe [tikra 
pravardė Stanislaus Denis" 
Trenton. The state prison of 
N. J.

Taiposgi ir lietu viszkos pa
rapijos, manding, neatsisakys 
paaukauti po kelis centus ant 
to reikalo, nės žinoma, vienam 
butų persunku tą dalyką at
likti, o sujungtomis sylomis 
galėtumėme lengvai tą nekal
tą jaunikaitį iszliūsūti isz to 
pekliszko urvo.

Su gūdone 
Kun. J. Kaulakis.

— Brighton, Mass. IS Gru. 
Godotina Redakcija!

Meldžiu patalpinti szitą ma
no trumpą straipsnį į „Vieny
bę“. , '

Mieli tautiecziai, noriu szią- 
dieh pasidalyti su jumis szita 
linksma naujiena, kad mus 
Dievo apveizda apdovanojo 
mylista. . Panedėlį, 17 d. Grū- 
džio, atsilankė pas mus Wa- 
terburio prabaszczius, gūd. k. 
J. Žebris. Teisybė, jis rado 
mus visus darbais užimtus, bet 
buvo malonus palaukti vaka
ro iki visi nū darbo pagrįžo. 
Jis nuėjo pas airiszių kunįgą 
ir papraszė jo pavelyti bažny 
ežios dėl iszklausymo savo 
žmonelių adventinės spavied- 
dės. Airiszių prabaszcziui 
daleidus, k. J. Žebris pasakė, 
kad visi lietuviai susirinktų į

bažnyczią ant 7 vakare isz 
darbo parėję. ‘ Apie 7 vakare 
susirinko į bažnyczią musų 
brolių maža saujalė, kuriūs k. 
J. Žebris iszklausęs szv. spa- 
viednės, prisakė, kad visi su
sirinktų į vieną vh<^ dėl pa
sikalbėjimo. Mes susirinko
me 16 vyrų. Ant susirinki
mo k. J. ž. pradėjo gražiais 
žodžiais įkalbinėti visiems, 
kad sutvertume draugystę bro- 
liszkos pagelbos. Ant to į- 
neszimo beveik visi pristojo
me ir sutvėrėme Brightone 
pirmą lietuviszką draugystę 
po vardu szv. Jūzapato, vys
kupo muczelnįko. Prie drau
gystės tūjaus prisiraszė 13 są
narių. Ant 12 pasibaigė mi 
tingas. Potam kunįgelis lie
pė visiems eiti ant atilso, o 
rytmetį ant szeszių susirinkti 
į bažnyczią dėl priėmimo 
Szvencziausiojo. Iki 7 viską 
atlikome ir galėjome eiti į 
darbą. Už tas visas malones 
siuneziame mes per ,,Vieny
bę“ Brighton© lietuviai di- 
džiasią padėkavonę gūd. k. J. 
Žebriui, kuris, nesigailėdamas 
kelionės, aprūpino mus dva- 
siszkais dalykais ir sudrutino 
tautiszkai. Jis atvyko mu
mis jieszkodamas, kaipo geras 
piemū savo avelių. Už tai, 
negalėdami jam atlyginti, pra- 
szome nū Vieszpaties Dievo 
ilgo pagyvenimo ir stipros 
sveikatos. Pasiraszau vardan 
visų Brightono lietuvių, nau
jos szv. Jūzapo draugystės se
kretorius

Konstantinas Gediminas.

— Freeland, Pa. Visi gal 
žino, kas musų mieste priesz 
kelis mėnesius atsitiko. Visi 
girdėjo, kad nekurie lenkai, 
negalėdami atimti nū lietuvių 
lietuviszkos bažnyczios, taip 
įnirto, kad atsimetė nū kata- 
likiszkos bažnyczios ir pasida
vė bjauriais atskalūnais. 8 d. 
szio mėn*, kaip jau buvo mi
nėta „Vien.“, tie atskalūnai 
padarė Freelande parodą, pa- 
szventindami savo schizmatisz-

ką bažnyczią. Dabar kiek
vienas pamatė jų bjaurybes, 
iszėjusias isz jų užkietėjusių 
szirdžių tikro tikėjimo daly- 
kūse* Jie parsigabeno neva 
kokį ten arcivysk.upą, kuris 
nėra pagalinus nei kunįgu, 
bet parsidavėlis maskoliszkam 
'sinodui, ir gaudo katalikus 
Amerikoje dėl pravoslaunos 
cerkvės. Tas arcivyskupas 
( !) szvėntino jų bažnyczią su 
atskalūnais — Dembskiu ir 
lenku Racziszėvskiu, isz Chi- 
cagos. Buvo ir tokių kvai
lių, kurie pavelijo savo kūdi
kiams eiti prie to neva arei- 
vyskupo dirmavotis. Jie ma
žu su gera mislia tai darė, isz 
nežinios. Bet tūjaus visi geri 
žmonės pamatė, kūmi tie at
skalūnai dvasiszkiejie yra, ka
da jie valkiojosi po visus kam
pus, akis apsipylę, ir po dum
blus besivoliodami, pliovojo 
priesz Dievą ir visą gerą pa- 
rėdką taip, kad reikėjo ausis 
užsikiszti.

Iszgelbėt Augszcziausis vi
sus Freelando lietuvius ir ki
tus katalikus nū tokių Demb- 
skių ir visokių atskalūnų!

Freelandiszhis,

Susivien. reikaluose, 
gromatnyczia.

J) r. szv. Jurgio Forest City.
Vyrai, keno jus pąsakų 

klausote ir antkeno prisaky
mų žiūrite? Ar gal tų, kurie 
priesz „Susivienyjimą“ varosi? 
Gal klausote tų, kurie užpe- 
reitame numeryje „Vienybės“ 
patalpino, jog jiems rodosi, 
kad vyriausybė neteisingai už
mokėjo mirusiam sąnariui 
„Susiv.“ $150 dolerių? Ne
klausykite jų, vyrueziai, nės 
jie nevelija „Susivienyjimui“ 
labo, o tai ką daro, yra aisz- 
ku, jog dėl pakėlimo vaidų ir 
nesutikimų, ir dėl papikti
nimo brolių dirba.

Klausykite gerinus, vyreliai, 
„Susivienyjimo“ vyriausybės, 
kurią patys aprinkote, o kuri 
ką daro, tai daro apmislijus ir
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viską pagal konstituciją, o 
priesz konstituciją nedaro nie
ko ir dėl „Susivienyjimo“ są 
narių nieko kito, kaip tiktai 
labo geidžia.

Paklauskite gi paežių dele
gatų, kurie buvo ant seimo, at
buvo ten sznekėta, kad nu 
Naujo metų pradėsime mokėti 
poemertinės 150 dolerių? Ne, 
apie tai niekas nesznekėjo ir 
Naujų metų nė vienas ant sei
mo neminavojo, o tiktai visi 
pristojo ant to, kad nu szio- 
laik, tai yra nu szio seimo, po- 
smertinę padidinsime nu 100, 
ant 150 dolerių. Tai ir vis
kas. Ir mes, vyriausybė, kad 
ir norėtume, Mažiaus kaip 150 
dolerių negalime mokėti, nės 
kitaip mirusiojo giminės nū 
mus tų pinįgų per sūdą galėtų 
pareikalauti, o mes tada ant 
ko pasiremsime? Ant konsti
tucijos? Ne, nės konstitucija 
tame dalyke jau tapo permai
nyta ir liepia posmertinės mo
kėti 150 dolerių, o nū kada, - 
nieko nesako. Gal ant seimo 
nutarimų? Ir ne, nės seimas 
ir apie jokius Naujus metus 
neminavojo, tik, kaip sakiau, 
nū szio Jaik t. y. nū seimo 150 
dolerių liepė mokėti.

Dyvai mums, jog tarpu mus 
atsiranda toki sąnariai, kurie 
ir tą mažą būrelį mus „Susi- 
vienyjimo“, o da nori supju
dyti; bet da didesni dyvai, jog 
jus, broliai, tų pjudymų nesu
prantate ir ne „Susivienyjimo“, 
tiktai tų p j ūdytojų klausote.

KunJjJ. Žilinskas.
^Susiv. prezidentas.

Nurims sziūpinys
„Tetulei bus kova vardan Vieszpaties''

Paraszė Jonas A vulis.
(Tąsa.)

Tegul raszytojai tokių peržval
gų niekados neužmirszta, kad 
jų pareiga tiktai papasakoti 
savo skaitytojui, ką raszo kiti 
Lietuvos laikraszcziai, o jau 
nū paties skaitytojo prigulės 
skaityti arba neskaityti, girti 

arba peikti tą arba kitą laik- 
rasztį arba knįgą. Tokie nors 
pavirszutinis apsipažinimas su 
įtura lietuviszkų rasztų be 
abejonės ne vienam skaityto 
j ui pridūtų norą areziaus ap- 
sipažinti su daugumu musų 
laikraszczių ir knįgų ir tokiu 
budu tautiszka idėja greitai 
iszsiplatintų tarpu lietuvių. 
Ir dėl paežių laikraszczių to
kios peržvalgos butų labai 
naudingu dalyku; juk dabar 
beveik kiekviena redakcija 
skundžiasi ir aimanūja, kad 
lietuviai esą labai atszalę dėl 
darbo ant naudos savo tau
tos,; kad mažai esą lietuviszkų 
rasztinįkų, ir kad laikraszcziai 
neturėdami gerų rasztų esą 
priversti spaudinti mažai, kam 
vertus ir t. t.

Bet ar gi gali būti kas leng- 
viaus, kaip parengti tokią 
spaudos peržvalgą, apie kurią 
asz czionai kalbu? Juk visas 
darbas raszytojo ežia gali pa
sibaigti ant to, kad atidžiai 
skaityti visus ateinanezius į 
redakciją lietuviszkus laik- 
raszczius ir paskui prastais žo
džiais be jokios philozophijos, 
ir pergudrių sanprotavimų, 
papasakoti tai, ką perskaitei. 
Suprantamas dalykas, kad at
likimas szito darbo turėtų bū
ti pavestas patiems redakto
riams laikraszczių. Juk re
daktoriai netik be jokių kliu- 
ežių gali gauti visus spaudos 
dalykus, bet jiems ir pats par- 
sigabendinimas laikraszczių 
mažiausia kasztūja, kadangi 
kiekviena redakcija visados 
gali eiti mainais savo laikrasz- 
ežiais su visomis kitomis lie- 
tuviszkomis redakcijomis; 
priegtam dėl tokių rasztų, 
kaip peržvalga tūmi tarpinės 
spaudos labai svarbu, kad jie 
kogreieziausia papultų į laik- 
rasztį, o dėlto jau reikia, kad 
szitokios peržvalgos negulėtų 
po kelias dienas paczto skry
niose ir maiszūse kaip dabar 
labai dažnai atsitaiko su pa
prastais rasztais ir korespon
dencijoms. Tiek apie szitą 

dalyką. Tikiūsi, kad garbin 
giejie redaktoriai musų laik
raszczių ir visi tie musų tėvy
nainiai, nū kurių priguli mu
sų spauda, teiksis atidžiai ap
svarstyti szitą mano nors pa 
virszutinai iszguldytą užma
nymą, o apsvarstę ir iszradę 
jį naudingu, pasistengs jį ir 
iszpildyti; tada be abejonės 
ir mums skaitytojams laik
raszczių atsivers akys ir mes 
visados galėsime turėti pride- 
rinezią nūvoką apie padėjimą 
musų spaudos, o per tai ir 
apie reikalus visos musų tau
tos.

Dabar vėl grįsztu prie ma
no neužbaigtojo klausymo, 
kokis apszvietimas reikalin
giausias musų žmonėms? 
Kaip pamena skaitytojas, ant 
pirmos vietos asz pastaeziau 
tautiszkai politiszką iszgudi- 
nimą žmonių, kadangi nū pri- 
derinezio supratimo padėjimo 
ir reikalų musų tėvynės pri
guli ne turtingumas, arba ap
szvietimas kokios nors vienos 
lūmos, bet pati phiziszka gy
vastis visos musų tautos; be 
priderinezio tautiszkai poli- 
tiszko apszvietimo, mes nega
lėsime apsiginti nū savo kai
mynų, o juk pražuvus paežiai 
tautai, ir rūpestis apie mede- 
giszka jos gerovę arba taptų 
suvisai nereikalinga, arba nors 
turėtų pereiti ant vadovų tos 
tautos, kuri mus prarytų. 
Vienok kaip dėl atskiro žmo
gaus taip ir dėl visos tautos 
dar negana gyvastis užlaikyti, 
bet reikia pasirūpinti, kad szi- 
ta gyvastis taptų laiminga, vi- 
šoko pertekusia, o ne butų 
tikai virtyne vienų vargų ir 
nelaimių, tai yra pasirūpinti 
apie tai, nū ko priguli mede- 
giszka gerovė tautos. Mede- 
giszka gi gerovė žmogaus pri
guli nū mokėjimo: a) įgyti 
(dažniausia iszlupti nū negy
vosios gamtos) turtą, b) pri- 
derineziai padalįti jį tarpu at
skirų žmonių ir c) iszmintin- 
gai jį sunaudoti. Įgijimas 
turto labjausia priguli nū mo

kėjimo apsieiti su y vairiomis 
gamtos pajiegomis, arba kal
bant apie visą dalyką prak- 
tiszkai ir pritaikant* jį prie 
musų tautos, nū tokių dalykų, 
kaip apdirbimas žemės pagal 
reikalavimus mokslo, mokė
jimas apsieiti su laukais, gi
riomis, pievomis, vėju, van
deni mi, gyvuliais, paukszcziais, 
žolėmis, mokėjimas pasiga
minti arba įgyti ir apsieiti su 
maszinomis ir visokiais prak- 
tiszkais įtaisais, iszmokimas 
ir tobulinimas visokių amatų 
ir uždarbių, pirklystės ir t. t. 
Visi szitie dalykai, žinia, rei
kalauja tam tikrų, prastų, ir 
lengai suprantamų rasztų, ir 
parengimas tokių rasztų, tai ir 
yra viena isz svarbiausių už- 
dūczių musų inteligentų. Prie 
szitos progos užtempiu, kad 
pagal mano iszmanymą tokių 
rasztų neprigulėtų spaudinti 
lietuviszkūse laikraszcziūse, 
net ir tokiūse kaip „Ūkinį- 
kas“. Kiekvienas laikraSztis 
turi, taip sakant, tiktai tūm- 
tarpinę vertę, o pertai dauge
lis rasztų, papūlusių į laikrasz- 
tį paprastai greieziaus tampa 
užmirsztais, nei rasztai, kurie 
iszeina atskiroje brosziuroje 
arba knįgoje; ypaeziai dar jei
gu kokis rasztas, praktiszkos 
įturos, iszsiskirsto į daugelį 
numerių laikraszczių (kurie 
pas mus dažnai ir nevisi pa
kliūva į rankas skaitytojo), 
tai kartais ir naudingas ir la
bai gerai iszguldytas dalykas 
tampa suvisai nepatėmytu, ir 
ilgainiui skaitytojui (ypaeziai 
prastesniam) esti sunku atsi
minti ir surasti, kokiame nu
meryje apie ką buvo raszyta. 
Kur kas geriaus sekasi popu- 
liariszkiems rasztams, iszėju- 
siems atskirose brosziurose; 
taip antai bemaž visos bro- 
sziuros p. Nėrio dar ir dabar 
gerai žinomos visoje Lietuvo
je, o tūmi tarpu daugelis to
kių pat, o kartais rasi ir ge
resnių rasztų, bet iszėjusių 
tiktai laikraszcziūse, suvisai 
užmirszta. Taip pat isz prie-
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dų „Ukinįko“ tokios brošiū
ros, kaip „Lietuvos gaspadi- 
nė“ arba „Iszguldymai apie 
ukiszkus augalus“ be abejo
nės negreitai bus užmirsztos 
musų žmonių, o daugelis ir la
bai naudingų rasztų „Ukinį- 
ko%1892 metų prastam skai
tytojui jau ir dabar sunku at
siminti ir surasti. Priegtam 
ir su tautiszkai-politiszku ap- 
szvietimu savo žmonių, mes 
dar tiek daug turėsime darbo,, 
kad ir kelių tokių „Ukinįkų“, 
jeigu jie ir apie nieką dau- 
giaus nei neraszytų, kaip tik
tai apie kulturiszkus ir poli- 
tiszkus musų reikalus, dar ne
pakaktų, kad tikrai prideri n- 
ežiai atlikti szitą darbą. Užtai
gi man suvisai nepatinka, kad 
tas pats „Ukinįkas“, kuris nū 
pradžios szių metų buvo pas
tojęs grynai tautiszkai-poli
tiszku laikraszcziu, vėl jau 
pradeda spaudinti tokius rasz- 
tus (N. 11 „Kaip reikia tvar
to mėszlus taisyti“ ir N 12 
„Apie kopūstus“), kurie butų 
kur kas geriaus tikę dėl „Uki
nįko priedo“. Taipogi butų 
labai naudinga, kad „Ukinį
ko“ redakcija ir tūs paežius 
savo „priedus“ stengtųsi reng
ti taip, kad kiekviename nu
meryje butų arba tiktai vie
nas straipsnis, arba jeigu ir 
keletas, tai vienodos įturos; 
taip antai viename numeryje 
butų tiktai straipsniai apie 
mėszlus, kitame apie sodus, 
tręcziame apie dangų, ketvir
tame apysakos ir t. t. Tokia
me sykyje skaitytojui butų 
kur kas lengviaus surasti, kur 
apie ką buvo raszyta ir pri
ėjus reikalui pasinaudoti isz 
rasztų, o dabar toki priedai, 
kaip N. 5 1893 metų nemen- 
kiaus painioja skaitotoją, nei 
„Ukinįkas“ 1892 metų.

Nelengvas vienok daiktas 
paraszyti tikrai naudingą 
knįgelė praktiszkos įturos; 
ežia anaiptol dar negana pa
imti kokią nors brosziurą sve
timoje kalboje ir iszguldyti ją 
lietuviszkai, jau dėl to vien,

kad tokis vertimas butų gerai 
ir lengvai suprantamas žmo
nėms, reikia kad vertikas ge
rai mokėtų netik paprastą 
žmonių kalbą, bet ir žinotų 
visus ypatingus iszsireiszki- 
mus ir užvadinimus, priguliu- 
ežius prie iszguldomojo daly
ko. Priegtam, nepažįstant 
paežiam praktiszkai to daly
ko, apie kurį nojiraszyti, sun
ku spręsti ir apie pritiklumą 
tų metodų, kuriūs nori patar
ti savo skaitytojams, sunku 
numanyti, ar musų žmonės no
rės ir galės pasinaudoti isz 
musų rasztų ir ar nepasiliks 
szitie rasztai tiktai rasztais 
dilletantų (arba kaip musų 
žmonės sako-studentų). Už
taigi norint kad kokis nors 
praktiszkos įturos rasztas bu
tų tikrai geru ir naudingu, 
reikia ir paežiam parszytojui 
gerai apsipažinti su jo iszgtil
domųjų dalyku ir tai apsipa
žinti netiktai teoretiszkai isz 
knįgų bet kiek galint ir 
praktiszkai ir isztirti padėji
mą szito dalyko netik pas ap- 
szviestesneses tautas, bet ir pas 
paežius lietuvius. Kaip isz- 
mintingi žmonės elgiasi tokiū 
se sykiūse gražiai mums paro
jo nors szis pasielgimas vieno 
iszmintingo latvio, apie kurį 
man teko girdėti nū jo santė- 
vynainių: Szitas latvys užsi
manė iszmokinti savo žmones 
daryti sūrių pagal pagerintū- 
sius buklus. Vienok jis ne
paėmė ir neiszguldė latvisz 
kai kokios nors vokiszkos bro- 
sziuros apie dirbimą sūrių, bet 
pats per du metu tyrinėjo szi- 
tą dalyką geresnėsėse masko- 
liszkose ir vokiszkose suriny- 
ežiose, pats praktiszkai iszmo- 
ko viso dalyko, skaitė tamtik- 
rus rasztus, rinko žinias apie 
tai, kiek kokiame Latvijos rasztų visados turi apsileisti 

praktiku, atsidėjusiu tiktai 
ant vieno dalyko. Raszant

kampe gali būti surenkama
pieno, kokis suris geriausia
tiktų dėl latvių, kiek kasztūtų apie kokį nors praktiszką da- 
jo padarymas ir kokį pelną 
isz jo turėtų Latvijos ūkinį-
kai. Tiktai taip apsipažinęs 
su visu klausymu, jis pradėjo 

raszinėti straipsnius apie dir
bimą sUrių ir raszinėjo nesykį, 
ne du, bet per kelis metus ka
da tiktai atsitaikydavo proga, 
aiszkindamas savo užmanymą 
isz visx| pusių, o kur galėda
mas, tai ir praktiszkai paro
dydamas savo tautiszkiams, 
kaip reikia imtis už darbo. 
Suprantamas dalykas, kad to
kis iszmintingas ir stropus pa
sielgimas negalėjo neatneszti 
apsezių vaisių, balsas tokio 
žmogaus negalėjo pasilikti 
„vox clamantis in deserto“; 
vienas žmogus tiktai savo pa
ties ir tai nedidelėmis pajiego- 
mis sutvėrė ir isztobulino visą 
szaką tautiszkos varstos ir pa
dovanojo savo tautai ne vie
ną deszimtį tukstanezių rub
lių. Taip man rodosi turime 
elgtis ir mes lietuviai, jeigu 
norime kad isz musų rasztų 
butų kokia nors nauda dėl 
musų žmonių; nebūkime vis
ką žinaneziais enciklopedis- 
tais, kadangi nedovanai isz- 
mintingi žmonės sako, kad tas, 
kas tariasi viską žinąs, nieko 
nežinąs. Kiekvienas isz mus 
tegul iszsirenka sav kokią 
nors vieną, kad ir labai siau
rą, bet gerai jam prieinamą ir 
pažįstamą dalelę praktiszko 
mokslo ir iszsirinkęs tegul 
darbūjasi ir tai darbūjasi, ne
skrajodamas nežinomose dau
sose (? R.) netikrų teorijų, bet 
visados stovėdamas ant tvirtos• • * . • . • dirvos prityrimo ir praktisz
kos naudos savo žmonių. 
Taip elgdamosi nevienas, kad 
ir menkai mokintas vyras, ga
li daugiaus atneszti naudos sa
vo tautiszkiams, nei kokis kad 
ir placziai apszviestas ir darb- 
sztus enciklopedistas, kuris 
jeigu kartais ir daug gali pri- 
raszyti, tai nūdugnumu savo 

lyką, kaip antai apie pagerini
mą ukėje, dar negana iszpasa- 
koti skaitytojui, kad tą taip 
reikią daryti, o tą vėl kitaip,

bet reikia dar darodyti jam, 
kad jis isztikrujų gali užves
ti pas savę szitūs pagerinimus 
ir tai užvesti ne „dėl mados“ 
tiktai, bet su nauda dėl savo 
ūkės. Juk ir patys ukinįkai 
neabejoja, kad su maszina 
(kuliamąja, pjaunamąja ir t. 
t.) darbas visados eina spar- 
cziaus nei be maszinos, bet ta
tai ir visa bėda, kad ne kiek
vienas įstengia įsitaisyti reika
lingas maszinas, o kartais ir 
sitaisęs gali netik nieko ne
laimėti, bet net ir pralaimėti.1 
Asz pažinojau vieną, rodosi 
gana iszmintingą ir labai 
darbsztų vokietį, kuris per 
ryaszinas neteko viso savo, ga
na didelio, turto. Atėjęs isz 
Vokietijos ir nusipirkęs musų 
kraszte gana didelį dvarą, tas 
yokietye užsimanė isz sykio 
perdiegti į musų „miszkinį 
krasztą“ visą vokiszką kultū
rą: tūjaus ėmė pirktis visokias 
maszinas ir tai vis gana bran
gias (tūlas gabenosi net isz 
užrubežės), gabenti isz Kauno 
superphosphatą, pirkti bran
gių veislių gyvulius ir t. t. 
Suprantamas dalykas, kad vi
si szitie iszdavimai pareikala
vo daug pinįgų ir musų vo
kiety s pamažu pradėjo lįsti į 
skolas. Tūmi gi tarpu pel
nas isz visų szitų pagerinimų 
ūkės pasirodė kur kas mažes
niu, nei jis buvo tikėjęsi ir ne
galėjo grąžinti visų jo iszda- 
vimų, ir kada truputį vėliaus 
užėjo blogi metai ir javai at
pigo, tai ir musų kulturtrage- 
ris vieną gražią dienelę nete
ko per licitaciją viso savo tdr- 
to ir su tuszcziais kiszeniais 
iszdumė atgal į faterlandą. 
Kad maszina arba ežiai p ko
kis pagerinimas butų naudin
ga, t. y. kad ji nesztų žmogui 
tikrą pelną, reikia kad ji ap
simokėtų iszdavimus ant jos 
•padarytus. Taip antai tegul 
bus ukinįkas perkasi sav ku
liamąją masziną, kuri su par- 
si vežimu ir įsitaisymu kasztū- 
ja jam 600 rublių. Szitie 600 
rublių, jeigu jis butų neiszda-
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vęs ant maszinos, ir atadūtų 
ant palukių, dūtų jam 60 ar
ba net ir 72 rubliu pelno (12$ 
ant metų - paprastas palubys 
musų kraszte). Už kokių 20 
metų maszina suvisai pages ir 
taps niekam neverta — taigi 
per szitūs 20 metų ji turi gra
žinti ukinįkui visus 600 rub
lių, kuriūs jis ant jos padėjo, 
arba kitaip sakant ji turi kas 
mets dilti jam 80 r. 32 kap. 
pelno (skaitant po 12$). Prie 
szitų 80 rublių pridėkime dar 
nors o r., kuriūs kasmet reikės 
atadėti ant taisymo maszinos 
ir tokiu budu randame, kad 
jau tiktai dėl to vieno, kad 
musų ukinįkas Iszeitų nors ant 
lygios su savo maszina, reikia, 
kad kūlimas javų su szita ma
szina kasztiltų kas met mažų 
mažiausia ant 85 rublių 32 
kap. pigiaus, nei kūlimas 
spragilais. Nęvisados vienok 
esti lengva iszrodyti, kokį pel
ną isztikrųjų gali dūti kokia 
nors maszina; taip antai imki
me tą paczią kuliamąją ma- 
sziną; tegul bus mes žinome, 
kad szimtui kapų javų maszi
na iszkulti reikia tiek ir tiek 
darbo dienų, o tas pats darbas 
su spragilais gali būti atlik
tas tiktai per tiek ir tiek die
nų; taigi, žinodami kiek ko
kioje vietoje kasztilja diena 
darbo, mes jau, rodosi, leng
vai galime spręsti, ant kiek 
maszina papigina darbą; o 
vienok tokis apskaitymas pa
prastai bus labai toly m u ml 
tikros teisybės, juk dažniau
sia musų ukinįkai atlieka sa
vo darbus ne ml dienos apmo
kamaisiais „samdinįkais“, bet 
metiniais „bernais“; tai gi isz- 
sikulęs keliomis dienomis ma
szina savo javus musų ukinį
kas gali būti priverstus per 
visą žiemą laikyti savo bernus 
prie labai menko darbo, ir to
kiu budu pelnas ml maszinos 
gali suvisai susimažinti. — 
Kalbant su ukinįkais apie ma- 
szinas, labai butų naudinga 
užminti jiems apie vieną, ge
nai žinomąjį dalyką: kiekvie

na maszina, kad ir brangiau
sia, visados apsimoka, jeigu 
tiktai ji turi gana darbo. Už
tai gi, butų labai naudinga, 
kad musų žmonės, kada galė
dami, stengtųsi taisytis sav 
bendrines maszinas, tai yra 
pirktisi jas sav, susidėdami po 
kelis ukinįkus, ir paskui visi 
naudotųsi isz jų pagal sutar
tį. Rastųsi nemažai ir tokių 
reikalų, ant kurių galėtų susi
dėti i if visas kaimas arba net 
ir keli kaimai; tokiu tai bu
du nesunku butų įsitaisyti sav 
gerus įrankius gaisrui gesinti, 
bendrus malimus, kalves (ku
rių jau ir dabar nemažai mu
sų kraszte), pirtis, (kurios ir 
labai reikalingos mus\į žmo
nėms) pirkinių krautuvės ir 
t. t. Trumpai sakant prak
tiszkai ekonomiszki reikalai 
musų žmonių toki platus ir 
supainioti, kad priderintis jų 
iszguldymas ir užganėdinimas 
dar daug pareikalaus darbo 
nil musų intelligentų.

Na, vyrai ir moterys!
Didžiausias ir puikiausias 

Kabalas, kuris atidengia (sic!) 
žmonėms, ypacz jauniems, vi
so ateinanczio gyvenimo pas
laptis, yra gaunamas pas Jilzą 
Pauksztį už 10 centų ir dar 
su prisiuntimu! Tadgi nau
dokitės, kurie žingeidus esate 
žinoti savo ateitą.

Ji 7*——4B*"1   - -   — - •

, įTJ'lc.inlnk.eLs”-
Pirinftsius metus „Ūki- 

ninkas“ ėjo tokiame pa
vidale, kaip ir kiti laikrasz- 
ežiai, vėliaus pradėjo iszei- 
ti pavidale knįguczių, o 
dabar iszeina dviejūse pavi- 
dalūse: kas mėnesis iszeina 
laikrasztis, kaip po senovei, ir 
da „priedas“.

Dabar ml naujų metų pat
sai „Ūkininkas“ (laikrasztis) 
iszeis jau du sykiu per 
mėnesį.

„Ūkininkas“, su parsiunti
mu į Ameriką, kasztilja ant 
metų tiktai 1 amerikiszką do

lerį arba 4 prus, markias.
Siuncziant pinįgus arba 

laiszkus į ,, Varpo“ bei „Ūki
ninko“ redakciją, reikia szito
kia adresas padėti:

„Varpas”
,, Varpas“ padūda visoke

riopo turinio rasztus prakil
niausiųjų Lietuvos vyrų.

„ Varpas“ leidžiamas tikrai 
gražioje kalboje, o kartas nū 
karto talpina ir straipsnius su 
iszguldymais apie lietuviszką 
kalbą.

„ Varpas“ su prisiuntimu į 
Ameriką ir į kitas svetimas 
žemes, per metus kasztūja 1 
amer. dolerį arba 4 prus, auk
sinus.

Herrn Dr. Bruažis 
Tilsit, Ostpreussen {Germany)

Linksma žinia!
Naujas caras paliėsavo (23 

Grūdžio) visus kražieczius, 
kurie buvo į Siberiją bei 
sziaipjau į kalinius apsūdyti.

Prie to prisidėjo nemažai ir 
popiežiaus protestas.

Tite ir i®s iszgydymas!
Kas serga ant plauczitįSbei 

turi dusulį arba džiova, t/ y. 
kas serga tokiomis, ligomis, 
kurių daktarai negali iszgy- 
dyti, tegul atsiszaukia pas že
miau pasirasziusią: ana minė
tas ligas iszgydb; ji ir dabar 
iszgydė Antaną Sznipkusą, 
kurio daktarai negalėjo iszgy- 
dyti.
Adr.: Anna Szedlak Box 328

Plymouth Co. Pa.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Antano Stanis- 

laviezios. Jis /jau 8 metai 
Amerikoje, o 3 'metai nežino
me, kur yra. Praszau apie jį 
daneszti, kas žino, ant szio ad
reso: Vincas ir Rokas Stanis- 
lavicz ,17 Forbes str.

Amsterdam N. Y.

Balius! puikus Balius!
Per Naujus metuš (1 d. Sausio, 

utarnįke) szv. Kazimiero draugyste 
iszkels Plyinouthe Pa., People 
Theatre didei puikų balių. Balius 
prasidės nu 2 popiet ir tęsis iki po 
12 nakties. Grajis kdgeriausia mu- 
zykė visokius lietuviszkus szokius. 
Taigi maloniai praszome visų bro
lių ir seserų, kaip vietinių, taip ir 
aplinkinių miestų ir miestelių, kad 
per szventų adventą diitų pasilsėti 
savo kojoms, o taip gi ir kiszenių 
netusztintų, ba, atėję ant tokio pui
kaus baliaus, turės gerokai kojales 
pavarginti, o isz linksmybės ir 
džiaugsmo užkaitusias szirdis rei
kalinga bus ir gi szaltu alueziu atvė
sinti.

Maloniai yra užpraszomi visi atsi
lankyti ant to taip iszkilmingo ir 
trukszmingo baliaus.

Tikietas tikt 25 c.
Nfi moteriszkujų nereikalaujama 

nieko.

Szis tas.
Girdime dabar apie karę 

kynų su japonais ir matome 
kad kynai, būdami daugiau 
kaip deszimtį sykių skaitliu- 
gesni, yra jau visai japonų 
suspausti. Japonai yra dėlto 
toki stiprus, kad jie nesitoli- 
no nū europiszkos civilizaci
jos, bet atidarė jai placzius 
vartus, priėmė ją į savo na
mus ir prisisavino. Kynai gi 
elgėsi prieszingai: jie, mylėda
mi ramumą bei pakajų, ir, 
augsztiudami savę priesz ki
tus savo kultūroje ir apszvie- 
time, nenorėjo su kitais, 
ypaczN**HSuropiecziais, jokių 
prietikių turėti, nenorėjo nie
kame jų sekti, jų mokslo vai
siais naudotis — jie muru už
simūrijo nū europiszkos ap- 
szvietos. Jie vadina savę 
iszrinktais Dievo, savo viesz- 
patystę dangiszka vieszpatys- 
te, o jos valdoną bei ciesorių 
dangaus sūnumi, po kurio ko
jomis yra padėta netik visokia 
žemiszka gėrybė, bet paga
liams visi vieszpatystės gyven
tojai yra jo locnastis. Jis 
ant žemės yra antru Dievu, jo 
valiai nieks negali prieszta- 
rauti. Tacziaus, nežiūrint ant
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to viso, tie kynų valdonai bei 
vieszpacziai, kurifis padonie- 
jie už žemiszkus dievus laiko, 
yra labjau suvaržyti visokio 
mis ceremonijomis ir įstatais, 
negu prasti žmonės. Jau 
priesz kelis tukstanczius metų 
(taip kynai sako) kynų szven- 
ti pranaszai, įkvėpti Dievo, 
paraszė knįgas, kuriose yra 
smulkiausi dalykai suraszyti, 
kaip ir kokį Kynų vieszpa- 
ežiai turi gyvenimų vesti. 
Tokiu budu jau per kelis tuk
stanczius metų, Kynų vieszpa- 
ežiai veda vienokį gyvenimą, 
vienokį jie turi būvį ir padė 
jimą. Dėl supratimo apysto- 
vų kiniszkų valdonų gyvenimo 
padedame trumpą apraszymą, 
kaip gyvena dabartinis Kynų 
vieszpats. Dramoje, kuri ry
tose atsilieka, Kynų ciesorius 
yra lab j ausiai tragediszka
figūra. Jis dar visai jaunas, 
^gležnaus J kūno, markatnios, 
melancholiszkos iszžiuros, sėdi 
ipg sugautas savo ruimingame 
palociuje, kaip kokis ypatin
gas pauksztis didelėje klėtko- 
je. Jis ežia visai prastai ap
sirengęs viduryje žibėjimo, 
kuris jį apsiauezia. Jis turi 
didei iszpftsztus kambarius, 
kuriūse gali paorauniai sėdėti 
ant didelės sostakedės. Jis 
turi bažnyczią, kurioje jis 
klupoja ir atlieka visas sun
kias apeigas, kurios yra sura- 
szytos knįgdje Li—ki, ir ku
rias jau per tukstanczius metų 
pildo Kynų ciesoriai. Jis ga
li ramiai vaiksztinėti po pui
kiausius sodus, kuriūse pilna 
giedanezių paukszczių ir aug- 
sztyn metanezių vandenį fon
tanų. Bet jis niekados neisz- 
eina isz ankszto horizonto sa
vo palociaus. Jo akys nema
to kas ore ant svieto dedasi. 
Jis nežino kas tai yra gyve 
nimas, kas yra žmonės,kas yra 
jūrės ir kas didelė žemė. Jis 
nemato milijonų pavaldonų, 
ant kurių vieszpatauja. Jis 
nežino nieko apart to, ką jam 
už gerą pripažindami pasako. 
Jis yra dangaus sūnūs, „o 

dangaus sunui viskas priguli, 
kas yra ant žemės“, sako ky
nų priežodis. Jo ypata yra 
szventa, ir žmonės neprivalo 
savo paveizėjimo jos sutepti. 
Jis yra kietai supaneziotas ap
eigomis, kurias tur pildyti: 
ką jis daro, ką dagyvena, ką 
perleidžia, viskas yra jau isz- 
virszaus parengta. O už jo 
palociaus sienų, darosi visoki 
dalykai, apie kuriūs jis nftvo- 
kos neturi, o pagalinus ant jo 
paties galvos kaba likimas, 
kaipo jūdai pilkas debesys ant 
paukszczio ant medžio szakos 
tupinezio....

Isz to matome, kad Kynų 
ciesorius nors yra apszauktas 
visogalineziu, tacziaus isztik- 
ro yra beveik nieko negalįs, 
vergas prietarų ir visokių se
nobinių nieko neženklinanezių 
apeigų. Jis yra vergas kelių 
prakilnesnių augsztų urėdinį- 
kų, kurie daro vardan jo, kas 
jiems tinka.

Taip tankiai yra ir su Mas- 
kolijos carais.

Pasaulės pabaiga.
Nors pabaiga pasaulės bei 

svieto jau daug sykių buvo 
garsinta, tacziaus dar neatėjo. 
Dabartės-gi, pagal augsztai 
mokyto vyro Ravenstein‘o 
moksliszką iszrokavimą, pa 
saulės bei žmonijos pabaiga 
turi būti 2072 mete,' beje už 
178 metų. Ravenstein iszro- 
kavo, kad per 178 metus tiek 
žmonių ant žemės privis, jog 
jijė negalės jų jokiu budu isz- 
maitinti. Žmonės, neturėda
mi ką valgyti ir badu mirda
mi, pradės viens kitą ėsti, ir 
tokiu budu iki 2072 neliks nei 
vieno. Pagal to mokyto vyro 
rokundą, tada prasidės ant 
žemės toki bausi sunkenybė, 
kada žmonių skaitlius daeis 
iki szeszių milijardų. Dabar- 
gi yra žmonių ant visos žemės 
daugiau kaip vienas milijar
das, tadgi, pagal Ravensteino 
daleidimą, kad tik kas de- 
szimts metų 8 nūszimcziai (pro

centai) priaugtų, tai iki 2072 
metų butų toks skaitlius, kad 
motina žemė niekaip negalėtų 
jo iszmaitinti. Bet nėra ko 
labai bijoti, nės žmonija per 
apszvietimą per tiek metų gali 
žemę taip iszdirbti ir vaisinga 
padaryti, kad ji galės lengviau 
szeszis milijardus iszmaitinti, 
negu dabar vieną.

BAISIAUSI 
žmogžudžiai.

Neseniai badas, meilė ir nū- 
bodą, trys žmonijos kankinto
jai, ginezijosi tarp savęs, kuris 
isz jų daugiau žmonių iszvaro 
isz szio svieto. „Asz“, tarė 
nūpradžių badas, „asz galiu 
žmogų visai lengvai užmusz- 
ti“. „Eet, niekus szneki“ su
riko meile, „argi asz negaliu 
daugiau nuveikti tame daly
ke?! Juk asz kankinu žmo
nes daug labjau, ir, užmusz- 
dama vieną, užmuszu sykiu ir 
antrą, o kartais ir daugiau!“ 
„O asz“, suszuko nūboda, 
„asz kiek žmonių nugalabi
nau! Asz jiems tol daėdu, 
kol jie patys savę nužudo. 
Tokiu budu, asz viena dau
giau žmonių užmusziau, negu 
judu abudu. „Tai netiesa“, 
atkirto badas, „neužmirszkite, 
jog asz pats vienas czielus 
krasztus iszteriojau!“

„Atminkite“, tarė meilė, 
„kiek per manę pakilo karių, 
kuriose tukstaneziai tukstan- 
ežių žmonių savo galvas padė
jo“.

„Bet vis gi asz esmu galin
gesnė už jus“, suriko szaipy
damas! nūboda, „nės jus labai 
tankiai esate tik mano tarnais, 
labai tankiai žmogus alksta ir 
myli dėlto, jog jis nūbodauja 
(dykauja)“. Ant tų žodžių 
badas ir meilė nutylo.

Patarles.
Neiszmintingą isz jūko pa- 

žįsi.
Nė gimė, nė gims, kas dil

dant neims.
Nejieszkok to, ko rasti ne

nori.
Nekask dilbės kitam: pits 

įkrisi.
Nekiszk pirszto tarp durių, 

suspaus.
Nesi kelk su gandrais, su 

varnoms nukrisi.
Nelipk augsztyn, kiti nu

tvers už kojos.
Ne kožna burna putrai srėbti.
Ne laikas szunis lakinti, ka

da vilkas bandoje.
- Nelaimei [atslinkus, vilkis 
praslinksiant.

UMiio iiaiM.
“VIENYBE LIETUVNIKU°.

J. Pali u n as Yonkers |1,oo
J. Krapukaitis Brooklyn,, „2,oo
V. Zaylskas „ „l,oo
K. Birtkus Weelington „2,oo
A. Venckunas WarohousePoint„l,oo 
J. Budrius Chicago „1,00

M. Ambrozevioze Newark „2,oo
J. Gaubia „ „l,oo
J. Szuliauckas Wittville 075o.
J. Jermaszka Reading „2,oo
A. V. Tepliuszis Pittston „2,oo
Dr. Valanozaucko Plymouth „2,oo
J. Katilius Brooklyn „l,oo
V. Trupinaitis Wilkes Barre „l,oo
J. Daukszis „ „l,oo
P. Picket Homestead „1 ,oo
Ku. S. PautieniusMahanoyCity„2,oo

Užsimtt ož Jalll"
J. Vaznelis Dundaf ♦ 1,00

V. Gradeckas Pittaton „1,00

A. Burczikas Carbondale „1,00

L. Szpokavyczia Thomas „1,00

M. Stelmoks Lewiston „1,00

F. Kaszuba Duryea „1,00

A. Rinkevyozia Barre „0,50
F. Venckus Naukegan „1,00

A. Pauliekas Shenandoah „0,50
S. Liszauckas New York „1,00

F. Dragūnas Forest City „1,00

V. Kalinauckas Plymouth „0,50
L. Gibas Plymouth > „0,50
A. Domeika New York „0,25
A. Lenkaitis Waterbury „1,00

J. Kunoa Pittston „1,00

Kun. Radavyczia Baltimore „1,00

A. Abromaitis „ „ „1,00

P. Krusauckas Shoft „0,60
M. Motiejūnas Luzerne „0,50
A. Szemis Baltimore „1,00

S. Kaminskas Wilkes-Barre „1,00

J. F. Mazurkevyczia Duryea „l,oo
A. V. Tepliuszis, Pittston „0,75
P. Picket Homestead „1,00

Kn. S. Pautienia Mahanoy City„l,oo
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Csiro.
Pirmoji žinia.

Caras mirė... Saitas žodis lyg žaibas perkūno 
Perbėgo Rusiją yisą.... Szaltis ein per kūną, 
Szirdis virp, isz akių rieda aszaros per veidą, 
Rankos laikrasztį neb nutur, kojos eit‘ neb leidžia. 
Koks yr‘ jausmas mano kūne, negal apsakyti. 
Klausytus, kas tiktai galėjo vis tai padaryti?
Trumps atsakytus: mirtis caro. Jis gudų tėvas, 
Mes nevaikai. . . . Mylėt‘ tėvus, tai prisakė Dievas. 
Prakeikim‘8, kas savo tėvus perstoj4 mylėti, 
Nelaiminga nors padumoja jų atsižadėti.
Mat lietuviams rusų'caras ar-gi buvo tėvu?
Kad prigimtas atėm4 tiesas, ir tikrųjų tėvų:
Kalbą, būdą liep atmesti, jų nebemylėti, 
Visų atminiu lietuviszkų atsižadėti.
Kas yr‘ teisus, to linkimo negal paklausyti.
Tik bėprocziai ir veidmainiai szitą gal daryti.
Kas atsižad savo tėvų, tam neber nė Dievo;
Tam nemiela yr‘ tėvynė. Tam cars nėr už tėvą?
Rusai, turėdami valią, gal ką nor daryti;
Dėlto kas mylėt tėvynę, — galėt numanyti. . .
Gudų galvos kaip mažesnį galėtų nuplėszti: 
Gudui grieko nėr ir žmogaus gyvybę iszplėszti. 
Juk mylimo caro tarnai, maskoliai tyriausi, 
Buvo tvirtai susitarę padaryt baisiausę 
Dėl jo mirtį ant gelžkelio; tiktai kad nevyko.
Neviens pops,žandars,„naczelnįks“sziam darbe pranyko. 
Juk tai rusai?! O lietuviai to niekad nedaro, 
Dėlko smaug jūs?! Ir nekaltus kaliniūs uždaro?! 
Dėlko mirtis rusų caro man kūną užszaldė, 
Tartum szimt/s perkūnų virszum galvos nusibaldė.
Ar isz gailesczio, ar džiaugsmo szitas manep stoja? 
Negaliu patsai suprasti, tik szirdis - dūmoja.
Kad jaunasis —dabar stojęs, kitaip imt dūmoti, 
Dėl kurio tarnaut4 prisiekėm *), neb dūs mums raudoti. 
Kad tik mums prigimtoj4 kalboj4 leist4 knįgas turėti, 
Tūkart but mums tikru tėvu, kaip galėt4 mylėti.
Meile tikra tėvyniszka ir neveidmaininga, 
Kad tik jo szirdis dėl musų butų pagailinga.

Spalių 22 dienoje 1894 m. Sziauriūse. ' A. Kibir............
*) Prislėgei. Policijos vyrai ėjo į kiekvienus namus, visus vy

rus ir vaikus nu deszimtų metų ginė į bažnyczias dėl padarymo prisiegos, 
sakydami, kurs nebus užraszytu, taps į kalinį pasodintas, o paskui iszgrus- 
tas į Siberiją. Bažnycziose policija stovėjo ir placziomis akimis veizėjo, 
kad kiek vienas kalbėtų žodžius paskui kunįgą, o labjausiai rankų iszkė- 
lęs augsztai du pirsztu sudėtus laikytų.

(Strijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios, 
Per guldė isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Pustelnįkas.
Prie kunįgo rodydamas szaką:
Pustelnįkas tik girioj prietelių gal rasti;
putinai jo paveizde tavę užstebės?

K u n į g a s . Sakyk brolau keno?
?ustelnįkas. Mano prieteliaus.
< u n į g a s . Kaip tai? pagalio to?

.? u s t e 1 n į k a s . Girioj augęs viklumi būti nemokės.
Pasisveikink!
Pakelia szaką:
Vaikai. Užmusztojau, ką darai? ką darai? dėl Dievo! 
Žmogžudį, eik sav szalin, neužmuszk mums tėvo.
Pustelnįkas. A teisybė vaikeliai, matote žmogžudį! 
Bet tas žmogžudis užmusza tik patsai savę. . .
K u n į g a s . Atsimink brolau, kam tasai medis reik alinga ? 
Pustelnįkas. Medis’.-mokytas kunįgas! galvele, galvele! 
Prisiveizėk ir pažink cipriso szakelę;
Tai dalies ženklas, perskirio paminklas gailingas.
Imdamas knįgą:
Skaityk senus dėjus, tai galėsi pažinti,
Kad pas graikomis du medžiai buvo szventinti:
Kas mylėjo ir buvo mylimas savtarpiai, 
Žaliomis mirtomis dabino plaukus gražiai.
Paskui pertraukos:
Jos ranka nulaužta cipriso szakelė
Atmena paskutinį „buk sveika szirdele!“ y-
Priėmiau aną, paslėpiau, lygsziol tarnauja!
Nejautri, geresnė už tūs, kurie neva jautrauja.
Verksmas mano ją nejūkiu, skundas nebodauja;
Viena tik pasiliko isz prietelių daugumo!
Ji žino visas mano szirdelės paslaptis,
Klausk prieteliaus, jeigu nori žinoti tikrumą:
Paliksiu jumis, tegul liekantį iszkalbės.
Prie egliszakos:
Tark ar seniai verkiu mylimos pražuvusios. . .
Tur būti labai seniai, priesz metus senūsius!
Menu, kad ciprisą ėmiau isz jos rankelės,
O toksai buvo mažutis, mažutis lapelis;
Nunesziau toli ir ant smilties pasodinau, %
Ir upe karsztujų mano aszarų laiscziau.
Veizėk, kokia isz lapo szaka didžioji,
Kaip iszbeginiai smulki ir tankioji!
Kada prispaustas busiu skausmo slogcziumi, 
Kad neveizėcziau į rustą dangų, vargszelis!
Kapą mano dengiau tų kasų szaszeliumi.
Su meilingu nusijukiinu:
Ak, tos spalvos buvo mergelės plaukelis,
Kaip to cipriso szakelės!
Nori? parodysiu.
Jieszko ir traukia nū krutinės:
Negaliu atsiegti sagtelės.
Kaskart su didesniu pasistengimu:
Užriszis szvelnas ir minksztas isz kasų mergos, 
Bet kaip tinkants, ant krutinės pasitalpino, 
Apjosė manę paveikslumi aszotinios, 
Praėdė krutinę ir kūne pasiskandino.
Skensta giliau, ir greit iszeis mano gyvybė.
Ak daug keneziu! — nės didelė mano kaltybė!
K u n į g a s . Nusiramink ir priimk žodį linksmybės!
Ak, taip sunkus skausmai gyvenimo kieto,
Už tavo ant žemės kokes norįs kaltybes, 
Priims Dievas į rokundą ant ano svieto!

(Toliaus bus,



628 Vienybe

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą „KRAŽIŲ 
SKERD YNU". Kiek vienas 
lietuvis turintis nors kibirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namfise paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

Ad"“’: A. Ossowski,
296 W. Division str., Chicago Ill.

krlkszto Lietuvos

hikM doma ui Eahii.
N&stebus sumažinimas prekės! 

Peržiūrėjimas Dykai! 
$20.oo stalinis aoreialas litai $5.25.

Mee nupirxome *nt bankrutiszko pardavimo 
1,000 dailių dėžuczių sn sidabriniai* dalgtals tiktai 
už H kaip perkant jis dirbtuvėj. Taipogi ir mes 
dabar sumažiname prekų dėl kožno skaitytojau*, 
saito laikraazczio saitą dėžutę už A5.25 Pamls 
lyk tiktai! Daili didelė aksomu aptraukta dėžutė 
(tiktai dėžutė verta $5) talpinanti savyje sekan- 
czlua žymiai pasidabritue stalavus daigtus: 6 
Peilei, 6 Szakutės, ė Szanksztal, 6 maži Szankaz- 
tukai, Peilis dėl sviesto, Szankaztukaa dėl cnk- 
rlaua ir Žiesta* dėl abrnsnkų. Tas viskas talpina- 
ai toje dėžutėje. Tie sidabriniai dalgiai verti yra 
15 dolerių.

Iszkirpk szitą apgarsinimą ir prlslųsk su savo 
vardu ir pilnu adreseu, o kada aplalkyslm tai tą 
paczią dieną nusiųsime. Oall peržiūrėt ant ex- 
preeao, jeigu patiks tai užmokėk $5 25 o bus tavo. 
O jeigu kas isz skaitytojų szlto lalkraazczlo atsiųs 
$5 25 per money order, tai gaus labai puikią dova
ną, siųsk tdjaus pakol dar yra neiszparddtos.

ATLAS WATCH CO.
Masonic, Temple, CHICAGO, Ill.

Kningos 
pargabentos iez užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar- 

bn 2.00 iki 3.00.
Garbe Diewuj aut aukaztybės ,, ,, ,, >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkoe ,, 75c.
150 Psalm u Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.
Tstoriszkos doadszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menuo Szvvenczlausios Marijos Panos 30c.
Bopulef Motynos Diewo ,, ,, 20c.
^Evangelijos aupuikela apdarais 1.00c.
Gywenlmaj Szwentaju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožuą dal| po „ „ ,, 55c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c. 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
Trumpa senovėj Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls knn. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgntė kurioje apraazyta 
visi dusų prietikiai su lenkaUnd pat 

< 
\ -

Musi^spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis
„■Valtis", 

kurį turėtų pasirūpinti koZnas katali
kas užlaikyti savo namfise.

Ant metų ka^ztuja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia ‘ su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. Į Europą dol.

Du pujktls apraszymaj apie nedorybę 
žydo Ir piktą augynlmą wajku $1,00. 

Eglė, žalczlų kirilienė Ir lazgrlovimas Kauno 
pilies 1362 m , du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 25c. 

ntstorljs gražios Katrukos ir jos visokį
,, „ „ atsitikimai 10c.

Historije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 40c.

Illstorlje Isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajltnae, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. H00* 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Jtiozipas Konliuzewskls, arba kankinimas

Uuljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pusteln|ko — • — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko

,, ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraazymaj tikru atsytlkimu isz

„ ,, czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

,, „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo.

5c. 
40c. 
20c. 
30c. 
10c.

Ziponas bei žlponė 
Žirgas ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kun(galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra" ketnrUį metų pulktdae apdariau 
po |1.25kpinga, visas perkant 4. 

Knįgos postiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, „
Vitoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkoa giesmės — —
Jikaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutėt „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Szaltabuzlus (jiklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklazkom raidėm 
Mužikėlis „ ,, „
Vaikų knlngelė „ „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kunĮgo Mlkolo Miežinio

»»

»»

>»

4.00c.

15C.

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

10c. 
10c. 
40c.

15c.

20c.

15c.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

50c.
30c.
25c.

5c. ir

5c.
15c.
5c.

10c.
20c.
20c.
20c.
10c.

Abėcėle ,,
Knlnga dėl Iszsimokinlmo rokundų 
Knlngadėl Iszilmokiuimo vlsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buvvimą Diewo ,, 
Griesznlnkas priverstas rpetavotis 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkaia su kalba ,,
Prieszauszris „ ,
Kaip (gyti plnįgus ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus

džlosios nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžel, 35c.
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 50c.
Poklile Szventųjų ,, „ II 15c.
Iszgnldlmas metiniu szwenczlu

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ II 40c.
Kas yra grlekas t „ II 15c.
Nekaltybė „ II 20c.
Vartai dangaus „ II 15c.
Pekla, arbi amžinas pragaras 75c.
Arielka yra n&dal; su Iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c. ,
Raktas | dangų „ II 15c.
Didžioji nedėlia „ •» 5c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl II 15c.
Vadovas |dangų „ II 40c.
Prlsigatavojlmas ant smerczlo •I 40c.
Draugija dėl duszlų „ ♦1 5c.
Lletuviszkos miszios ,, II 10c.

KNTINTGOS
ROČKOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Zemaiczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00,
Europos Istorija su žlamlapials ,, 50 et.
Lletuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 1,00 et.
Apieka Diewo „ „ .,, ,, $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 20 et.
Botediawae arba antra dalia Genowfcloa 30 et.

PATENTS
Promptly secured. Trsde-Marks, Copyrights 
nnd Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent is allowed. 3*Jpauo Rook Free.

' H. ■» WILLSON 4t OO.. Attorneys at Law, 
Opp. U. s. Fat. Office. ^WASHINGTON, D.O.

Pas Lietuviszką GRABORIŲ
Rinalda Rinaldinas ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, Pilypo Karejwio 50 et. 
Sumyszymas arba bajme tūry dydeiee akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwlesa Diewo ,, ,, „ „ 65 et.
Titkus Persų Karalius, ,, „ 25 et.
Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
Witasir Korynna hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.
Geriausi ir pigiausi G rabai!

PIRMUTINE
TJŽEIGrJL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

PM Romaną Daukszą,
399 E. Market kampas Meade Str.

Wilkes-Barrė’je, Pa.

Dykai B, ™™ieffor«ns
Atsiųsk ezitą apgarsi

nimą su savo pilnu ad
resai!, o mes atsiųsimo 
tikrą ELGIN DZ1K- 
GORĖLĮ dykai ant 
peržiūrėjimo. Luksz- 
tai 14 prabos aukso 
ir visas materijoląe isz- 
rodo toks kaip tikro 
aukso (Iziegorėlis už 
IJ40. Viduriai tikrai 
Elgin, užtikrinami ant 
20 metų.
atydžiai ant express 
oftlcu ir jeigu mlsllji 
kad geras pirkinys, tai 
užmokėk express agen
tui $9.25 ir oxpresso ka- 
sztus, o (Iziegorėlis bus 
tavo. O jeigu nori dai
lų lenciūgėlį, atsiųsk 
MM:, sykiu su orderiu, 
pacztavale ženkleliais

arba money order, tai mos prisiusime tav isz gero 
materljolo auksu pleitĮtą lenciugėl|, vertą $3.50, 
arba atsiųsk $9.*25 su orderiu, lenciugėl| gausi dy
kai. Antraszas szlokų:

AVritoli Co.
Masonic Temple, CHICAGO ILL.

Peržlurėkk

Arielkų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Dr. J. M. Stupnickis,
Garsus daktaras isz senosios tėvynės Lietuvos, 

Kame uraktikavojo per ilgus metus, 
greitai iszgydo su kugeriausia pa
sekme visokias ligas; vyrų, moterių 
ir vaikų. Apie ką liudyja ir daugy
bė prisiųstų padėkavonės laiszkų.

Gyvenimas ir ofllsas:
28 Cherry Street, 1 lyDlOUtll, L a.
Atsilankymo valandos:

nu 9 ryto iki 3 po plot ir nu 6 iki 9 vakaro,

nnVANAI 11 l>rft,)O3 paauksutas 
UUfnllH! laikrodėlis kiekvienam skaity

tojui hzIo laikraszczio. Isz- 
.jį kirpk szitą apgarsinimą ir 

atsiųsk mums su savo var- 
t' ir Pllmi adressu, o mes

i tav l)riHi'lHl,n0 l'aauksfitą 
Laikrodėli per express'ą 
ant peržiūrėjimo, o apžiu
rėjus, Jeigu palygjBl su 
$25.oo laikrodėliu ir atra
si j( tiek vertu, tai užmo
jus $3.25 gali pasilikt, o 
mes prisiuneziamo savo 
užtikrinimą, jeigu nebūtų 
geras tai iki metų gali būti 

sugrąžjtaH, o jeigu gali tai pardftk jų 6, tai tu gan- 
ei vieną (lOVftlial. Raszyk kftgrelczlausiai nės 
tik per 60 dienų taip pardavinėsiine dėl parodos.

Antraszas

The National M’f’g & Importing Co.,
384 Dearborn Str., CHICAGO, Ill.




