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Plymouth, Pa., 18 i Mil.
Man ding neproszalį butu 

atkreipti atydą savo vien- 
genezių ant to, kad savo 
sunkiai uždirbtą' skatiką ne- 
nesztu į krautuves ir pramo- 
nystės uždėtuves kittauczių, o 
tankiai ir kityierių, bet szelptu 
j ūmi savtautį.

Lietuviszkąs priežodis sako: 
„Marszkiniai artymesni kūno 
negu kailiniai“. Tą pamatą 
privalome prikergti prie kož
no žingsnio, netiktai artimes- 
niain rate szeimyniszkam ir 
prieteliszkam, bet ir rate pla
tesniam — tautiszkam. Ar
timesniais mum yra tėvas, mo- 
tyna, sūnūs, duktė, szvogeris, 
dėdė ir kiekvienas lietuvys 
nežiūrint ant jo politiszkų už
siėmimų — negu — žydas, vo
kietis, airiszis arbaszvedas, tai
gi jam velykime uždarbio, o 
neeikime nūdėmiszkame ne- 
atbolnume apie pasivedimą 
saviszkių pas svetimus. — Vi 
si esame ant tikro ukėsais vie
nos szalies, visi gyvename tarp 
savę sutikmėje, bet pirm visko 
turime pareigą szelpirao savu 
jų, kaip tai matome pas airi 
szius, vokieczius ir szvedus, 
kurie isz priežasties salidar 
nasties (antikinės) ir viens ki
tą szelpimo augsztai pakėlė 
ežia savo vardą ir dasigavo 
gero stovio. Juk lietuviui 
privalo ant szirdies gulėti mei
lė tėvynės, tikėjimo, kalbos, 
turime szventą pareigą dadėti 
rūpestį,, kad lietuviszką gimi
nė atsistotu tvirtai, kad įsi
skverbtu tarpe musų geras 
stovis, ba tiktai tokiu budu 
geriausėi dasisieksime prie už- 
ganėdinimo savo trdszkimų ir 
tautiszkų spyri mųsi.

Nepakaks prie dasiekimo 
savo mierio tiktai vienyjimosi į 
draugystes tikėjimiszkas ir 
tautiszkas, ap vai kszczioj i mo 
tautiszkų atminimų, ale szale 
to nūszirdžio darbavimosi yra 
dar neatbūtinai reikalingi: 
vienybė, sutikimas ir savitar
pinis szelpįmas ir spyrimasis

sugrėbė į savo rankas prekybą 
ir draugiją (gildą), o nekartą 
ir galingom vieszpatystėm su
teikia iszlygas, skolindami 
joms pinįgus. Mokykimės nū 
jų. Nebūkime taip prago- 
biais ir sukeziais, kaip jie tan
kiai kad yra, ale bukime taip 
rūpestingais ir paezėdžiais; 
szelpkime viens kitą, taip 
kaip jie sželpiasi, o ir musų 
rankoje susirinks i k vales ska
tiko, ir tada jau galėsime tap
ti galingais.

Prie szito tiktai daeiti gali- 
nie, jeigu tvirtai laikysimės to 
pamato, kad, ar tai perkant, 
ar pardūdant, visados savisz- 
kiam velysime, o tiktai tada 
eisime pas svetimus, jeigu ne
turėsime lietuviszko prekėjo 
savo sėdyboje arba arti jos. 
Nieks mus nū tos parai gos ne- 
paliūsūja, o ji turi būti dėl 
mus nekaipo tautiszku įstatu. 
Nors mes turėtume ir paszvęs- 
ti kiek laiko ir pailgyt kelią, 
kad nueiti į lietuviszką pre
kystę, tai padarykim tą, ba 
atminkim, kad to reikalauja 
nū mus patriotizmas ir tėvy
nės meilė. Kada visados to
kiu budu žengsime, tai nusi
stebėsi m mes patys, kokia 
trumpam laike isz to bus isz- 
eitė. Pragaisz lietuviszkose 
sėdybose didelių miestų 
krautuvės žydiszkoi, vokisz- 
kos ir kitokios, o ant jų vietų 
stosis krautuvės lietuviszkos, 
ir nustosime būti apgaunamais 
nū svetimų.

Nesidūkime vilioti apgarsi
nimais užvis mažų prekių po 
krautuvės žydiszkas ir kito
kias, ba tai yra klijai, ant ku- 
rilį tiktai muses gaudo.

prie didesnių uždarbių, kad Kiekvienas vertelga, ar lietu
lietuviszkoje rankoje susirink
tu kūnodaugiausei skatiko, ba 
szis yra ant svieto sziądien 
dauggalincziu. Juk ypatingai negali; taipgi nei vienas ver- 
visa Europa, o isz dalies ir 
Amerika vaitoja po vieszpa- 
tavimu lobių, sukrautų ranko
se žydelių Rotschildų, Bleich- 
roederių ir kitų ir žydai nors 
po skaitliu labai maži, vienok

vys ar žydas, ant tavoro už
dirbti turi ir nevienas jį že
miau prekės pirkimo pardūti 

telga nereikalaus užvirsz aug- 
sztos prekės, ba nori pardūti 
daugiau tavoro, nors už ma
žesnę prekę, kadangi didelis 
skaitlius atnesz jam didesnę 
naudą. Ant galo konkuren-
cija yra perdidelė tarp vertel
gų. kad lietuvys galėtu apgau
dinėti saviszkius. Taigi jei
gu žydiszkose krautuvėse par- 
dūda už žemas prekes, tai buk 
užsitikrinęs, kad tavoras nie
kam nevertas ir tu taip dar 
jį perbrangiai pirkai, nors jį 
butum veik už menka ką įgy- 
jęs.

Kiekvienoje žymesnėje lie
tuviszkoje kolionijoje jau nes- 
tokūja lietuviukų krautuvių - 
o nevat ir menkesnių dirbtu
vių, kuriose reikalingus mum 
ta vorus taip pigiai ir taip ge
rus,kaip krautuvėse kittauczių, 
įgyti galime. Taigi pridera 
mum be jokių iszlygų pirkti 
tiktai pas savus. Dėlkogi tu
rime neszti savo pinįgus į vo- 
kiszkas arba žydiszkas krau
tuves ir kareziamas, jeigu 
gausime pas savus? Tokiu budu 
pasielgiant, prisidėsime prie 
praplatinimo lietuviszkos pre
kybos ir pramonystės, ba kada 
lietuviszki vertelgos vartos di
desnes sumas ir reikalaus dau
giau tavorų, tai atsiras ir ska
tikas ant uždėjimo draugijisz- 
kų didelių lietuviszkų krau
tuvių ir dirbtuvių, isz kurių 
tokius jiems reikalingus tavo- 
rus galės partraukti. Per už
dėjimą lietuviszkų dirbtuvių 
ir krautuvių pasididins reika
las rankų ir darbo, o per tai 
daugiau lietuviszkų darbinįkų 
ir ,,klerkų“ reikalausis ir — 
szimtai ir tukstaneziai lietuvių 
turės užsiėmimą. — Turtinges
ni galės dūti didesnius dėjimus 
ant bažnyczios, mokslainės, 
ant atidarymo augsztesnių 
mokslainių, kuriose musų jau- 
nūmenė galėtu mokytis aut 

gerų pabrikantų, vertelgų, ap- 
ginėjų (advokatų) ir daktarų. 
Taip su laiku galėsime pama
tyti lietuviszkose krautuvėse 
visokius ta vorus partrauktus 
isz lietuviszkų dirbtuvių, pa
darytus lietuviszkomis ranko
mis, mokytis mokslainėse lie
tu viszkai ant pabrikantų, ver
telgų ir daktarų — ir tėvy- 
niszkoje kalboje, nereikalau
dami lamdyti savo liežiuvį, 
susikalbėti prekybiszkose 
krautuvėse — pas vaistinįką 
ir apginėję.

Ne yra tai dalykas mažos 
vertės ir paveikslas geriausei 
darodys, kai į) didelius pinįgus 
neszam svetimiem. Paimkim- 
gi reikalavimus vienos szei- 
mynos tiktai per vienus me
tus, o persitikrinsime, kiek pi
li įgų pereina per musų rankas 
ir kiek uždarbio dūdame kit- 
taueziam, į vietą dūti jį savisz- 
kini. Szeimyna susidedanti 
isz tėvų ir [teturiu vaikų isz- 
dūda kasdien, menkai mintant 
75 c. Per mėnesį pasidarys 
$22,50, per metų $270. Skai
tant, kad*vertelgos, pas ku- 
riūs perkame, uždirba ant to 
ant kiekvieno s 
rio 15 centų, tai uždirba ver
telga per metą nū kožnoš szei- 
mynos procentiszkai $40.50. 
Daleidus, kad Amerikoje yra 
50,000 szeimynų, tai apskai
ta n t pagal virszminėtą pa
veikslą, persitikrinam, kad 
lietuviai dūda prekybai 
$2,025,000 ežys to uždarbio. 
Kokia tai didelė skaitlinė — 
ir kaip žymi, jos dalis eina į 
kiszenių kittauczių! Kiek tai 
lietuviszkų vertelgų galėtų už
silaikyti su savo szeimynom? 
ateiti į lobį ir dūti uždarbį 
kitiem lietuviam?

Jeigu-gi neatbūtinai stoka 
lietuviszkos krautuvės priver- 
ežia prie ėjimo į krautuvę žy- 
diszką, vokiszką arba airiszką, 
tai nesikan kinkini vokiszką 
arba angelska, bet vartokime 
lietuviszką kalbą, nevat ir tie 
isz mus, ką moka gerai sveti
mas kalbas. Gūdokime patys

ykio ant dole-

c



294 Vienybe
Szmuilos — Mos- 

kos — Goldsteinai — Kohnai
— Lasariai, o jų vietas užima
— Žvirbliai — Domijonai- 
ežiai — Kubiliai — Racziai - 
Jftdkojai — Varnagiriai ir tt.

Taigi szelpkime lietuviszką 
prekybą ir pramonystę, per
kant tiktai pas aavua!

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Kas 

žin, ar yra kur tiek vagių mu
sų rėdyboje, kaip apie Kalva
riją. Nebereikalo tenais yra 
vagių ,,akademija“ — kalėji
mas, aplinkinių gyventojų 
„szanciais“ vadinamas. Atsė
dėjęs savo terminą, o paskui 
paleistas vagis — ne kožnas 
skubinasi namon, į savo szalį, 
bet didžiuma jų lieka Kalva
rijoje. Ten jie susideda į kil
pelę ir iszvien varo savo ama
tą. Kalvarijos szanciai - tai 
institucija dėl iszplatinimo ir 
|suorganizavojimo vagių. Isz 

krasztų vagys su-

savę, savo tautiszką vertę ir tą musų visi 
musų gražią tėvyniszką kalbą.
Ar galime reikalauti, kad ją 
kiti gftdotu ir rūpintųsi ją isz- 
mokti — nors ant tiek, kiek 
reikalaujasi „bizniuje“ — jei
gu mes lietuviai negftdojam sa
vo tėvyniszką kalbą? Priver
sime ant to per tftlaidų varto
jimą lietuviszkos kalbos krau
tuvėse, kad kiekvienas „busi-1

• ness man“, rūpindamasis už
ganėdinti lietuviszkus „koštu- 
mierius“, lietuviszkus „kler
kas“ laikys, o per tai vėl kiek 
viengenezių apturės darbą ir 
d Ciną.

Ir lietuviszkų vertelgų turiu 
atkreipti atydą ant to, kad ir 
jie. isz tos paezios priežasties 
parsitrauktu tavoms tiktai isz 
tokių didžiųjų krautuvių (ma- 
gazynų), kuriose randasi lie- 
tuviszki „klerkos“ ir lietuvisz- 
ki agentai. Neatbūtinai pri- 
der jiem to reikalauti nft pre
kėj ų, kad jfts priversti apie 
pasirūpinimą lietuviszko paei
tam avimo. Apart iszpildy-
mo tautiszkos pareigos dasi-lvisų 
gaus pagftdonės, ba kiekvie- rinkti į vieną daigtą, o paskui 
n as iszmanus amerikiszkas per kelis mėnesine arba ir me- 
ukėsas gudos lietuvį, apsto- tus gyvendami vienam kalėji- 
jautį apie savo tėvyniszką kai- mo kambaryje, susipažįsta ge
bą ir szelpiantį savo viengentį, rai, taip kad paleistas ant lift- 
Parodysim tada, kad yra sybės jau po pirmam sėdėji- 

_^rnus ežia nemažai ir ant kiek- mui turi pažįstamų vagių vi- 
'"vfeno žingsnio prie mus vis soje rėdyboje. Nugriebus ar- 

daugiau prisidės, kas tiktai klius, jau tokiam vagiui nerei- 
ant musų naudos tegalės iszei- kia užsimąstyti, kur jfts padė
ti. J ti, nės žinomos yra deszimtys

Yra tai tiktai pavirszium rankų, gatavų jfts priimti.
apipiesztos mislys, kurios man Sztai paveikslas. Vieno 
pftlė įgalvą, matant prisigru- turtingo ukinįko . Kalvarijos 
dusias krautuves žydiszkas ir pavieto buvo pavogę net sze- 
kitokias musų broliais lietu- szetą arklių antsyk, na ir tiem 
viais, kurie, nežinant, tankei isz arkliam, dėka Kalvarijos szan- 
neteisingo sanprotavimo ir pa- cių organizavojaneziai spėkai, 
czėdlyvumo nusideda prieszai jau seniai buvo gatava vieta 
salidarnastį (sutikinę) ir per- net Kauno rėdyboje. Gerai, 
žengia tą pamatiszką tautiszką kad nevidonam nepasisekė.
įstatą. Pridera mum atsikra- Ant galo kas ežia per dyvai, 

jei tiek daug vagių vysta — 
juk pati valdžia kone protega- 
voja jfts. Apsudyja lengvai, 
suvis ne taip, kaip sūdytų tą, 
pas kurį rastų kelias lietuvisz- 
kas knįgutes. Ak, beto! asz

Pridera mum atsikra
tyti n ft to — ba nftdėmė tai 
sunki prieszai musų tėvynę, o 
apszviestesni turi pamokyti 
tamsesnius, stovus nepaezė- 
dlyvus. Kada mes taip pasi- 
elgsim, tai pranyks isz tarpo

ir užmirszau, kad tokių visai 
nesudyja, jfts be sūdo žino kur 
nudėti, kaipo politiszkus pra
sikaltėlius. Matydami kad 
valdžia neinalszina kaip rei
kiant vagių, žmonės patys pa
sigavę jfts „pamokina“, o kar
tais visai nft koto numokina. 
Ir vagis suvis nesibijo sūdo, 
jam tiktai rupi, ar pagavę be
vagiant nesulaužys jam kaulų, 
o gal, kas nesu v is retai atsitin
ka, ir į smertį užmuszti. Tik 
ta baimė ir sulaiko truputį va- 
g'8- . |

Žydai pradeda sznekėti, kad 
kitą pavasarį pradės daryti 
geležinkelį nft Alytaus ant 
Kalvarijos. Žinoma, jiems 
butu pelno, o kjur yra pelnas, 
tai nieks taip nesuvfts, kaip 
žydas. Neužilgo, szį pavasa
rį, pradės daryti plentą nu 
Kalvarijos, jei ne klystu, ant 
Kirsnos. Jau rengiasi prie 
darbo. Vilkaviszkyje taip gi 
stato szįftiet daugybę kazer- 
mių. Anais metais, kada pas
tatė kazermas Kalvarijoje, 
buvo pakilęs klausymas, ar ne 
tapo iszvogti pinįgai, nės už 
vieną medinį budinką buvo 
paskaityta net 75,000 rublių, 
o už lazarietą, taip gi medinį, 
net 100,000 r. Bet toliaus vėl 
viskas aptyko: matyti ne kvai
li vogė.

Pabaigoje mėnesio Gegužio 
(gudiszko) važifts per Suval
kų rėdybą Varszavos general
gubernatorius gr. Szuvalovas. 
Jau nft seniai rengiasi, kaip jį 
priimti. 31d. Gegužio (seno
jo stiliaus) tikisi pamatyti gr. 
Szuvalovą Senapilės gimnazi
joje, dėlto įsakyta -mokyti
niams ant tos dienos apsivilkti 
mandieromis.

žio visftse valscziftse raszinėja 
ukinįkų arklius: renka, kurie 
tiktu į abazą. Nft pernai pra
dėjo taip rinkti.

Pavasaris sausas, perdaug 
sausas. Anftm tarpu palyno- 
jo truputį, vienur . daugiaus, 
kitur mažiaus, bet i k valiai 
niekur nepalijo. Dabar nors 
dangus kasdien ūkanotas, bet 
lyti nelyja. Javai blogyn ei
na. Rugiai iszplaykę jau, 
bet smulkus, menki. Vasaro
jus nesudygo, kaip reikia. 
Jei pavymu palytu, vasarojus 
galėtu da būti pusėtinas.

Isz kaimo Laszinių (Gižų 
valscziaus, Vilkaviszkio pav.) 
iszbėgo į Ameriką tėvams ne
žinant jaunas vaikinas. Tė
vas kaip galėdamas stengėsi 
pagauti, bet vaikinui pasisekė 
laimingai iszsprusti isz tėvo 
nagų. Vaikinas buvo geras, 
bet į Ameriką turėjo dėlto 
bėgti, kad tėvas su jftm visai 
terioniszkai apsieidavo. Be 
jokio reikalo taip jį sukapoda
vo su kanezium, kad visas mė
lynas būdavo. Regis giminės 
pasigailėję vaikino davė jam 
pinįgų ant kelio. Matyt, kad 
ir tėvų buna gerų!

Turgus vis kyla. Už kvie- 
ežius moka jau kaip kur, už 
gerus, po 18 auksinų (2 rub. 
70 kap.) už puskartį; net, už 
rugius moka po 15 auksinų, 
kada pirmiaus po 10 auksinų 
nelabai norėjo mokėti.

Javai ant laukų pusėtinai 
sulyg sziol iszrodo. Teisybė, 
rugiai didelei buvo nusiminę, 
bet dabar paly no jus pradeda 
atsigraibstyti. Tik tiek blo
gai, kad mažai palynojo. Jei 
kelias dienas da vėl nepalis, 
tai vėl bus didelis sausumas.

Mokytinius, kurifts, kaip pe
reitą sykį rasziau, szaukė pas 
žandarų virszinįką, tik pa
klausi nė apie L., ką jis su sa
vim turėjo, apie ką kalbėjo, ir 
t. t., ir daugiaus nieko. Da 
žandarų virszinįkas parodė 
lietuviszką knįgutę ,,Genii, 
dėdę“, atimtą, sako nft L.

Nu pusės gudiszkojo Gegu-

Metas gali būti dabar da ir 
szioks ir toks: ir vaisingas ir 
blogas; viskas priguli nft to, 
ar lis, ar ne.

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyba. Alovė 
(Trakų pav.) pas aplinkinius 
yra nuszaukta kaipo bloga, už 
tai kad tenais tankiai muszasi
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ir girtilkliauja. Bet per Pa- 
Jurginių atlaidus dailiai apsi
ėjo: niekas nesimuszė, net kar
ėdama tuszczia buvo. Bažny
čioje ražanczių giedojo lietu- 
viszkai, bet kunįgas per sumų 
giesmes giedojo ir pamokslų 
sakė lenkiszkai. Pas žmones 
lietuviszkų maldaknygių buvo 
mažai, daugiausei vis lenkisz- 
kos. Alovės parapijoje yra 
daug ponų ir szlėktų, kurie 
didelei neapkenczia lietuvisz- 
kos kalbos. Alovė beveik nė 
ne miestelis: medinė bažny- 
czia, kanceliarija, moksliny- 
ežia, kareziama, dvaras - tai ir 
visa Alovė.

— Trakų paviete dvarpo
niai didelei bankrutijasi, vie
ni patys pardūda savo dvarus, 

• kitų dvarai yra ant licitacijos 
iszstatyti. Jei katras nepar- 
dūda savo dvaro, tai nors 
arendavoja. Naudojasi isz to 
žmonės ir kiek galėdami per- 
kk žemę. Kur neįstengia nu
pirkti vienas, ten sudarę drau
gystę? visi iszvien nuperka 
dv/Arų. Tokiu budu beregint 
vjetoje dvaro atsiranda naujas 
bdžius. Nekartų prie tokių 

pirkimų ponai apsuka neisz- 
mananezius žmones, bet vienų 
nelaimė esti pamokinimu ki
tiems. Lenkams-bajorams ir 
abelnai lenkiszkai kalban
tiems uždrausta pirkti žemę, 
dėlto perka vis lietuviai. 
Maskoliai sulyg sziolei da ne
perka tenais laukų; labai ge
rai, kad žemė patenka vis į 
lietuvių rankas.

— Resiainių paviete, Szila
vos parakvijoje Žaiginiūse p. 
Zabela pardavė miszkų už 
8,000 rublių; o Pagrižave, Ti- 
tavėnų parakvijoje p. Reime- 
ris už 12,000 rublių. Tų 
miszkų supirko tris žydai pre- 
kėjai: isz Resiainių, Kambe- 
ris, o isz Eiriogalos, Kamie- 
nieckis ir Janovskis. Tie pre- 
kėjai žiemos laike isz tų misz
kų medžius į pa-Dubisį suve
žę, pavasario tvanų laike anūs

vo iszrinkimo atsisakytu, szio- 
kiu budu savo szlovę ir p. Ra- 
tauto vietų gelbėdamas. Ant 
ko pasibaigs, nežinoma.

Augszcziau minėtame 
pasžkviliuje paminėta yra, 
kad Žemaicziūse ant Ventos 
upės kraszto, kur Kurszėnai 
yra, toki pat papirkimo per
žengimai atsirado, kaip ir ant 
Sekvanofj kraszto Paryžiuje, 
Prancūzijoje. Per tų paszkvilį 
kūdaugiausei pp. Jokubaus- 
kis ir Ratautas nukentėjo. 
Apie paszkvilio autorių nėra 
žinios.

3 Gegužio Szauliai baisiai

po vienam pavandeniu žemyn 
paleido, prie Dubisos į Nia 
munų po Seradžiumi {tekėji
mo skersai lenciūgus užtrauk
dami, dėl tų medžių tolesnio 
sulaikymo. Prekėjų mieriu- 
mi buvo jau ant Niamuno isz 
tų raustų ir medžių silius su- 
riszus toliau Niainunu į Pru
sus leisti. Bet raustai žemyn 
eidami netiktai spustų ir liep
tų daugumų sugriovė isz ko 
nemažai procesų iszėjo, bet 
dideliame skaitliuje po Sera
džiumi susirėmę lenciūgus nu
traukus daugumų palaidų me
džių Niamuno pavandeniu pa
leido, kas daugel iszkados pa
darė. Led tiktai suspėta to-

a.

, — Kurszėnfae, Szaulių pa-
i viete, gaspadoriszkasis bankas 

atsiranda, kur urėdnįkai isz 
turtingesnių ponų per sųna- 
rius renkami yra. Kaipo 
kandidatai antbankierių stoja: 
ponas Križanauckae isz Rau
dėnų parapijos ir p. Joku- 
bauskas isz Kietunų, Kurszė- 
nų par. Žmonės kalba, buk 
p. Ratautas, banko sekretorius, 
4 Balandžio (23 Vasario) sky- 
rymo laike žmones arielka už 
pono J. pinįgus su girdęs, anų 
praszė idant ant pono J. savo 
balsus padūtu. Ir isztikro 
ponas J. pergalėjo, iszskirtas 
būdamas. Užmėtinėjo taipo 
jau, kad ir antras kandidatas 
to pat budo mėgino. Gana 
to, kad tie, kurie tų reikalų 
gerai žinojo lenkiszkomis eilė
mis paszkvilių paraszė į visas 
puses anų per pacztų siuntinė
dami. Isz to reikalo pagar
sinimo ne tiktai jūkai, bet ir 
barnis isz sųnarių^pusės paki
lo. Kūlabjausei visi ant p. 
Ratauto supyko, kad anas 
kaipo pono J. szalinįkas su 
arielka sųnarius perkalbinėjo. 
Dabar sųnariai supykę sekre
torių ponų R. nori isz u rėdys- 
tės iszmesti, o ponas J. yra 
kreivame padėjime, nės p. 
Ratautas isz jo priežasties vie
tos gali netekti. Kiti ponui 
J. rodavoja, idant anas isz sa-

dėjus. Szauliūse labai tan
kiai gaisrai atsitinka. <

Kunįgas Valanczauskis isz 
Kauno į Jelgavų, kaipo mo-.. 
kytinių kapelijonas nuvažiavo, 
kur ant mokytinių egzaminų 
stos.

Jau nū Gegužio pusės pra
dėjus ir pirmiaus, maudytis 
pradėta, nės kaitra sulyg dvi- 
deszimtis suvirszum laipsnių 
pagal Reomiuro daeina. Lie
taus vis nėra, kurio gaspado- 
riai baisiai laukia, nės iszdy- 
gęs vasaroj as džiūsta. Žiemi
niai javai isz po žiemos gra
žiai iszėjo, bet visgi lietaus 
reikia.

— Vevirzėnai. Telszių ir 
Raseinių pavietūse pagal Prū
sų rubežių ml vyresnybės bu- 

je kariumenės apicieriai - po- 
tografai isztirti augsztesniasias 
vietas ir pastatyti ten karisz- 
kus ženklus. Tas darbas Ve- 
viržėnų parapijoje, kuri siekia 
rubežių, pateko topografui 
Belskiui. Isz eilios iszpūlė 
jam atvažiūti į Mižgirių so
džiaus laukus pastatyti mina- 
votus kariszkus ženklus. Rei-, 
kėjo važiūti į tūs laukus per 
gaspadoriaus Mižgirio kiemų. 
Kad kožnų kartų pervažiūda- 
mas ponelis Belskis palikdavo 
neužkeltus vartus ir subėgu
sios kiaulės iszkniso Mižgiriui 

daržus, tai vienų kartų Mižgi- 
rienė užbėgusi už akių Bels- 

; kiui pradėjo balsei iszmėtinė- 
ti, kad daugiaus nepaliktu ne- 
užkeltų vartų. Žinoma toks 
perspėjimas prastos moterisz- 
kės nepatiko ponui Belskiui ir 
atsigrįžęs jai tarė: ,,kų asz es- 
m u kaltas, kad manę czion vy
resnybė si u n ežia“, „gerai, at
sakė Mižgirienė, tavę ciesorius 
siunezia, ale tu buk dorus 
žmogus, tu man nedaryk blė- 
dies“. Iszgirdęs Belskis mi- 
navojimų ciesoriaus tūjaus 
kaip žandaras ir prisikabino 
prie kiapurės. ,,Kų tu cieso
rių keiki, gerai, tai veltu ne
nueis“, ir pradėjo grųsįti di
džiu atsakymu priesz vyresny
bę. Mižgiris biskį nusiminęs 
.isz baimės, kad ne įkisztu jo 
(moterį kalėti,pamislyjo sav, kų 
su tū biesu maskolių prasidė
si, geri aus susitaikyti ir su 
gerumu pradėjo praszyti Bels- 
kio, kad nesikabintu prie jo 
moteries, kuri nieko pikto ant 
ciesoriaus nesznekėjusi, tiktai 
jis pats, niekūmet lietuviszkos 
kalbos negirdėjęs, nesupratęs 
kų ana sznekėjo. Gal Belskis 
ir nebuvo isz tų piktųjų mas
kolių, kad davėsi veikei per
kalbėti ir priimti santalkas. 
Netrukus buvo {vadintas į 
triobų, kur ant stalo tūjaus 
pasirodė degtinės butelki, 

t. Gerai iszvaiszinę persisky
rė kaip su tikru prieteliumi. 
Rodos kad viskas buvo už
baigta kaip akmū į vandenį į- 
mestas. Vienok garsas per
si neszė per visų Mižgirių so-

drei iszeisiant už iszkeikimų 
ciesoriaus ir apicieriaus, isz 
czion pasklido kalba po visur 
dar su didesniais iszpūszimais. 
Dagirdo apie tų ir Alsėnų 
žandaras Kaczenka, kuriam to 
tiktai reikėjo, kad sziek tiek 
nū žmogaus pasipelnyti. Žan
darams toki 
tai rugpjūtis, 
sėnų žandaras 
Mižgirio.

atsitikimai yra 
Ir neužilgo Al
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„Nu ka Mižgiri, tarė žanda

ras, tavo žonka iszkeikė cie
sorių, gin, tas bus negerai“. 
„Juk asz pasižadi jau, atsakė 
Mižgiris, ir ųegtinės butėlką 
iszgėrėm ant santalkų, ką tu 
nū manęs daugiaus nori“. 
„Gerai pasigadijai, ale dar su 
manimi nepasigadijai, iszkeik- 
ti ciesorių yra kriminaliszkas 
daigtas, nu jei dūsi 50 r. tai 
užtylėsiu“. „Isz kur asz tiek 
daug gausiu kalbėjo Mižgiris, 
blogi metai, viskas pigu, tu
riu tiktai 9 rublius, kurii^s dėl 
szvento tykumo galiu atidūti“. 
Pamislyjo žandaras, butu per- 
mažai, ale žmogus gal ir isz- 
tikro daugiaus neturi, o antra 
persitikrino, kad Mižgirienė 
nėkokios kaltybės nedasileido, 
prabylo: „nu Mižgiri, j jei bus 
dar degtinės, tai užteks ir vis
kas su manimi bus užbaigta“. 
Kilo vėl vaiszės kaip su Bels 
kiu, kurios tempėsi iki pus- 
nakties, paskui girtas, kaip 
rąstas, iszvažiavo.

Veviržėnų urėdnįkas dagir- 
dęs apie susibarimą Mižgirie- 
nės su Belskiu neatvažiavo 
prie Mižgirio pasipelnyti kaip 
žandaras Kaczenka, ale tūjaus 
davė donosą prie asesoriaus, 
szis prie spraunįko ir taip da- 
ėjo iki gubernatoriui kurs isz- 
tirti tą dalyka siuntė draugą 
prokurorą. Szis atvažiavęs į 
Veviržėnų valstį pavadino isz 
Garždų žandarų pulkaunįką ir 
tyrinėjo tą atsitikimą. Gali
me suprasti kaip turėjo virpė
ti pakinkiai Kaczenkos isz 
baimės, kad nebutu iszdlitas, 
jog priėmė nū Mižgirio 9 rub
lius ir užtylėjo ir dėlto kaip 
pirmiaus jį Mižgiris vaiszino, 
taip dabar Kaczenka jį dvigu
bai genaus vaiszina, sugrąžin
damas 9 rublius, bile tiktai 
neiszdūtu. Musų žmogus ne
norėdamas palikti artymo be 
kąsnelio dūnos, nors galėjo tą 
padaryti, neiszdavė vienok 
žandaro, o parodė tyrinėto
jams, kad jo pati tiktai api- 
cierį subarė už paliktus neuž 
keltus vartus, o ciesoriaus nei 

minavoti, neminavojo. Tokiu 
bud u tyrinėtojai Mižgirienės 
nepakaltino, vienok žandarą 
Kaczenką pasodino ant 6 sau- 
vaiczių po aresztu, už nedane- 
szimą apie atsitikimą, nės kož- 
nas žandaras turi nors mažiau- 
sį daigtą daneszti savo vyres- 
niamjam. Neužilgo Garždų 
žandarų vachmistras Putris 
praūstė viską ir nuvažiavęs 
pas Mižgirį pasakė jam, kad 
viskas jau yra užbaigta, ale 
jis norįs žinoti, kaip tikrai kas 
buvo. Mižgiris dabar jam 
iszpasakojo viską be kokios 
baimės, nės jo moteris buvo 
pasimirus, papasakojo apie 
vaiszias, kurias iszkėlė dėl 
Belskio ir dėl Kaczenkos ir 
jog tas paskutinis priėmė nū 
jo 9 rublius. Putris, būda
mas žmogžudžiu netiktai sziaip 
mu8i| žmonių, bet ir savųjįį že
mesniųjų žandarų, užvedė nau
ją provą, kurioje viskas buvo 
aiszkiai isztirta. Ant praszymo 
Kaczenkos jau dabar Mižgiris 
buvo kuręzias, ir praslinkus 
dviem sanvaitėm suaresztavotą 
Kaczenką draugystėje kitų 
dviejų žandarų iszgabeno į 
Vilnių ant sūdo. Nėra žinios 
kaip tapo nusūdytas. Pasis- 
tebėtinas daigtas kad savas sa
vam kirto į akį.

— Garždai. Gavėnioje 
pribuvo į Garždus naujas urė
dnįkas, kurio nū ilgo laiko 
ežia su visu nebuvo, tiktai nū 
praėjusių metų kas žin dėl ko
kios priežasties įtaisė urėdnį- 
ką. Tas naujas urėdnįkas, 
norėdamas pasirodyti isztiki- 
mu maskolberniu - arba, tik- 
riaus sakant, prisilaižyti vyres
nybei, pradėjo didžei visur 
sznipinėti, jieszkodamas la- 
bjausei lietuviszkų knįgų, lai- 
kraszczių ir kalendorių, pa- 
gabaus už prirodymą dietų- 
viszko kalendoriaus siuloja po 
rublį. Antroje dienoje Vely
kų padarė miestelyje dvi kra
tas pas Pareigį ir pas Szliraą, 
iszgąsdydamas vienkart visus 
miestelio gyventojus, nės per- 
sineszė garsas, kad visą mies

telį kratys, ale maž daug nie
ko neradęs, kaip tikėjosi, lio
vėsi tolesnei kratyti. Pas Pa
reigį rado praėjusių ir szių 
metų lietuviszkų kalendorių, 
o pas Szlimą keletą senų mal 
daknįgių, paliktų nū ateinan- 
ežių mergelių szventomis die
nomis į gaspadą.

Isztyrė, kad donosą davė 
urėdnįkui valkata tepliorius 
Pocevyczius, kurs giltinė žino 
isz kokios versmės pribuvo ru
denyje į Garždus ir ežia drau
gystėje žandarų ir urėdnįko 
perpijokavo per visą žiemą, 
apgaudinėdamas žmones. Par
sivežtus isz Audrijavos bažny- 
ežios abrozus dėl atnaujinimo 
pragėrė už keletą butelkų deg
tinės žydui Berkiui, nū kitų 
pažiezino pinįgų, o neatidavė, 
nū kitų dar iszaugszto priėmė 
ant rankos pinįgus už darbą, 
o darbą neatliko, matyti isz 
to, koks yra apgavikas. Ge
rai nndūda kataliką ir priete- 
lių, eina į bažnyczią buk pa
simelsti, o tikrai dėl to kad 
turėtu ką daneszti urėdnįkui 
ir žandarams. Pasakoja buk 
seniau tarnavęs prie policijos, 
o dabar esąs paslėptiniu mas
kolių bernu. Isz Garždų per
sikėlė į Palangą. Praneszu 
tą žinia skaitytojams, kad bu
tu atsargus, labjausei klebonai, 
kad ne įsidūtu su tokiu vilku 
avies kailyje.

Ak y žada

— Its z Latvijos. Nū Lan- 
dones (Vidžemėje) į „Dienos 
Lapą“ raszo, kad nedėlioję 5 
Gegužio su laivu per Aivekstį 
upę besikeliant, laivas apvirto 
ir visi žmonės, kurie ten vidu
ryje buvo, į vandenį įkrito. 
Vienūlika moteriszkių pas
kendo, o viena, kuri iszgelbė- 
ta tapo, po kelių dienų pasimi
rė. i

Kuržemės hipotekos bankas 
Jelgavoje mažko nebankruta- 
voja. Pirm poros metų vie- 

J nas urėdnįkas tą banką apvo
gęs ant keliolika tukstanezių į 
užrubežį iszbėgo, prie to dar

ne nū visų skolinįkų, kurie sa
vo namus Jaun-Jelgavoje (Ja- 
kobsztadte) užstatė, atsakau- 
ežius .pinįgus atimti galėjo. 
Bet Jelgavos kredito Bankas 
nori aną paturėti, ir per tai 
iszlikti galės.

Tarp Kuldįgos ir Ventspi- 
lės Ventos upe garlaivis „Ar- 
nimas“ dabar eina. Anas per 
panedėlius, seredas ir pėtny- 
ežias eina nū Kuldįgos, o utar- 
nįkais, ketvergais ir subatomis 
nū Ventspilės (Tehvvija).

—’ Isz DoMes pavieto į 
„Rig. Rundschau raszo kad 
13 Gegužio per pietus, Virca- 
vos karaliszkpje girioje, misz- 
kasargio Parupo atskiryje 
miszko, gaisras prasidėjo. 
Nors dėl gesinimo greitai pa- 
gelba buvo dūta, bet ugnis 
baisiai greit platinosi. Kas 
to gaisro priežasezia buvo dar 
nežinoma. Raiti vyrai po gy
venimus jodinėjo prie gaisro 
gesinimo žmones telkdami. 
Isz visų pusių vyrai su lope
tomis ir kirviais ant gaisro 
skubinoji.

44.

— Baltmario padangė, 26 
Gegužio, 95 m.

Noris senei jau rasziau, bet 
nieko tokio ypatingo negaliu 
sziame žygyje praneszti, nės 
laikas toks dabar yra, kad nei 
jokių naujienų nėra; o kad 
kito nieko nėra paraszyti, tai 
paraszysiu noris kasdieninius 
atsitikimus. Pirm visko pra
dėsiu nū oro, koks ant musų 
padangės dabar yra. Jau nū 
pat Velykų prasidėjo būti 
sziltas ir sausas ir, jū^. tolyn 
pavasaris ėjo, jū sziltyn ir sau
sy n, taip, jog dabar nėra nei 
pusės Gegužio mėnesio, o jau 
gan greit daugiaus kaip pusė 
visokių žiedų ir kvietkų per
žydėjo. Ateina isz visų szalių 
žinios, jog ukinįkams su viso
kiais augalais nelabai gerai 
klojasi, žieminiai rugiai reti ir 
nelabai auga, vasaroj as, kat
ras jau pasėtas, nenor nėmaž 
dygti, pievose žolė nei biskio
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neauga, žodžiu, jei taip ilgai 
bus, tai yra jei ilgai lietaus 
nebus, tai žemdarbiams nela
bai gerai rodysis. Apie lietu- 
viszkus dalykus maž sziame 
žygyje galiu pasakyti žinių; 
kaukintinis musų už lietuvisz
kus rasztus dar tesėdi kalėji
me; jau dabartės eina asztun- 
tas menti; bet nieko nti jo ne
girdėti, sėdi pats vienas, kaipo 
politikiszkai prasikaltęs ir nei 
vienam prie jo, nei broliui, 
nei motinai nedaleidžia prieiti. 
Tai ne įtikai vienam paežiam, 
uždarytam kalinyje, kentėti - 
o už ką? vienintėlė jo kaltė, 
jog turėjo prie savęs kokį ten 
laikrasztį. Girdėjome, jog 
broliu jo, padavė carui praszy- I 
mą, kad tą dalyką palieptu 
greičziau perkratyti, o perkra- 
ežius atidūti po sudu. To
linus tame praszyme perdėjęs, 
jog lietuviai yra tamsus žmo
nės, prie kurių ir jo brolis 
priguli, ir kad nei žinote ne
žino, kas jo laukia, tai yra už 
skaitymą lietuviszkų rasztų, o 
jog tų rasztų pilna Lietuva ir 
kad apie tai beveik visi žino. 
Ar daeis iki carui tas jo pra
szy imta? I

Žandarai su policija jau da
bar biskį liovėsi kratę. Tur
būt įkiro, arba gal laukia, pa
kolei isz naujo koks judoszius 
ką norint ne pranesz.

Nekurie sąnariai lietuvių pa ' 
szelpos draugystės nor sutai
syti chorą giedorių, bet kad 
apie giedojimus ir dainavimus 
nieko statuttise nėr pasakyta, 
tai tam tikslui valdžia drau
gystės, policijos saldžiai įdavė 
praszymą kad mokinimąsi ne
trukdytu. Ar daleis policija 
tai daryti, nėra žinios.

Girdėjau, jog vietinis kle
bonas, žada lietuviszką giedo
jimą, pamokslų sakymą, už
ginti, buk tai dėlto, jog lietu
viai su savo 
rina bažnycz 
klebonas nenor nieko lietu-

tinių NN. mums trūksta, o 
mums reikėtų kokios 8 ek 
zempl. Raszėme bent 10 sy
kių prie M. No. .skio į Pru
sus, bet jis nieko tame dalyke 
nepadavė, ar gal but neszikų 
pritruko: Vienu žodžiu mes 
esame dabar alkani. Labai 
dėkingi butume, kad kas 
mums pridutu, norint pereitų 
metų tą 10 N N..........

Su dide gudone 
J^aravykas isz Puszinės.

— Petropilė 9 d. Gegužio. 
Labdaringa Draugystė laikė 
vistitiną metinį susirinkimą. 
Pirmsėdis p. .1. kaipo paliegęs

redojimu bjau- 
ęžpdžiu sakant,

Jeigu klebonas tai padarytu, 
tai kaip girdėjau, lietuviai tti-

jaus žada apskusti jį 
pui už tokį jo pasielgimą, o 
jei ir vyskupas nieko nedary
tu, tai žada padtiti praszymą 
ministrui vidurinių reikalų, 
kad jis administrativiszkai 
palieptu įvesti musų bažny- 
ežioje prigulinezias lietuvisz- 
kas maldas, nors tas paskuti 
nis užmanymas nelabai geras, 

I bet ką padaryti, kad musų 
dvasiszki vadovai nedaro taip 
kaip jiems reikėtų daryti. — 
Laikraszcziai jau dabar pas 
mus buvo senei atsilankę, nės 
jau arti 8 mėnesių, kaip mes 
gavome; nėra žinios dėl ko 
taip jie užtruko, nekurie isz 
musų labai iszsiilgo, ypatin
gai - gudotinos „Vienybės“, 
ta dėl musų visų mieliausia,

vysku- kimus pasakė jiems szirdingą 
aezių. Tapo nutarta įtaisyti 
tris szniurūtas knįgas: viena 
suraszymui sąnarių, antra su- 
raszymui bilietams ant įėjimo 
ant vakaruszkų arba koncer
tų, treczia dėl užraszymo pin į- 
gų. Komisija pertikrinimo 
(revizijos) ant szių 1895 ir 96 
susideda isz szių sąnarių p. R., 
p. U. ir p. R. Už praėjusius 
metus į draugystės iždą įplau
kė 1742 rub. 26 kap., ant pa- 
szalpų iszduta 796 rub.; 300 
rub. padėta į nejudinamą ka- 
pitolą (už 1893 metus padėta 
į nejudinamą kapitalą 500 r. 
tokiu budu jau nejudinamo

400 rub. tapo palikti ant ran
kų komiteto. Lyg sziol drau
gystė turėjo sąnarių 95; ant 
szio visatinio susirinkimo dar 
tapo 13 priraszyta; kažnas są
narys ant metų moka po 6 rub. 
Petrapilės lietuvių L. Dr. ttim 
atsižymi, kad ne kas nori gali 
prie jos prisiraszyti; jeigu kas 
prie jos nori prisiraszyti tai 
pirmiau apie tai apsigarsina, o 
paskui ant visatinio susirinki
mo balstija sąnariai seniejie ar 
jį priimt ar ne; taip įvesta dėl 
to idant lenkai ir lenkberniai 
negalėtu į draugystę įlysti.

Girdėjau kad draugystė pa
davė praszymą ministeriui, 
idant spaudą lietuvių sugrą
žintu.

Dabartinės knįgų spaudos 
parodos komisija turėjo 23 
bal. sesiją ant kurios tarp ki
tų dalykų pajudįtas buvo 
klausymas ir apie liet, spaudą. 
Ponas S. darodinėjo savo refe
rate kaipo faktą, kad uždrau- 

tės, vienok draugystės sąna
riai aprinko jį garbės pirmsė- 
džiu ant visados, už gerą pa- 
siszventimą reikaitise draugys
tės. Už tikrą pirmsėdį tapo 
aprinktas D-ras Į). U., jo pa- 
gelbinįku liko p. M. Pagal 
draugystės statutą visas komi
tetas p. B. sekretorius ir kiti 
du sąnariai p. A. ir p. S. atsi
sakė, bet ant susirinkimo pra- 
szymo ir vėl pasiliko ant 3 m .4 tą klausymą ypatinga komisi-

Pertikrinimo komisija rado, 
jog komitetas draugystės rei
kalus vedė gražiai ir atsakau- 
ežiai, už ką visutinis susirin-

niszkoms lit. blėdį daro pa
ežiai Rosi j ai. Lyginai taip 

užtarytojas) ant galo komisi
ja nutarė ir padavė p ras žymą 
vidaus reikalų ministrui, idant 

ja peržiūrėtu. Galima tikėtis 
kad isz to nieko nebus, nės ko
misija neiszklausius rodos mu
sų geradėjų (!) Oržewskio ir

Klingenb. nepripažįs už rei
kalą grąžinti. J.

Isz Kitur.
uvienytos Va 1st i jos.

— Bcranton, Pa., 14 Bir
želio. Penki anglekasiai, dir- 
bantiejie kasyklose Yermyn, 
miestelyje Old Forge, paliko 
sziądien baisei sužeisti isz 
priežasties ekspliozijos bacz- 
kutės parako, aplinkui kurią 
visi sėdėjo. Kibirksztis nu 
deganezios lempos, su kuria 
praėjo pro jūs vaikas, įptilė į 
paraką isz ko ir pasidarė eks- 
pliozija. Vienas isz tų dar- 
binįkų, vardu Edmondas 
Gardneris, numirė isz priežas
ties apturėtų žaisdų.

— Brooklyn, N. Y. 14d. 
Birželio. Charles Henry, 72 
metų senelis, sziądien po pu
siaudieniui liko atrastas negy
vu savo gyvenime. Apie 11 
valandą naktyje daėjo žinia, 
<ad tos žmogžudystės dasilei
do savas Henry‘o sūnūs, 39 
metų Williams. Paskutinėje 
Subatoje Williams susibarė 
taip labai su tėvu, kad szis 
liepė jam iszsineszinti isz na
mo. Williamas paklausė tėvo 
prisakymą ir panedėlyje para- 
szė laiszką pas savo brolį 
Walter}, kuriame visaip isz- 
darkė tėvą. Sziądien iszryto 
atėjo pas Walter į ir paklausė 
jo, ar žino apie smertį tėvo. 
Užklaustasis atsakė, kad ne 
ir sziądien j^o pusiaudieniui 
nusidavė į tėvo gyvenimą, bet 
rado visas duris užrakinėtas. 
Walteris pasisįaukė artymes- 
n į policijai! tą ir abudu iszlau- 
žę langą, įėjo į gyvenimą, kur 
rado ant grindų gulintį lavo
ną Henry‘o. Jo galva ir bur
na buvo apkrekėjus krauju.

— Wilkes Barre, Pa. 17 d. 
Birželio. Baisiausia ant svie
to žmogžudystė tapo papildy
ta pereitą Pėtnyczios naktį 
kasyklose Blackman ir kitriai 
priimtas būdas užslėpimo pik-
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tadėjystės.

Placziai apie viską praneszi- 
me sekancziame numeryje.

— Wilkes—Barre, Pa. 
Sziomis dienomis tapo suaresz- 
tavoti sekantiejie žmonės: 
Frank Shafer, George Gor
don, George Miller, * Sarah 
Miller ir Hester Bess, visi ni- 
gerei, po nužiurėjimu už isz- 
neszimą į padanges namo tūlo 
Slavoko Mountain Cut‘e, at- 
tokumo kelių mylių nū ežia. 
Piktadėjystė tapo papildyta 
23 Lapkriczio 1894 m., kas ir 
buvo praneszta „Vienybėje“. 
Shafer, vienas isz aresztavotų, 
su visu prisipažino kaltybėje 
ir iszdavė visus’, tamfe dalyke 
priklausanczius. Sako jis, 
kad tos piktadėjystėįs dasilei- 
do mieryje apiplėszimo.

— St. Paul. p. Ipecker, 34 
meti| amžiaus, užšovė savo 
mažus vaikelius, o pagaliaus 
pati sav atėmė gyvastį.

— Monticello, In3. Gil
bert Bowsher tik 4 metų am
žiaus, nžmuszė dviejų metų 
mergaitę Collins už tai, kad 
nenorėjo su j ūmi szpekėti . .

— Reikalai abelnai pasige
rina spareziai visose pramonės 
szakose. Užsteliavimai kas
syk didesni. Stovis javi| už- 
ganėtinas. Kviecžiai pakilo 
augsztyn.

— San Francisco likosi pa
kartas maskolius Antanas 
Azoffas, už žmogžudystę. 
Kacapėlis ir ežia užsiiminėjo 
razbajum, kaįp kad butu Ru
sijoje.

— Aucoin‘e Akodijos kai
melyje gimė isz sveikų tėvų 
kūdikis, turintis galvą ten kur 
kojos turi būti, o kojas kur 
galva. Kūdikis yra gyvas, ir 
yrą1 viltis, kad gydytojai į- 
stengs užlaikyti jį prie gyvas
ties. i

— Bosija. Caras prisakė

sudrutyti karumenę ant rūbe- 
žiu Armėnijos — Karšė ir 1 if 
lise. Didelius zopostus mait- 
nasties tenai atgabeno. Yra 
tai susiriszime su byla Armė
nų-

— Bosija ir Prancūzija pas
kolina Kynam 80 milijonx| dol. 
kas sujudino labai Berlyną ir 
Londoną, kad jų kapitalistai 
pasiliko užpakalyje nū daly 
bumo tame naudingame pas
kolyjime.

Rosi j a už pasigalvavimą, dū- 
tą Prancūzijos skolyjimo, įga 
vo nū Kynų tiesą vedimo Si- 
berijus gelžkeliu per Mandžu- 
riją.

— Friedrichsruhe, 14 Bir
želiu. Kunįgaiksztis Bismar- 
ck‘is jaueziasi labai silpnu ir 
dėlto atsakė visokius priėmi
mus deputacijų.

*■ iri j   i -i. -T

— Londonas, 14 Birželio. 
Isz Romos atėjo telegramas, 
kad gen. Baratieri, guberna
torius Ery trejos, davė žinią 
valdžiai, jog karė su Abysyni- 
ja yra neiszbėgama ir parei
kalavo ginklo mieryje apgink
lavimo nūszalinių po vado
vyste sultono Ausso. Valdžia 
sutinka ant to projekto.

— Paryžius, 4 Birželio. 
Gaullois raszo, kati Rusija, at- 
sidėkavodama Prancūzijai už 
jus paszelpimą s vary boję su 
Japonija, prižadėjo jai savo 
pagelbą Egipto klausyme. 
Toliau tvirtina tas pats lai k- 
rasztis, jog prezidentas Faure 
priims praszymą caro ir ke
liaus į Moskvą ant iszkilmės 
jo karunavojimo.

— Paryžius,, 14 Biržei io.
Mary Troup, isz New Yorko, 
mokytinė mokslainės prof. 
Giraudeto, numirė sziądien 
ant szirdies suparaliževojimo.

Vieszpatystės geidžia nū 
Turcijos iszginklavimo bedui
nų ir užmokėjimo kasztų kon
sulam už užpūtimą ant jų. 
Jeigu laikais atsakytu, Bosija

įžengs į Armėniją ir už ves te 
nai valdžią krikszcziųniszką.

Mm siiHoM, 
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Latv. raszė ffpits, liet. g. L.).

(Tąsa.)
„Isz tavo burnos į Dievo 

ausį! kaip asz žinau, kad tu 
manę neužmirszi, tai man ru- 
pesezio visai nėra. Gyvenk 
sveika!“

Kaip T rynė parėjo namon, 
jau galėjo, būti dvylikta va
landa. Abu szuneliu dar prie 
vartų ją patiko ir beluncinda- 
mu ūdegas įvedė ją grinezion. 
Trynė pamažėliu įėjo stubon. 
Lovoje ji norėjo dar permis- 
linėti apie ką su Petru buvo 
sznekėjusi, taip sakant, per- 
gromuliūti saldžias atmintis; 
bet saldus miegelis ją perga
lėjo, taip jog ji tūjaus užmigo.

Szventdienio vakarą darbo 
mergina isz dvaro parėjo na
mon ir verkdama pasakojo, 
kaip trys bernai: Kalninių 
Jokūbas, Bramanių Krisius 
ir Girulių Dovids esą jau at
vežti ir Szventdienyje busir, 
iszsiųsti į miestą. Trynė tū
jaus pradėjo raudoti ir tai isz 
priežasties tų nelaimingų pa
imtų trijų bernų, kuriems jau 
ant 25 metų reiks apleisti savo 
tėvynę ir taip ilgai gyventi 
svetimoje szalyje, o dar ap- 
mislydama, jog ir su Petru 
tas pats galėjo urnai pasidary
ti. •

Antra sanvaitė dėl Trynės 
buvo darbo sanvaitė. Jau 
Szventdienyje susikrovė visas 
savo lietas, ką turi su savimi 
paimti, kad dar Pirmdienyje 
pirm auszros galėtu eiti dva-
ran. •

Tūlos merginos jau buvo 
susirinkusios dvaran, kai|p 
Trynė atėjo. Martinienė jau 
pasakojo merginoms, kaip ji 
Szventdienyje buvusi iszlydėti 
nelaimingus bernus į naujus 
maskolius. Buvę daug žmo
nių ir visi graudžiai apsiverkę. 
Paežiam urėdui galėjo Imti

jaunų vyrų gaila, nėsa ir jis 
visai neramus buvęs.

„Urėdas vakar naktį su ėmė
jų gauja buvo kratyti Daczos 
pirktelėje“, Penkiutė Elzė, 
skaistkaselė, atsiliepė: „neži
nau, ar tikt nejieszkojo tenai 
ko, kad atidūti į maskolius, 
ko jis kito tenai butu jieszko- 
jęs!“

„Kas? Kas tai yra? Iszpa- 
šakok viską nū galo aiszkiai!“ 
Martinienė atsiszaukė. Ji bu
vo moteriszkė neaugszta, bet 
stora apvali, su veidu nelabai 
dailuini. Jos galvą užimdavo 
visi valscziaus niekai.

„Ką ežia daug pasakoti! 
visi gėrėjomės! saldu miegeliu, 
kaip senė Dacza pradėjo rėkti 
ir draskytiesi. Niekad ji ne
buvo pakėlusi-, tokio ermyde- 
rio, todėl visi baisiai nusigan
dę iszbėgome žiūrėti/ kas do 
priežastis gali būti tokio stai
gaus ermydėrio. Pats urė
das stovi lauke, o jo ėmėjai 
krato Daczos pirktelės visus 
kampus: pasūles, palovį, pa- 
peczkį ir visas pastoges. Se
nė vienūse marszkiniūse, neto
li nū urėdo stovėdama, keikia 
ir bara szį visokiais žodžiais: 
„kad norite pinįgų prisiplėsz- 
ti, eikite pas bagoezius, bet ne 
pas manę vargszę; jei mote- 
riszkų dėl atėjote, tai galėjote 
eiti pas jauųas merginas, nės 
nū manęs, senos os'zkos, nieko 
negausite. Ar jau jus visi 
pasiutote, kad geram žmogui 
ir naktyje nedūdate ramiai 
pasilsėti.... “

„Nu, ką urėdas ant to atsa
kė“, Martinienė įsimaiszė į 
szneką.

„Urėdas? szis stovėjo it nu
miręs: nei by, nei be! Kaip
kada jis užrėkdavo: vyrai 
jieszkokite nagingai ir iszkra- 
tykite visus kubilus ir sudus, 
kad kur nebutu užsislėpęs jo
kiame kam putelyje, žodžiu sa
kant, visur iszjieszkoti kur 
tikt apsimislyjat. Jieszkoto- 
jai vienval atsiliepdavo, kad 
niekur negali rasti“.

„Ko jie ten jieszkojo?“



. ................................................. ............

'' - ■ ■ \

Lietuvininku 299
Martinienė neiszkęsdama už- 

,_ klausė.
„Pikis jūs žino! Tai buvo 

maskolių ėmėjai,' bet galima 
Suprasti kad senės nejieszkojo, 
todėl yra tikėtina kad, jie 
jieszkojo kokio užsislėpusio 
vaikino. Galop nieko neradę 
jie susigėdo ir\ nuėjo ten, isz 
kur buvo atėję‘\

Dar daug ir\ įvairei buvo 
sznekėta apie minėtą atsitiki
mą. Tūlos iszpasakojo savo 
mislis (žinia, kpžną sykį buvo 
pradedama: įmonės mena ir 
t. t.), kad senė priimanti jau
nikius, juk kitaip ir nebutiL 
pas ją jieszkSj|.kokio ten vai
kino. Kitos ilgliežuvės sakėsi, 
buk macziusios kaip nū senės 
vidurnaktyje iszeidavę jauni
kiai ir įeidavę; bet kaip ji ne
norėjusi pakelti kalbų, tai 
matant nemacziusi.

Trynė nū kitu atstu stovėjo. 
. visai nepaisydama ant bobisz- 

kų sznektų, vienok akylai pri
siklausė pereitos nakties atsi
tikimui. Ji tikt vieifa žinojo 
tame atsitikime atskirti teisy
bę nū melo. Bet ar ji drįso 
užstoti senę Daczą? Ne. Vis
ką atidengti, kur buvo Petras, 
koki jos yra susidraugavimai 
su Petru ir su cUcza — to ji 
nedrįso iszpasakpti^ o kitaip 
juk nėyvienft jai netikėtu. 
Apart to Trynė labai bijojo 
papulti po žmonių liežiuviais, 
kadangi ji jau nesykį buvo 

. girdėjusi ir macziusi kaip visų 
geriausią ir teisingiausią žmo
gų žmonių liežiuviai padaro 
dar jūdesnį ir už paczią žemę.

Per kiemą ėjo urėdas ir 
siuntė susirinkusias moterisz- 
kas į klūną. Trynė nenorėjo 
podraug eiti su kitomis, todėl 
pasiliko neva betaisant koją, 
kaip kitos moteriszkos nuėjo 

, su urėdu. Urėdas ėjo pirm 
moteriszkųjų besibardamas, 
kad ankszcziau neatėjo dar
ban: jau vieną klojimą reikė
jo nukulti, argi neiszvariusios 
bandą negalėjo ateiti. Mote
riszkos pradėjo teisintieji: 
mislyjusios, ..kad dar paežiu 

laiku pribusianczios kulti. 
Tas dar daugiaus užpykino 
urėdą.

„Tylėkite bobos! Prie dar
bo!“ jis primindamas koja 
rėkė ir pats atsigrįžo atgal, 
norėdamas paimti „nagai ką“, 
kas tai parodytu jo dorybę: 
kaip pamatė Trynę isz užpa
kalio beeinanczią, suriko:

„Kur tu, ragana, taip pa
mažu velkiesi! Ar asz tav tu
rėsiu pamiklinti kojas.... o“, 
bet tūjaus aptilo.

Trynės veideliai tūjaus pa
raudonavo it kraujas. Tegul 
ji kaip kada buvo girdėjusi 
visokių žodžių, bet visoje savo 
apielinkėje dar nebuvo girdė
jusi to, ką sziądien teko isz- 
girsti nū urėdo. Ji tikką ga
lėjo susilaikyti nū verkimo ir 
jau norėjo prabėgti pro urėdą, 
bet szis akimirkoje pasidarė 
visai kitoks. Trynės gana 
skaistus veidas pasidarė isz 
gėdos dar skaistesnis; urėdas 
griebė merginai už rankos ir 
meiliu balsu praszneko: „Asz 
tik jūkais tai pasakiau, mel
džiu nepykti, mano rūtele! 
Asz visai nežinojau, kad tu 
tai esi...“ Toliaus jau jis 
pritruko žodžių.

Trynė atgrūdo jį nū savęs 
szalyn ir tekina su verksmais 
b^go į klūną. Kiti darbinin
kai jau senei triusavo klojime. 
Trynė norėjo paslėpti savas 
asz a ras ir nuėjo į antrą kam
pą, isz kur paėmusi spragilą 
pradėjo mojūti. Urėdas ir 
įėjo klojimam • Visos links
mai pradėtos sznektos bema
tant užtilo. Kožnas rūpinosi 
varyti savo darbą, prieg tam 
žinodamas, jog už kulnų stovi 
urėdas. Szis sziądien rodėsi 
geru esąs: nė vieną nemusza, 
nebara, bet stacziai eina pas 
Trynę ir, apsistojęs, žiuri į ją. 
Trynė visai susigėdo ir žings
nis po žingsniui neužtėmytinai 
norėjo atsitolinti nū urėdo. 
Vienok jai tas nenusidavė, 
kadangi urėdas vis ir vis prie 
jos artinosi; negana to, jis ją 
pradėjo kalbinti, kas niekados^ 

nenutikdavo. Nei vienam isz 
darbininkų niekados nepasi
taikė taip ramų matyti urėdą, 
kurs niekedos neapsieidavo su 
žmonėmis be bizūno, barnių ir 
keiksmų. Trynė dar dau
giaus paraudonavo ir traukėsi 
spieriai atgal. Urėdas pamis- 
lyjo, kad ,bus gerinus dabar 
jai dūti ramybę; jis pasitrau
kė kiek szalyn, vienok savo 
akių neimaž nenuleido nū jos, 
bet visur ją savo akimis sekė.

(Toliaus bus).-

Isz lifltnrtszkn Dim Mis
— Hazlet&n, Pa. Malonus 

„Vienybės“ Rėdytojau! nū- 
szirdžiai meldžiu patalpinti 
szitą mano atsiszaukimą į savo 
laikrasztį.

N 21 jūsų laikraszczio užtė- 
mijau straipsnį gūd. kun. A. 
Burbos. „Mano Atsiliepi 
nias link Lenkiszkų besauži- 
niszku užpuldinėjimu ant /na- 
no ppatos ir kitu'k: Taigi ir 
asz regėdamas aiszkiai nedo
rybes ponų Lenkų, negaliu 
užtylėti, neisztaręs norint ke
letą teisingų žodžių, Perskai- 
tęs szį atsiliepimą, garbingo 
kun. A. B. turi susigraudinti 
kiekvienas tikras Lietuvos sū
nūs, regint tokias bjaurias ir 
iszmislytas melagystes ant 
musų garbaus ir nenuilstan- 
ežio darbinįko: tokio nežino- 
niszko užpuldinėjimo nei ar- 
sziansi niekadėjai netropintu 
iszmislyti, kokius pramano 
lenkiszki neva patrijotai ir 
keltojai Lenkijos. Neužsimo- 
kė(u visai priesz tokius besav- 
žiniszkus žmones atsiliepti, 
jeigu tos pliovonės paeitu tik 
nū keleto lenkiszkų ypatų, 
bet regint visą gaują tų žino- 
giszkų vilkų turi apeiti kiek
vieną Tėvynės mylėtoją; tu
rim stoti į kovą ir kovoti už 
savo tiesas! Tie musų gera- 
dėjai kad pramanytu, tai vie 
nam szaukszte vandenis prigir
dytu visus Tėvynės mylėto 
jus, o tik už tai, kaip sako 
gūd. kun. B., kad mes nei 

lenkai nei naujelefikiai, ale 
tikri Lietuvos sūnūs. Pirma, 
lietu vys lenko akyse, tai yra 
pažeminimas jo poniszko var
do, „godnošč“, antra, jie mato 
blizgantį lietuviszką dolerį, 
sprustantį isz jų poniszkųnagų: 
ir kurgi ežia nerėks gvolto, kad 
toks gardus kąsnelis, sprūsta 
isz jų neprisotinamų nasrų; 
bet nieko nepagelbės, neat- 
szaldys lietuvių nei bjauriausi 
lenkų iszmislai; gana ponu- 
ežiai mes jum pri vergą vom 
per 500 metų, kad turėtumėte 
žmogiszką supratimą, tai ne- 
bjaury tu mėtė mus, ale už tokį 
ilgą ir teisingą tarnavimą pri
gulėtu mums gausei užmokėti, 
bernas pas gerą ukinįką, tik 
metus iszbuvęs atsiima algą, 
ir ant galo d a ir gabalėlį dū- 
nop apturi, o mes už 500 metų 
teisingo tarnavimo apturėjom 
bjauriausį paniekinimą: artai 
žmoniszkai! Tik už tai kad 
mum jau nusibodo uždyką 
bernauti, mes norim ir dėl sa
vęs szį bei tą pasidarbūti. Lai
kas jau atėjo XIX amžiaus; vi
sos tautos pakirdo; jau mes ir 
taip per ilgai miegojom. Mo
tina musų isz tamistų malonės, 
kruvinomis aszaromis paplū
dusi vaitoja. Paskutiniai bū
tume mes jau sūnūs, kad ne- 
iszgirstume savo motinos rau
dojimo. Jeigu jau mes už 
musų prilankomą tik kapas 
bjaurybių turėjom apturėti 
no savo ponų, tai'jau tamistų 
visai turim atsižegnoti, apsi
eisim mes jau ir be jūsų ma
lonės; su tokia teta, tai jau ve- 
lik be tetos. Suprato lietu
viai tamistų veidmainystę, no
rint kartais szaukėte mus 
„Bracie Litwini“, bet tie žo
džiai „Bracie“ pasirodo tik pa- 
virszium jūsų lupų, o viduryje 
pilni kartybių; faktas parodo, 
kad tamstos mus labjaus 
skriaudėte, nei barbarai mas
koliai, ypaez czionai Ameri
koje; kiek dvasiszkai ir mede- 
giszkai mus nuskriaudėte, tai 
tik vienas Dievas težino. 
Rusai mus skliaudžia, bet

r
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„Vienybę“ savo broliams visą 
padėjimą musų miestelio lie
tuvių. New Britain‘e yra tik 
viena lietuviszka draugystė po 
vardu „
antras metas kaipo susitvėrė 

katros 
i silpnai eina 
musų miestelio * . . • « A1 - -t

rodykite su savo meile, o tada 
ir mes matysim ir galėsim pa- 
dūti juras savo broliszką ran
ką. O dabar! „Braci Litwi- 
ni“ myliu, myliu ak ir va
gis myli žmogų, kolei prisitai-

Dar kartą Į lietuviszka parapija,

“, taipogi

lietuvių savo darbais netiktai 
akyse svetimtauezių, bet daug 
blogo padaro ir dalykūse pa
rapijos.

New Britanietie.

nors nebjaurina savo laikrasz- 
cziūse, niekad nerasim tokių 
bjaurių užpuldinėjimų, kaip 
lenkiszkūse jūsų laikraszcziū- 
se vadinaneziūse mus pusbro
liais. Jeigu kam pasirodytų
mano kalba abejotina, tai te- ko jį apiplėszti. 
gul perskaito atsiliepimą gūd. sakau kad tamstos esat Lie- dalykai suvisu 

arba paima len- tuvos skriaudikais: kokia jau per nupūlimą i
kiszką laikrasztį, „Gazeta Pen- ežia plynių meilė; negana ką lietuvių kaipo tautiszkūse da-
syhvadska“ N 21 szių metų, plėsziat musų turtus, o paga- lykūse, taipo ir dvasiszkūse.
iszeinantį Baltimore M. D. liaus ir nekalčiausia musų kai- Noris nesenei yra apsigyvenę
tai tikrai persiliudys, kaip po- ba privatiszkūse musų rūme- mus miestelyje lietuviai, ale

Daug turi beveik visi gerus darbus 
galėcziau privesti atsitikimų, ir kas diena dauginasi kaip 
ale pakaks yieno, tik pirmiaus lietuviszkos pamilijos, taip ir 
melsczia ponų lenkų, idant vienstypiai pribuna kas diena 
perkratytumėte visus savo ap- ir palei skaitlių lietuvių mus 
siėjimus, o patys pasakysit, miestelio ir prie gerų uždar- 
jog „ten Litwin prawdą m6- bių, kad butu tarpe mus geras 
wi“, o asz tūm kartu privesiu sutarimas, greitu laiku galė- 
faktą, kurį maeziau savom tumėm pasistatyti sav bažny- 
akimis isz lenkų ir lietuvių]ežią ir turėti kunįgą. Ale 

jeigu mes ir tolesnei žiūrėsime 
per pirsztus ant reikalų mus 
parapijos, darysime mitingus 
po stubas prie baczkutės 
alaus, tai negreit stosime ly-

kun. Burbos,

yra apsigyvenę

— New Philadelphia, Pa. 
Malonus Rėdytojau! Kaip 
jau buvo minėta, ,,Vienybės“, 
N. 19, apie tautiszką darba* 
vimąsi musų miestelyje, tai 
žadu papieszti szį tą antru 
kartu, ką meldžiu taipgi pa-

nai lenkai, moka gražiai plio- liūse neiszsitenkate. 
voti ant lietuvių; minėta ,,Ga-'j 
zeta“ dergia Brooklyn‘o tulus ;
lietuvius už tai, kad jie yra 
lietuviai ir nori tokiais pasi
likti. Tarp bjauriausių plio- 
vonių „Falszivvicb apostol6w 
Moskiewskich szpiegow“ raszo 
taip: „Litwinom ktčrzy mają 
glowy na karkų i Polske tak 
szczerze kochają, jak my Lit- 
wę, ktoradala nam największe- 
go wieszcza i Potryota Adama 
Mickiewicza“, vai vyrueziai 
jus mylite Lietuvą, juk ir Ju- 
doszius mylėjo Kristų ir be
mylėdama pardavė ant smer- 
ties. Judoszius ne isz meilės 
su Kristum vaikszcziojo, tik 
už tai, kad pats nesziojo pinį
gus; taip ir tamstos, visai 
apie mus neužsimytumėte, jai 
nerūpėtu musų doleriai, Mic- 
kevyczių mums prikiszate, tik 
tamistomis jis labai garbingas, 
o Lietuvai jis garbėst nedaro, 
nės jo visas darbas nuėjo ant 
naudos Lenkijos; jis mylėjo 
Lietuvą lupose, ale szirdis bu
vo užszalus. Ak ir tamstos 
sakote mylite; kas myli Lie 
tuvą, tas mylės ir jos darbinį- 
kus, kas myli Lietuvą tas pa
sirodo su savo darbais, szelpia 
ją dvasiszkai ir medegiszkai; 
tamistos garbi nat parsidavė
lius, o apie Lietuvos vyrus ne- 
isztariat nei vieną žodelį, ku
rie užsitarnavo pagūdą ir gar
bę, kaipo Simanas' Daukantas, 
vyskupas M. Voloncziauskas, 
Laurinas Ivinskas ir kiti, jus 
tik isz visos kosurės rėkiat,kad 
mylit Lietuvą ir podraug mus 
bjaurinate; jeigu mylite, pasi-

gyvenimo. Pereitus 1894 m. 
pas tūlą lenką musų mieste, 
tapo užpraszyta keletas lietu
vių ant veseilios. Kada du 
lietuviai tarp savęs kalbėjosi 
lietuviszkai, tai tūlas lėniems | giais lietuviams kitų miestelių 
patrijotas Kr. suszuko: „byd- 
iy, chamy jestesScie“, o kiti len
kai pradėjo jūktis. Tas len
kas nežinojo ar lietuviai moka 
lenkiszkai ar ne, ale mat dėl 
lenko jei nemoki lenkiszkai 
tai lok. 
meilė!
sziais jūsų žvėriszkais pasiel
gimais, niekados n e pritrauk
site lietuvių prie savęs, tik dar 
labjaus atsiszaldysite. Tik 
tada mes padūsim jum brolisz- 
ką savo ranką kada matysim, 
jog jūsų meilė nėra veidmai
ninga. Dabargi kovojam ir 
kovosim, nės jumyse regim 
baisiausius musų nevidonus.

Ar-gi tai ne „fine“ 
Szitokiais ir pana-

— New Britain, Conn. 9d. 
Birželio. New Britain‘io lie
tuviai mažiausei garsinasi lai- 
kraszcziūse, per tai ir mažai 
ką apie j ils gali žinoti prakil
nesni musų broliai aplinkinių- 
se miestūse; už tai dabar, tu
rėdamas tam tikrą progą, rįžū- 
si praneszti

kur prie mažesnio skaitliaus, 
lietuvių ir prie prastesnių už
darbių, jau turi pasistatę baž- 
nyczias ir užlaiko kunįgus. 
Negaliu sakyti, kad mes nesi- 
rupinam apie bažnyczią, rū
pinamės kiek galėdami: de
dam pinįgus ir kolektavojam, 
ale kiek galim surinkti ’ jeigu 
isz deszimties žmonių vienas 
dūda 50 centų arba 25 centus 
ir tai dar į kelintą mėnesį, 
žinoma su iszrugojimu, saky
dama, kad jau dūdam ir dū

Kaip tūm lai k pratariau, 
kad buvo užsimezgusi pagel- 
binė draugystė ir dar buvo 
viltis, jog susistiprįs. Sztai 
ant galo visai kitaip stojosi. 
Vietoje susistiprįti, visai pa
iro, ir jau nėra vilties, kad 
antru kartu užsimegs. Nės 
kurie ir buvo įkūrę tą drau
gystę, tie pats kūrėjai jau at- 
szalo matydami, jog nieko ge
ro nebus ir jųjų darbas turės 
pasilikti be naudos. Iszski- 
riant tiktai keletą ypatų, ku
rie supranta reikalingumą ir 
vertumą draugystės, sziaip vi-

jokios, vis nėra. Žino
ma, jeigu mes nustosime kelti 
balius kas nedėlios dieną po 
stubas ir mažesnei baczkuczių 
alaus iszgersime ant balių, tai 
tada ir dalykai mus parapijos 
eis biskį geresnei, žinoma, kas 
link balių nedėlios dienomis, 
priguli prie burdingbo^ių. 
Noris nevisi yra, katrie pavė
lina savo stuboje miežių laike 
gerti alų ir giedoti pekliszkas 
.dainas, ale iszsiranda keletas

per laikrasztį szeimynų kurie gadina vardą

Kas butu naudingą dėl jų pa
ežių laike kokios nelaimės, tą 
visą po kojų mina. O ką jau 
besakyti, apie tautiszką darbą 
ir apsiszvietimą!? Gėda ir 
pamišlyti, netik raszyti. Jų ,* 
visas darbas ant tautiszkos 
dirvos girtūkliavimas, paleis
tuvystė ir kukavimas per nak
tis. Kaip atlieka koks centą* 
nū sztoro, tai tada nusinesza į 
girią kegę alaus, geria pakol 
pasigeria, o pasigėrę rėkauja, 
kaip pabludę per naktį kar
tais dar ir susimusza. O kada 
iszgarūja, isz galvos raugas 
degtinės ir alaus, tįida misly- 
ji galėsi jau Sziek tiek su jū 
pasikalbėti apie reikalingum^ 
apsiszvietimo, bet kur tav, 
anaiptol negali prieiti. Dar 
su kuriūm ir galėtum, tai kiti 
nedaleidžia nei iszsitarti. Lai- 
kraszczių jie bijo kaip kokios 
užsikrecziamos ligos ir gi apie 
jūs nei nepaminėk.

O pasiklausykime, kai ii jie
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Ii A 8 as valandas laiko apver- 
ežia, ant kokių gražių kalbų?! 
— Tai reiks ausis užsikimszus 
eiti! Visokios pliovonės, 
keiksmai ir paleistu v ingos 
kalbos, kurių nesusilaiko nei 
prie mažų vaikuczių. Ir jau 
isz jaunų dienų savo vaikeliam 
į jaunas szirdis įkvepia viso
kias bjaurybes. Tokiu budu 
isz jaunosios gentkartės nieko 
daugiau negalima tikėtis kaip 
tik isztvirkimo ant visokių 
bjaurybių.... Sakau, jeigu 
tėveliai Lietuvoje iszgirstu ir 
pamatytu tokius bjaurius pa 
pratimus ir bjaurias kalbas, 
apsiverktu isz gailesezio, jogei 
savo vaikelius taip gražiai au- 
gydaini mokino, o dabar į to 
kį isztvirkimų įpūlė! Saky
tu, kibą jau artinasi pabaiga 
pasaulės, kad taip svietas el
giasi. Ir ar nebutu naudin- 
giaus, kad turėtu savo namfli 
se nors kokį laikrasztį, ir va
karo laike, arba szaip jau ka 
da, valnas valandas praleistu 
ant pasiskaitymo ir tfiini la
vintu savo protą ir szviestusi. 
Tada nereiktu klausti, kas 
tamsybė, o kas apszvietimas, 
nės pats suprastumėte, ir daug 
daug atnesztumete paszelpos 
savo nuvargytai tėvynei Lie
tuvai.

Taipgi turiu pasakyti, jog 
ir jūsų vaikeliai daug laimį- 
gesniais taptų, kaip kad da
bar yra. . . Nės tėvai savo 
doru pasielgimu įkvėptu vai
keliams dorybę ir meilę tėvy
nės. Žinoma, jeigu tėveliai 
blogą gyvenimą veda, tada ir 
vaikelius blogai iszmokina. 
Sako senų žmonių priežodis: 
„Obūlis seka obelį“. Jeigu 
jus jau sziądien nepažystate 
savo motinos, tai kas bus su 
jus vaikeliais? Kada paklaus 
svetimtautis, kokios tautos 
esi? Tada atsakys taip, kaip 
tas gudas, „kad asz pats neži
nau“.

Gėda mums broliai lietu
viai, jogei spindulys szviesos 
negali mumis pasiekti per 
tamsybę! Irgi kada galės 

debesys tamsybės nuslinkti nū 
lietuviszkos padangės, jeigu 
mes nesistengsime jį nuvaryti? 
Nors silpnos yra mano spėkos, 
ir silpnas balsas, bet nenusto
siu szaukęs ir budinęs isz tau- 
tiszko miego, tik mažu nors 
maža kibirksztėlė, tėvynės
meilės užkris ant jus kietų tė p. Noveskis.
szirdžių, ir nenueis mano silp
nas balsas su vėju užianeziu, 
bet pabudįs isz miego taip 
sunkaus. Nors reikia nukęsti 
visokius žodžius, isz tamsybės 
kylanezius, bet užtai atleidžiu 
jums tautieeziai, nės per tam
sybę nesuprantate, kas yra 
bloga, o kas gera. Tik tiek 
nū jus viliūsi, kad priimsite 
žodžius teisybės, ir n e piktažo
džiausite ant tėvynės, kaip 
kad sziądien darote sziose 
naujokynėse, o savo krauja- 
gerį nevadysite tėvu, bet krau- 
jegeriu savo brolių, tėvynėje 
vargstanezių po jungu sziau- 
riniojjneszkino, ir nesakysite, 
kad maskolius yra taip geras, 
kaip tėvas.

Tiek tai norėjau pakalbėti 
į nematanezius dienos szviesos 
tautieczius.

Su gūdone velijantis jiems 
apsz vietinio ir dorybės

Juzas Ilamanauclcas.

Atsakymas draugystei.
„Garso“ N. 23 patėmyjome 

Tvinskn“ dMiicrvst.As is-zifik-i- 

nėms, pinįgiszką paszelpą su
teikiame. Taigi, nors prova 
mus prie to neverezia, tą mi- 
laszirdystę galėtu me vienok 
padaryti ir dėl amž. at. mus 

mą apraszymo Žiurių-Gudelių. i Dominyko Gseigždžio,
Mes negalime galvūtis Apie i T nors neprivalom, galėtume 
apraszomą vietą; gal „Ivins-pp^^nn įtinę 
ko“ draugystė ir geriau susi-,SU( 
pažinus su ja už autorių. Bet Jei Szeip gailimės vargszų, 
perskaitę žodžius: „Vienybė“ ; naszlių ir siratų ir kuriems 
suvisu nedailei pasielgė, neva t almužną suteikiam, turn lab- 
pravardės autoriaus nepadė-'ja,ls privalytu mumis pasigai- 
jo“, labai nusijūkėme, o dar lūti naszlės, am. at. mus drau- 
labjau nusidyvyjome, kadan-■ g° Dominyko, kuri liko tėvy- 
gi „Vienybė“ jokių rasztų nū .nėję Lietuvoje vargingame 
„Ivinsko“ draugystės negavo padėjime su dviem vaiku- 
ir negauna, bet staeziai isz ežiais siratomis be sklypuko 
Europos. Dyvinas dalykas, žemės, be jokios pagelbos gy- 
kodėl „Ivinsko“ draugystė venime. .
taip yra iszmintinga, kad rei- Nebuvo am. at. Dominykas 
kalauja, idant „Vienybė“ visų Gvergždis pilnu „Susiv.“ są- 
savo rasztinįkų bei korespon- nauju, bet ką jis kaltas, kad |

dentų pravardes talpintu, o 
tūm paežiu maskoliui iszdūtu. 
Ir szitas apraszymas Žiurių- 
Gudelių, kaip sakot, jog dėl 
jūsų draugystės papiesztas, 
gal but stebuklingu budu pa- 
pūlė į „Vienybės“ rėdystę, bet 
ne į jūsų rankas, kurį prisiun-

„Susiv“. reikaluose.

t
Sziiiini praneszame vi
siems ,,Susiv.“ sąnariams, 
jog pereitą mėnesi persis
kyrė su sziumi svietu vie
nas isz mus Broliu, sana- v

rys ,,Susiv.“ am. at. />o- 
inint/kas (i<\< ryžkis, gyve
nus mieste New York.

Am. at. Dom. Gvergždis 
pilnu „Susiv.“ sąnariu nebu
vo, nės prisiraszė prie „Susiv.“ 
tiktai d. G Kovo sz. m., kada 
New Vork‘o kūpa užsidėjo, o 
užsimokėjo metinę net d. 25 
Kovo užtai jam nė posmerti 
nės dūti neprivalo.

Bet, mieli broliai, sąnariai 
garbingo mus „Susivienyji- 
mo“, atmykime, kad musų 
„Susi vienyj imas“, neyra orga
nizacija prievartos, o liktai 
milaszirdystės — milaszirdys- 
tę mes vienas kitam darome, 
kada posmert nelaimingiems, 
tankei varge likusiems gimi

V. Dievas jo ilgiaus poros m ė 
nesu ant svieto nepalaikė? 
Ką jis kaltas, kad mes Lietu
viai, kad mus garbingas „Su
si vienyj imas“ apie Naujorkie- 
ežius taip ilgai buvo užmirszęs? 
Bet kada Kovo mėnesyje T-ta 
Zukauckas, garbus „Susiv.“ 
viceprezid. mieste New Yorke 
dėl „Susiv.“ naudos pradėjo 
agitavoti, am. at. Gvergždis 
viens isz pirmųjų uorei prie 
„Susiv.“ prisiraszė ir su dide
liu džiaugsmu patsai dėl jo 
agi tavojo. Tąsyk dar sveikas 
buvo, bet, Dievas davė, į du 
mėnesiu staiga susirgo ir pa
simirė.

Mes „Susiv.“ virszinįkai 
apsvarstę tą am. at. Dominyko 
Gvergždžio prie mus „Susiv.“ 
prielankumą, apsvarstę jo gi
minės vargingą padėjimą ir 
praszymus, o isz kitos pusės 
vėl norėdami parodyti visiems 
Lietuviams, kad mus „Susiv.“ 
yra gyva, jauezianezia institu
cija, turinezia meilę ir milaszir- 
dystę dėl reikalai! janezių, per 
laiszkus susiraszę, nutarėme 
atsiszaukti į brolius, kad teik
tumėtės sudėti dėl am. at. mi
rusiojo mus draugo vargingos 
giminės po smertinę — ne isz 
prievartos, tik isz milaszirdys
tės. *

Isz kasos „Susiv.“ mes dėl 
tos posmertinės pinjgų neimsi
me, tik kiek apierų surinksi
me, ti"k mirusiojo naszlei ir 
siratoms nusiųsime.

— Kurs nedūs nieko, - tam 
nieko. ., o kurs užsimokės aną 
posinertinę kaip ir už seiliaus 
mirusius sąnarius —- tam Die
vas užmokės.

Pinįgus kaip visada reikia 
siųsti ant rankų kasieriaus 
„Susivienyjimo“, o vardus už
simokėjusių, pas sekretorių.
K n. J. Žilinskas prez. „Susiv.“ 
\ in. Zukauckas vice prezid. 
l’r. Naujokaitis, sekretorius.
A. Tepliuszis, kasierius.
Kn. J. Zlotorzinskas, knįgius.

Stovis „Susiv.“ kasos:
Nu paskutiniojo IX seimo
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tinių, linkėtinos naudos neat- 

seimo neszė - vaikinai neeidami prie
iki d. 13 Birželio (Jun).

Laike IX „Susiv.“ 
kasoje pinįgų radome $762,20

Po seimui iki sziai 
dienai t. y. iki die
nai 13 d. Birželio 
(Jun) inplaukė 1040,20,

1802,40c. | Dabar
Iszdūta viso labo buvo:
Dėl trijų sąnarių posmerti- Ibogį ir jo posūnį Rugutį, 

nės 450,00. VI.

rasztinįkas.
Pono didesnė galybė - gel

bėk manę ponuti — klonioda- 
masis kalbėjo Galbogis.

Kaip asz tavę galėcziau gel-
rekrutijos, o starszinai ir kiti 
urėdnįkai pelną sav traukė ir 
daug neteisybių dasileido - Įbėti? — klausia rasztinįkas. 
apie tą toliaus papasakosime. Siakuti, tamsta kalbėk; prie 

laikas mums grįžti reikalų geriaus esi buvęs - pa- 
prie pasakos apie patėvį Gal- sakė Galbogis.

Mat ponuti, szį metą tam 
posūniui rekrutija pripūla - 

Vasaroje 1850-tų metų, Gal-1 mes norėtumėme, norįs ant ke- 
•gis įsidėjęs į kiszenių plok-1 lėtos metų, to palaidūno nu 

si kratyti — tepasi moki n a
szasznis, kaip ant svieto gy
venti; pagrįžęs isz kąriumenės, 

— Pasarga L Nekurie są-1 pasisznekėjęs ir atgabentą bu-1 geriaus mokės gaspadorauti - 
nariai nespėja į „Susivienyji- 
mą insiraszyti, kitas nė cento 
da neinmoka, o tūj reikalau
ja, kad jam „Susivienyjimas“ 
dfltu knįgą. Palaukk, knįga 
kasztūja $100 arba $150, tai 
ir tu nors tiek pirmiaus į „Su- 
siv.“ inmokėk, o paskui reika- 
laukie knįgos.

Kasoje lieka $1339,96 c. sztą bumaszkų ir butelį ariel- 
„Susiv.“ Komitetas. kos, nuėjo pas savo prietelių 

- starostą Siakutį, su kuriūm

— Pasarga II. Neku rie 
broliai da ir iki sziol neprisi
laiko to, kad naujai prisira 
azancziųjų vardus siųsti pas 
prezidentą ir dėl to kitų var
dų taip ilgai nebuvo garsinta 
organe, nės kaip prezidentas 
garsys, kad vardų neapturi.

Pagalbos tas neprisilaiky- 
mas tvarkos knįgas musų la
bai painioja; lengvai klaidos 
gal atsitikti.

Todėl da kartą kviecziu 1) 
naujai prisiraszancziujų var
dus siųsti pas prezidentą 2) 
pinįgus pas kasierių, 3) var
dus, užmokėjusių mokesczius, 
pas sekretorių.

Kn. J. Žilinskas 
„Susiv.“ prezid. 

(skaitlius sąnarių bus toliaus).

PATĖVIAI
Isz tikrų atsitikimų, paraszyta 

Aleksandro Gužuczio.
(Tąsa.)

Augszcziaus minėti įstatai 
norįs geri, bet isz kaltės pa
ežių valsczionių ir jų perdė-

cziau užsiimti — vienok pagal 
jūsų praszymą, mėgįsiu, jeigu 
Galbogis pinįgų nesigailės ir 
dūs man 100, starszinui 25 ir 
naczelnįkui 50 rublių - tarė

Ponuti! truputį nuleisk, asz 
neturtingas esu žmogus -sakė 
Galbogis, galvą kasinėdamas.

tinįkas.

telį isztusztinęs, į kaimiszką | kalbėjo Siakutis. 
rėdystę nuslinko.^

Paveizėkim, su kokiu tai 
reikalu tūdu žmonės atėjo?

Susiėjimui vajscziaus nepa- 
ženklįtoje dienoje, rėdystėje 
apart rasztinįl^o, nieko dau- 
giaus nebuvo - Galbogis su 
Siakueziu įėję į triobą rėdys-lojo sūnūs kaip nesukako 18 
tės ir pasakę: tegul bus pagar metų, taipgi darbinįkais nesi- 
bįtas, rasztinįkui į ranką pa- 
bueziavo.'

Ko juą vyrai sziądien ežia 
atėjote? - užklausė rasztinį
kas.

Prie pono su reikalu - atsa
kė Siakutis. Mano bieziūlis 
Galbogis, nuėjęs į preikszus 
ant naszlės Rugutienės; per 
dvideszimtį metų ūkę vedė, ir 
mažą posūnį augįdamas sun
kiai dirbo, o dabar tasai po
sūnis priaugęs, savo augintoją I verszį neszioti. 
nū gas pad o rys tės szalin varo.

P žemė Pakalnės prie ko 
priguli, ar prie tėvo Ruguczio, 
ar prie Galbogio? - užklausė 
rasztinįkas.

Siakutis kasinėdamas galvą 
atsakė: kitkart prigulėjo prie lažus, asz galiu tarnystės netek- 
Ruguczio; bet tam mirus, sve
timi gyvenimą butu užvaldę, 
kad Galbogis ano nebotu ser
gėjęs, 
dvideszimts metų gyvenimą 
saugojau kaip akį kaktoje - 
pritarė Galbogis.

Už savo darbą, gali užino- 
kesnio jieszkoti, bet pagal į- 
status žemė priguli prie sū
naus mirusio Ruguczio - tarė

Rasztinįkas paveizėjęs į 
rasztus pasakė: kaip gali tą 
padaryti? — Jurgis Rugutis 
rokūjas vienu darbinįku gimi
nėje ir dėlto nū rekrutijos bus 
liūsas; nės Galbogis turėda
mas 57 metus nėra darbinįku,

rokūja. Į
Geriaus, kaip mes, ponas 

iszmanai - vienok pagal mano Į 
nūmonę, galima tą nedorą vai
kiną po vandeniu toli nupluk
dyti: - du sūnūs dėdės Rugu
czio yra į skazką neraszyti, 
(skazka suraszai žmonių) d ė 
lei to anūs užraszius tikrais 
broliais Jurgio Ruguczio, pa
sidarys trys darbi n įk ai, o ta
da musų Jurgutis galės eiti 

Ponas už sa
vo darbą 50 rublių gausi. — 
Kalbėjo Siakutis. Ponuti! 
gelbėk seną vargszą — pritarė 
Gal bogi s k 1 o n i od a m asi s.

Oi tu Siakuti, ministu gali 
būti — už neteisingus užra-

į balą sausas nekelsi - pritarė 
Si ak utis.

Tegul bus kaip ponas sakai 
- dūsių pinįgus, kad tik rei
kalas gerai iszeitu isztarė Gal
bogis, ir cziupinėdamas kisze- 
nių, isz trijų mazgelių iszėmęs 
100 rublių rasztinįkui padavė, 
kalbėdamas jogei 75 rublius 
ryto atnesz. ;

Rasztinįkas priėmęs pinįgus 
[atsiliepė: - apie tą reikalą nie
kam nepliaukszti, nei gugu!

Saugok Dieve !- kaip ak
menys tylėsim - pasakė Gal
bogis su Siakueziu.

| Atneszus pinįgus, dobavocz- 
ną skazką apie Ruguczius, to
jaus į Kauną nusiųsiu - pasa
kė rasztinįkas, o Galbogis su 
Siakueziu, pasiklonioję rasz
tinįkui, linksmam pritaisyme,

(Tolinus bus.)

— Su sziūmi numeriu pra
sideda puiki apysaka „Stab 
meldis“, poematiszkai sutai
syta Vaiko. I

)ė ponuti, per
bėti, galai į vandenį - palai
dūnas nemokantis tėvo gūdoti, 
iszgirs tūs žodžius: „nukyrpti 
į tarnystę“ ir isz to kraszto 
nuslinks kaip muilu pateptas; 
o jeigu kas liežuvį įkisztu, tai, 
nudūsime, kad r asz t ūse sukly
dome - tvirtino Siakutis.

Tumi reikąlu nelabai uorė

Ant pardavimo!
Parsideda Hotelis, kuriamo gali- 

ina padaryti gerą biznį ir randami 
ant goriausios vietos visame Ply
mouth^.

Priežastis pardavimo yra ta, kad 
nori atsikratyti nu biznio.

Adresą galima dasižinoti ant paez- 
to arba musų rėdystėje. [271

Gromatnyczia.
— Strapsnis apginime kun. 

Sutkaiczio isz Pittsburgh^ 
priesz lenkus, patilps sekau- 
cziame numeryje.
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Stabmeldį^
Apysaka.

O žirgas nū jųjų taip bū v o smarkus, 
Kad net debesukai, ką nū audros bėga,

Keleivio pralenkt4 nė pavyti negal.

Prakalba.

jokip politiszko persikeitimo tautos; — parodyta ežia tiktai 
ana dvasiszka permaina, kurią jautė tauta prisiartinus kriksz- 
czjonystei. Nūprotis baisiausias nūdėmes atlieki su neper
maldaujamu stamantrumu, nės tiki, jog taip lemta likimo, 
kuriam net patys dievai priklauso. Vasavydis, žudytojas 
savo augytinių — B lai v u tės ir Rimgenczio,— pergalėtas il
gainiui Kristaus mokslo, iszsižada kerszto ir padūcla ranką 
savo baisiam prieszui Nūprotviui, su kurio pagelba atliko tas 
baisias nūdėmes. Nūprotvis net akiveizdoje tokio negirdėto 

‘ pasielgimo nepermaino savo nūmonių: likimas jau perinai 
dautas, szaukia jį į prieglobstę mylimos paezios.

Rimgentis ir Blaivutė, antraeilės žmogystos, beveik pas- 
siviszkai pasidūda veikavimams savo tėvo Nūprotvio.

Kas link gi gero, ar blogo atpieszimo pobūdžių, darinki- 
mo atsakau ežių vardų, smagaus, ar painaus eiliavimo, — pa 
lieku nusprendimą maloningiems skaitytojams.

Jis niekiu4 žvaigždes — jis nežiūri atgal. 
Sztai žirgą sustabdė: — urnai pats sukruto, 
Kaipo nū audros stūmus aržūlo drūto,

Toli po retoms aržūlų szakoms, 
Spindėjo pakilus silpna kibirksztėlė,

į medėją žvėris

o

Priesz amžius užgimęs — priesz amžius buvai, 
Dar griūni, visus atvadavęs?

Nežinomas gaisras pakilęs —

Pakilkite tautos! sztai naujas akinu

Jau aprinktas jums visogalis piemū:
Jau trisdeszimts amžių jį vijos!

Balsu iszganingu paplūdo; — 
Bet geso altorius Praurimės szviesa,

Praamžis iszpyksęs nulindo . . .

Nės nū vilnių jųjų paveikslai sulieta, — 
Keleivis taip greit prie to žiburio vyko, 

lės su jum susiliesią:

Apszvieczia, lyg žaibas sudegįtus rumus, 
Ar gaisro szviesa audros aiszkina durnus.

1.

c>
Jiiunvain \i v »/vni cmo,

Per jūs jau daugiams spindulių neiszleis.
Pakilęs užimąs pabudino aidą,

Tik kaulai vieni matyt buvo per odą, 
O iszkisztos smegenys baimės pridūda. 
I užsekusios lupos szypsojos iszlėto, — 
Tolyn ranka rodė, o balsas skambėjo: 
„Tu vyras drąsumo da neapgalėjo

Bet jus nedasiekęs, antržėmės nuvyko

Kas jįjį pabudįt4 vėlai taip galėj‘ ?
Tamsa, nors užmigus padangių gylėj4,

Tau gėda, kad savo jausmams pasidūdi!“ 
Isztaręs tą, garsiai dūsavo szeszėlis 
r i • % • i

Migla, ką isz debesio pūla skylėto,

IIGUVĮO/O ClllIXUUVIl JK7 UUUUlHUl IV <1 j 
Bet karcziai kabinas už medžių szakų. 
Keleivis jį valdo, — drąsos jam pridūda,

„O kas tu? keleivis suszuko — o kas tu? 
Žinia pranaszų ant kaktos tavo žėri — 
Perkūnas žiedros akių tavo ne‘tmestu, 
Nė veido Praamžis, kurs viską sutvėrė!

c. O viską apreikszkie balsu vaidelotų“. (Toliaus bus.)
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OMio ii laikraszll.
“vienybe lietuvniku”.

S. Grigaliūnas Hartshorne 
K. Juszka Chicago
J. Kazakevicz.e Hazleton 3

S. Rimkevicz Ansonia
A. Jocis Philadelphia
J. Matulis „
M. Kazlauckas Belchertown
P. Staskeviczius Plymouth, 
S. Katilius WTikes Barre
J. Gilbert Wanamie
B. Garbauckas Maltby

I2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00

„1,00 
^,1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00
„2,00 
„1,00

ir surinkau žuvanezias Prūsų Lietu
vos dainas, kurių dalį jau iszleidau 
gotiszku rasztu, o dabar rengiu į 
spaudų visas mano surinktas dainas 
ir netrukus iszleisiu vienose di lėlėse 
<ni<rose, vardu, „Prūsų Lietuvos 
Jainos“ . lotyniszku rasztu. Bus

<oki penki szimtai dainų, kurių nei 
viena dar nėra buvusi spaudinta. 
Tai bus labai akyvos dainos kožnam 
apszviestam lietuviui, tai paminklas 
musu tautos dvasios!

15c.

20c.

15c.

1,00 ct. 
>1,00. 
20 Ct. 
30 Ct.

Vyrai pikninkas!
Wanamės draugystė vardan 

„Gedimino“ isztai.so ant savo 
naudos piknįką, kurį turės 
miestelyje Glen Lyon 22 die
nų Birželio 1895 m.

Užtaigi visi lietuviai ir lie
tuvaitės neužmirszkite tos die
nos ir atsilankykite ant to 
puikaus pasilinksminimo, o 
iszpažinę visų smagumų, po- 
tam nesigailėsite.

Uzpritszo komitetas.

Galima jauti su prisiunti- 
mu szias knįjas:

1. Istorija Katalikų Bažnyežios. 
Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztiija 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji isz.ro- 
do aisz.kiai lietuviszku bedieviu dar-- •
ms ir podraug kaip katalikas turi 

nu jų apsisaugoti. Kasztiija. 20c,
3. Valtis bei iszguldymas szventų 

evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais akai-

Puslapių esti 890. Linkė-tymais.
tina kad kožno lietuvio namuse 
butu. Kasztiija — 1,50c.

pas Kun. .L* Burbu. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co Pa.

ATVERTA
Nauja Ifetimszka knygų pirklyste 

Uz l ia us K a Iv a ir z io 
(Tilžėje, Prusūse).

Kiekviena konkurencija iszeina 
aut gero pirkikams. Jii (langiaus 
yra pardiidanczių, ju pirkikai pigiau 
perka Asz pardudu kaip galima 
pigiausei. Daugybę knįgų galima 
pas manę pigiau pirkti nekaip kitur, 
o kitos vien tik pus manę ir tėra 
gaunamos. Kiekvienas gali tai 
persiliudyti isz mano naujo kalulio- 
go. Asz turiu knygų spausti! ir go
tiszku arba, kaip sakoma, „krakauc- 
ku“ rasztu. Priimu prenumeratų 
ant visu Prususe iszeinancziu lai- 4 J
kraszczių ant: „ „l'kinin-
koA, ir „Apžvalgos1-'-, ir ant kitų, 
kai Į) parodyta mano naujanijame 
kataloge. Mano naujųji knįgų ka
ta liogų asz si u ne žiu kožnam am 
pirmo pareikalavimo ir be jokios 
gaiszties. Tiktai reikalaujant katą- 
liogo, reikia idėti i oromita marke 
už penkis centus.

Mano adresas toks:
V. Kalvaitis

Tilsit [Ostpreussen | Germ inį 
Linden str 7. /

Beto, asz perku rimtus, svafrbius 
lieluviszkiis rankraszezius^x Asz 
pats apkeliavau visų Prūsų Lietuvų

pargabentos isz užmarės:
Ataidi^ knįgos,

Aukso Utorius, arba Szaltinis dangiszku skar- 
bu 2.0!) iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, >1.50.
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
1501'salmu Dowido karaliaus ant

pavvikjlo kanticzkų 75c.

15c.
25c.
20c.
30C.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Gyvenl'naa Vimzpatles Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
istorija seno ista’.ytno « ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo tzweni'/.iamloa Marijos Panos 
Sopule] Metyli >s Diewo ,, ,,
Evangelijos snpuikels apdarais
Gywenimaj Hzvventnju, ant visų metų kožhos 
dienos, pir n i, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, ,,
Gyvenimas «zv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Tstoriszkos knigos svietiszkos pulpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Tr nnpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplin:<rasztis k m Petravycziaue j Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkins turime bu t i dėkingi arba 

n (dėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi m t.s į prietikiai su lenksianti pat 

Krikszto Lietuvos 
Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas Ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

K n igos poeliszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitolioratida, puikus poeniatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
Danel de/.i > pavasario linksmybės 
K »nra i ** Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
Jdkaimos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,,
Birulės dainos ,, n
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai — eilės

Pagirėnų gobtnvės - teatraliszka 10c.
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo
Illstorije apie gražų Mtgeloną, dukterj karaliaus 

isz Nea tolio ir apt * Petrą kareivi
Pajudjkime Vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta p Urljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gtitė* ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Hzaltabuzlus (jilklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, „
Vaikų kningelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rasztinjką 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko plrkteiė 
Gyvenimas Stepo Raudnosio Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
..Hziaulėnlszkio Senelio"]

Afoksliszki rankveaiiai ir 
kitokios knįgos

Kningadėl iszsimoklnimo vlsasvletinės kalbos 15c 
Apie buwiiną Diewo ,, 
Grieszrilnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszrls „ ,
Kaip (gyti pinįgus ir turtą 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur lezrodyta, 

kaiįt laitai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Į Apie Dangų 5c.

Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna Ule.
Į Lietuvos g ispadlnė 10c.
Į Žodynas kun. M Miežinio >20).

Naujas ele n mtorius Į1895 m.) atidarytas 
j su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c , <iėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po

Į Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžltijų metinių ssvoncių

I tižiosios nedėlios, 
I Tiesos Zodžei, 

Eiliotos arba kalias į maldingą gyvenimą 
Pokills Sz.veutųjų ,, ,', ,,
iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra grlekaa? ,, # ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra ntidal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlla ,, ,,
Kaip Sumeniją nuspakajjtl ,, 
Vadovas ( dangų ,, ,,
Prisigatavojlmas ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuviszkos mlezlos ,, ,,

i Kasdieninės Maldos
Kotos (UI partapijono.

Varpelis I vairas] 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 40c.

20c.

15c.

20c.
15c.
15c.
5c.

15c.

5c. 
15c.
5c. 

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

15c.

10c.
10c.

5c. 
10c 
20c. 
30c. 
10C.

15c.

10c.
10c.

5c

10c. 
10c. 
■10c. 
10c.

25c.

10c.

30c.

DinvuitiH, Npysxka hzIob gadynės 
Apteka Diewo „ ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama 
Bolestawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraazyinaj apie nedorybę 

žydo ir piktą, augynlmą wajku >1,00.
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovimas Kanno 

pilies 1302 m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, , 

illstorije gražios Katrukoa ir jos visokį 
„ ,, ,, atsitikimai

Illstorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant Uetuviszko perdėjo V. Htag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlioslawskls — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pustein(ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje Isz lajko 

80 ct.,, „ ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru ateytiklmu Imk 

,, ,, czesu wajnos 1863 matu
1’rawadnlkaa angetakos kalbos neatnlar.

40 ct.
>1,00 

abdarytM >1,25. 
>1,00.

>1,50 ct.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaidlnas „ ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

I ,, ,, Fiiypo Karejwio
I Suinyszymas arba bajtne tūry dydelea akis

. i’ykra tejeybe isz Suwatku gubernijos
Szwiesa Diewo „ „
Titkus Persų Karalius,

I Užeystanawlk ant to gera]
VVItasir Korynna hlstorije Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczioe 8. per Deoklecijana 95 ct.

50 et.

15 et.
65 ct.
25 Ct.
50 et.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Mark*. 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secu red or not, free of charge. Our fee. not dne 
until patent Is allowed. 3*4»axe neek Free-

ir di-
50c.
35c.
50c.
15c.

10c. 
40c. 
15c.
20c. 
15c. 
75c. 
30c.

15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.

5c. 
10c.
5c.

30c.

Kas nori atsigert gardaus Alans 
ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skan.u gėrynių, tegu užeina pas tik- 
n, lietuvį ai. Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsinyczių su szviežia mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 

Į teatsilaukyti: po Nr. 415, 417 ir 
419 W. Main str., Plymouth, PH.

Teisingas Elgin laikrodėlis
ir Lenciūgėlis D0T8M1. Prlsiųsk szitą ap-

- garsinimą su savo piLm nu adresu, o mes tav
prisiusime teisingą

K U įj Elgin LaikrotU-
1 i ir f.r n ciuuAl i

Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslae Litanijos 25c.

Visokį Abrozėliai an maldelėmis po 5centus.

Lietuvos Istorija, nfi seniausių gadynių Iki 
Gediminui I) i.. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos Istorija su žlainlaplais ,, 50 ct
l.ietuvlszkoe Dainos Isz vieur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk.

Žemalczių .Motiejus Valancziauskas, 25 ct. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 ct.

dykai dėl peržiūrėjimo.
Lnksztai padaryti 14 

k prabos aukso su prldė- 
jlmu metalo, kuris jam 

a prid&da jlrntybų ir ge- 
riau laiko neg už >40.oo 

gį Viduriai yra teisingi 
.N ir gvarantavojami ant 
pn JO metų.
Hl I.encitigėlls dailus pa- 
Jįl aukautas ir pardavlnė- 

jamas pas dzlogornj- 
w kns po >3.50. Veržiu- 
Xj rėk nuėjus ant express 

office tų viską ir jeigu 
atrasi vertu tų pin|gų 
tai užmokėk tą menką 

sumą >9.25 ir laikrodėlis su lenctugėiu bus tavo.
DIAMOND WATCH CO.

Masonic Temple CHICAGO, ILL*




