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Hymoath, Pa., 20 d. Sjalin.
Negalima iszrokūtie viso

kių bjaurumų, kokius tur nu- 
kęstie musų brolei gyvendami 
po sunkiu maskoliaus jungu.

Nesakant jau apie tai, kad 
jie yra apsunkyti dideleis mo- 
kesczeis kuriūs jeigu neatidus 
czėsia paskirtam per perdėti- 
nius maskoliaus vyriausybės, 
tai, taip vadinamos ,,sekvest- 
ratorius“r atsitrankias į tą kai
mą, kur yra neiszrinkti tokie 
ąr tokie mokesczei, taip nus
kilta biednus brolius musų 
kad net iszveda- paskutinę 
karvutę, didžiausią paszelpą 
visos szeimynos,' arba isznesza 
isz stubos paskutinę drapaną. 
Tropijasi nesykį, kad bobos 
kaimo bando neįsileisti; gin
damos savo gerą ir varydamos 
jį kaipo pasiutusį szuriį su ka- 

.. cziargomis, ar tai kUm pa- 
griebdamos, bet niekojai ne- 
pamaczija; kaipo naktimis va
gis jis per panevalią iszplėsze 
jųjų kruviną procią. Bet 
szitokį skausmą szirdies grei
tai užmirszta, ba jau jie yra 
pripratę prie tokių atsitikimų.

Ale daug yra didesniu 
skausmu szirdies, k u rids sun
ku yra neszti broliams musų, 
gyvenantiems po maskolium; 
o ir mums pametusiems jį, 
atminus apie tai dega szirdis

kuriame nedejūtu brolei musų. 
Kožnas isz jų diena nū die

nos laukia kokios nors atmai
nos savo vargingam padėjime, 
nežinodamas isž kur ir kaip 
gal to sulaukti.

Mes mieli brolei sziądien 
jau valni esame nū tos tiro- 
niszkos valdžios, ale labai ne
gerai darytumėm kad užmirsz- 
tumėm apie brangiausia mo
tina savo, kuri savd krūtimis 
penėjo mus. \

* Kaip mums mąlon'u -yra at
minti apie narsius darbus bo- 
ežių musų, taip kožno isz 
musų tur apsilieti szirdis krau- 
jeis, matant kaip brangiausia 
motina musų yra nuvarginta 
ir kankinama po smugiu mas- 
koliszkų nagaikų.

Taigi mieli brolei! kaip ga
lėdami stenkinhfes neszti jiems 
pagelbą, ba dabar yra geriau- 
sės laikąs, jeigu jį perleisim 
ant miego, ant amžių paskan- 
dysime tėvynia savo.

didžiausiu neužkentimu, to,
nū kurio pareina visa masko- 
lijos valdžia. O tūm didžiau
siu skausmu yra tai persekio
jimas brolių musų tikėjimo 
reikalūse. Neiszreiszkiu asz 
czion jų, ba kožnas isz musų 
yra apie tai savo ypata daty- o
rias.

Taigi nemislykit mieli bro
lei, katrie esate jau mažu už- 
mirazią apie savo tėvynę, (per- 
leidę kelis metus liūsyb^L 
gyvendami sziezion Amerikoj 
kad tie .persekiojimai kurie 
buvo seiliaus jau pasibaigę, - 
ne kaip buvo taip ir dabar 
yra, tiktai jau da piktesniam 
smarkume. 
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Neatrastum tokio kampelio,

Isz Lietuvos.
— Isz S'dVĄllcų r ėdy bos 

Naktį isz pereito ketverge į 
pėtnyczią (isz deszimtos die
nos Spalinio į vienūliktą) su
degė Simne paczto (žįgunės) 
namas ir greta jo stovintys 
vieszbutis lietuvio. Visi me
na, kad tai žydai tyczia pade-
gė pacztą, kad dtaugę sudegtu
ir, jų konkurento, lietuvio, 
viesznamis, nės jei butu pade
gę iszsyk viesznamį, butu vi
siems perdaug aiszku, keno 
tai darbas, jr taip da visi žy
dus kaltina, kad jie tyczia 
pacztą padegė, tikėdamiesi ir 
savo "konkurentą sudegyti.

Kad žydai galėjo taip pa
daryti, galima ir labai tikėti, 
matant, kaip jie nekenezia 
pradedanezių prekiauti lietu
vių. Kokių jie pragumų ne- 
sigriebia, kad. tik užgriaužti 
pradedanezią kilti lietuviszką 
prekystę! Ir žandarams 
skaudžia, kaip tai žydai darė 
Senapilėje atsirandant sudė
tinei ukinįkų krautuvei; ir ne-

apsiima parvežti nū geležieke- 
lio pirkinių į lietuvio krautu
vę, kaip žydai darė Pilvisz- 
kiūse, kada tenais atsirado 
draugystės krautuvė; ir isz- 
keikia ir nepriima į .sinagogą 
to žydo, kursai parsamdė lie
tuviui, ketinancziam užsiimti 
prekysta, savo namą, kaip tai 
buvo Pilviszkiūse, Senapilėje, 
Liudvinave ir kitose vietose. 
Ir ant ko-gi, sakau, žydai ne- 
pasirįžta, vildamiesi suban- 
krūtyti lietuvį! Dėlto yra
labai galimas daigtas, kad žy
dai Simne, norėdami sunaikįti 
lietuvį, griebėsi naujo budo — 
padegimo, o kad ant jų nebūt 
pamislenijos, padegė ne lietu
vio namą, tik greta jo stovintį 
žingunės namą.

Ne įstabu, jei žydai stengia
si neprileisti lietuvių prie pre
kystės. Juk tai jų beveik 
vienatinis užsiėmimas, jei Įli
pimą didelių palukių ir suk 
tybes visokių būdų neskaity
sime užsiėmimą. Dabar, ka
da prekyste pradeda užsiimti 
ir lietuviai, žydai mato, kad 
neužilgo gali netekti Paskuti
nio atsispyrimo, gali atsidurti, 
kaip ant slidaus ledo, kur 
lengvai gali parpulti. Dėlto 
ir nori parblokszti kiekvieną 
lietuvį, kursai įsisteigia kokį 
kromelį, o kad žydai pripratę 
nū senovės prie visokių sukty
bių, tai ir dabar kabindamiesi tai anai

tuvės, o kitos dvi — lietuvių, 
iszviso. keturios krikszczionisz- 
kos krautuvės. Pirmių-pir- 
miausiai žinoma, pasirūpinau 
dažinoti, kaip einasi todviem 
krautuvėm, kaip tiedu lietu- 
viszki prekėjai tarp savęs su
tinka ir kaip jiedu nutarė su 
žydais kariauti. Jau iszaugsz- 
to džiaugiausi tik pamislijęs, 
kaip jiedu iszvien stoja priesz 
Žydus ir kaip dvieja atlaiko 
rėmimą viso miesto gaujos žy
dų. Vienok koksai buvo ma
no nusistebėjimas, kada ar- 
cziaus pažinau prietikius tū- 
dviejų krautuvių. Pasirodė, 
kad tiedu lietuviu-krominįku 
ne(,ik ką nekariauja abu isz
vien priesz žydus, bet žiuri 
vienas ant kito, kaip ant savo 
didžiausi*) prieszinįko. Da 
nebuvo vienas kito krautuvėje 
nė isz žingeidumo pasižiūrėti, 
nės neapykanta pergali ir žin
geidumą. Kad primanytu, 
tai tūjaus vienas kitą žydams 
atidūtu. Reikia pasakyti, 
kad antra krautuvė dar tik 
szįmet atsirado ir norėjo isz
vien eiti su pirmiaus atsiradu- 
siaja, bet pirmiaus atsiradu
sioj i iszsyk pradėjo nekęsti 
savo jaunesnėsės draugės ir tai 
vien tik už tai, ką anoji...... 
tam paežiam mieste atsirado. 
Kad jau tam mieste yra kelios 
deszimtys žydiszkų krautuvių,

pirmaijai lietuviszkai
į glėbiua( su lietuviais, nelabai 
žiuri, ar doru ar nedoru budu 
parblokszt savo prieszinįką, 
jaib tik parblokszti. Padegi
mas, užmuszimas, apvogimas, 
skundimas policijai — viskas 
gerai, jei tik dasiekia savo 
tikslą, t. y. jei tik dūda virszų 
ant „goim‘o“ lietuvio.

Kad žydai taip, o ne kitaip 
elgsis, galima buvo iszsyk pa
matyti, kaip tik pradėjo atsi
rasti lietuviszkos krautuvės. 
Bet kad lietuviai prekėjai 
taip greit pradės neiszsitekti 
vienas kitu, tą tai sunku buvo 
iszaugszto įžiūrėti. Teko 
man būti vienam mieste, kur 
yra dvi lenkų laikomos krau-

nieko nekenkia, bet kad atsi
rado prie jos tam paežiam 
mieste, nors suvis kitam ,jo 
kraszte, ant kitos gatvės, kitai 
lietuviszką krautuvė, tai pir
moji krautuvė didelei inUirus- 
tino ir nusiminė^ malama 
tokį nelemtą apsireiszkimą 
lietuvių gyvenime.;. Kada 
įsteigtojas antrosios krautuvės 
praszė parodyti jam rokundas, 
po kiek mokasi už kokius pir
kinius, ir antraszus, isz kur 
imasi koki pirkiniai, tai nū 
pirmiaus esanti krautuvė ne- 
iszpildė to isztvirkusio reika
lavimo ir nė rokundų, ne an- 
traszų nedavė.

Asz esu szalinįkas lietuvisz-



t . Vienybe
kų krautuvių. Bet jei visur 
lietuviszkos krautuvės taip 
nesutiktų tarp savęs, kaip 
aname mieste, tai tegul velyk 
po senovei liktu žydiszkos 
krautuvės... Tada bent ne
tiek butu kompromitavojan- 
ežių tautą lietuvių ir netiek 
butu begamerių, kurie eksplu- 
atavoja lietuvystę; ir be jų 
yra gana tokių kurie visa ko- 
sere deklinūdami: lietuvis, 
lietuvio, lietuviui ir t. t., pa
maži sav mąsto: lietuvis tai 
mus melžiama karvė, lietuvio 
pinįgai turi į mus kiszenius 
rinktis, o lietuviui užtai szpi 
gą į panosę.

Bet man rodos, kad, abelnai 
imant, lietuviai nėra jau taip 
dideli egsistai (savpatmyliai). 
Ano miesto prekėjai, esu per
sitikrinęs, nėra lietuviszkomls- < 
typiszkomis žmogystomis; yra 
tai tik, taip sakant, netyczia 
užklydę ypatybės. Kij-szczia 
isz laižybų isz oszkos su ra
gais ir nagais, kad kitur, kur 
tik atsifa^vgreta dvi lietuvisz
kos krautuvės^ jų savinįkai 
neszaalrūs jie n as į kitą pro 
petį, neskęugės vienas kitam, 
n esi d i džius tūm, krd yra lab- 
jau įtnkęs arba turi porą de- 
szimezių rublių virszaus arba 
kad jo krautuvė pora mėtų 
pirmiaus įsteigta, bet eis isz 
vien broliszkoje meilėje, su
prasdami, kad tik vienybė ir 
sutarimas dūda pajiegas ir net 
yra daug pelningesnė, nė kaip 
pasiszaukęs egoizmas.

Lyg dėl patvirtinimo szių 
mano žodžių, kada nuvažiavau 
į Pilviszkius, ten dasižinojau, 
kad vienas prekėjų to miesto, 
kur dvi lietuviszkos krautuvės 
negali iszsitekti, o tai- tos, ką 
vėliau pradėjo prekiauti, vi
sus tavorus ima iszvien su p. 
Kacziargium, Pilviszkių drau
gystės krautuvės vediku. 

, Tai gi matote, kad ir du pre
kėjai lietuviai gali netik nesi
pykti,' bet ir szį tą iszvien da
ryti. Jus gal sakysit, kad 
dėlto jiedu sutinka; kad ne 
vienam mieste jų krautuvės;

bet asz, kursai maeziau savo 
akimis ir to ir to krautuvę, 
kitaip misliju: man rodos, 
kad jei jiedu butu vienam 
mieste, dar labjaus sutiktų.

Rudū vis dar dailus ir szil-j sytą szukėmis geležinio pūdo 
tas. Dabar jau antra diena, szaudyklę. Kada vagys, jam 
kaip lyja, bet lietus menkas, belaukiant, atėję pradėjo kas- 
tik mažais būreliais, pereina, ti bulves, jis tiesiok į vieną 
Keliai paszlapo, bet dar nepa- iszszovė ir suvarė kelias szu- 
bjuro, galima nors žingine pa kės; visur pateko, ir | szoną 
siirti. Ukinįkai skundžiasi, ir į pūdymą... . Nū to sykio 
kad klūnai tuszti, turgaus nė- nereikė jiems daugiaus kasti 
ra, tai ir ukinįkų masznos su- tų bulvių.
si ploję. Ir tokių atsitikimų yra be-

• O ta kariumenė, nudriskus, galo daug, norint, galima bu- 
į pusę į alkus, utėlių apgrausz- tų jų kokį puskapį surinkti, 
ta, pati isz savo pusės kiek Negeresni už kareivius ir 
galėdama dar vėl daro blėdis zemskiai. Ypacz gerų pauksz- 
gyventojams. Kareiviai yra ežių tarp jų yra Senapilėj. 
įkalbu apie maskoliszkus) yra Labai tankiai atsitinka, kad 
vagys, nors ne lovus, bet savo jie viduryj miesto sumusza 
daugumu daugiaus įsipyksta, žmogų ir da prieg tam visai 
kaip keli iszsilavinę vagys, nekalt^. Per Mykolinių met- 
Ant galo ir kariumenėj yra turgį (jomarką) jie sumuszė 
gana lavių ilgarankių. Ka- Szunskų valscziaus kancelia- 
reivis tik to nevagia, kas jam rijos sargą neva už tai, kad jis 
nepasitaiko, o sziaip jam vis- valscziaus kalinius leidžia į 
kas sugadu: kas jam netinka, miestą. Sumuszę sargą, bėgo 
pardūda--' žiūrėti, ar visus kalinius ras

Sztai koki dil atsitikimai valscziaus areszte, Radę vi- 
buvo apie Kalvariją su karei- sus užrakytus, perpraszinėjo 
viais - vagimis. Vienam pa- sargą. Labai gali būti, kad 
jegliam, o prieg tam buvusiam anas už stiklelį degtinės ir do- 
gvardijoj4 ukinįkui besitriu- vanos 
siant lauke apie szieną, atėjo 
kareivis ir prie akių kabina, 
kaip savo, glėbį . szieno. Ka-Įžesnė priderystė į tai įsikiszti 
da tas ukinįkas užriko ant jo, 
kareivis iszsitraukęs isz maksz- 
tų kardą kirto tiesiok ūkinį- 
ką. Gerai, kad anas mokėjo 
atmuszti szakekoeziu kardą į 
szoną. Atmuszęs kardą, uki
nįkas kaip smogė kareiviui 
per ranką, tūjaus ano kardas 
iszdribo.
stiprus, kad kareivio ranka įgalint lėngvįti ir veisti vagis 
bematant taip isztino, jog ran- ir kriminalistus, kurie juk yra 
kovė pasidarė per angszta. [daug jam isztikimesni.
Paskui ukinįkas tą kareivį ge
rai apdaužė ir atėmė nū jo ir 
maksztis szoblės. Ilgai pas- 

■ kui kareivis keliaklupszczias 
maldavo, kol jam nepagrąžino 
kardo.

Pas kitą ukinįką (ir gi apie
Kalvariją) paprato kareiviai Szakių, bus treczia. Girdėt,

kasti naktimis bulves. Nėra 
jokios su jais rodos, niekaip 
jų ukinįkas neatgramina. Pa
siryžęs, vieną naktį iszėjo sau
goti, pasiėmęs su savim užtai-

kad ir Vilkaviszkij ukinįkai 
nori sekti toms pėdoms.

Mažiulis.

i jiems. Patėmytina, 
kad žandarai apie visą tą žino, 
vienok tyli, nors jų yra neina-

> 
kaip ir gaudyti lietuviszkas 
knįgas. Matyt, kad ir žanda
rai persiėmę ta paczia dvasia, 
kaip ir jų galva, Petrapilėj 
kiurksanti, kuri laikosi prin
cipo kaip galint kankyti po- 
litikiszkus prasikaltėlius (nors 
tie „prasikaltėliai“ tankiausiai 

Smogis buvo toksai!nė trupuczio nekalti), o kiek

— SzaJciuse (Naumiesczio 
pav.) ukinįkai taiso didelę 
draugystės krautuvę. Bus tai 
treczia panaszi Lietuvoj krau
tuvė. Pirmutinė atsirado Se- 
napilėj 1893 metūse, antroji 
Pilviszkiūse 1894 m., o szi,

— Isz Sintautų. Iki ežiam 
laikui mus bažnytkiemį tiktai 
žydai laikydavo krautuvias, 
o szymet atsirado jau ir lietu- 
viszkų. Vargamistra su zakris
tijonu susidėję po kėletą rub
lių pirmiausei įsistatė namus 
o paskui nusipirkę visokių 
niekniekių — kaip tai: cuk- 
riaus, gazo, siūlų, adatų ir t. t. 
pradėjo varyti prekystę. Ži
noma už mažus pinįgus pirk
ta, tai mažas ir uždarbis, ale 
tūjaus pamatė kad verta yra 
varyti tą darbą, ba pirųią 
dieną kaip tiktai žmonės dasb 
žinojo, kad jau krautuvė ati
daryta, tūjaus vienas už kito 
kriuszosi į naują krautuvę, — 
kad ne pirkt, tai nors pažiop
soti ir pasijūkti isz tokio da 
jiems negirdėto daikto. Jau 
senei buvo szneka apie tai, 
kad bus Sibtautūse lietu visz- 
ka krautuvė, ale vis tai perė
jo tiktai ant tuszczių sznekų; 
o dabar jau tikrai kožnas sa
vo akimis gal matyti. Isz 
tokio džiaugsmo, tą dieną 
daugiaus ne kaip kitas buvo 
girtu Sintautų karezemose. 
Mat jau kaip rodos be to ne- 
gal jie apseiti, kaip rodos nėra 
kaip,, kitaip isžreikszti savo 
linksmybę, kaip tiktai tokiu 
budu. Kas žin; ar susipras 
kada mus žmonės, ar ne, ką jie 
daro!

O ką jus misjijat, kaip isz- 
rodo tos dienos uždarby s, ar 
užpelnė sziek-tiek ar ne? Jus 
nenorėsite tikėti, kad už tūs 
niekniekius jis pirmą dieną 
užpelnė apie asztūnis rublius. 
Netruko ir nedėlia kaip tą ką 
buvo parsivežę į taip trumpą 
laiką perleido per rankas. Isz 
pradžios da abudu sykiu varė 
tą darbą, bet ant galo zakris
tijonas atmokėjo savo dai
gui jo įneszimą ir sav vienas 
užsiėmė tū darbu. Kelias ne- 
dėlias d a jis ir bažnyczios rei
kalus atligdavo ii’ reikalus sa-
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vo mylimojo darbo krautuvei; 
bet neilgai trukus atsakė pra- 
baszcziui tarnystoje bažny- 
czios, o tiktai savo pradėtą 
darbą varė.

Kaip matant da 4r dabar 
jam neszlektai siakasi. Katra 
nori diena nueik į jo krautu
vių, o visada rasi pas jį žmo
nių. .Jau ir visokių nieknie 
kių daugiaus yra ne kaip isz 
pradžios, ir kad ką reikia 
krautuvią jaukite Vilkaviszky- 
je bet Kaune perka, ba Kau
ne gauna daug pigiau viso
kius daiktus, o kelionė nela
bai ką daug rokūjasi.

'Buvau aną dieną pas jį, tai 
ką vagia! tiktai meto variniu- 
kus isz rankos į ranką.

O nueik szviantą dieną tai 
nieku geru neįsigrusi į krau- 
tuvią; pilna žmonių! ir pas jį 
pati stuba pilna moterių. Jus 
klausit, ką cze jos veikia? ar 
bereikalo susėdusios sėdi? -
ne. Ugi vagia tiktai pyszka 
kamszczei isz butelukų lema- 
n&4°* Nežinau ar jis pats jį 
dirba, ar kur perka, tikUi 
moterims labai jis patinka. 
Tik nesza pas mus sena pažįst 
tama kiauszinius. Ką vagia! 
už penkis kiauszinius ‘ gauna 
buteluką lemanado, ar nege
rai?

Kaip pažiūri į jo uždarbį 
rodos nėra isz ko jam ir vie
nam iszgyventi, o dėl to jis 
pats su paezia, brolis ir pa
czios sesū nieko kitko nedirb
dami gyvena isz to.

Nusižiurėjas į jį ir kits su- 
simislijo lengai dūną valgyti. 
Isz Iždagų kaimo vieno uki- 
nįko sūnūs paėmęs sav stuba 
Sintautūse pradėjo dūną ir 
pyragus kepti. Kaip matyti 
ir tam neperszlektai eitųsi; 
tiktai tiek bėda kad jisai ne- 
tur tokio miklumo, kokio rei
ke prie tokio darbo; pakolei 
su vienu neatliks, tai kiti gal 
kaip nor praszyti, jis rodos 
nėnegirdi. Isz pradžios Sin
tautų žydelei nelabai ką ant 
to atbojo; o Joszkis tankei ir 
pasijūgdavo; „Nu kodėl pas

naujejį nenori eiti, ar jau pa
baigė pipirus“. Teisybė dau
gumas dą ir dabar pas Joszkfp 
arba pas Giarszkų trauke; o 
kad iszsiteisinti' savę sako:, 
„ką cze sznekėti , pas žydą v'iš' 
kitaip, ir miera didesnė ir 
daug pigiau viskas“. Ale ne 
visų toke nūmonė, daugelis 
yra suprantanczių, kad reike 
kaip galint stengtis pakelti 
savo brolį - sziek tiek pra- 
szantį pagelbos nū saviszkių. 
Jeigu ir daugiaus atsiras to
kių vyrų, kurie gerai supran
ta savo reikalus ir padėjimą, 
tai už metų kitų neliks nei vie
no žydelio Sintautūse. Vienas 
ką laikė krautuvę, tūjaus kaip 
tik atsirado mus lietuviszka, 
turėjo pardūti savo stuba ir 
pleczių ir ant visada iszeit isz 
Sintautų. Jau ir Būlkiuvie- 
nė kaip girdėt turės palikti 
savo karczemą, ba nespėję 
mokėti sztriūpas. Nėr tos
dieno, kad nebutu revizijos 
pas ję.

Isz Kitur,
■o

Suvienytos Valstijos.
— Strasburg as, 22 d. Spa

lio. Huzar Brecht, laike pas
kutinių kareiviszkų bandymų 
Alzacijo, paraszė kreida ant 
durių vieno valsczionies namo: 
„Tegul platinasi socijaliszka 
demokracije“, už tokį darbą 
per kareiviszka suda tapo ap- 
sudįtas ant vienų metu kalėji
mo.

— Cleveland, Ohio. An
dersono d ratini am pabrike 
pereitose dienose nežine isz 
kokios priežasties truko triu- 
ba, per kūrę eina garas. Tūm 
i;arpu aplink tą vietą dirbo 
200 darbinįkų, isz kurių 8 bu
vo smertelnai sužeisti, o kiti 
isz taip didelio iszgasczio bėgo 
kur katras įmanė.

— New Orleans, La. Dau
gelis žmonių, norėdami pama
nyti vietą degėsių Algiers, vie
nas už kito kriuszasi važiūti

per Mississipi. Pereitose <įie- 
npse, kada garlaivi^ priplaukė 
prie tilto kuriūmi reike prieiti 
iki garlaivio: prisirinko dide
lė daugybė svieto taip kad til
tas sulūžo nū sunkumo ir apie 
100 asabų pasijuto esą jau 
vandenyje. Isz tų du vaikai 
ir viena, moteriszkė rado sav 
galą amžiaus ant vietos, o apie 
30 asabų liko smarkei sužeitų.

— Cardington, Ohio. Pe
reitam utarnįke vienas darbi
nį kas Christ Miller perpykęs 
ant savo paczios, perszovė jei 
peczius o paskui paėmęs peilį 
supjaustė jos krūtis ir spran
dą, ir, mislydamas, kad jau 
negyva pats pasikorė* Pone 
Miller perleidus viena diena 
dideliūse sopuliūse persiskyrė 
su sziūm svietu.

f-— .
— Wiliamsburg, Jv. Y. 

Marija Callaham turinti apie
40 metų amžiaus, paskutinę 
naktį priesz savo smertį atsi
kėlus ant pirmos adynos vi
durnaktyje, pabudinus visus 
savo penkis vaikelius, isz ku
rių vyriausem buvo jau devin
ti metai, atsisveikinus sujeisy 
glausdama prie *szirdies savo; 
po tam paėmus britva vyro 
savo - perpjovė sav gerklę au
sis nū ausies. Kada sueiedai, 
iszgirdę riksmą nelaimingų 
vaikelių, atbėgo pažiūrėti kas 
ten pasidarė, tai jyjė jau buvo 
negyva. Vyras josios neuž- 
kęsdamas jos, dvi nedėlias 
priesz tai, buvo iszvaževęs į 
S. Norvalk, Conn., ir ten bū
damas nėjokios žinios nedavė 
apie savę. Toks padėjimas 
ir sunkus pergyvenimas su to
ke didele szeimyna patraukė 
vargdienę moteriszkę ant to
kio baisaus darbo.

— Vieno 23' Spalio. Po 
atidarymo reichtago pirmuti
nis ministeris gr. Badeni savo 
pirmo kalbo apgarsino tau- 
tiszką lygybę viso viesz patys- 
tėję. Toliaus savo kalbo ap- 
reiszkė, kad apszvietimas jau- 

numenės tur remtis ant pama
to krikszczionystės, ir padavė 
viltį darbinįkams, kad trum
pam laike bus apgarsįta per
maina rinkimo, taip kad kož- 
nas pavaldonis ne tiktai turės 
valę dūti savo balsą ant susi
rinkimų reikalūse visos viesz- 
patystės, bet ir visas darbinį- 
kų padėjimas bus daug page
rintas. Kalbą savo gr. Badė
si užbaigė velydamas visai 
Austrijos vieszpatystei iikiu- 
stojenczios augsztybės ir vidu
rinės tautiszkos sandaros.

iplt viena nelWa Mtt,
Sziądien, kada, aczių,rūpės- 

ežiui apszviestų lietuvių, dau
gumas jau noriai skaito lietu- 
viszkas knįgas ir laikraszczius 
ir jieszko jose naudingų žinių 
ir pamokinimų, kas sykis at
siranda daugiaus visokių knį 
guczių, kuriomis kiekvienas 
gali naudotis; bet ne visos 
knįgutės tikrai naudingos, ant 
nelaimės, atsiranda neiszmin- 
tingi raszytojai ir iszleistojai, 
kurie ar tai dėl pelno, ar per 
neiszmanymą iszleidžia knįgu- 
tes, kurios žmogui tik blėdį 
gali padaryti. Czion asz nu
rodysiu vieną nesenei iszėjusią 
daktarknįgę po vardu — Ba
dai gydymo nekuriu ligų, — 
kuri, neverta į rankas paimti. 
Rodos kiekvienam iszmintin- 
gam reikėtų, suprasti, kad ne
verta pultis prie darbo, kurio 
nesupranti, kad nereikia rody
ti kitiems tą, ko pats neiszma- 
nai, bet ne visi taip mislyj-a; 
atsiranda ir toki, kurie nori 
siūti batus nebūdami kurpiais, 
kurie nori gydyti nieko apie 
gydymą neiszmanydami. Nė
ra dyvo, jei taip daro burti nį- 
kai ir avinįkai — apgaudinėja 
žmones dėl pelno; nėra dyvo, 
jeigu tamsus žmonės deda ant 
ronų mėszlą. ir geria žmogaus 
ezlapumą, kaipo vaistą — jie 
tamsus ir nesupranta, ką daro. 
Bet jeigu tai daro'žmogus ap- 
szviestas, nės nei kiek neap- 
szviestas negalės jokių knį-
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guczių paraszyti, jeigu jis sa- 
vo knįgutėse privilija gydyti 
visokioms bjaurybėmis, o ne 
tūra, ką iszrodo mokinti dak
tarai, toks daro darbą didei bjaurybių, kaip virintų pelių 
nedorą, toks sunkiai nusikals- ;
ta priesz artymą. Man gydy
tojui perskaiczius tą knįgpa- 
laikę net plaukai ant galvos 
pasistojo: kiek tai žmonių, 
kurie gydysis pagal jo rodos, 
padidįs sav sopėjimus, kiek 
numirs be laiko! Kokios 
bausmės vertas toks žmogus, 
kuris tokias knįgutes raszyti 
pasidrąsina? Parodysiu jums 
kėlės rodąs toje knįgutėje pa
talpintas: Taip, nū nūmiru- 
lio rodyja gerti žoleles su ma
žo vaiko szlapumu, nū užtu- 
rėjimo szlapumo — ožio mėsz- 
lu iszplaktu trinti bambą, ar
ba sutrinti kelis sliekus, su- 
maiszyti su vynu ir gerti; nū 
vėžio ant lupos — pagauti kė
lės žalias varles, prikiszti 
gerkles sviesto ir kepti; skys- 
timą-gi, kuris sunksis isz tų 
varlių, maiszyti su sutrintoms 
varlėms ir dėti ant lupos; nū 
kurtumo — pelės vaikus dar 
aklus virinti alyvoje ir laiszin- 
ti ją į ausis, arba zuikio szla- 
pumą laszinti į ausį; nū nu-

5 užlaikymas nuplikintų.netikusi yra toji knįgutė ir 
vietų. Lygiu budu kurtumui kad jos nė į rankas neimtu ir 
užpūlus, ar szlapumui užeitai- pinįgų ant jos bereikalingai 
kius, anaiptol nevartoti tokių nedūtų! Gydytojas. 

(Isz „Ūkininko“.

ti karvės mėszlą ir kitokias 
panaszias bjaurybes, nū kurių 
tik blėdis gali būti. Neisz- 
manėlis! Vėžį ant lupos nė 
isz varlių koszė, nė kitais ko
kiais vaistais negalima isznai- 
kinti, bet reikia kū greicziaus 
eiti pas gydytoją ir dūti isz- 
pjauti, pakol jis da perdaug 
neįsiszaknijęs; taippat nupli
kus (nusideginus) anaiptol 
nedėti mėszlų, idant puvimas 
neįsimestu, nėš tada ant nupli
kintos vietos pasidarys didelis 
randas, kuris jei bus ant vei
do, pagadįs veidą, o jei ant 
linkimo rankų ar kojų pri
trauks ranką, ar koją; su di
deliu nuplikimu atsitikus, rei
kia ilgai nelaukus gydytojaus 
rodos klausti, o mažą nupliki
mą gali namie gydyti, didžiau- 
sįas-gi vaistas nū to, tai szva-

ar zuikio szlapumo, bet kreip- --------- ------------------------

Is liiMsU flim imtoji
silaikymo yra daugybė prie- 
žasczių, tik gydytojas pažįs, 
nū ko liga paeina ir pasakys! 
atsakantį vaistą. Taij2>, kur
tumas kartais užpūla, kada 
sutromis užsikemsza ausis isz- 
lauko, tada gali kiek nori 
szlapumo ar kitokių vaistų 
gerti — nieko nemaczys; czion 
reikia tik iszimti kamsztį isz 
ausies ir viskas, bet ir czion kad galėtų gaut ukėsiszkas 
be gydytojaus neapsieisi — popieras, gavom paazaukimą 
pirmiausiai be tam tinkanczių 
prietaisų nematysi, kad ausis 
tik iszlauko užsikimszus, oi 
taippat ir iszimti negalėsi; 
kitkart kurtumas užpūla sme
genims susirgus, kitkart vidu
ryje ausis skaudant; kiekvie
ną sykį reikia pažinti ligą ir 
tada tik atsakanczius vaistus 
parodyti, ko be tikro gydyto
jaus nepadarys niekas. Taip
pat ir kitose ligose. Kad taip 
butu lengva gydyti, kaip ro
dosi iszleistojui tos netikusios 
knįgutės, tai kam da daktarui 
reiktų net 5 metus mokintis, 
kam reiktu pažinti sudėjimą 
žmogaus kūno iki mažiausiai 
gyslelei, kam reiktu lankyti 
ligonbuczius dėl pažinimo ligų 
ir kaip jas reikia gydyti pagal 
iszradimus mokslo; matyti, 
nelengvas tai darbas, matyti, 
be to negalima žmogų gydyti. 
Ir tie, kurie pagal savo iszma- 
nymą, niekad nesimokinę dak
tarystės, ir neiszmanydami, 
pūlasi arba gydyti, arba knį- 
gas apie gydymą raszyti, toki 
sunkiai prasikalsta, daro dar
bą nedorą, nės tik blėdį ir 
kanczias nereikalingas gali 
žmogui padaryti, kaip tai da
ro ir iszleistojas tos knįgutės. 
Dėlto asz paraszau apie tą 
knįgpalaikę, idant skaitytyjai 
laikraszczio ir pats žinotu ir 
kitiems galėtu praneszti, kaip

ir sunėsz savo deszimtukus, į 
p. Szlupo delmona. Alie kur 
tav, ant nelaimės dasitarėlio 
nuėjo visa - viltis. Nės vieto
je sueit keliem szimtam žmo
nių. Vos susirinko 25! Tai 
ir suneszė $2,50c. Tai tav ir 
pelnas! Už sale reik mokėti 

O kur Szlupui? $0!!
Apie jo kalba neminėsiu

— Minersville, Pa. 20 die- $15.
na Spaliu 95 m. <

Gūdotina redakcija „Vieny- nieko, nės jau kiek vienas he
bės“! Manding nebus be vei*k skaitytojas, matė isz laik- 

raszczio, apie jo mokslą kokį 
mokina. Vietinis.

bės“! Manding nebus be 
naudos, jeigu patalpįsite szę 
žinutę, apie darbavimasi lietu
vių ant politikiszkos dirvos. 
Tai yra apie musų „Katalikų 
Clubą“.

( Pasistoravojus * „Clubui“,

į cortą Pottsvillės, ant 5-tos 
dienos ežio mėnesio, ant ko 
norei, visi norintiejie, but 
8zio8 žemės ukėsais* pribuvo. 
Irgi tą dieną didelis skaitlius 
gavo popieras. Nės per visą 
dieną, turėjo corte darbo tik 
prie iszdavimo. Buvo isz viso 
pavieto lietuvių, bet isz mus Į 
miestelio labjausei atsižymėjo 
tam dalyke. Užtai jog vir- 
szaus per 50 ypatų,- gavo po
pieras tik isz mus „Clubo“.

Taigi jau sziądien yra tvir
tas „Clubas“, nės turi į 100 
sąnarių pilnų ukėsų.' Ir jau 
gali žymei dirbti ant politi- 
kiszkos dirvos.

I Garbė jums b rolei lietuviai 
už tai, jog suprantate, naudin
gumą ukėsiszkų popierų! Ir 
gi drystate pasirodyti gyvū- 
jancze, tauta szios liūsybės že
mėje.

O kūmgi sziądien pasigirs 
N 1 „Clubas“? Kuris turi 
vos keliolika savo sąnariu?! 
O da ir tai nevisi pilni ukėsai. 

Su gūdone
Juzas Hamananckas.

— Hazleton, Pa. 23 Spa
lio. Szioūiis dienomis tarpe 
Hazletono lenkų baisus su- 
brusdimas pasidarė. Negalė
dami sutikti tarpe savęs baž- 
nytiniūse reikalūse, persisky
rė į dvi partijas: vieni liko 
prie senos katalikų baznyc/nos, 
o antri parsitraukę * naują at
skalūną kun. pradėjo tverti 

Į „nezaležni košcioi“. Niekurz 
nėra kvailesnės tautos kaip tie 
lenkai! Paklausykit kaip tąą 
kun. gerai muilina lenkams 
akis; ant susirinkimo taip jis 
pratarė į susirinkusius „asz 
esu atsiųstas nū paties Popie
žiaus, idant padaryczia tarpe 
jus tvarką, ir parodyczia ki
tiems kunįgams kaip reike 
vesti parapijos reikalus. Mes 
turim statyti naują bažnyczią 
ant vardo mus. O paszventy- 
ti tai mes vyskupo labai nė 
nepraszysim, turės paszventy- 
ti, po prievarta“. Na ir žiop
so susirinkę lenkpalaikei ir 
rankom ploja jog bus gerai, 
kad sur.iszta vyskupą parvesz 
paszventyti jų bažnyczią. Kas 
bus isz tų lenkų toliau, ir ką 
jie subudavos isz szių visų at
skalų-sunku isz anksto įspėti.

— Minersville, Pa. 19 die
ną Spalo 1895 m. - Aplankė 
mus miestelį Dr. Szlupas, (gal 
dėl sutvirtinimo savo mokyti 
nių? Ar gal dėl pagerinimo 
savo būvio?) Pasitikėdamas, 
jog daug prisirinks lietuviu,

Q

.— Wor Chester, Mass., 21 
Spalių. Gūdotinas „Vieny- d ’
bės“ Redaktoriau: Meldžiu 
jūsų mylistos pataipįti į visų 
gūdojama laikrasztį „Vieny
bę“, mano trumpą praneszimą 
apie iszkilmingą paszventini- 
mtį musų lielnYiszkpą bažny-

v 
u
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nytėlė sakau isd jus kruvinos 
procios, garbė jums Worches- 
terio lietuviai o taipogi ir isz 
aplinkinės, kurie davėt auka 
ant szitos bažnyczios.

Taipogi sudėjo didelę pa- 
dėktfvonę dėl draugystės szv. 
Jūzapo Webstėrib ir ban Pu- 
lasko, lenkiszkoje prakalboje, 
kad nesigailėjo vargšo kelionės 
ir didelio kaszto. teikėsi 
pribūti kaipo brolei ir kaimy
nai parodyt savo gerus norus 
ir meilę dėl musų.

Taipogi atsiprovino Niszpa- 
rai su įstatymu SS*. S. Drau
gystei szv. Jūzapo ir Pulaskio 
buvo garsįti du pamokslai: 
lenkiszkas ir lietuviszkas, vis 
ant mus lietuviszko tardo ir 
didesnės paszėnavonės. Tik 
ne linksma buvo kad nepribu
vo nei vienas lietuviszkas ku- 
nįgas, kurie buvo užpraszyti 
asabiszkai per gromatas.

Sudedame mes Worchesterio 
lietuviai savo kareztą padėka- 
vonę savo prabaszcziui J. Jak- 
szcziui, kuris per savo storo- 
nę taip į trumpą laiką parū
pino namą. Dievo., Taipogi 
dėkavojame savo viengeneziui 
,V. P. „S. L, A.“ V. Žukauts- 
kui ką teikėsi . pribūti, ir sa
vo szirdingus jausmus link 
lietuvių „Susivienyjimo“ isz- 
reikszti. Tai matyt kad yra 
tikras lietuvystės kareivis ir 
mylėtojas savo tautos.

Worchesterio pavapi jonas
T. Micjauckas.-

IVorchester, Mass. 24 d. 
Spalio. Matydamas neatbū
tiną reikalą, praneszti gūd. 
skaitytojams apie lietuviszkų 
reikalų stovį, Worchester Mass, 
ryžausi trumpai praneszti, 
ypatingai apie musų parapiją. 
Abejotina! ar dėl visų lietu
vių yra žinoma,kad Worcheste- 
rį tvėrėsi lietuviszka parapija? 
Ant galo ir dėl paežių para- 
pijonų, 4 mėnesiai atgal nebu 
vo raislies, jog neužstojius žie- 
mai| turės savo locną szvent- 
nyczę. Kitose vietose, para- 

tvėrėsi per 3-4 metus

tėlės Worchester Maes. Die
na 20 Spalių pribuvo isz ap
linkinių daug svieto dėl pasi 
žiūrėjimo taip netikėto džiaug
smo.

Pribuvo Jo mylista pralotas 
Ths. Grifim, szv. Jono bažny- 
ežios. Worchesterio, ir szventi- 
no kampinį akmenį ir bažny
czią - vietoj vyskupo Spring
field Mass,, ba jis iszvažiavęs 
buvo į Mexica. Pribuvo taip 
gi sekretorius vyskupo Fr. 
Ceonotei, pribuvo isz f rančų- 
zų bažnyczios Warchester Fr. 
Bruyte prabaszczius, pribuvo 
lenkų prabaszczius isz Web
ster Mass., taipgi pribuvo len
kų parapijos prabaszczius isz 
Bostono. Mus vietinis pra- 
baszczius laikė iszkilmingą 
sumą; jam prislužijo prabasz
czius Webster Mass., ir sekre
torius vyskupo Fr. Conoti. 
Isz Vebster pribuvo draugystė 
szvento Jūzupo susidedanti 
isz 60 vyrų, uniformoje, pasi- 
rėdia. Pribuvo taipogi isz 
Webster Pulaski Ban susidė
jus isz 18 muzikantų. Pribu
vo taipogi mils viengentis V. 
P. „S. L. A.“ V. Žukautskas 
su savo draugais isz Nort
hampton© Mass. > Vietinis 
vyskupo (pralotas) savo pra
kalboje (angelskoje) džiaugė
si labai isz lietuvių krutėjimo. 
Worchester pripažino pirmą 
vietą dėkavonės dėl lietuvių 
ir jų katalikiszko tikėjimo; 
kad joke tauta nėra taip my
linti savo tikėjimą kaip lietu
viai. Savo prakalboje labai 
dyvijosi kokiu tai budu szita 
bažnytėlė taip į trumpą laiką 

* pasirodė. Nėjoke tauta to 
butu nepadariusi, ir neturi to
kios atvogos kaip' lietuviai. 
Isz tokio mažo pulkelio 300 
žmonių stojos į eiles kitų tau
tų.

Buvo sakyti du pamokslai 
mus prabaszcziaus lietuviszkas 
ir lenkiszkas. Savo pamoks- 
lūse sudėjo mums didžiausią 
garbę ir padėkavonę už musų 
procę ir pasiszyentimą dėl na
mų Dievo. Pąsfojo szitą foąž? ’ pi jos

ir daugiaus, kada tūm laik 
Worchesterį bėgyje 1 metų su
sitvėrė parapiją ir jau stovi 
szventnyczia - atsakanti tam 
laikui, kurios paszventinimas 
atsiliko, kartu ir kertinio ak
menio d. 20 Spalinio 10 va
landa priesz piet. Neapsaky
tų džiauksmų prisipildė szir- 
dys czionykszczių lietuvių, o 
drauge ir aplinkinių. Tą die
ną kurioje pirmu kartu sulau
kė įžengti į savo locną Dievna- 
mį, kuris taip staiga iszdygo 
ir pražydėjo, kaip pavasarį 
kvietkelis. Tūmi labjabs pa- 
minavonė verta, jog pirmuti
nė szventnycze lietuviszka - 
iszdygo ant Massachussatt‘o 
žemės. Tą dieną sakau dide
lis krutumas buvo visam mies
te dėl lietuviszko vardo. Žin
geidumas traukė ne vieną sve
timtautį prisižiūrėti lietu visz- 
kam darbui, lietuviszkai vie
nybei, tvirtam ir drąsiam už
sikąsi nimu i.

Garbė pirmiause klebonui 
gūd. kun. J. Jaksztui kurs isz 
visų savo PAjitJgU d.irbo dėl 
labo bažnytėlės, dėl labo pa
rapijos; garbė parapi jonams 
kurie viską, o nevienas pasku
tinį graszį savo kruvino pra
kaito aukavo ant bažnytinių 
reikalų ir darbų prisidėjo; 
dėlto Dievui laiminant szią
dien gali pasidžiaugti, jog ne
nuilstantys trusas, ir vienybė 
stebuklus pacįaro! Isz to ga
li būti visame mumis paveiz- 
da, jog lietuviai, laikydamiesi 
vienybės, galėtų tapti gar
siausia tauta pasaulei, nėsa 
ant kiek patyrimas parodo, 
jog lietuvių tvirtumas ir isz- 
turėjimas prie gero noro, ne- 
gal būti prilygįtas kitoms tau 
toms.

Bet o nelaime! jog apszvie- 
tą mes nepasiekem!.. vieny
bės naudą nepažįstam!., dėl 
to ir tvirtybės neturim! Sztai 
ir czionai - vieni jau iszdėją 
vifas savo spėkas apilso, o 
antri nei nepamislijo, jog rei
kėtų ir jiems, nors pagirt pir
mųjų darbą. Gėda! yr di-

džiause dėl tokių, kurie kaip 
sziksznotsparnei ant szviesos 
bijo pasirodyti! nelaimė! ir 
papeika dėl tų visų tautieczių, 
kurie dėl savųjų neturi są- 
jausmo, kai Į) dvasiszkūse, taip 
ir tautiszkūse darbūse.........
Apgailistaujaųia yra, jog ne- 
žine isz kurios priežasties lie- 
tuviszki gėradėjai ^lepribuvo, 
nors ir visi buvo kviesti taip 
pat ir draugystės? - kas butu 
dar daugiaus pakelia vardą 
lietuvių akise czionykszczių 
svetimtauezių. Y | >a t i ngai
Bostoniecąiams priderėjo apie 
tą pasirupįt, kadągi dėl jų 
yra artymiause kelionė, o prie 
tam jog ir pas jus bažnyczia 
yra mislijama rengti. Matant 
lietuvių, prie gero noro, mil- 
žiniezkas pajiegas, Adar dau
giaus užsidega szird^s karsz- 
tesne tėvynės meile kiekvieno 
gero tėvyhainio. * Bravo! 
Worchesterio lietuviai, jog ap
lenkėte Bostonieczius parapi
jos reik ai ūse. Lai gyvū j a 
Lietuva tėvynė musų ir visi 
jos isztikimi vaikeliai.

Su gūdone Svetys.

— Northampton, Mass. 25 
Spalio 95 m.

Gūdotina Rėdys te!
„Vienybės Lietuvių“! Nū- 

szirdžiai meldžiu pataipįti szi- 
tą žinutę.

8 dieną, Rugsėjo Northamp- 
toniszkė „Susiv.“ kūpa, turėjo 
savo susirinkimą, ant kurio, 
apart kitų dalykų, tapo padė
tas įneszimas, idant sutverti 
dr. broliszkos pagelbos. Tą 
projektą priėmė 10 sąn., ir ta
po- sutverta dr. po vardu 
„Mindaugo“ D. L. K.

Sąn. dr. „Mindaugo“ gali 
būti kiekvienas Ii etų vys svei
kas ant kūno, doraus pasi ei-' 
gimo, iszpažįstas tikėjimą R. 
kat., ir turintys nū 16, iki 50 
metų. Dr. „Mindaugo“ pri
gulės į tautiszką „Susiv. L. K. 
A.“, vienok dėlei tūlų priežas- 
ežių bus priimami į draugystę, 
ir neprigulintiejie į „Susiv.“, 
jet nedaugiaus kaip pusė - t.



i Vienybe
romanam

lenkai jau tikrai baigė barsty* 
ti nedabrenduses lenkiszkas 
smegenis, besiūlydami lietu
viams savo nematomas gera-

ypacz. už jūsų ilgą glj>Bą, ką į 
500 metų sulenkinote beveik 
dvi dalis Lietuvos. Pražaidėt 
savo, kartu ir musų -mylimą 
tėvynę, o dabar vėl /kada jau

griebėsi kitokio įrankio, idant 
po prievarta patraukti ant sa
vo pusės. Pradėjo ,po laik- 
raszczius garsytis - buk lietu
viai tvėrę su jeis „Zgoda“, ką dėjystes, ir neaprokūjamą lo-Įi 
buvo galima pat&myti, laikasz. t bį. Kur tik sutiks kokį tam- regit musų vieną akelią beži- 
„Wendrowce“ - „Gaz 
ka“ ir kitūse; per ką lietuviai Į lenko žodis: lietuvis ir lenkas 
nū tūlų savo karsztesnių tau- tai tikri brolei, vienos motinos 
tieczių apturėjo papeiką. vaikai; o antras prisiraszyk 
Tarp kitų „Susiv*“ garbės sąn. prie „Związeko“, prisiraszyk

ir raszo: - Tokę „Zgoda“ lietu- dėlto, kad szįmet „Związek“ 
Įstoji- vių su lenkais - lyginas ledų daug gero dėl lietuvių žada

y*» jeigu sąnarių prigulinezių 
į „Susiv.“ rasis 10, tada gali 
būti penki, neprigulimiejie į 
„Susiv.“. Posmertinės dr. isz 
savo kasos nemokės, kaip tai 
ta, yra gaunama isz „Susiv.“. 
Komitetas sz^s dr. kuris su
sideda isz 5 sąn. bus visados 
renkamas isz tų sąn. kurie 
priguli į „Susiv.“. Tokiu bu- 
du tie patys virszinįkai tar
naus dėl dr. „Mindaugo“, 
dėl „Susiv.“ kūpos. , , w . __
mas į tą dr. iki mėn. Grūdžio kalnui, kurs papūtus drung- padaryti, ir lietuviszką laik* [tuvių su jumis, 
1895 m. 1 dol., 1 
gal metus.
tis 30c. Mieriais ' dr. yra: do-Įnai imant pasirodo: jog lietu- I ną sūlą sodįs, ir tt. ir tt. Nė 
rybė krikszczioniszka, meilė viai daugiau augszcziaus stovi, apsakyti negalima kokią oze 
broliszka, vienybė ir apszvie- negu lenkai, kurių czionai malonę lenkai suteiks „dlia 
tą tautiszkai-lietuviszką pla- randasi apie 300. Jie dau- tego chama litvina“. Tik lie- 
tįt tarpu savo tautieczių. giaus neturi kūmi pasigirti, tuvi pulk ant kelių ir^muszda- 
Dieną 13 Spal. dr. „Mindau- apart vienos „Zgodos“, į ku- mas į krutinę nusižemįk priesz 
go“ laikė antrą savo mėnesinį rią priguli 20 sąn. Tūm laik savo poną. O dar ypacz jei- 
susirinkimą ant kurio tapo lietuviai, kurių skaitlius su gu skamba tavo kiszeniuje 
skaitytas laiszkas nū T-tos F. aplinkine isznesza apie 60, tu- lietuviszki musztiniai, tai ap- 
A. Mikolainio; kureme ragina ri „Susiv.“ kūpa isz 21 sąn., turėsi viso gero, - tik laikyk 
musų dr. prie tautiszko darbo szaka VVorchesteriszkės para-Į gatavai atdarytą savo kisze* 
ir broliszkos vienybės. Po- 
tam tapo aprinktas komitetas 
ant ateinanezio meto; sąnariais 
kurio yra: I

1. Kazys Karpavyczius prez.
2. P. Burkąuckis vice-prez.
3. V.^JŽŪkauckas sekre-pr.
4. Mikas Morkūnas Sekr.fin.
4. P. Zaliszkevyczius Izdin.

Kasos apekunai: 
Jūzas ir Antanas Jaskevycziai,' 
(Tie patys ir dėl„Sus.“ kūpos.)

Ant galo dr. „Mindaugo“ 
isztarėm papeiką pon. rodą- 
kams, kurie savo melagystėms 
pažemino musų vardą akyse 
Amerikos lietuvių, 
pradžioje szių metų, 
jie savo draug., 
idant ir lietuviai 
graszius į lenkų kiaurą del 
moną todėl 12 kartų vaiksz- 
cziodami po namus, kvietė 
Idant pribūtų lietuviai jiems 
pagalbon. Bet lietuviai, ži
nodami jog brolystė su len
kais neilgai patenka, todėl 
nieks ir nesapnavo apie kokia 
ten lenkiszką „Zgoda“. Ma
tydami poneliai jog lietuviai 
su jeis brolaut nemislina,

Pols- sesnį lietuvį tai tūjaus pirmas bąnt, tai ir tą paskutinę norė
tumėte iszlupti, bet mes to ne- 
daletsime. Dabar tik tiek tu
rime jums pasakyti - eikit 
Szalin nCl mus piktadėjai, ką 
belaužote dovanai savo tusz- 
ežias galvas apie vienybę lie- 

, Pirma susi- 
toliaus eis pa- nam vėjui, veikei gali sutirpti rasztį iszdūs, ir lietuvį savo davadykit patys savę; pasiru- 

Mėnesinė mokes- ir t. t. Northamptone, abel- Įbroliu vadįft, ir su savim į yie-1pykite pirmiaūs suvesti į jūsų 
Mieriaiszdr. yra: do- nai imant pasirodo: jog lietu-

Kadągi, 
tverdami 
užsigeidė 
dėtu savo

patenka, todėl
' z - — *

pi j os isz 44 sąn. ir dr. „Min-Į nių. Labai gerai kad musų 
daugo“ isz 13 sąn. Į „rodakai“ taip meiliai lietu

Apgailistaujama yra, jog vius glosto, ir toki pasidarė 
mes savo tarpe neturime nei geri, kad jau geresnių negalė 
vieną apszviestą lietuvį, kurs tume rasti: nė viduryje dienos 
galėtų atsakaneziai kėravot su žiburiu. Ale vis dabar^už- 
musų reikalus. eina klausymas: „kur tie mu-

Su gūdone dėl visų sekreto- sų geradėjai buvo su savo vi
rius dr. „Mindaugo L. D. K.“ soma malonėms priesz penkio-

V. iukautskas. lika metų“. Dėl ko tada ne* 
---------- -------------------------- vadino lietuvį savo broliu!

■ bet tik ,,glupy cham“, i? ne-
r FSneSZIITISS. |8iulė sziųvisų neregemųauk-

Sziūmi praneszame visiems 
Broliams, jog seimas „Susiv. 
L. A.“ liekas atidėtu da ant 
vienos nedėlios paskiaus, nei 
buvo garsyta; ir taip, vietoj 5 
ir 6 dieną Lapkriczio (Novem- 
bėrio) bus 12 ir 13 d. Lapkr. 
Delegatai bus taip geri suva- 
žiūs panedėlyj vakare 11 die
ną Lapkriczio, o 12 d. Utar- 
nyke bus miszios ir prasidės 
rodos. r 
Su gūdo n e Centr. Komitetas.

Lenkai nėrėsi isz Mos.
„ Hazleton. Pa. r

Nekurie musų „rodakai“

„Zvviązek“ visas savo lygas ir 
nesuskaitomą daugybę atska
lų o tada galėsite pradėti mis- 
lyti apie vienybę su mumis; 
bet ir tai tik politikiszkūse 
dalykūse, o reikalūse tėvynės 
galite nekankyti patys savęs, 
norint jus taukiai sapnūjate 
padaryti isz Lietuvos Lenkiją, 
Na ir pamislyk, mielas skai
tytojau, koki tai tie lenkai 
kvaili, ir ant kokių puvėsių 
stovi tas jų giremas „Zwią- 
zek“! Czion padūsiu dėl ži
nios visiems lietuviams,— 
ypacz „V.ien.“ skaitytojams, 
kalbą tūlo lenko garbintojo 
„Związek“ ir didžio lenkų pa- 
trijoto, o isz jo kalbos aiszkiai 
kiekvienas galės suprasti, ant 
kokio pamato tas jų „Zvviąze- 
kas“ stovi, ir koki jo mieriai. 
Szitai jo žodžiai, sako: „raszy- 
kimės visi, be skyriaus, „litvi- 
ni i poleci“ į vieną krūvą tai 
yra į „Zvriązek“, o kada busi
me galingi, tai tada nebijosi
me atsispirti prieszais savo 
kunigiw» tada nulaužysime 

Teisybė jus szią- visiems musų kunįgams ragus;
dien glostote lietuvius labai o poviskam busime valnrir - 
szvelniai ir broleis mus szau- galėsime užgiedoti Aleluje“. 
kete, bet jau pervėlai susipra- Tai tav, Jurguti, ir devinti- 
tote, jau mes pažįstam tamstų <nės! ką gi sziezion galima sa- 
” L t-i - - i ? kyti! matyti kad jau lenkams

paskutinis galas atėjo,, kad nė 
savo kunįgų neįstengia suval
dyti ir szaukiasi lietuvius į 
pagelbą. Kur trumpa tai ten 
ir trūksta. Bedėdami 

jį savo „zelezną kasą“ 
r/alliAiirnn i avi « »-»rvciH

so kalnų. Dabar tai tie pone
liai apsižiūrėjo, kada jau lie
tuviai pradėjo pastot antį savo 
locnų kojų. „Oh, oh bracys- 
ki!“ jau sžiūm žygiu szauke 
mus lenkai.

klastas. Suėdėt judosziai 
musų tėvynę, tai dabar norė
tumėte ir kaulus jos nu- 
graužszti, bet jau to nesulauk
site: jau gana jtims vergavom 
ir jodėt mums ant sprando; 
taigi dabar nusikratę turime 1 už viską tamstoms padėkavoti,1 gelbėjimo „Ojcziznos

centus 
dėl isz- 

isz po

•i
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letenos ruso, į naują bėdą į- 
pūlė; reiks vesti karę su savo 
kunįgais ir vėl pinįgų trūksta, • •ir vėl isz naujo dėk, kaip 
tiems lenkams tai laikams. 
Skaitytojas teiksis man atleis
ti, jog asz mažu ir per daug 
įsimaisziau į lenkų reikalus, o 
ypacz į „ 
teisybei kalbant mano kailis 
už tai neatsako; nės asz prie 
to maiszto neketinu keliauti; 
szes visąs kanežias atlaikys 
patys lenkeliai, ir jų kunigai. 
Bet vėl susipraskim ir tai, kas 
gi gali žinoti, ar lenkai kips 
tik ant savo kun., ar mažu ant 
visų tautų kunįgijos užklups? 
Męs savo gerų kun. nedūsime. 
Iszgamas ir naujalenkius, ga
lės lenkai imti, o tikrus tėvy
nainius jnes sav pasiliksim. 
Bet nemislyk lietuvi jog mes 
stosim į karę priesz lenkus su 
paraku ir kanūlėm, ne, ir da 
sykį ne; mes nerengsim dalgiu 
kaip lenkai parengė 1863 m. 
dėl galabijimo maskolių, ką 
ir dabar tie patys galės susi

nukapojimo savo kun. Mes 
lietuviai nieko nerengsime; 
kovosime savo grynu protu, - 
nežinau kaip jums mielas skai
tytojau iszžiuri, o man gaila 
musų geradėjų, tiek jie gero 
dėl mus žada padaryti, o da
bar ir vėl jiems nereikalingas 
kasztas, keliolika vagonų vir- 
szaus dalgių, o da jeigu visur 
taip stovi jų reikalai, kaip 
musų mieste tai jau isz viso 
bloga; bet galbūt nekas per 
„triksas“ kad ,,Z\viązek“ taip 
stropiai rūpinasi. Baigdamas 
savo rasztelį d a nū savęs turiu 
paraginti idant „Związekas“ 
pasiskubintų greieziau į pa 
gelbą į musų miestą ba tarp , 
Hazletono lenkų ir jų kun. ! 
darosi sudnoji. r Vargas var-! 
gelis tiems musų nabagams ■ 
lenkeliams: belaužydami savo1 
galvas, kaip greieziau sulen- 
kyti visus lietuvius - pametė 
ir paskutinį savo pratą.

Lietuvos Sūnūs.

tus žeminame kalbą ir patys 
savę! Laikas mums-butu nu
mesti szį netikusį, purviną 
kuįįį nū peczių savo; miela 
lietuvi F argi tik dėl lenkystės 
.ir rusinimo savo brolių tavo 
motina augino tavę nedaryk 
brolau sav gėdos akyse su- 
prantanczių žmoftių, ežios die
nos lietuvytės reikalus. Szią- 
dien, kada jau spindulei szvie- 
sos pasieks beveik kiek vieną 
lietuviszką kampelį, kada bal
sas Lietuvos dunksi į musų 
lietuviszką krutinę graudinda
mas mus, idant mes pamestu- 
me szią įsi kerėjusią bjaurei 
miglotą svajonę, o pradėtume 
karszcziau mylėti savo tikrą 
motiną, kalbą musų, rasztus 
m Ūsų ir viskas kas tikt yra 
lietuviszką. Mes gėdįdamiesi 
savęs, netik ką bjauriname sa
vo sidabrinius lietuviszkus * 
kaimu vardus, bet pagaliaus 
sudarkome ir svetimą kalbą. 
Ant paveisdos asz privesiu 
tūlo lietuvio laiszką raszytą 
lenk isz k ai, o kuris gal norė
dama pasirodyti kad jau jis 
Amerike ir ruskai iszmoko, « 
sztai kokį uždėjo adrisą: Gu- 
burna Szuvailskeyn, Povat 
Voilkoviskoju, udez Pozarvos- j 
ki, ir t. t.

Isz szito mes matome aisz- 
kiai, jog raszėjęs aukszcziau 
minėto laiszko, tiek numanė 
apie ruską arba lenkiszką kal
bą, kiek neregys apie szviesą; 
bet negalima abejoti, kad jis 
but nemokėjęs lietuviszkai. 
Stebėtinas daigtas, kad žmo
gus užaugęs lietuvoje užmirsz- 
tu savo prigimtą kalbą, ir tik 
pabuvęs porą metų Amerike 
neatmytų savo gimtinį krasz- 
tą; cze man dūdasi kita mislis, 
asz visai abejoju argi szitas 
lietuvys nemokėjo jau nė lie- 
tuviszki kalbėti? Teisybė 
jeigu mes perkratytume visus 
aiszkus einancziue į Lietuvą, . 
;ai tukstanczius galėtume at
rasti, kur musų brolei grynai 
Jetuviszkai kalbėdami, deda 
ruskus, arba lenkiszkus adri- 
sus, taip bjaurei ir szimtą kar-

galima apsisaugoti ir apsigin
ti nū visų musų nevidonų. O 
tas ginklas yra musų tėvynisz- 
ki rasztai. Taigi nebūkime 
nebyliais ir neregiais, mylėki
me savo kalbą pasirodykime 
savo darbais, ypacz stengki- 
mės vartoti grynoje lietuvisz- 
koje kalboje vardus vietų ir 
kaimų musų; taipgi iszaisz- 
kinkime musų tamsesniems 
broliams blogumą svetimų 
rasztų, ir paikystę tų lietuvių 
kurie bejokioe irūvokos yra 
prie jų prisiriszią, krutėkime 
tiek kiek katras galime, kiek 
pavelija musų sylos. Dirbki
me szventai ir energiszkai tu
rėdami viltį, jog musų pradė
tas darbas nenueis ant vėjo, 
ir laikui bėgant visi szie jūdi 
debesei nuslinks nū Lietuvos 
padangės. Bet jaigu mes 
dripsosime, pagūlia savo ran
kas, jeigu sakau paskutinį szį 
ginklą paleisime isz savo na
gų, tada užeis tamsus debesys 
ant mUsų^adangės, o vėjai su 
audronnsmuneszmus į blėdin- 
gą mums szalį; ten turėsime 
pražūti visi be pėtsako. At
kreipiu savo, atydą szeme da
lyke, regėdamas tikrą reika
lingumą jos. Ir po szei die
na? rodosi’mano akise užraszy- 
ti adrisai lietuviszkų vietų ir 
lietuviszki vardai; taigi apie 
szį dalyką asz truputį dau
ginus noriu pakalbėti. Ne
kartą atsitinka regėti kad lie 
tu vys paraszo laiszka neva lie
tuviszkai, bet būdams ligoje 
lenkystės adrisą deda lenkisz
ką, arba ruską, o nemokėda
mas tų kalbų taip susukina ir 
taip sųkraipo vietų vardus, 
kad žygunės dažiurėtojai jo
kiu budu negali įspėti, kur 
tas laiszk'as eina - ar į Romą? 
ar į Jeruzolimą? isz szito 
mums paeina dvi blėdės; pir
ma - laiszkas dėl blogo adriso 
negalėdamas daeiti į adrisanto 
•ankas, turi pražūti, antra - 

mes darome skriaudą savo tė
vynei, taipgi pasirodome 
skriaudikais patys savęs: nės 

savo rasz-

Keli Mai ii nn laiszkaraszius.
Nū senų laikų, isz pats žilos 

senovės tarpe mus yra įsi kerė
jęs ir įsiszaknėjąs bjaurus, jū- 
das paprotys - raszymo laisz- 
kų svetimoje kalboje. Ir iki 
szių dienų užsiliko musų tė- 
vynįszkas rasztas tik tarp ma
žos dalelės inteligentų ir pa
ežių’artojų. Bet ir szie isz 
didūmenės ir . po sziai dienai 
vartoją atžagarią kalbą; ypacz: 
siųsdami laiszkus į savo seną 
tėvynę, visados ir visur deda 
lenkiszkus, arba ruskus adri- 
sus. Ir taip tas lenkiszkumas 
ir rusiszkumas įsivyravo, ir 
parėjo į madą kad jau szią- 
dien daugumas raszo be jo
kios tvarkos ii‘ be jokio sky
riaus, jau nekalbant apie tūs 
kurie raszo paragavią mokslo, 
bet ant jų pasižiūrėję raszo ii” 
tie, kurie tik gali isztarti: 
„dziendobri“, arba „zdrasto“. 
Ant galo raszo ir tie, kurie da 
tik sapnavo apie svetimą len
kiszką arba ruską kalbą. 
Taigi, anot lietuviszko priežo
džio, jie raszo o vejnes skaito. 
Žiūrinti į tokį netikusį musų 
padėjimą, negalimi užtylėti; 
reiktų akmenio szirdies, kad 
ji neturėtų susigrabdyti, na, 
ir pamislykim - argi- galima 
į tokį* fanatizmą veizėti jeigu 
mums rupi tėvynės labas, jei
gu žiba norint kibirksztėlė 
meilės musų szirdise, ir jeigu 
regim padėjimą szios dienos 
savo tėvynės, argi privalom 
rankas sudėją sėdėti, ir veizė
ti į musų brolius klaidžiojau- 
ežius po tamsią. Musų yra i 
szventa priderystė rupįtis apie 
palikta brangiausę musų pra- 
boezių kalbą; mes turime pa
sirodyti tikrais karžygiais ir 
ir apgintojais savo motinisz- 
kos kalbos, nurodydami rei

kalingumą ir naudingumą lie
tuviszkų rasztų. Raszykimę 
patys visados ir visur kur tik 
galima lietuviszkai; atsimyda- 
mi ant to kad tik vienas gink
las mumis pasiliko, kuriūm mindami po kojų

»



Vienybe

Gavus

(Malaria, febria intermittens

nė po paežiam drugio 
bent 5 adynoms

Szitą ligą, turbut, visi Lie 
tuvoje pažįsta. Yra keli pa 
vidalai drugio.

Pirmucziausiai tikrasis dru 
gys.

mini) po kokią 10 
Kaip pradės galvoje 

ale po

r
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priimti; bet jeigu galvoje la
bai ūžia, ausys apkursta, tai 
jau kino daugiaus neimti, iki 
nepraeis tai.

Nors kinas tankiausiai grei
tai ir tikrai gydo drugį, bet 
ne visados. ' Kaip kada kur 
kas geriaus už kiną padeda 
ežioje* ligoje persikėlimas ligo
nio į kitą sausą vietą, kur dru
gio ne.vieszpataūjama. Žino
ma, jug, kad drugys tankiau
siai laikosi žemose vietose, 
prie plynių, prie balų, pau
piais.

Turiu darninėti da mus bo- 
buezių gydymą. Jūkai, o t 
kaip kada pikta darosi klau
sant, kaip jos gydo. Kiaulių 
migiu rukina, gąsdina ligonį 
sumuszdamos isz nežinių kokį 
pūdą, kibirą szalto vandens. 
an,t jo isz netyczių užpila, dū
da gerti visokių medžių žievių, 
kitąsyk su dūda net labai 
bjaurius daigtus, kaipo žmo
gaus szlapumą; ant kaczergos 
drugiui krecziant szokina; 
brizgilą arklių po paduszka 

. padeda; metėlių į nosį kisza;
į kiaulių migį veda gulti.

Kadągi drugys ir bejokių 
gydyklų kartais pereina, tai 
tokiūs atsitikimūse ir bobų- 

, ežių rodos maezyja: iszto visa 
jų garbė.

Da turiu pridėti kelis žo
džius apie tą gydymą drugio, 
kurį padūda p. Sveiklinkis 
savo nesenei iszleistojo knygu
tėje po vardu „Budai gydymo 
nekuriu ligų“. — Kinas, pa
gal tą pj. Sveiklinkį, dau- 41 
giaus vodyja, ne kaip sveikatą 
dūda. Jeigu sudeginti į ang
lis 9 skrusdėles ir sugerti su 
puse szaukszto vandens, tai, 
girdi, geriaus maezyja, negu 
kinas!

Matyti, kad tai didelio ne- 
iszmanėlio apie gydymą ligų 
raszyta. Rodos to p. Sveik- 
linkio turi tokią pat vertę, 
kaip ir viražui padūti bobu-! 
ežių pramanymai, t. y. jos nie
kam nevertos, kaip ir visa ta 
knygutė. Ant galo pagalios

(pabaiga ant pusi, 532.)

visi tie sopėjimai ir nesmagu
mai apsireiszkia daugiausiai 
jvis žinomais laikais. Tokį 
slapdrugį kartais nepatėmyja 
ir geri daktarai.
, Karsztose szalyse, ypacz pa
mariais, yra da taip vadina
mas geltonas drugys, n ės sy
kiu su geltlige apsireiszkia. 
Tai yra labai sunki liga, kuria 
daugelis numirszta. Kariu- 
menėje betarnaujant ant Kau
kazo, Kryme, Turkestane gali 
ir mus lietuviai užsikrėsti tūm 
drugiu. Ale tai jau suvis ki
ta liga, kuria gali žmogus nū 
žmogaus greit užsikrėsti. 
Vienok paminėtose szalyse ir 
paprastasis drugys smarkiai 
kaip kur vieszpatauja ir sun- 
kiaus baisusis drugys apsi- 
reiszkia, neg pas mus Lietu- 
voja. j

Kaip apsigint \ nu drugio.
, Pakliuvus į tokiį vietą, kur 

drugio vieszpataūjama, reikia 
, imti kasdien per ilgą laiką 

kino ( 
gramų.
ūžti, paskui vėl imti, 
kokius 5 gramus.

Gydymas drugio.
jau drugį ir-gi geriausia gy
dykla kinas. Reikia tik dūti 
jo gana daug, kad galvoje už 
tų ir ne per patį — nė priesz 
patį, 
užėjimui, 
priesz pradžią krėtimo.

Jeigu nū kino nustos dru
gys krėtęs, tai vis-gi bent da 
per kokį dvejetą sąvąiczių 
(nedėlių) reikia imti kiną, 
nors po mažiaus, neg drugiui 
neatstojus, nės kitaip darant, 
drugys vėl gali atsivietryti.

Isz aptiekus kino praszykit 
proszkose po 10 gramų ant 
syk. Kas kino kartumo ne 
pakelia, tas gali imti kino 
proszkas plotkelėse, reik tik 
isz aptiekus papraszyti, kad 
dūtų kiną plotkelėse; jas rei
kia sveikas, nekramezius su 
vandeniu nuryti. Jei nū vie
nos nieko nesidaro, tai kitąsyk 
galima pusantros aG)ą 2, o net

tų bjauriau sukraipytus. Vis
ką gerai apmastavus ir sudė
jus į vieną kupetą, dar sykį 
užeina klausymas: argi nege- 
riaus mums butų idant mes 
raszytume ir adrisus
visados savo motiniszkoje kal
boje? Na gi lietuvi! argi ne
būt geriau, bejokio kraipymo

ir grąžei lietuviszkoje kalboje 
padėt adrisą, o asz užtikrinu, 
kad toki laiszkai niekados ne 
pražus, ir mes taip darydami 
prisidėsime prie pakėlimo sa
vo tėvynės. Raszydami lietu- 
viszkai, paragįsime ir savo 
brolius prie lietuviszkumo. 
Ant galo dėl geresnio persi- 
liudijimo link mano kalbos, 
ir paikystės musų brolių dą 
privestu vieną faktą isz gyvo 
ataitikimo: keli mėnesei atgal, 
tūlas lietuvys nuleido laiszką 
į savo tėviszkę su lietuviszku 
adrisu, dabar prisižiūrėkime, 
kokį nusistebėjimą, nuvykias 
tas laisz kelis padarė: tūjaus 
gavo atraszą ir iszraszytą len- 
kiszką adrįsą su pasarga kaip 
turi raszyti jo gimtines vietas. 
Taigi dabar aiszkei matome 
kad lietu viszkas rasztas ant 
musų laiszkų tiek turi vertės 
kiek lenkiszkas, arba ruskas, 
isz antros szalies matome ne
supratimą ir paikystę musų 
brolių kurie reikalauja musų 
paaiszkinimo. Szeis žodžiais 
baigiu savo rasztelį pasitikė
damas, kad szitas mano atsi
liepimas, norint menkos ver
tės, nepasiliks be vaisiaus, at
darys mus brolių akis ir dūs 
kitokį supratimą ling lietu- 
viszkos raszybos.

tūm tarpu povisam, lieka tik 
nesmagumas, žmogus jaueziasi 
lyg sumusztas, sukankįtas, bet 
vis-gi jam buna daug geriaus, 
neg buvo upui užėjus. Tan-

dėtume kiaušiai toki drugio ūpai už
eina žinomomis adynomis, taip 
jogei ligonis labai gerai žino, 
kada jį drugys krės. Taip, 
buna, kad drugys kreczia kas
dien apie gaidžius, arba apie 
piet, arba pavakare, ar kokio
je žinomoje valandoje. Ret- 
kareziais drugio ūpai užeina 
dusyk ant dienos; kaip kadą 
gi į antrą, į treczią, į ketvirtą 
ir į penktą ir net toliaus. Da 
buna, kad vieną dieną užeina 
didelis krėtimas, antrą —> ma
žas, treczią vėl didelis ir taip 
toliaus — pradieniui.

Atsitaiko da, kad kūne visą 
laiką be perstojimo žmogų 
kankina drugys — kartais 
labjaus, kartais mažiaus. 
Toksai drugys gali didelei 
žmogaus sveikatą suardyti, 
jogei užėjus didesniam upui 
žmogus gali ir numirt. Tok
sai tolydinis drugys gali but 
pavadintas teisingai ba.isium-, 
ju drugiu. Jisai pas mus re
tai buna.

Yra dakitokis drugio pavi
dalas slapdrugiu vadinamas. 
Prie jo krėtims nebūna, bet 
ūpais užeina įvairus skaudėji
mas ir nesmagumas. Taip, 
vienam ligoniui kasdien priesz 
piet kelias valandas skaudėda
vo didelei tiesįjį antakį ir akį. 
Paskaudės, paskaudės ir neži
nia, rtū »ko pereina, bet kitą

i dieną vėl tas pats. Kitą ligo
nį naktis į naktį, apie gai
džius, užpuldavo kosulys, ku
ris tik tą vieną sykį ant paros 
ir pasirodydavo, o taip tasai 
žmogus visai nekosėdavo- 
Treczias ligonis kas rytas tu
rėjo liūsus vidurius: visas bu-

- turn sav sveikas, bet girdi, kas
• rytas iszdrožia po kelis sykius 

vidurius. Pas kitus ligonius
• slapdrugys apsireiszkia gal- 

Ligonį ima kartais krės- vos, dantų, pilvo, kojų, rankų
ti szaltis, paskui įmeta į karsz- sopėjimais ir da daugeriopais 
tį, ant galo iszpila prakaitas ir budais. Svarbų žinoti, kąd ir J prosž.kąs kįno ąnt syk



Lietuvininku

Baisi Gadyne.

(Prie Elenos) Elyte, eik su manim. (Abi,pa- 

Keturiose permainose.
P araszyta isz atsitikimų 1862 ir 1863 metų.

Paraszė A. G.
Tiesą porguldymo ant svetimų „kalbų, raszėjas sav pasilieka.

Dolinskis. (Bucziūdamas petį Rimszos). Meldžiu pono 
nerustaukite.

Elena. (Bucziūdama ranką tėvo). Tėveli mano! ne
rūstaukit ant manęs — asz nenorėcziau tav priesztarauti, bet 
dideliai mylėdama Povylą, priversta esiu, prižadus savo isz- 
pildyti.

Bimsza. (Rūstingai): Szalin su tūmi mužiku! — nū to 
laiko namai mano dėl G valdos yra uždaryti, o tu kvaila mer
gaite, negavusi nei skatiko pasogos, rūtas sėdama pasensi, 
mostrodzieju!

• Brigida. Neprigul mums ilgiaus rūstinti tėvo; dėlto at
sitolinsime.
sikloniojusios Dolinskiui, rengiasi iszeiti).

Dolinskis. (Prie Elenos). Brangi pana Elena! ar nėjo- 
kios vilties, man nepalieki? •/

Elena. Meldžiu nieko nesitikėti.
Dolinskis. ( Kloniodamas). Sudiev ponioms.
Brigida ir Elena. (Klonibdamosios). Sudiev ponui. 

(Iszeina).
Bimsza. Eikite po szimtą kelmų, mostrodzieju! — lie

pimas mano, turės būti iszpildytas.
■ Dolinskis. (Ant szalies pusbalsiai). Szia tav! Napoleo- 

nėli — ragaiszį ir Smetoną szu nes suėdė. Asz tam mužikui, 
nedovanosiu.

Bimsza. Nenusimink! pone Napoleonai mostrodzieju, 
bus viskas gerai — mergaitė truputį paverkszlianusi apsimis- 
lys ir tamstos paczia pasiliks.

Dolinskis. (Kloniodamasis). Malonėje pono, visa viltis 
mano. Dabar prigul man važiūti namon.

Bimsza. Taip busentis mano ženteli, mostrodzieju — 
’ vyk dabar1 namon, o kaip pereis upas mergaitei, tai apsilan
kysi. Su lyg miesteliui važiūsime drauge, asz ten turiu rei
kalą. (Szaukia per duris). Mateuszai! pakinkyk į pavie
nį vežiniaitį.

(Už regyklės). Tūjau pon.
Dolinskis. (Szaukia per duris). Jurka! dūk szian veži

mą.
(Už regyklės). Arkliai pakinkyti, praszau eįti!
Bimsza. Atlikę smarkią kovą su bobomis, vyksime į 

svietą atsikvėpti — tūmi laiku joms pereis upas ir rūstybė 
musų nusiramins. (Abudu iszeina). j

REGYKLŲ iv.
Elena, Urszulytė, Brigida ir Gvalda.

(Elena ir Urszulytė įeina kitomis durimis).
Urszulytė. Sunkią valandą praleidai sesute - dar aszaro- 

tos akelės tavo. Į
Elena. Ką daryti, nusijūkime laimės svieto, visūmet 

blizga- aszaros.
Urszulytė. Ar tėvas labai buvo rustus?
Elena. Gali numanyti, kad didelei supyko, jiės pagal1

paprotį savo, ant visos dienos, isz namfy iszsidangino. Szirdį 
skauda, užrustinus mylimą tėvą, kuriam norėcziau visūmet 
būti paklusni, kad ne ta meilė prie Povilo, katros iszsižadėti 
negaliu. Jaucziu savyja dvi esybes: dukters ir meilės, abidvi 
geidžia vieszpatavimo, pirma tykiai reikalauja tiesų savo, o 
antroji kaip audra nesza manę į nežinomą tolą.

Urszulytė. Brangi sesute! veltai pjdeszintis galybei mei
lės, kuri gyvybės valtį kur tinkamai varo, tankiai į ramią 
prieplauką, o dar tankiaus ant paojingų Verpetų; Kaip no
rius vadinkime amžį žmogaus, komediją, dramą ar tragediją,, 
vienok reikia pripažįti, kad tasai amžis pilnas yra poezijos.

Elena. Tavo teisybė, mano tu augsztai lekiojanti gegu- 
įžėlę, bet ir iszkilmingiausia poezija nesutvers rojaus, nės isz tų« 
augsztybių visūmet reikia nužengti ant žemės. Tėvas pasakė, 
kad namai musų uždaryti Gvaldai. Ak! neregėti mylimo 
Povilo keletą dienų, nedėlių, o gal ir mėnesių, tai nepakelema 
kanczia, nū kurios suvys szirdis mano, kaip nū rudens szalnų 
žolelė.

Urszulytė. Nesirūpink sesute, galinga meilė suras pra
gumą pasimatymo su mylimu.

Elena. Žinau kad mylinczių ir tūkstantis sargų neiszda- 
bos, bet szirdis mano biaurojas nedorumu prigavimo tėvo.

« Urszulytė. Palauk Elyte, tėvas sakė kad Gvaldai užda
ryti namai musų, o apie pasimatymus jūsų, nei žodžio neisz- 
tarė. . t

Elena. Tu būtumei geru advokatu, nės dailiai moki isz 
balto padaryti jūdą, o isz jūdo baltą.

Urszulytė. Žinau kad advokatai ir už garsingą Boską 
vyklesni magikai, bet asz nei advokatūros nei magijos ne- 

I mėgstu. Ot vercziau, kad grąžei papraszysi, tai galiu tav 
apskaityti planetą, iszguldyti ženklybę sapnų, pagal War- 
szavsko morpheuszo, ir būrimą iszmestų kortų.

Elena. (Nusijūkdama). Gana tu jūkdare — plenėtoms 
tavo morpheuszui ir kortoms, asz netikiu, geriaus dūk priete- 
liszką rodą vargūse mano.

Urszulytė. Žinokis, kad patarnavimo mano nenori, apie 
rupesczius savo pasirodavok su motina, o jeigu ji pavelys tav 
matytis su pasavintu, tai gali tą daryti be jokio graužimo 
sąnžinės, nės valdžia motinos lygi yra valdžiai tėvo.

Elena. Tu viską moki isztaikintiI
' Urszulytė. Mylimasis tavo, apmislys būdą pasimatymūse 

jūsų. , X
Brigida. (Įeidama). Ką jus mergelės rodavojetės?
Elena. Nūszirdžios rodos motinėlės praszysime.
Brigida. Isz karsztos pirties isztrukai Elyte, o dabar 

kaip iszbėgęs nū medėjų zuikelis, kojales savo bucziūje. '
Elena. Kad ne globa mamelės, butu dar karsztesnė pir

tis.
, Brigida. Mateuszas man pasakojo, kad girdėjęs kalbantį 
Dolinskį, jogei už paveržimą panos, smarkiai atkersztaus 
Gvaldai.

Elena. Povilas nepabugs Dolinskio.
Brigida. Teisybė, vienok asz neužtikrincziau, kad toksai 

Dolinskis, negal dasileisti kokios norins piktybės.
Elena. Apmaudingas Dolinskis, kad sugriebtu pasogą 

mano!. . . Apie kersztavimus jo, reikės pasakyti Povilui.
Brigida. Dievas žino, kada galės būti jūsų sutarimas? - 

tėvas apie tai nenori nė girdėti, o czion isztiko neramus lai-
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kai. Kaip jums žinoma, ponai musų drauge su bajorais, 
sekdami paskui lenkus, pradėjo giedoti bažnycziose prieszin- 
gas vyresnybei tėvyniszkas giesmes. Kur ne apvaikszczioda- 
mi paminklą suvienyjimo Lietuvos su Lenkija, ėjo su proce
sija per Nemuną į bažnyczią Godliavos, o kada kazokai užsto
jo kelią, tai einantiejie atstume anūs, toliaus ėjo, bet prie to 
kėliavimo ne vienas isz žmonių kazokiszkų bizūnų paragavo, 
ypacz smagurių teko, neszanczioms altoraiczius mergaitėms. 
Taipgi isz Skirsnemunės ėjo procesija į Jurbarką, o einantie
jie devynis viorstus basi žygiavo. Ant tų apsireiazkimų vy
resnybė per pirsztus žiūrėdama, apsirūpinu iszsiuntimu į Bo
siją garsingesnių vadovų to sujudimo. Pagal nūmonę mano, 
visi tie dalykai atnesz didelę nelaimę visam pakraszcziui mu-

...Elena ir Urezulytė. (Sudėjusios rankas). Dieve! susi
mylėk ant vargingos Lietuvos.

Elena. (Apglobscziusi motiną). Mamele mano, bran
gioji mano! priglausk prie szirdies liūdną dukrelę savo. Tėvas 
uždraudė Povilui lankyti namus musų. Dėl manęs neregė 
jimas Povilo lygus myriui! — pavelyk motinėle nors retai su 
jūmi pasimatyti.

Brigida. (Priglaudusi dukrelę, bucziūdama aną). Nu
siramink, kūdikėli mano — tikiu dorybei tavo, bet suprask, 
kad slaptos pasimatymas žemintu tavę, dėl to asz aprokūsiu, 
kokiu budu galėsite vienas kitą regėti.

Elena. (Bucziūdama rankas motinos). Motinėle mano, 
kaip tu esi gera, už malonę tavo, tūkstantį kartų dėkavoju.

Gražulytė. (Bucziūdama rankas Brigidos). Ir asz tetu
tei nūszirdžiai dėkavoju, o ką Elyte! ar asz nesakiau, kad 
prigul pasiklausti motinėlės rodos!

Brigida. Nors didelei man sunku prieszintis norui tėvo, 
kurio valdžią reikią mums gūdoti, bet dėl mylimo kūdikio, 
ką nepadarytu motina? klausyk Elyte judvi su Urszulia, tan
kiai lankote naszlę Petrienę, neszate jos mažiems kūdikiams 
maistą ir apvalkus, todėl galėsite ten posenovės vaikszczioti, 
ir su atėjusiu-Povilu matytis.

Elena. (Bucziūdama rankas motinos). Dėkui tav, 
brangioji motinėle. (Veizėdamas per langą linksmai). Po
vilas ateina.

Brigida. Tai gerai sziądien galėsite czion pasikalbėti.
Gvalda. (Įeidamas kloniojas). Labą dieną motinėle! 

ir mergelėms!
Moters. Dėkui už labą dieną.
Gvalda. (Bucziūju į ranką motinai ir padavimu rankos 

sveikinu mergaites). Atėjau prie jūsų, gerą naujieną pasi
dalinti. v

atvažiavimas neatbūtinai prigul man laukti.
Brig Ida. Kas tai do žmogus, tasai poni
Gvaldo,. Yra tai studentas baigentis.k 

dorus vyras, didžiauses prietelis mano.
Elena. Pas mus taipgi daug naujienų, Dolinskis apdran- 

siutas tėvu iszpažino meilę savo, ir rankos mano praszė.
Gvalda. O tu Elyte, ką atsakei?
Elena. Atsakiau kad myliu tavę ir pasižadėjau tavo pa- 

ežia būti. \
Gvaldo. (Bucziūdamas rankas Efenos). Brangiause 

Elyte! už tą dransą isz pažinimą meilės, nūszirdžiai dėkavoda- 
mas, visą amžį mano, laimei tavo paszvencziu.

Elena. Dolinskis labai blogame pritaisyme iszvažiavo, 
keikdamas’ tavę ir žadėdamas smarkei atkerszyti.

Gvalda. Te važiūja sjiv į keturis vėjus. Meilė Elytės yra 
galybe mano, o dėlto kerszto Dolinskio vidiszkai nebijau.

Brigida. Dar negalia vargų jūsų, mano vaikeliai už at
metimą Dolinskio, tėvas didelePužsirustinęs pasakė: kad Ely
tės tamstai nedūs, ir kad namų musų nelankytumei.

Gvalda. Ak! asz nelaimingas, kūmi nusikaltau ponui 
Rimszai, kad taip smarkiai koroja manę? Neregėti Elytės, 
yra tai nematyti szviesos, ir gyventi tamsybėje myriaus moti
nėle, Elytės ir mano, susimylėk ant nelaimingo, ir granžink 
man gyvybę, pavelyjimu, nors retai iszvysti Elytę, tą saulę 
amžiaus mano. (Bucziūdamas rankas Brigidos). Motinėle 
neatmesk meldimo.

Brigida. Sudorojimą jūsų, iszpūl atidūti su lyg nusira
minimui ginezo tėvo, o tūmi tarpu juĘ^yiikeliai kaip sužiedo- 
ti, galėsite vienas kitą regėti trioboje Petrienės, kur neszda- 
mos naszlei paszelpą, abidvi mergaitės po senovei galės bu
voti.

Gvalda. (Bucziūdamas rankas Brigidos). Už tą didelę 
malonę, nūszirdžiai dėkavoju.

Elena. (Bucziūdama rankas Brigidos). Ir asz drauge 
su Povilu, szimtą kartų sakau aezių.

Gvalda. (Paėmęs už rankos Eleną, atsiklaupia su jaja 
, priesz motiną). Keliai palaiminimas bažnyczios, sujungs 

mumis rysziu moterystės, meldžiame tavęs, brangioji motinė
le, palaimink vaikus savo.

Brigida. (Ženklindama' kryžiumi klupojanczius). Te 
palaimiu jumis Vieszpatis Dievas! ir asz tarnaitė Vieszpaties 
laiminu.

Gvalda. Tasai palaiminimas sergės mumis visūse paojū • 
se amžiaus.

Miloszas?
9tą universiteto,

avei 
dalinti.

Elena. Sakyk Povilėli, kas tai do naujiena?
Gvalda. Vienas isz prapesorių instituto, rody j a man tar

nystę direktoriaus dirbtynės cukriaus, su labai geromis iszli? 
gomis.

Elena. Tur but tą tarnystę priimsi?
Gvalda.

svarbios aplir(kybės.
ielai priimcziau, kad tam nepriesztarautu dvi

Uždanga nusileidžia.
Galas permainos L,

(Toliau

Elena. Ar tas aplinkybes, galima žinoti?
Gvalda. Dėlei jūsų nėra paslapties, pirma svarbiause 

aplinkybė, meilė mano dėl Elytės, nū kurios atsitolinimas, ly
gus butu atskyriui duszios, antra-gi priežasezia yra veikalas, 
apie kurį gavau gromatą nū prieteliaus mano Miloszo, kurio
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA SUDANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIO8 MAOISTBO.

(Tąsa).
Tai girdint Sigisdui nū minavotų siuntinių atsiliepė jo 

szirdyje rūstybė ant Svidrigaliaus, ežia jam pasirodė szaszū- 
lėtis jo garbingo tėvo Keistuczio ir kitų genezių nnzurgūtujų, 
kurių atsiminimas kas kartų didesnei jam szirdj gildė. Atsi
minęs pats jog neteisingai yra atitolintos nū Lietuvos sosto, 
užvis mindama, jog tu r iszmintingą, nū visų garbinamų ir 
mylimų, paaugusį sūnų, vardu Mikolų, kursai jam padės 
kiekviename reikale ar žygyje. Žada Lenkams keitiesi 
priesz Svidrigalių! Vargula nenumanydama, jog jį Lenkai 
kropia, nemindama ant to, jog szlekės kraujai upeliais tarp 
tikrųjų brolių ne dėl labo Lietuvos ūkės, bet dėl Svetimų 
gero. Tūm tarpu Zaremba kits Lenkų siuntinis, norėdama 
Lietuvos didūmenę sukelti priesz Svidrigalių, paikino jų, už
vis tas kiltis, kurios Keistutį mylėjo. Ant didesnės dar savo 
nelaimes Svidrigalius prakaldavo Lietuviams Gudus, dūdams 
paskesniesiams valdžių ir rėdą pilių bei kraszto atolino nū sa
vęs pirmūsius, vyrus iszmintingus, sumananezius kaip ukėje 
taip ir karėje, kuriems perkeisti ūkės valdiinierų, sav netin
kantį, naudingu rodosi. z

Sigisdas eina tūjau į Severiją, lig peržengė Lietuvos ru- 
bežių, lig Lietuvos didūmenė gaujomis* virto pas jį, taip jog 
jis keliomis dienomis turėjo didžius vaiskus. Todrin tūm 
paežiu žygiu traukė priesz Svidrigalių, kursai nieko nežino
dama, surinkęs tūlus pulkus Gudų ir Lietuvių ties Aszmene, 
į karę mankštino. Antgultas pasalu nū Sigisdo pulkų, butu 
ir patsai kliuvęs jam į rankų, jei Jons Monevids nebutu jam 
pranešęs apie vibaranezių nelaimų, kursai nusiminęs tokiu 
vyliumf>tenkinosi gyvybų savo bežulaikųs žmonos savo neb- 
suskubėjo1 lykiai bepaimti, kuri teko į rankų Sigisdui: viens 
numuko į Smolensku ir tenai ėmė kaip savo vyresnybę beat- 
gauti.

Sigisdas tūm paežiu žygiu įėjo be ginklo į Vilnių, Tra
kius ir Grodnų, netrukus visa Lietuva jo valdžių pripažino. 
Tam ftutikus iszsiuntė jis Niemirų pas Jaugalių karalių, idant 
jam pranesztu, jog jis Svidrigalių, jo neprietelį, nuveikė, o 
antrų siuntinį iszleido pas Lenkų didūmenę, lugodams jos, 
idant jį d. Lietuvos kuningaikszcziu apskelbtu, žadėdama vi
sados jei ir karaliui įti kernų būti, ketėdams nepirmu ginklų 
padėsiųs, kaip kad su Svidrigaliurai būtinai atsiriszęs. Pro
tas pats rodė Lenkams, jog nereik kaulytiesi su naujūju Lie
tuvos kuningaikszcziu, kurio dar galas nebuvo žinomas. To
drin tūjau iszleido Olesnickį, Krokavos vyskupų su kitais 
ūkės tėvūnais į Vilnių, Lietuvos buveinę, vardan karaliaus ir 
Lenkų didūmenės pakelti Sigisdų d. Lietuvos kuningaiksz
cziu su tulopiis iszlygomis.

Taip nedorybe Jaugaliaus ir Lenkų atliko Svidrigalius 
nū Lietuvos sostd. Sziųdien tas Lietuvos tautos valdimiers 

•yra baisiai baisesniai supaiszytas nū Lenkų ir Lietuvos raszy- 
i tojų, kurie vadin jį vienoje vietoje pasiutėliu ir mažne visa

dos girtu kraugeriu, kitoje zaunyja jį karaliui į barzdų kibu-, 

sį, siuntinius Lenkų per ausis iszkulusį ir pro angų kumsz- 
ežiomis palydėjusi; bet vis tai yra ynos zaunos jo skaugių: 
kaipogi neįtaramu yra jo dorybės liudytoju pats d. kryžeivių 
mistras Kiehmeister, kursai niekados nebutu su jūrai ben
dravęs ir sandaravęs, jei jis butu nėkokiai lietai nederėjęs; 
atkaliai, jis visur savo rasztūse reiszkia jį, kaijSo vyrų teisų, 
buklų ir dorų,, kų dar stygavoja visos jo gromatos, sziųdien 
dar tebesanezios.

Vinodidžioji jo nūdėraė buvo ta, jog jis sekdams gudry- 
bų savo brasio, didžiojo* Vytauto, su neapviežarau kryžeivių 
zokouu turėjosi iszvieno, norėdams Lietuvos tautų nū Lenkų 
vergybos paglemžti. Jei jis prakėlė daugioje vietoje Lietu
viams Gudus, tatai buvo jo silpnumas, czionai tie Gudai, fru* 
darai vyresniaisiais niekados Lietuvos reikalų nenuvylė ir vi
sados ant jos laimos rėdė ir reikiant savo gyvybų už jos labų 
dėjo. Visudidžiausiu lindimu jo didžio^ Jietos yra tas, jog 
mirdama Vytautas jį vienų tebruko į d. Lietuvos kunin- 
gaikszczius, pralenkęs, savo tikrąjį brolį Sigisdų, tardama 
Svidrigalių vienų tegalėsentį Lietuvos*ūkę su garbe valdyti. 
Trumpai sakant, jis savo veikalūse neturėjo laimos, bet nie
kados jis nestokūjo garbės ateinanezios.

XXXVI
. ' /Sit/isdas arba Siffittmonte T Keistataitis. i

Atėjus Sigisdui į Vilnių, visos Lietuvos lūmos pasveikino 
savo valdiinierų, kursai tūjau iszleido siuntinius į Parusnį pas 
d. mistrų kryžeivių apsivaidinti ir apreikszti jiems, jog jis 
sandaras savo roaėjunų su jūmi padarytas ketina saugoti ir 
anturėti. Jei^Lzniistras toje valandoje, kad Lenkai abejoja 
katrų tarp Lietuvos kuningankszcziams patvirtinti, butu to
kios patsų Sugisdu, kokias pirmu su Vytautu ir Svidrigaliu
mi buvo padaręs sandaras, arba jei Jiutu Svidrigaliaus būti
nai neapleidęs, vis butu kitaip virtę? Bet d. mistras abejo- 
dams atsakė Sigisdo siuntiniams ir tarėsi būklei darus, iszleis- 
dams Toruno pilės kamendotų Liudviką Lanzę į Lietuvą isz- 
sijautoti, kas tenai per notis butu esanti, idant jis galėtu rįž- 
tiesi ant konorint. Nės tūm tarpu Jaugalius paskubėjo per 
savo siuntinius Sigisdų, d. Lietuvos kuningaiksztį, pasveikin
ti, su kuriais sutarė Grodne sandaras ir pakajų lygiai su kry
žeiviais padaryti. Kas ir nutiko: kaipogi Lenkai ir Lietu
viai, susirinkę tarp savęs, su derėjo, bet be kryžeivių, nū ku
rių Lenkai mokėjo iszvengti. Sigisdas nežinodama ar turė
sią su jūmi kryžėivįai ar ne? ir spaudžiamas nū Svidrigaliaus 
turėjo priimti nū Lenkų tokias iszlygas, kokias jie jam bru
ko, beje: turėjo patvirtinti svainystų tarp Lenkų ir Lietuvių, 
adūti Lenkams Padoliją, be žinios Jaugaliaus ir didūmenės 
Lenkų, Lietuvos karaliumi nevadinsią, mirdams ne kitą kų 
karszincziumi Lietuvos kaip tiktai Jaugalių ar jo sūnų pa
liks, Mikols jo sūnūs kakinsis Trakiais ir Starodubu ' ir ^)atį 
caralių savo vieszpacziu teturės ir jo teklausįs, mirdams be
vaikiu Trakius ir Strodubų, paliks karaliui, kursai dar Kri- 
viezių žemę priesz Sigisdų stenibė.

(Toliaus bus.)



Pajieszkojinaai

15c.

4
c.75c.

4 c.

30c.

10c.
10c.

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

65c.
10c.
40c.

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

»» »• >1.50.
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

Vienybe

kad drugiu
, turi

budu greicziausiai
Jeigu kas iszban- 

, tas neat- 
turi prie ^daktaro

turiu pasakyti, 
apsirgus, kas tik gali 
kreiptiesi pas tikrą daktarą, 
nės tokiu 
iszsigydys.
dė kiną be naudos 
būtinai
kreiptis; datarai turi da dau
gybę gydyklų nft drugio apart 
kino, kurios kartais isznaikina 
drugį geriaus už kiną. Įsise- 
nėjus drugiui neatbūtinai rei
kalinga daktaro rodą.

Žmonių gydytojas. 
(Isz „Ūkininko11.

tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
ietuviai, katrie gauna dau

giau ir daugiau kostomerių 
cožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardftdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą 
ir gražų abrozėlį dykai. Ad- 
resavok taip: Kelpsch, No
reiko Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

ISC.
5. 

20c. 
’15C.
15c.
5c. 
5C.
5C. ,

5c. 
15c.
5c. 

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

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

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mllostawskts — — 80c.
Juozapas Konluszevvskie, arba kankinimas 

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

ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.z
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pusteln(ko —, — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

,, ,, ponavvojimo Nerono 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsyttklmu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 metu 40 ct.
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. >1,00 

,, ,, ,, abdarytas ;>l,25.i
Pujkus apraszymas apie Lletuvų „ >l,oo. 
Rlnalda Rtnaldlnas „ ,, „ >1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, .,
Tltkus Persų Karalius, „ ,,
Užsystanawik ant to geraj ,, ,,
VVitaslr Korynna historije Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

Asz Pranas Linkis pajiesz- 
kau savo szvogerio Adomo 
Kairaiczio,nės turiu labai svar 
bų dalyką į jį. Užtaigi, jei 
kas isz brolių lietuvių žinotu 
kur jis randasi, arba ir jis pats 
tegul atsiszaukia ant szio ant- 
raszo: Frank Link

Dalton, Mass. (44)

Apgarsinimai.
■ i ~ •

Waterbury Conn., lietuvisz- 
ka parapija reikalauje lietu- 
viszko vargamistros į lietu
viszką bažnyczią, po vardu 
szvento Juzapo, jeigu randasi 
gerai giedantis ir grajijentis 
vargamistra, reikalaujentis 
vietos praszome atsiszaukti 
pirmiause su gromata, o mes

. . . 1 . • I iipOHM oei zip<priėmę gromatą su platesniu Į žlrgMlr vaikas 

paaiszkinimu prisiusime gro
matą.

Užpraszo Komitetas varde 
visos parapijos; į mus adrisas 
toks:

Mr. M. Pėža
No. 63 Jame st.
Waterbury, Conn

— Isz Chicagos. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
<fczCo. Velyjame visiems lie-

pargabentos isz užmarės: 
Maldų knįgos, 

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar. 
bu 2.00 iki 3 00. 
Garbe Diewuj ant aukeztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmn Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 
Tstoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 75c. 
istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija seno Įstatymo ,, „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczianstos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
(Evangelijos supuikels apdarais 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnoa 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

I Istoriškos knįgos svietiszkos įtalpos 
I istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Į Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
I Apllnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 
j džlakonystėe kunlngus 1870 m. ,, 5c.
I Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

ibedėklngl, graži knįgutė kurioje apraszyta 
‘ visi musų prietikiai su lenkalsnft pat 

krikszto Lietuvos
■ Žlponas bei žlponė „ „

_ 1 H «>
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztis

I Apie senovės Lietuvos pilis „ 
Knįgos poetiszkos. 

, I Senkaus Jurgis „ ,,
I Vitolloranda, pulkus poematas isz 
j senovėe lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
Į D&nelalczlo pavasario linksmybės 
I Konradas Valenrodas — —
I Tėvynlszkos giesmės — —
I J&kaunos dainos „ ,,
I Naujos dainos ,, ,,
I Birutės dainos ,, ,,

,Į Tėvynainių giesmės „ ,,
I Petro Armino rasztai — eilės 

Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Į Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

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

Isz lietuvių gyvenimo 15c.
ilistorije apie gražų Msgelonų, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 20c. 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal

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

1.00c.

5C. 
40c. 
20c. 

‘ 30c. 
10c.

veugrtazkų pono A. isz H. autoriaus 
kn|gutės ,,Kas teisybė tat ne melas 

Pasaka apė Hzaltahuztus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Valkų knlngelė 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitų Ir jo rasztln|kų 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszklo Senelio"] i 15c.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Knlnga dėl tszslmokinlmo vlsasvletlnėe kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo „ ,,
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „ 

į Prleszauszrls ,,
Į Kaip (gyti pinigus Ir turtų 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5C. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, Ir pirmutinė szalna 10c.

I Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
I Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c., dėl perkilpczlų po 
Kalendoriai ant 1882, 1890 ir ant 1894 m. po 

I Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filiotea arba kelias | maldingų gyvenimų 

I Pokilis Hsventųjų „ „ ,,
Iszguldlinas metiniu szwencziu 

labai naudinga knlngelė 
I Mokslas Rymo kataliku * ,, ,,

' Kas yra griekast ,, „
Nekaltybė

I Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dai; su Iliustracijomis 

I Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia „ „
Kaip bnmenljų nuspakaj|ti ,, 

I Vadovas | dangą „ „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių „ ,
Lietuviszkos mlszlos „ 

* I Kasdieninės Maldos
i Notos dėl partapijono. 
Į Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka]
Į Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai]. 
I Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 80c. 
I Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

Pigiausia Lietu viszka rautnve
visame mieste.

15C.

1.25c. 
10c. 
10c.

5c. 
5C. 

10c. 
10c. 
40c. 
10c. 
10c.

15c.

20c.

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

15c.
5c.

15c.
40c.
40c.

5c.
10c.
5c.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nft seniausių gadynių iki 

Gediminui 1). L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Sirnano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraszytas Sirnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kumpos Istorija su žiamlaptals ,,
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancztauskas, 
į Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ „ ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama „

I Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 
Į žydo Ir piktų augynlmų wajku 

Eglėjžalczlų karalienė Ir Iszgrlovlmas Kauno
Į pilies 1362 m., du puikus dramatai
I paraižyti Aleksandro Gužuczlo,
Ilistorije gražios Katrukos ir jos visokį 

j ,, „ ,, atsitikimai
I Ilistorije Isz laiko Francuzkos
1 „ „ vainos Afrikoj'

1,00.
50 c».
200c.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct. 
>1,00. 
20 ct.

>1,00.

25c.

tai už pinįgą:
Polka dot goriausių miltų už 11.05
Kvietinių peczOtytų miltų 
22 svaru cukriaus už
Kumpio svarą už
Sūdytų laszinių svarą už
Rūkytų laszinių svarą už 
svarus polish sausage — 

arba 1 svarą už 
svarus geriausių taukų — 

. arba' 1 svarą už
7 dėžes Sardines
1 dėžę Salmon ‘ —

-------- pas--------
M. Bartikowsky,

252 East Market Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

4-tose duryse nū Stegmaierio 
Bravoro. *

1.00 
1.00 
8 c. 
8 c.
lOį
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8
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25 c.
10 c.

10c.

30o.

Geriausias Elgin
■ViNNWi i Laikrodėlis su lenciūgėliu.

Atsiųsk sz.ltų apgar
sinimų su savo pilnu 

iCviirdu ir adresu o mes 
•Vtav prisiusimo goriausi 
= Elgin Laikrodė

lį su Lenciūgėliu 
dykai dėl peržiūrėjimo.

a . LukHztai yra czysto
& aukso 14 tos prabos, 

su primalszytu metalu 
,4(1 kurie jam pridfida dm- 
iratybę ir geriau Iszrodo 
[jfl ne kaip už $10 lalkro- 
$w<lėltn. Viduriai yra ge- 

riausl Elgin, gvaranta- 
RN vola,nl Hnt motų.
M Lenciūgėlis dalius pa- 

aukautas Ir pardavinė- 
jainae pas dziegornjkus 
po $3.50. Peržiūrėk 
nuėjus ant express offi

ce tų viską, ir Jeigu atras! vertu tų pin|gų, tai už
mokėk tų menką sumą $V.25 ir laikrodėlis su 
lenciūgėliu bus tavo savasczia.

DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill.

15 — I. 90<




