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Plyniilli, Pa., lOMfflo.
7 Kaip asz Yruslyju ir. kaip 
man nudūda, tai žmogus ne- 
dėlto yra sutvertas, kad tingi
niauti ir pataikant, bet idant 
darbūtis ir krutėti, pagal savo 
i'Szgalę, dėl savęs ir visos žmo
nijos. O po teisybei ir kož 
nas tai gerai supranta, pamė
ginęs nors kėlės dienas sėdėti, 
rankas sudėjus ir niekūm ne- 
„užsiimti. Labai greitai nu
bostu ir greitai griebtųsi už 
pirmutinio, pasipynusio dar
bo. Žmogui, nieko neveiken- 
ežiam, lendą į galvą visokios 
nepatogios mislys ir ima di
delis neramumas. Sunkus 
yra, tas, darbas, dėl nekuriu 
ant tos aszarų pakalnės. Bet 
kągi daryti, kad dykam nie
kas dūnos nedūda? Ir dėlto, 
ndrs ir sunkiauses butu tas 
darbas, tai vis gi reikia kru
tėti, kad užlaikyti savo gyvas
tį,^nežiūrint ant to kad ir maž- 
pelnįgas tas darbas. Mažo 
kartais patsai darbinįkas ne 
yra vertas, kad gauti geresnį, 
lengvesnį ir užsimokamesni 
tam panaszų darbą. Dauge
lis, geimai suprasdami tai, ne- 
rugoja nė neaimanūja apie ką 
kitką; bet tik tą i isz visų savo 
fiziszkų galių, kruta ir alsina 
savę, kad turėti ant savęs ir 
savo artymųjų. Nemislyja 
tasai, kad ir jam but taip, 
kaip mato kad kiti jo broliai 
lengviau apsieidami, tur di
desnį pelną ir linksmiau sav 
gyvūja. Neniekina tasa\savo 
padėjimo, nors mažo * gana 
sunkus ir kruvinas tas užsi
ėmimas. Nepavydi nė ki
tiems turn darbu užsiiminėti, 
kad ir anie turėtų sziokį tokį 
kąsnelį dįfinos, ir nesibaugiiia, 
kad, esant daugiau darbinįkų, 
gal paveržti nū jo ir tą uždar- 
bį.

Taip daro ir mąsto kožnas, 
kursai tur žmoniszką szirdį, 
kuriam gaila yra savo artymo, 
kuris nors ir paskutinį skati
kėlį neužspųislytu pasidalyti 
sti savo draugu, matant aną 

vasara!, . Da turi pereiti lai
kas pavasario, kaipo tarpinin
ko tarp to ir tiktai po to jau 
ateina vasara su savo karsz- 
cziais.... O kad jau dabar 
trokszti to ir, norint sav pa- 
didyti užpelną, varyti ant to, 
nežiūrint ant kitų prapulties, 
tai jau visai nepagirtina! O 
po teisybei kalbant - mažu 
kiti ir visai užganėdinti yra 
tūm uždarbiu.

Toks tai klausymas yra pa
keltas ir, kaip nuklausant jau 
ir noras iszsipildyirib, tarp da 
bar ėsanczių lietuviszkų laik- 
raszczių ir jų sądarbinįkų.. 
Pakėlė tūlas tan klausymą ir 
padavė savo nūmonę, idant isz 
szeszių, dabar ėsanczių lietu
viszkų spaustuvių,, padaryti 
tiktai dvi. Kaip galima nu
manyti, vieną „Dieviszką“ t. 
y. kvepenczia krikszczionybe, 
o kitą - bedieviszką laikrasz- 
tį iszdavinėti po savo brolius 
lietuvius.

Bet czion kaip man nudūda, 
tai autorius truputį apsiriko. 
O dėl ko? Na ogi kur bus 
gauta pasiskaityti tiems, ku
rie nė prie tos, nė prie kitos 
pusės nepriklauso? Ar jau 
tiems neskaityti visai, jeigu 
isz tų dviejų nenorės nė vieną 
pasirinkti dėl savęs? Tai 
kaip m a rodos, jau pagal nū
monę to autoriaus,! turėtų būti 
ne du - bet tiktai 1 trys laik- 
raszcziai, - kad butų dėl visų 
skaitymo. O kaip man nudū 
da, - tai galėtu būti netiktai 
du laikraszcziai, bet gana dau- 
giaus ne kaip dabar jų yra. 
Mus sziczion Amerike daeina 
skaitlius, pagal padavimą len- 
kiszko laikraszczio „Zgoda“ 
net apie 350 tukstanczių, tai 

kaipo žuvelę daužantis ant ledo 
ir negalinti pasiirti tolyn. 
Szirdis ano negali iszturėti to 
kankinimosi tikro savo brolio.

Taip daro ir tur daryti, ge
ras ir mylintis savo artymą, 
krikszczionis.

Bet kągi galima pasakyti 
apie tą, kuris taipgi yra krik
szczionis ir parodo, akise svie
to, kad myli savo brolius ir 
seseris, bet po tū jo baltu prie- 
daugiu, slėpėsi tokia jūda jo 
esybė, kad, neužkęsdamas savo 
briolio, nežiūri nė ant vargo, 
galutinio ano padėjimo ir sun
kaus darbavimosi ant tos dir
vos, kalbina ir priesziha kitus, 
kad ir anie prie jo prisidėją, 
atimtų nū to vargdienio ir to
kį uždarbėlį ir užmusztų mei
liausią už viską užsiėmimą. 
Ir po teisybei kas-gi gal but 
meiliau, už suvienytą brolisz- 
ką darbą?

Kągi dabar mieli broliai 
pasakyti ant tokio, kuris taip 
judai pasielgia?.. . ,
v Tikrai jau tasai taip misly-- 
ja, kaif) ana kirmėlaitė, lindo- 
dodama žirnio anksztija, kuri 
lokiui, kuris pabarė aną už 
tai, kad visas anksztis iszlan- 
džiojo ir. vaisius isznaikino, 
subrasdavus jūs, taip kad 
žmogus neturės jokios naudos 
isz savo darbo, taip atsakė: 
„dėl manęs tegul nė žolė, ne 
auga“!. . . '

Taip tai ir tas pats, isz mu
sų brolių, pavydi netiktai vai
siaus, bet ir tos dirvos ąnt ku
rios randasi tie vaisiai. Pa
vydi tasai, norėdamas viską į 
savo kiszenių suglemžti. Na 
tegul jau ir taip but! Tai
vėl kas-gi pirmesnis yra prie 
to? ar tas, kuris ką tikt da 
užgimęs, ar tas, kuris jau savo 
ypatingomis spėkomis gal su
imti tą viską?

Negerai ir labai negražu! 
kad szitaip turi pasivydėti vie
nas kitam ir aimanūti, kad per 
mažas uždarbis. Tai kas gi 
tam kaltas?. . . Keike tiktai ’J 
atsimyti ant to, - kad ne grei- 
ai po žiemos szalczių užstoja

jeigu visi norėtu skaityti ir 
reikalautų sav sziokio tokio 
pasi mokinimo ir smagesnio 
perleidimu laiko, tai, nepasi
gailėdami ten kokios poros 
dolerių ant metų, patys nieko 
isz to nejausdami tusztumo sa
vo kiszeniaus, galėtų visas 
tas spaustuves prigulincziai 
užlaikyti. O jeigu sziądieu ir 

tie ėsantiejie dabar szeszi laik
raszcziai musų nekaip gal už
silaikyti, tai nereikia jau tū- 
jau silvartauti, bet laikytis 
kaip galima, pak<\Į ne užstos 
vasaros karszcziai t. y. noras 
visų musų brolių tikrai užsi
imti pakėlimu savo. Sunkus 
yra tas užsiėmimas dėl neku- 
rių isz musų, bet, atmykime 
antJo*dėl ko gi mes dirbame, 
ar ne dėl savęs ir savo myli
miausių brolių! Nėra da taip 
auksztas iszleidimas ir į tai pi
ni mas tų musų laikraszczių, 
dėlei stokos atsakanczios me- 
degos dėl to. Bet yra viltis, 
kad sulaukus laimingesnių 
dėl anų dienų, bus galima ga
na auksztai pakelti....

Atsiszaukiau į visus mieli 
broliai! nepatingėkite pasimo
kyti ir suszelpti szaltinį savo 
mokslo! O kad daug galima 
pasimokyti isz to, tai aiszkei 
galima suprasti, - kad raszant 
savo numanymus ir patėmiji- 
mus į laikrasztį ir ant. galo 
skaitant tokius, rasztus, patai- 
pytus tūse laikraszcziftse, nū 
kitų, labai yra naudingas pa- 
simokinimas. Daugel visokių 
žinių galima apturėti už taip 
mažą prekę..

Pasirūpinkime mieli broliai, 
apie savo gerą, nemislydami, 
kad tai kas gal priversti prie 
to ir nori tai padaryti. Vįs- 
kas tas, kas yra galvoje must^’ 
daugel kartų brangesnis už 
sus žemiszkus turtus ir niekas 
negal atimti tai. Jau ir isz- 
misliauses vagis neatras kelio, 
kuriūmi galėtu prisitaikyti 
prie tų gėrybių.

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų rėdybos. 

Jei klausyti teisinantės tik 
vienos susipykusiųjų pusės, 
tai visados turi rodytis kalta 
prieszingoji pusė. t. y. ta, kuri 
nesiteisina. Taip, tegul asz 
susipykęs su Motiejum teisį- 

jcziasi priesz skaitytoją, tai 
j skaitytojas ras greicziausi kal
tu Motiejų, o jei Motiejus^fil’•



Vienybe
miaus atsiszauktų į skaitytoją, 
tada, be abejonės, skaitytojas 
suverstų visą kaltę ant manęs, 
nors mudu — asz ir Motiejus 
būtume lygiai kąlti. Nebe- 
reikalo — audiatur et altera 
pars! Szia ir dabar pasakoju 
vieną atsilikimą, nesiimdamas 
ant savo galvos isztarmės, kas 
kaltas, o kas teisus. O kad 
skaitytojas geriaus rastų, keno 
pusėje daugiaus teisybės, isz- 
pasakoju, ką kalba viena ir 
ką sako kita pusė.

Pusbernis ukinįko S. isz 
Meszk., sugrįžęs namon nū 
Mauruczių Stacijos, kur jis 
nuvežė savo ukinįkb sunų-ka- 
reivį, sztai ką pasakojo. Be
grįždamas atgal, jis dasivijęs 
kažin kokį poną, su valiza 
rankoje^ Tasai ponas praszę- 
sis, kau jį pavėžytų, žadėda
mas dūti ant alaus. Pusber
nis insisodino jį į vežimą. Į-^ 
važiavus į kokią ten girią ties 
Budka (Dembava buda), ta
sai ponas buk pradėjęs ežiu- 
pinėti kiszenius pusbernio, 
klausinėdamas, ar jis netur 
revolverio. Persitikrinęs, kac 
pusbernis neturi prie savęs jo
kio ginklo, ponas buk sakęs 
jam, kad arkini jo, o pusber
niui liepęs lipti isz vežimo i 
eiti sav, kur jis iszmano. 
Pusbernis neklausė ir jiedu 
pradėjo grumtis; Matyda
mas, kad nevalioja įveikti 
pusbernio, ponas pradėjęs 
szvilpti su svilpynaite, bet 
pusbernis įstengęs atimti ir tą 
szvilpynaitę.

Taip jiedviems besigru
miant ant kelio, užvažiavo ant 
jų koki žmonės. • Pusbernis 
tiems žmonėms pasiskundė, 
kad ant jo užklupo vagis. 
Bet ir anas ponas netylėjęs: 
jis sakęs, kad arliai ir vežimas 
jo, o tas pusbernis esąs vagis 
ir norįs nū jo atimti arklius. 

. Žmonės, nežinodami, katro 
jūdviejų teisybė, nutarė varyti 
abudu į artymiausią valscziaus 
kanceliariją ir ten žiūrėti, ku
rio bus teisybė. Abudu — ir 
pusbernis ir tas ponas — no

riai ant to tikią. Bet beva- 
žiūjant į kanceleriją ponas, 
szszokęs isz vežimo, norėjo 
pabėgti. Tada tie žmonės 
buk supratę, kad jis yra vagis 
ir pasigavę ėmė jį muszti, isz- 
sitraukę rungus isz savo veži
mo. Pusbernis, nelaukda
mas, kūm kas nusibaigs, apsi
suko ir nupyszkėjo namo. 
Pavažiavęs jau toli nū tos vie
tos, kur likusiejie žmonės mu- 
szė tą poną, pusberfiis apsi
žiūrėjo, kad jo vežime liko 
valiza. Neturėdamas rakto 
ją atrakyti, atsiplėszė ir pa
žiūrėjęs, kad tenais yra marsz- 
kinių ir kitokių drabužių, 
pusbernis tą valižą buk nu
metęs ant plento, bijodamasis 
vežtis namo, kad nebūtų kar
tais kokios bėdos. i

Taip pasakojo parvažiavęs 
namo pusbernis. Žiūrint — 
butu jo teisybė. Dabar pa
žiūrėkim, ką kalba „ponas“. 
Jisai tarnavo kelioliką metų 
Odesoje (Maskolijoje) prie 
policijos ir dabar grįžo namo 
pasižiūrėti pas savo gimines, 
kurie gyvena Senapilės pavie
te. Jisai sako, kad pusbernis 
nogėjęs atimti nū jo valizą, o 
jis nedūdamas gynėsi. Jiems 
besikivirezijant vežime užva
žiavo vežimas žmonių. pus
bernis pasiskudnė žmonėms, 
kad tai tas ponas yra vagis ir 
nori nū jo arklius » atimti. 
Žmonės, nežiūrėdami, katras 
kaltas, o katras teisus, isžsi- 
traukė tą „poną“ isz vežimo ir 
toliai muszė, kad jiems pasi
rodė, kad jau negyvas. Tada 
pametę jį ant kelio, važiavo 
toliaus, bet dar susitikę kitus 
žmones, pasakė: „Mes už- 
muszėm ten ir ten vagį; jei 
jus rastumėt jį atsigai velėjusį; 
tai dabaigkit“. Tie antriejie 
žmonės isztiesų rado poną jau 
atsigaivelėjusį, bet jo dau
giaus nemuszė. Tarp tų an
trųjų žmonių buvo vaitas. 
Jis peržiurėjo rasztus to pono 
ir persitikrino, kad jis grįžta 
isz Odesos.

Klausant pasakos to pono,

rodosi — jo butu teisybė. 
Bet isztiesų katras?

Už pusbernį visi, kurie jį 
pažįsta gerai, galvas guldo, 
kad jis taip blogai, t. y. atimti 
valizą nū pakeleivingo, pada
ryti negalėjo. Anasgi ponas 
turi sziame kraszte savo gimi
nes, padorius ukinįkus ir 
priegtam po keliolikai metų 
dar tik pirmu syk isz tolymos 
Maskolijos grįžta, dėlto labai, 
abejotinas daigtas, kad jis už
simanytu arklius vogti. Dar 
reikia dadurti, kad pusbernis 
tyli, o anas „ponas“ padavė 
visą reikalą pas tyrinėtoją 
(sliedovatelį). Buvo padary
ta k?ata pas pusbernio tėvus 
ir tenais policija rado valizą 
ir visus daigtus, kurie toje va
lizoje buvo. Tokiu budu pa
sirodo, kad pusbernis melavo, 
sakydamas, kad valizą ant ke
lio numetė.

Visi lietuviai žino akmeni
nius kirvukus, randamus že
mėje, o užsilikusius nū akme
ninio perijodo, kūrins žmonės 
tankiai vadina perkūno kul
komis. Dabar asz eražinojau, 
kad prietaringi žmonės tiki, 
kad toksai kirvukas yra vais
tas. Taip, jei kas nikstelia 
koją, tai jieszko „perkūno 
kulkos“, nės tiki, kad nū pa- 
braukymo tokiu kirvuku nik- 
stelta koja urnai pasveiksta.

Kąp^ūse, ypacz apie Sena- 
pilę, Liudvinavą ir Daugszius, 
yra didelėje garbėje tarp mo
terų „tikriniai karoliai“ (ka
rteliai). Yra tai karieliai isz 
raudono -korallo. Kaip pas 
mus „turkliai“ užsidaro į dė
žes, kuriose gyvena, taip ne
kurtose mariose, ypacz Vidur- 
žeminėse, yra toki gyvulukai, 
vadinami polipais, kurie daro-

lūs eilės vis smulkesni. Už 
dvi neilgi eili tokių karolių, 
kad tik viduryje butu stam
bus ir apskritus, nesigaili už
mokėti ir 30 rublių. Bet kad 
tokių kartelių labai sunku 
gauti, tai jų tie, pas kuriūs 
yra, už jokius pinįgus nepar- 
dūda ir motiną atidūda savo 
dukterei, kaipo pamilijos pa
minklą.

Dar pas kapsų moteris yra 
didelėj madoje žiedai. Kiek
viena mergina užsimovus, jei* 
ne auksinį, tai bent sidarinį,; 
arba nors misinginį žiedą. 
Tarp Zanavykų žiedai ir ka
rteliai labai retai vartojami. 
Jei ir pamatysi kur merginą 
su karteliais, tai tik su pigiais 
stikliniais už kelias kapeikas.

Mažiulis.
. f

— liycjos padangės. ^1 d. 
Spalių mėnesyje, f895 mete. 
Dėl „Vienybės Lietuvininkų“.

Dienios, nedėlios, mėnesiai 
ir metai mainosi, bet lietuvių 
likimas nė biskio. Gudų val
donas, jo ministrai ir kiti tar
nai persimainė, bet Lietuvos 
ir lietuvių kankytojai tie patys 
tėVyra, ir nė isz niekur nė Jo
kios geresnės žinios negirdėtis, 
bet prieszingai, iki sziai, die
nai vis baisesni pragumai pri- 
vengemi dėl Lietuvos panai
kinimo.

Sztai ant pavyzdžio paimsi
me pavirszutinai tiktai, o pa
matysime, kad visi gudiszki 
dejateliai rūpinasi lietuvius 
su kunu ir duszia praryti. -

Dalykas toks: praėjusioje 
vasaroje laikraszcziai prane- 
szė, kad direkcija narodnujų 
mokslainių Kauno rėdybos, 
padavė praszymą į Vilniaus 
mokslainių globėjaus valdžia 
(v upravlenije Vilenskavo*si sav namus, paveiksle iszsza-

kojusio medžio. Vienas ga-į uczebnavo okruga, Popeczite- 
tunkas tų polipų daro savo Hu), kad toji rūpintųsi apie 
namus isz labai raudonos įvedimą rėdyboje visotinio

Vienas ga-j uczebnavo okruga, Popeczite- 
' I » . S. . . . . . J . % 1}

medegos, isz kurios yra daro mokinimo vaikų abejų lyczių. 
mi ir tie „tikriniai karoliai“. Jeigu tas dalykas įvyks, tai
Labai yra branginami karie- yra: jeigu gudų p£ey domisi- 
liai apskritus. Paežiam vidų- jonoriams pasiseks tai įvesti, 
ryje turi būti stambus, o į ga-,, tai Lietuvai bus uždrožtas ga-
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na greitai mirtinas kirtis. Už 
tiesą, nelabai gerai bus, kad 
pradės musų vaikelius per 
gvoltą į tūs su paikinimo ur
vus varyti. Kiek tada atsiras 
tokių,s katriems ir isztikrųjų 
patiks tas gudų mokslas ir lie- 
žiuvis, arba maskųliszka kal
ba, iki sziolei,‘ norint ir atsi
rasdavo tokių kvailių, ka
triems pamėgdavo tas moks
las, bet jiems nebuvo labai su 
kūmi dalytis, ir su laiku,

Nedaleisk Augszcziausis 
Dieve, kad tas mano sanprota- 
vimas įvyktu, bet jei laikai 
kitoniszki nesieto^, gali ir at
sitikti..................

Sztai vėl viena negeresnė 
žinia, kurią sziądieū pats skai
tau laikraszcziūse, kad vaka- 
rineme kraszte, dvarų žemę 
nevalna bus pardavinėti uki
nįkams lietuviams, bet tiktai 
gudiszkos kilties ukinįkams, 
gudiszkai ^aip skamba: „

galit dar daug gero padaryti 
savo tėvynei, tiktai reik tpa 
siszventimo, nepaikinkite po 
klebonijas savo tarnų su len- 
kiszka kalba, geriaus bukit ir 
jus patys tikrais * lietuviais, 
akvatinkite kožną vieną porį', 
ateinanczią užsiraszyti dėl ėji
mo stpną moterystės, jūsų tai 
pareiga kaip stiprinti tikėji
me, tai p pat ir tautystėje jūsų 
pareiga iszdavinėti geras knį-

v gutes, perseganczias kaip tikė-

dėl pakėlimo tautiszkos dva
sios tarp lietuvių, raižykite 
geras brosziuras, į laikrasz- 
czius gerus straipsnius, taipo
gi rupinkitėsi kaip galima kū- 
nodaugiausei praplatinti kaip 
knįgas, taip ir laikraszczius 
tarp savo tautieczių. Tolinus: 
rinkite pasakas, padavimus 
dainas, kad jos nepražūtų tas 
jūsų dalykas ir tą jus turit 
atlikti. O gi ir jus jauniejie 
bernelei ir mergaitės, prisidė

lengva palengva, vėlei už- 
mirszdavo, arba geriaus paša 
kyti atprasdavo nū to masko- 
liszko raugo, tūm daugiaus, 
kad nebūdavo arba visai ma
žai tebūdavo moterisžkųjų, 
katros suprasdavo nors tru
putį tą barbariszką kalbą. 
Dabargi, kada taps įvestas vi- 
sotinis mokinimas, arba ge 
riaus pasakius rusinimas arba 
maskolinifnas, tai ne viena 
atsiras mergina, katra norės 
pasigirti isz savo mokslo tada 
„mokįtinis“ su „mokįtine“ su
sitikęs, jau griebsis už tos bar- 
bariszkos kalbos; prie jų pri
sidės ir kareivis gudragalvis, 
katras panorės pasirodyti su 
savo mokslu, katrą įgavo per 
trejus metus bebūdamas su 
sziaurės sunais, ežia jūs bekal- 
banezius girdės ir maži valke
lei, katriems mažu, pamažu 
pasidabos ta kalba, taip jog 
vienas nū kito, pradės jau ir 
po gyvenimus vartoti, nės jau 
tada bus pilni gyvenimai vtyos 
Lietuvos visokių „moksliszaų 
knįgų, isz katrų sems dar to
lesnę pažintį tos kalbos. 
Kas-gi tada bepaliks pseudo- 
niisijonoriams ir gudiszkiems- 
dejateliams, kad dabaigti ru 
sinti Lietuvos gyventojus? 
Bepaliks tiktai tas. kad vieną 
gražią dieną „Vysoczaisze po- 
weleno budėt“ augszcziausei 
liepta bus įvesti gudiszką kal
bą į bažnyczias, o po įvedimo 
jau tos kalbos, pasirūpins ir 
apie popus, ilgakarczius,1 kad 
vietoje kunįgų, butu jau ba- 
tiuszkos plaukūti szįa tav ir 
po Lietuvai ..........i.. ..

pravitelstveūnih sferah voz- 
buždion vopros o razrieszenii 
želajuszczim prodavat‘ svoji 
majorati v zapadnom >krajie, 
no ne inaeze, kak krest‘janam 
russkavo proishoždenija pri 
posredstvie krest‘janskavo 
banka“.

Lietuviszkai reiszkia szitą: 
randavūse ratūse pakeltas 
klausymas apie pavelijimą no 
rintiems pardavinėti savo ma
joratus vaka?inėja dalyje cie
sorystės, bet ne kitaip, kaip 
tiktai ukinįkams rusiszkos kil
ties su’pagelba ukiszko banko.

Tai vis matant ir girdint 
szirdis kraujais apsipila, neži
nai žmogus nė ką daryti, nė 
ką mislyti, kartais parnislyji 
sav; argi ir isztikrųjų jau Lie
tuva tapo įraszyta knįgose isz- 
mirusiųjų tautų?.............. Bet
vėl niekaip savo galvoje neno
ri paturėti tokias mislis, bet 
gaivini viltį, jog ateis kada 
norint toki laikai, kada ir lie
tuvis bus laimingas, kaip kad 
kitos tautos jau buvo paskir
tos ant numirimo!. . /
va Czekai, Airai, ir kito$. — 
Kad užtiesą tas neatsitiktu, 
reikia visiem subrusti, \stoti į 
eiles, tvirtinti vienas kitą, kel
ti isz miego dar mieganezius, 
žodžiu, dirbti isz visos galės 
dėl iszgelbėjimo tėvynės Lie
tuvos nū pražuvimo:

Visų pirmas: atsiszaukiu 
prie jus dvasiszki tėvai Lietu
vos, v ida^Fvisupirmiausei pra
dėtum
mą savo tėvynės, jus, nežiūrint 
ant to, kad esant labai perse
kiojami nū gudo, tūm tarpu'

ti p

r u pintis apie gelbėji-

jime, taippat ir tautystėje, se- 
neliai-kunįgėliai, katrie esate 
sukrovę krūvas pinįgų, apver- 
skite jūs ant tautos dalykų, 
nelaukit tos adynos, kada my
ris uždarys akis ir jūsų iždą 
pagaus arba drūta gaspadinė,; 
arba gudiszkas palycmonas. 
Jus jauniejie dvasiszki vado
vai’ Nelaukit tos dienos, kada .* .... . .ateis gudiszki popai ir vietą 
jūsų užims vietas bažnycziose, 
bet szilkitės triūsdami kaip 
tikėjimiszkūse dalykūse, taip
pat ir tautiszkūse, nės tauta 
be tikėjimo yra numiręs kū
nas.

Tolinus, pas Jus Motinos ir 
Tėvai kreipiu savo maldas. 
Auginkite savo vaikelius jūsų 
Tėvų tikėjime, pratinkite ir 
kalbinkite prie to, kad mylėtu 
savo tėvynę ir savo mielą lie- 
tuviszką kalbą, įpatingai tada, 
kada jau pradeda jūsų vaike
liai eiti į tas prakeiktas narod- 
hasias mokslai nes, perspėk i te 
jūs, kad jie neužsidėtu tū vi
su, kū tie ueziteliai ten moki
na prieszingo tikėjinūui, tautai 
ir lietuviszkai kalbai. Klau
sinėkite parvykusius namon 
isz mokslainės, ką toki toje 
dienoje mokino uezitelius ir, 
kad kas pasirodys negeras ar
ba prieszingas tikėjimui arba 
tautai, tūjaus paaiszkinkit 
vaikeliams, kad tas yra mela
gystė ir^apgavimas, o dalyką 
perstatyk!t taip, kaip tas yra. 
Jus daug tame dalyke galite 
gero padaryti.

Pas jus inteligentai atsi- 
szaukiu su savo praszymu, 
kad dirbtumėte dieną ir naktį

kit prie kitų prie darbo užlai
kyme musų tėvynės nors gra
žiomis lietuviszkomis daino
mis, kur tiktai jums tropysis 
būti, visur girkit tėvyniszkas 
dainas, pasakokit gražius pa
sakojimus, o taippat prisidėkit 
prie praplatinimo tautiszkų 
geros įtalpos knįgelių, lai k ra- 
szczių ir kitokių lictuviszkų 
gaivalų.

O gi ir jus Amerikos bro
liai, prisidėkite prie užlaiky
mo savo senosios tėvynės kas 
su grasziu, kas rasztais, kas 
kūm iszmano, įpatingai rūpin
kitės kūnodaugiause pridūti 
mums laikraszczių ir visokių 
brosziurų, katrie stiprintu mu- 
mise dvasią, įtaisykite gerus 
agentus, katrie mumis apru-

Zo- 
vadinu 
i visos

džiu — visus abelnai 
prie darbo, vadinu i 
krutinės szaukdamas.

.Baravykas isz pas

Isz Kitur. ,
Suvienytos V aisti j

— /larrisbury, Pa. Ožio- 
nyksztis užsidėjimas vidurinių 
reikalų, apgarsino suvedimą,

Pensilvanijos ge 
szi baiefentysi me ą nū dienos 
30 Liepos m. 1895, tapė 1,538 
ypatos užmusztos ir 10,607 pa

ūžtu u sz tu jų 29žeistos. Isz 
pripūla ant 
darbiu įkų ii’

612 ant

įerų, 447 
tarnų ant 

pažeistųjų 
pasažierų, 
tarnu

ležinkelio, ir 1,649 ant kitų.
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— Washington, D. C. H. 

Herbert, ministeris laivių ap
reiškė prezidentui Clevelan- 
dui savo nūmonę apie tai, kad 
Suvienytos Valstijos kaip ga
lima rupįtusi apie padidinimą 
savo flotos. Dėlto reik pra- 
platyn senąją ir pasirupyti 
apie įsteigimą naujų. Jeigu 
Suvienytos Valstijos nor kad 
jų prekyba platytusi ir turėtų 
didesnę įtekmę užrubežyje, tai 
neatbūtinai tur padidyti savd 
f lotą, dėlto ba dabartinį ne- 
isznesz to.

Priimdamas tą dalyką už 
gana svarbų, ministeris rodije, 
kad ant 54 kangreso butu tas 
dalykas perstatytas ir apsvars
tytas, ir pavelytų budavojimą 
naujų laivų.

— Washington, D. C. Se
natorius Wilkilnsonas Call, 
atvaževęs paskutinį vakarą į 
sostapilę prisidėjo prie sessijos 
Senato. Tūjaus po atidary
mo sessijos Call pakėlė Sena
te klausymą, link pripažinimo 
Kubieczių už kariszką pusę. 
Call yra dideliu draugu Ku
bieczių ir tikisi, kad gaus vir
ažų savo klausyme, nors žino
ma nemažai bus ir prieszinįkų. 
Priesz 12 meti| Call pakėlė 
rezoliuciją senate veluk ku
rios Suvienytos Valstijos isz 
laiko pamislytų apie pripaži
nimą Kubieczių už kariszką 
pusę, laike karės. Ant pa- 

1 nmato to ir dabar jisai pasi 
rems. °

Pagal įneszimą senatoriaus 
Call, tai maisztinįkai ant sa
los Kubos tur isz viso apie 
40,000 žmonių, parengtų į ka
riszką ugnį.

— Barcelona. Didelę sen
sacija iszszaukė czion repub- 
likonų vadovai link pripaži- 
ninimo nepriklausanczios Ku
bos. Republikonai asztrei 
niekina godulingą ir despo- 
tiszką rando politiką Ispanų 
ant salos Kubos. Jie suszauks 
sziomis dienomis didelį tau- 
tiszką susirinkimą, ant kurio 

bus smarkei paniekyta ta po
litika. Czion bus dideli pa
gyrimai tų kurie dils balsą, 
kad Kuba netikt jau kad but 
savistovi, bet kad nors turėtų 
savvaldystę.

— Washington, B. C. Grū- 
džio 2 dieną. Sziądien ant 
pietų, prasidėjo czion sesyje 
54 kongresso, prie daugelio 
publikos.

Isz tarpu senatorių randasi 
13 naujų.

Ant 12 adynos pietų kunį- 
gas Senato Milburn atkalbėjo 
maldas. Po maldų, vice-pre- 
zidentas Stevensonas atlaikė 
prisiegą nū 13 naujų senato
rių. Po tam Sherman (rep. 
isz O.) perstatė rezoliuciją, 
kad apszaukti susirinkimą ir, 
kad jau Senatas gatavas yra 
pradėti. Rezoliucija tapė 
priimta. Ant įneszimo Vila- 
so (dem. isz Vis.) surengtą 
komitetą isz dviejų, kurie tur 
susivienyti su tokiu jau komi
tetu iszrinktu per susirinki
mą, dėl pasveikinimo prezi
dento ir vise-prezidento. Ant 
įneszimo Harriso (dem. isz 
Ten n.) senatas atsimetė ant 
vienos adynos. Kada gi kon
gresas susirinko po adynos 
laiko, buvo apreikszta, kad 
prezidentas ant rytojaus pra
dės atskaitymą Senato.

Po atidarymo susirinkimo 
publika pripildė pilnai visą 
galeriją. Susirinkimas, kuris 
ant 53 Kongresso buvo sudė
tas isz daugumo demokratų, 
dabar pasirodė didesnė pusė 
republikonų. Pietų laike ku- 
nįgas Rev. Bagdy atskaitė 
maldas. Sekant, klerką at
skaitė laiszkus pasiuntinių nū 
Alabamo pradėjas ir 341 są
narys atsakė. Kada pradėjo 
rinkt kalbėtoją tai didesnę 
pusę balsų gavo Rced rep., 
isz Maine. Po atlaikymo kal
bos ir iszpildymo nekuriu rei
kalų susirinkimas atsidėjo ant 
tolesnio laiko.

— Konstantinopilė. Poli- 

tikiszkūse ratūse girdėtis, kad 
ar sultonas ar anglijos amba- 
sadoras Sir Fillip Currie, tu 
rėš atstoti, prieszingai gi bū
nant, gal iszeiti didelis mai- 
szymas, o kaip sako ir.... karė.

Nū laiko pasirodymo ka- 
riszkų laivų užrubežinių viesz- 
patysfcczių, vandenise Turki
jos, Abdul Hamidas II labai 
yra persigandęs. Sultonas, 
kuris jau dabar yra rankose 
ruminės partijos, rundinamos 
per Izzetą Beyą, niekaip ne- 
nor sutikt ant iszdavimo f ir- 
mano, pavelijanczio perplau
ką per Dardanelius karisz- 
kiems laivams Anglijos, Ro 
sijos, Valakų ir Austrijos.

■; Tevfik‘as Baka, ministeris 
užrubežinių dalykų, kalbo su 
Filypu Currie apreiszkę jogei 
Portą sutinka ant to^kad į- 
leisti laivus i vandenis Darda- *
nėlių. Teisybė ministerei tur- 
kiszki buvo taip ‘nutarę, bet 
partiją rumiszka, susidedanti 
isz keletos marszalkų, kunį- 
gaikszczių ir kitų, kurie užsto
ja už sultoną, pasiprieszino, 
sakydami kad jau tai butu 
per daug didelis nužeminimas 
sultono.

Fillypas Currie, iszgirdęs 
nū Tevfiko Bakos, kad sulto
nas pavelijęs įeiti laivams tū
jaus davė tolraszį admiralui 
brytanskos eskadros vidur- 
žeminių marių, paliepdamas 
jam atsiųsti kanonerką. Ad- 
miralas ant tų pėdų iszsiuntė 
laivą „Dryada“ didumo 1,700 
tonų. Dabar klausymas, ką 
padarys Turkija, kuri jokiu 
budu nenorėjo sutikti ant to.

Sultonas iszgirdęs apie tai 
ir dasižinojas, kad tas iszėjo 
per liežiuvį Tevfiko Bakos, 
baisei supyko ant to.

Patim vidurnaktyje paszau- 
kė pas savę Tevfiką, ir iszplu- 
dęs jį vssokeis žodžeis nusiun
tė pas Anglijos ambasadorą, 
kad tasai atszauktų atgal tan 
laivą, ba jis, sultonas, nėjo- 
kiu budu negal iszdūti firma- 
no, dėlto kad pasirodymas ka- 
riszkų laivų užrubežinių viesz- 

patysczių tūjaus pakeltų czion 
revoliuciją. Jau jos gal būti 
užganėdytos įvedimu reformų, 
kurias jau ketina apgarsyti. 
Iszgirdęs tą viską Fillypas 
Currie, stacziai jam atsakė, 
kad jau dabar negalys to pa
daryti.

Tevfikas, gavęs tokį atsaky
mą, iszėjo , visas perpykęs ir 
nulėkė pas sultoną. Sultonas 
iszgirdęs tai, užkeikė ant Tev
fiko turkiszkai ir prisiartinęs 
kirto jam per žandą. Iszva- 
ręs tą, nusiuntė pas Fillypą 
Currie Saidą Baką, didyjį vi- 
zyrių, kuris da gerai sutinka 
su jūm. Tas tiek tiktai dasi- 
girdo, kad apie atitraukimą 
kanonerkos dūs tolraszį į An
gliją; bet ant galo pasakė, 
kad randas taip pat padarys 
kaip ir Anglijos ambasadoras. 
Sultonas, gavęs tokias žinias, 
visai jau pametė galvą. Vi- 
sūse sultono rumūse nepapras
tas judėjimas. Ministrai die
ną ir naktį ant kojų, ir miąly- 
ja ir galvas alina, bet nieko 
negal sumislyti.

— Manachiuvi. Korespon
dentas laikraszcziof „Ne u este 
N achrichten“ telegrapavojo 
apie kalbą savo su Hali Rifat 
Baka didžiūju vizyrium. Szis 
paskutinis apreiszkė, kad jei
gu tiktai pasirodys kariszki 
laivai užrubežinėi apie Kone- 
tantinopilę, tai jau tada Porta 
apszauks užrubežinėms viesz- 
patystėms kad randas turki jos 
neatsako už kokes ten demons
tracijas o labjausei kas link 
svetimžemių, czion esanczių.

— Konstantinopilė. Ang- 
liszka kanonerka, „Dyad“, 
ku?į ant paszaukimo ambasa
doriaus anglijos tapė iszsiustp, 
į vandenis Dardanelių, likosi 
dabar a ? •». per ką vėl 
pasibaigė visoki, galinti isz to- 
iszeiti nesutikimai tarp Ang
lijos ir Turkijos.

I Ambasadoriai vienok nesi- 
liauje, reikalauje iszdavimo 
firmano, Didėji Britanija

j
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(Anglija) kerszyje sultonui 
demonstracija flotos, jeigu ne
sutiks ant kitų vieszpatysczių 
reikalavimo.

— Londonas. Telegrama 
isz Odessos danesza į laikrasztį 
,,Daily News“, sekanezia: ne- 
kurie isz Angliszkų kapitonų 
skundžesi ant pasielgimo tur- 

vkų Dardaneliūse.
Noble, kapitonas garlaivio 

,,Loch Rannoch“ apsako, kad 
kelios dienos atgal jisai atvy
ko į Chanak Dardaneliūse, tū
jaus po nusileidimui saulės. 
Czion pamatė, kad abi pusei 
ant krantų stovi kariumenė, 
kariszkam surėdyme.

Į laivą ,,Rannoch“ davė isz 
abiejų Epušių po vieną szuvį. 
Kapitonas Noble, mislydamas 
kad tai mažu ten kariszki ban
dymai, nieko ant to, nežiūrė
damas plauki sav tolin.

Nepoilgam laikui ir vėl pa
sirodė durnai nū szuvio isz tri
jų kanūlių ir viena isz kulkų 
pataikė į laivą. Kapitonas 
paliepė tūjaus sustabdyti lai
vą, mislydamas, kad tarp An
glijos ir Turkijos kas pfieszin- 
go pasidarė. /

Vandenyse Dardanelių vi
sur pritaisytos minos. Vieną 
isz jų eksplodavojo vieną die
ną szio mėnesio ir už biskio ką 
tiktai neiszneszė į padanges, 
prancuziszką laivą.

mo dienos iki kuriam laikui, 
o po nekuriam laikui, kaip sa
ko gausęs dymissiją- (atstaty
mą). Ant jo vietos busęs ne- 
kuris Trota Zozulz. Koelleris 
prasikaltęs buk priesz cieso
rių už tai, kad buvo dalininku 
darbe socijalistų, prie panie
kinimo jo ciesoriszko majesto
to.

— Jdoma. lenarolas Bara- 
tieri, komendantas kariszkų 
spėkų Abisynijoje, danesza 
randui kad Ras Makoman, va
das Abisynczikų, nor padaryti 
sandarą. Valakų randas pa- 
szventė jį ant suriszimo tos 
sandaros su Ras Makoman, 'ku
ris jau iszvaževo su tū mieriu 
pas jen. Baratieki.

— Berlynas. 3 Grūdžio. 
Kaip danesza, tai baronas von 
Koeller, prūsų ministeris vi
durinių reikalų, jau gavęs di- 
missiją. Ir dr. von Schoens
tedt, prūsų ministeris teisybės, 
taipgi padavė praszymą apie 
atvalnijimą nū savo vietos; 
bet szio praszymas nepriimtas.

sza vienas, angliszkas laikrasz- 
t i s, tai czion nelabai smagu

liūs tą vietą.& Pasidarius to- 
kei permainai jau Rosija ne
galės mislyti apie užėmimą 
Korėjos, kūrę jau skaitė tik 
rai už savo ir laukė tiktai at- 
sakanezios progos kad užimti.

brolių, tai yra skirstymas mus 
paežių į partijų partijas, ypa- 
tiszkos neapkantos, ir locna 
nauda. Vieni užsidengia sto
ru ir szvelniu kailiu nevogus 
darbinįkiszko klausymo, geis
dami padaryti lygybę tarpe

— Londonas. Isz Kons 
tantinopilės, daėjo žinios, kad 
sultonas privengė, kad jį ne- 

• patiktų likimas Izmailo Ba
kos. Jo draugai, bepaliąubos 
skambina jam į ausis, kad už- 
rubežinės Vieszpatystės nor 
attolinti jį ml sosto, ir dėl to 
nor paleisti visas savo spėkas 
ėsanezias ant tų kariszkų lai
vų, apie kiiriūs taip smurezei 
lenda, kad but pavėlinta įeiti 
į vandenis Bosforo.

Antrą dieną ežio Grūdžio 
bandė mest į jį bombą isz di
namito, bet turbūt nenusisekė 
gerai; ba Mikalojus II caras 
Rosi jos iszėjo .neužgautas ir 
isz aplinkinių niekas nesužeis
tas. Pagal nutėmijimą- jau 
ar keturioliką isz kaltinįkų

Galima mąstyti, kad da tas 
bandymas ne yra paskutinis....

— Berlynas. Laikraszcziai 
tvirtina, kad baronas Koeller, 
prūsų ministeris vidurinių rei
kalų, gavo urliopą be padėjb

— Pelropite. Per Vladi- 
vastoka ateina czion isz Seou] 
sostapilės Korėjos, svarbi ži
nia. Stovintis ant vardo ka
raliaus Tai-Van-Kun jo 

vėl u k baidymų Rosi- 
ojo nū užimamos vie- 
ę laikė nū laiko revo- 

araliszkūse rumūse. 
Dabar jah užims tikras kara-

tėvą
jos, 
tos,

Liūdna teisybe.
Bjauri ir sloginanti letena 

sziaurės meszkino, spaudže 
musų nusilpnėjusį kūną, no
rėdama nuslopinti ir užmusz- 
ti, da nesuaugusę ir nesubu- 
jojusę jauną Lietuvystės dva
sią. Sunkus yra musų pad ė 
jimas; surisztos musų rankos. 
Atsiszaukeme į jus - meilingi 
broliai, - užtarykite už mus^ 
gelbėkite mus, ant jūsų mes 
padedame savo visą viltį! j u 
būdami liūsybės žemėje galite 
daug gero dėl mus padaryti!

I savęs idant paskui, areziau 
stovinezius, atsitikus progai 
galėtume labjaus nuskriausti, 
ir apiplėszti .isz paskutinio, 
vietoje parodyti szviesą, gelbė
ti savo brolius isz prapulties; 
patys stūmė me ir gramzdina* 
me į bjaurų purvyną, o žmo
gus kartą pastūmėtas, suklu
pęs ir įsitrynęs gėdinasi atsi
kelti ir pasirodyti svietui; ant* 
ri įsirengę į puikius rubus ir 
vieszai pasikabinę dideles 
masznas dėl krovimo aukso ir 
rinkimo tukstanezių, tartum 
neregei, arba užsimerkia ir 
užsimiegotomis akimis veizime 
ant žustanezios savo tėvynės, 

raudojau- Į ir per skambėjimą musztinių, 
ežius, ir sudrutina viltyje abe- negalime girdėti graudingo 

‘ jojanezius. Tokius tai liud- balso vaitojanezių vargdienių 
nūs ir panaszius graudingus savo brolių. Tai toke -mus 
aimanūjanezius atsiliepimus pagelba ir darbavimasis. Szi- 
girdime isz zavo tėvynės tokis tos dvi partijos turi dvejopi 
tai gailingas balsas iszeinalsž Lpažiurą, bet vienokį 
suspaustų krūtinių nuvargįtų 
Lietuvos sūnų ir • dukterų. 
Musų tėvų motinų brolių ir 
seserų tėvynėje vargstanezių. 
Bet ir tas balsas pasiekė mus? 
ar sugraudina musų skietas ir 
užszaluses sMrdis? ar mes pri
sidedame nors menkiausiu 
szapeliu prie kentėjimų savo 
brolių? ir ar mes galime kū- 
met nors jų baisius persekio
jimus palengvyti? Tai visi 
yra užimanti klausymai, kurių 
uždūtis yra svarbi verta ap
svarstymo ir iszriszimo. Vis
kas yra ant szio svieto galima, 
tik reike karszto noro ir tik
ro pasiszventimo. Galėtume

gą padėjimą. Maži a uses jūsų 
atsiliepimas, menkiauses at
pūstas vėjelis isz jūsų szalies, 
mus palinksmina,

ir tą pa
tį mierį, Bet dar yra viena 
partija prie nieko nė prie vie
nos szalies ne priklausantį1; 
apie kurią mes visi privalome 
atkreipti savo akis, O tai tas 
tarpo musų tamsių ir žemos 
lyties žmonelių, ir vargingų 
darbinįkų, tarpe jų yra užsi
krėtęs bjaurus ir nūdingas 
moraliszkas nupūlimas gjrty* 
bės. Ką gi veike musų gūd. 
lietu viszki kuhįgai? Jiems 
priderėtu rupįtis apie tamsių 
žmonelių dvasiszką prisikėli* 
mą; bet jie tarsi nebylei, su- 
cziaupę lupas, ir sukandu sa
vo dųntis tyli, tik retkarezeis 
isz^ikalbėdami jog e ežia yra 
liūsa žemė. Atleisk skaityto*

je esanezių musų brolių, jei I jau apsirikau! jie viską regi 
tik dirbtume su atvira teisinga ir žino tik bijosi iszsitarti tie- 
szirdžia ir be veidmainystės; sos žodžius; žino, kad teisybė 
bet mes to nedarome, musų svilina akis, teisybės nė vienas 
darbas dėl savo tėvynės, ir dėl I nekenezia. Taigi ir musų dva- .
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•i*zkieinfr vadovams iszmėti- 
nėjant žmonėms blogus dar
bus - gali ant jų užsirūstinti:

. o su rūstingu žmogum negali- 
ma padaryti jokio biznio. Da
bar atkreipkime savo akis į 
kitą Rzalį, ką gi veike musų 
mylimas daktaras p>J. Szlu- 
pas? jis yra užsiėmęs tik vienu 

 

darbinįkiszku klausymu: - va

 

žinėja isz vietoj f vietą, laiko 
savo prakalbai, peike blogus 
darbus musų kunįgų. Taigi 
iszszalies girdint rodosi kad 
tikrai p. 3. rūpinasi apie var
gingų darbinįkų medegiszką 
ir dvasiszką padėjimą. Isz 
tolo bubnas garsus sako lietu- 
viszkas priežodis, prisiartįki- 
me areziaus, idant jo kalbą 
aiszkiaus galėtume iszgirsti! 
Ką gi czion paregėsime? Tei
sybė iszvysime vyrą lietuvį su 
graudum balsu kalbanti lietu- 
visikai, bet paklauskime su-

\ atrinkusių aplinkui stovinezių 
žmonių, kas ežia per susirin
kimas, ir per paroda? tada 
vienas atsiliepė jog tai musų 
mylimas daktaras laiko pra- 

» neaaimus, apie vargAlių dar- 
’ btnįkų padėjimą ir jų klau
symą. Kitas jam užkerta: 
tai ne tiesa, tai kalba apie 
mokslą, ir isz to pakyla tokia 
lemmas ir sumiszimas, kad 
ant galo jau negirdėti nė p. 
Daktaro graudaus balso; ir p. 
Belupąs turi sustoti su savo 
ganiais praneezimais idant ne
pasidarytų tarpe žmonių kru
vinas raaisztas. Bet kiek ap- 
•imalasinus, prieikime patys 
prisiklausykime ir persiliudy\ 
k i m e; ką gi musų garbus Dr.

'kalba? O tai kalba apie Die
vą jog Dievas Hnėra Dievu, 
ale tik vėjų, kalyba apie tikė
jimą jog tikėjimus yra be pa
mato. Kalba apie žmogų jog 
žmogus nėra žmogum ale tik 
gyvuliu. Ant galo kalba apie 
mokslą bet tą mokslą kaipo 
vėją lauku einantį negalima 
atsekti ir sugaudyti. Kiek 
ssitie visi praneszimai atnesza 
mums naudos, tegul įkaityto- 
jas apsvarsto, o asz pagal sa-

vo mislį ir patėmijimus kalbė- mes tik tokį amatą pradėjome 
siu toliaus; man rodos kad ir 
p. S. užmirszo apie savo pri
valumą, užmirszo apie vargin
gus darbinįkus, dėl kurių ža
da pasiszvęsti aavo spėkas; 
užmirszo pasakyti tiesos žo- 
džius, kad tie vargeliai žmo
nelės, turėtu būti blaivus ne- 
gaiszįtų savo 
savęs.
musų daktaras užmirszo, kasi 
tik yra ant naudos tėvynės, o 
pradėjo varyti amatą auksu ir 
sidabru skambantį. Vietoje 
parodyti apszvietimą ir gryną 
mokslą, p. S. stovi iszskėtęs 
savo nagus, tarsi norėdamas 
dangų su žeme sumaiszyti, ir 
smiltimis užberti klausantiems 
žmonelėms akis; idant paskui 
nieko neregemus galėtų vesti 
kur jam pasidaboja, ir daryti 
su jeis sav naudą. „Business 
before Pleasure“ kalba ang- 
liszkas priežodis, pas mus lie- 
tuvius Amerikieczius biznis 
užstoja tėvynės meilę pinįgai, 
taip parėjo pas mus į madą, 
kad kartais ir tokius mes pi- 
nįgus suvartojame dėl savo 
biznio, kurie mums nepriklau
so, ir gali szaukti į dangų at- 
kerszijirhox Numirė bedievis. 
Už jo galVą mes turime sudėti 
visi priklausantiejie pristos 
sektos po vieną dolėrį ant am
žino palaidojimo. Jų vodo-! 
vui, mat jis daugiau nieko ne
reikalauja kaip tik lygybės. 
Iszpjovė budeliai Kražieczius 
dedame aukas, kiek katras ga
lime, ežia nėr prievartos. Ma
žos buvo musų aukos, bet ir 
tos paezios sulindo į musų 
brolių, neprisdtinamą kisze- 
nių. Teisybė nekiek surinkę 
iszdAdame bruszurą, kuri gal 
jau neužilgo ir pasirodys. Bet. 
visgi dar tik mažas szapelis. 
Jeigu visos but surinktos, ir 
vėl galėtume padaryti kokį 
paminklą dėl nukankįtų savo 
brolių, bet kur tos aukos ir 
katroje szalyje? tai mes visai 
užmirszomo, ir patys nežino
me, kur jais padėjome? Gė
da mums lietuviai, kad jau

varyti, irdavo brolių pralietą 
kraują, apverezeme ir slunau- 
dojame dėl savo biznio; At
simokime, kad tos aukos buvo 
dAtos dėl apskelbimo visai pa- 
saulei musų vargų ir aszarų; 
buvo dAtos dėl nukankįtų už 
savo tautystę ir tikėjimą. At- 

turtų ir patys Isimįkime, ką isztarė gAd. mu- 
Žodžiu kalbant viską sų moterys lietuvės dėdamos 

aukas 25 d. Lapkriczio 1894 
m. Mahanoy City Pa. Sako: 
dėl pralieto kraujo nukankįtų 
savo brolių, nesigailėtume ir 
paskutinį savo skatikėlį paau
kauti, viską atsimįkime ir im
kime ant apsvarstymo.

Žinau, kad szitas mano at 
siliepimas tūliems musų bro 
liams nepatiks. Bet asz ne 
paisau, ir ką gi turėjau dary
ti? mylėdamas teisybe nega
ilėjau veizėti anį skriaudos; 
norėjau atsiszaukti žodžiu, bet 
mano balsas yra per • silpnas, 
[negali visų pasiekti. Taigi 
pasiryžau norint drebaneze 
ranka, norint menkos vertės 
rasztelį ir atsiszaukimą pa- 
pieszti, melsdamas visų savo 
tautieczių, idant pradėtų 
karszcziau darbAtis, dėl savo 
nuvargįtų brolių, ir tie kurie 
dirba dėl lAmos darbinįkų, ir 
tie kurie deda savo spėkas dėl 
labo Lietuvystės,.ir tie kurie 
ankauje savo centus dėl nu
kankįtų savo brolių Kražie- 
ežių; - nedarytu tik dėl žmo
nių akių ir dėl savo biznio, 
bet viską apverstų teisingai, 
ant naudos savo tėvynes ir sa
vo brolių. Iki sziam laikui 
kiek mes dirbame ir ką mes 
veikeme dėl savo Motinos Lie- I 4
tuvos, tai tik buvo apgarsini
mai per laikraszczius, vienas 
antro iszniekinimai, ir mus 
paežių pasigyrimai.

J. laud/is.

Is MM Him Amsitt
— ’MtCarmel) Pa, 2 Gvil

džio. Netoli nA lietuviszkos 
sostapilės randasi, tarpu girių 
miestelis nedidokas vadinamas

Mount Carmėl, arba lietuvisz- 
kai Kalnas Kormelo. Neno* 
riu ežia brangus skaitytojiai 
raszinėti apie pradžią to mie
stelio, ir apie jo prasiplatini
mą, nės to nežinau, tiktai pa- 
raszysiu ką patėmijau ml lai
ko mano pribuvimo, czion. 
Noriu „Vienybės“ skaityto
jams papieszti kiek nors apie 
czionykszczius lietuvius, ir jų
jų krutėjimą.

Lietuvių czion randasi ne
didelis skaitlius bet ir isz tų 
daugumas yra labai susilenkė- 
jusiu ant ko galime pažyti jo- 

?gei užkalbinus greieziaus grie
bėsi prie lenkiszkos. Teisybė 
negalima sakyti, kad visi. 
Czion lietuviai turi savo nors 
nedidelę bažnyczią kurios kle
bonu yra gAd. kun. J. Žilins
kas pirmsėdis „Sdsiv. L. A.“ 
Draugysczių czion lietuviszkų 
yra apie 3; bet kaip girdėjau 
tai ir tos mažai ką gyvAja; 
„Susiv.“ kApos czion visai ne
girdėti, turbut nėra.

Ir ant visko pažiurėjus da 
daug daug Mt Carmel ieczims 
trūksta. Pasikelti tautiszJkA- 
se dalykAse.

O! laikas broliai, laikas pa
busti ir pradėti dirbti dėl labo 
savo tautos./ Gana jau mie
goti pakabinus nosis. Vieny- 

i kimės broliai, vienas kito ne- 
pravardžiAkime, jog visi esa
me sūnūs vienos motinos Lie
tuvos visi buvome varginti 

, nA nevidono Lietuvystės. Dėl- 
togi czion atkeliavę vėl lyg 
paklydę skirstotėsi ji^ vienas 
kito nea 
liai vienybėje gyventumėte, 
greieziaus apsiszviestumėte. 
Naudinga butų, kad Kalno 
Karmelio lietuviai uždėtų 
skaitinyczių, draugystę ir, tu
rėdami atliekamą laiką galėtų 
ką nors gero pasimokyti kas 
jiems nemažai pagelbėtu tau
tystėje. Su gAdone.

Pinigėli#.

bro-

Pirmiąusei apreiszkiu vi
siems lietuviams, katrie skaito 
laikrasztį „V. L.“, arba klau-
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so skaitant. Kad kaip veik 
ežioje valnybės Sėmėje ėeat, 
tai czion ir prisiraszykite. Ži
nau, kad didesnė dalis lietu
vių bus tokių kurie sakys: „O 
kam czion man rėike! o gi be
ne asz czion amžį baigsiu! kaip 
pasipelnysiu grysziu atgal!“ 
Taigi broliai asz apie tokius 
ir raszysiu, nės jau ir asz pats 
taip dariau. Buvau sugryžęs 
į Lietuvą; o dabar ir vėl Ame- 
rike? Bet asz turiu Ameriko- 
niszkas popieras. 'Nekurie 
sakys: „ką tai ta v giliavo“. 
Taigi* praszau klausykite ką 
giliavo. Pen kės dienas pirma 
manęs - vienas isz musų kai
mo, Amerike buvęs J. Jen- 
ožaitis, grįžo vėl į Ameriką o 
da su savimi drauge kelis ve
dėsi. Atkeliavo į Eitkūnus ir 
neleidžia toliau, kad neturėjo 
jokių rasztų. Bet turiu pasa
kyti, kad turėjo ir laivakortes, 
parsiųstas isz Amerikos. Tai
gi sugrįžo atgal. Tada prisi
taikė prie flaanęs, ir vėl važe- 
vo. Sako kad isz Eitkūnų 
gražina. Dabar važįūsim per 
Tilžę, tai ne gražįs. Tada at- 
važevom į Insterburgą. Czion 
jau szlekcziau buvo, kaip pir
mą syk: nės ten tik ne leido 
važiūti o szic/Jon palicije su- 
kiszo jūs į cypę. P^r naktį, 
ir ant ryt tik popiet, palici- 
Jautas nuvarė vėl į Eitkūnus, 
ir tada nežinau kur jūs dėjo. 
O asz dėl jų ir turėjau klapa- 
tą. Buvom sutarę sykiu va
žiūti; asz buvau tikietus isz- 
pirkęs ir norėjau prie jų drau
ge būti. Bet mane su jeis ne
leido nė sznekėti. Isz jų bu
vo ir pinįgus atėmę, o man ten 
reikėjo tik tai popierą Ame- 
rikoniszką parodyti; - tai jau 
vokietys sako: „wir haben 
niclit zn thun mit elir“; ir ga
lėjau eiti, arba važiūti, kada 
noriu ar kur tik noriu. Tai 
da ne viskas, - kaip atvažiūje 
į Bremą, tai czion vėl tur pi
nįgus parodyti; jeigu kas ma
žai pinįgų tur, tai ir gražina. 
Ir vėl, atvažiavusius prie kran
to szitos valnybės žemės, vėl:

ne turinczius Amerikos popie- 
rų, laiko kaip kokius prasi
kaltėlius, nevalioje, kol per
žiūri. O asz valnas galiu eiti 
kur noriu be jokios baimės. 
Tai matote broliai kaip gerai, 
kad Amerike esi prisiraszęs. 
Tai apie tai butu gana, - alę 
priverstas turiu da raszyti, 
sziaip ne kurie manę už mela
gį palaikys, sakydami: „tai 
kodėl tiek yra atvažiūjenczių, 
o be Amerikoniszkų popie- 
rų?“ Tai tiesa atvažiūje ale 
klausykite kodėl, kas tur pi
nįgus o perka laivakortę ant 
vokiszkų laivų, tai tą leidžia 
vokiecziai, o kas tur laivakor
tę ant angelsko, arba ameri- 
kansko laivo tai vokiecziai vi
sokių priežasczių ima jeszkoti 
praszo paso; tai iszranda kad 
pinįgų permažai. Ir neleidže 
važiūti. Tai tiesa asz esiu isz- 
tyręs, kad tai daro žydai ir vo- 
kiszki agentai Eitkunūse bei 
Insterburge.

Jons Juzupaitis.

— Worchester, Mass. Pe
reitą sąvaitę Worchester mies-. 
telyje regėjau nekurtoje vie
toje, kokę naudą turi tėvai isz 
savo vaikų, parsikvietę į Ame
riką dūdami jiems valią. Tė
vai czionai atėją, daro gyveni
mą kaip įmanydami. Led 
spėjo nuszvisti jų akyse, rū
pinasi kaip galint apie vaike
lius savo, kurie yra da Lietu
voje,'ir kaip galint rūpinasi 
atsiimti pas savę. Laiko tė
vai tryliką, keturioliką bur- 
dingierių, ir žinoma su pagel- 
ba visų trauke po vieną kaip 
kad karvelius, vaikelius savo. 
Susirinko, visi vaikeliai... 
jau visi daikte yra, burdingie- 
rių daug, grąžei sav gyvena. 
Ale pažiūrėkime toliau ar il
gai taip buvo? Tolei pakolei 
gavo valę nū savo tėvukų. 
Kada vaikeli ir dukrėlės isz- 
dyko,tū isz to^eeturiolikos bu- 
rdingierių likosi tiktai 3, žino
ma kur geresni iszėjo, o kurie 
neturėdami ką užsivilkti ant 
savo nugaros tie pasiliko. O

kas per priežastis to, tai gal 
kožnas gerai suprasti...

Vieną kartą vakarop vaiky 
szczioje tie trys po n ai ežiai pZo 
kuknę įsirėmia, sznairūdami 
vienas kitį. Potam ^pradėjo 
rinktis daugiau tokių, ir tie 
nė nūgi nė apsivilkę ir rodos 
kaip grėbliais kokeis apdras
kyti. Ir jokiu budu negali- 
ma suprasti, kur jie taip susi
draskė. Džiaugėsi isz tų tė
vukai ir jų vaikucziai, kaip 
anie rėplinėja kaip varlės, isz- 
troszkę, po kuknę. Užtiesą 
kaip vaikai didelę valę turi, 
tai paskui visų .akis užteme. 
Vietoje to nematymo, dar pa
rodo visą savo pasivedimą po 
anų akių. Kas toliau darosi? 
ima isz tų du jaunas tėvų dūk- 
kreles, pasivaikezioti. Da 
pirma nueina į sztorelį, ten 
kokios saidės, už porą centų 
iszsigerti, o paskui kur jie ži- 
no(!)

Lietuvis.

— Bostono lietuvaitės. Ne
kurie broliai žino labai gerai, 
jogei ne senei Bostone atsira
do lietuvaiezių. Pirmiau 4-ri 
metai atgal, visai mažai buvo 
jau dabar retoje vietoje, kad 
nerasi da ir po kėlės. Gražus 
labai vardas lietuvaitės. Bet 
veltu jos tokį dailų vardą ne- 
ežioje. Mažai tokių rasime 
Bostone, kurios savo apsieji
me butu vertos to brangaus 
vardo lietuvystės. Bėda kad 
isz slūginės gaspadinė pastoja! 
dvarokė į Ameriką atėjus, 
skrybėlę užsideda. . .

Bostono lietuvaitės kone vi
sos dirba kriauezių szopose. 
Atėjus mergina, isz ryto į szo- 
pą, menkai ką naktį miegojus, 
ir sėda pas savo staliuką, į 
visus reksus. Ba teisybė ma
žu kitą da ir nė nemato kas 
po jos kojiį yra: ba naktį ma
žai miegojus. Taip diena, 
antra, ir jeigu žydas, atėjas, 
reksų neiszlūtų isz po jų, taip 
ir sėdi, kojas į reksus sueiki- 
szus. Kada kojos a paisto v i 
reksūse; vakare reike keltis ir 

eiti namon, neisztrauke kojų. 
Betraukdama parpūla. Tada 
pamato kad negerai. Gulėda
ma reksūse pakėlus galvą, ta
ria, „o kad jis staugdamas, tas 
Lukoszius arba Tadeuszas, ne 
apszlavė manę už jį asz turė
jau parpulti.“

• Praszau lietuvaitės meskite 
tūs savo szlektus papratimus, 
ir apsiėjimus o jeigu dabar ne
paklausysite visai subjaurysi- 
te vardą lietuvaitės.

Lukoszius Puceta.

Protokolas
X Šeinio 

„Susi?. Lietum Amertkole-'4.
( Pabaiga).

SESIJA IV ir paskutinė.
Ant 2 p. m. dieną 18 Lap- 

kriezio prasidėjo 4 Seimo se
sija. Po prakalbos laikytos 
gūd kun. Žebro Seimo prezi
dento tapo toliaus apsvarstyti 
įvairus įneszimai padūti pir- 
miaus.

VI. Įneszimas apie įsteigi
mą konkurso dėl paraszymo 
moksliszkų knįgelių nupūlė.

VII. Apsvarsczius įneszi- 
mą apitj pamažinimą prekės 
„SusivJ4 ženklelių, nuspręsta, 
jog „Susiv.“ turi tiesas imti 
už minėtus ženklelius dau- 
giaus negu jie po teisybei 
kasztūja, už tai ženklelių pre
kė pasilieka taip kaip ir pir- 
miaus buvo.

Punktas VIII. Apie Seino 
vietą. a) vietą Seimui nu
sprendžia centralibzkas komi
tetas.

P. IX. Apie „Susiv.“ char- 
terį.

a) „Susivienyjimo“ kūpoms 
ir draugystėms prie jo prigu- 
linezioms „Susiv.“ charterio 
iszdūpamas dovanai.

b) Visi sąnariai draugys' 
ežių, priklausanczių prie „Su- 
sivienyjimo“ gali but po prie
glauda „Susiv.“ charterio.

X. Rokundos į „Susiv.“ 
reikalų, kaipogi ir skaitlius 
sąnarių bus garsinimas „Su-
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si vieny j i mo“ organe kas 3 mė
nesiai.

XI. Apie iszdavimą ženkle
lių arba blianketų.

a) Naujai prisiraszantiems 
prie „Susiv.“ sąnariams bus 
iszdūdami ženkleliai, kurie 
susidės isz dviejų pusių, viena 
liko pas sąnarį, kita siųsis 
„Susiv.“ vyriausybei.

XII. Apie laiką Seimo. 
Seimas laikomas Spalių (Ok- 
toberio) mėnesyje, y

XIII. Apie is/mokėjimą 
posmertinės susirgusiems są
nariams. Nuspręsta. Tegul 
sąnarys pats atsiszaukia su 
praszymu reikale atsitikus į 
„Susiv.“ vyriausybę.

VIV. Apie šylą protokolo.
a) Protokolai „Susiv.“ turi 

tą paczią galybę ką ir punktai 
Konstitucijos.

b) Protokolas įeina į šylą 
nū Naujų metų.

XV. Apie kasztus siuntimo 
laiszkų ir pinįgų.

a) Kiekviena kūpa panesza 
kasztus isz savęs, centraliszkas 
komitetas padūda ant Seimo 
skaitlių kasztų, o Seimas nu
sprendžia jų apmokėjimą.

Punktas XVI. Apie po* 
smertinę sąnarių pavienių ne- 
turinczių jokios giminės.

a) Jeigu po numirusio „Su- 
sivienyjimo“ sąnario per pusę 
metų niekas neatsiszaukia pi- 
nįgai liekasi ,,Susiv.“, kasoje.

Punktas XVII. Apie pa- 
mažinimą prekės už knįgas 
„Susiv.“ kasztais iszdūtas.

Nuspręsta pardavinėti Budą 
Senovės Lietuvių 25 centus 
Amerikoje, o Europoje po 50 
kap. b) Europos Istoriją po 
10 centų.

XVIII. Kada „Snsiv.“ vy
riausybė pradeda pildymą ša- 
vo pareigų.

Nū dienos iszrinkimo „Su- 
sivienyjimo“ vyriausybė pra
deda pildyti savo uždūtes.

XIX. Apie apvaikszczioji- 
mą 10 metinio jubilėjaus nū 
užsidėjimo „Susiv.“.

„Susivieriyjimas“ ant at
minties 10 metų savo esisstavo- 

jimo užsideda locną organą.
XX. Nuspręsta padūti pra- 

szymą carui dėl leidimo lietu
viams spaudos.

a) Padūs „Susiv.“ komite
tas su savo paraszais ir pecz- 
viete „Susiv.“ patvirtys.

XXI. Apie įsteigimą dėl 
lietuvių emigrantų namų.

Nuspręsta a) Kadangi „Su- 
sivienyjimas“ neįstengia dar 
savo kasztais įtaisyti tam tikrą 
emigracijos namą, prezidentai 
pamarinių kūpu ir vietiniai 
kunįgai turi rupįtis paskirti 
tam tikrus komitetus, kurie 
pasite/irautų apie pribuvan- 
ežius isz tėvynės-lietuvius ir 
galima jiems pagelbą suteik
tu.

ęasiraszė. Kun. J. fiebris.
Seimo prezidentas.

Kun. V. Matulaitis. 
Seimo seki storius.

Iszrinkta vyriausybė ant 
ateinanezių metų: Kun. Jonas 
Žilinskas prezidentas. Niko
demas Olszinskas viceprezid., 
Jurgis Kazakevyczia sekreto
rius, Jūzas Miliauckas kasier., 
kun. A. Burba knįgius.
Kn. Pautinius J peržiūrėtojais

S. Brūžis Į kasos.
Kun. V. Matulaitis..

„Susiv“. reikaluose.
Naujai prisiraszė:

Edwardsville Pa. szv. An
tano dr. d. 17 Lap.
1. Vengris Antanas.
2. Valenczius Dominykas.
Ir Tamulis Stasys (pirmiaus 
padūta Tamulevyczia) persi
kėlė isz Wilkes-Barres Lietu
vos Sūnų, įstojo į szv. Ant. dr.

New York City. Prie New 
Yorko kūpos isz viso priguli 
jau 53 sąnariai. Paskiausiai 
prisiraszė szie: i
1. J. Lukszys*
2. M. Kardok as.
3. K. Kardokienė.
4. V. Peluanskas.
5. B. Civinskas.
6. J. Aukszkalnis.
7. J. Aukszkalnis.
8. A. Mažeika,

f > h

Vienybe r■ •  ,
Metinę užsimokėjo szie 8, o 

32 užsimokėjo posmertinę.

Ntajloisk tdvynes savo.
Isz lenkiszko vertė J. K.

(Tąsa.)
♦ Kada faktorius iszspugino 
pajieszkoti daybinįkų dėl 
Prancziszkaus, tūm tarpu atė
jo tarnas to prekėjo, nil kurio 
buvo paimti mulai ir pasisiūlė 
Prancziszkui į darbinįkus. 
„Asz taipgi esiu isz Vokieti
jos, kalbėjo tasai, jau keletas 
metų atgal, atvaževaų pajiesz
koti sav aukso, bet pe'r nege
rus žmones, pragaiszirięs vis 
ką ką tiktai turėjau, negalė
jau užsiimti tūm darbu, o ne
turėdamas kūm maitytis, pris
tojau pas tą, perkupezių ant 
deszimts metų; ir turėjau 
skursti iki sziam laikui, ba 
jeigu bueziau pailgęs, tai di
delei bueziau tirpęs nukoro 
tas“. „Tai kaip dabar tu nori 
su manim keliauti?“ paklausė 
Prancziszkus. „Kaip tamista 
pirkai pas mano poną tūdu 
mulus, tai asz mat tašyk lie
piau tav pirkti tūs, ką dabar 
turi, o ne tą ką tamista patsai 
norėjei, batai buvo niekai. 
Supykęs už tai mano ponas, 
pavarė manę, ir dėlto dabar 
jau asz esiu Ii ūsas ml jo“. i

Pamislyjas valandėlę Pran
cziszkus paklausė ar tikrai jis 
norėtu su jūm eiti. Tasai 
aiszkiai pasakė, kad jau dabar 
jam nėra geresnio iszėjimo, 
kaip su jūm drauge keliaut. 
Tūm^tarpu parėjo ir fakto
rius, o dasižinojas- apie ką 
czion jie kalba, prisznekėjo 
Prancziszkui neapleisti taip 
netikėtai jam pasitaikiusio 
draugo, o.sykiu ir darbinįko. 
Užsimbkėjas už viską, kam 
tiktai kiek reikėjo, pasiskubi
no iszsikraustyti isz San Fran
cisco. Nors jau be jokio 
skatiko prie duszios, bet 
džiaugdamasi, kad jau tik 
kaip nors gal atsikratyti nū tų 
lupikų; isztraukė sykiu su sa-, 
vo draugu į kelionę.

. Iszėjus už miesto, pradėjo 
klausinėtį apie tas kasyklas; 
czion jisai pamatė, kad jau jo 
draugas tur sziek tiek supra
timo apie tai, ir užsikirto sav 
neatsisakyti nū*jo mielių, kad 
kaip galima greieziau pripil
dyti krepszius aukso. „

„Naje! ir užmirszau pasi
kalbėti su tavim apie s užmo
kestį“ suszneko Prancziszkus, 
dykai matai vis nedirbsi, asz 
ir patsai tą suprantu“.

„Asz nenoriu nū tamistos 
daugiau nieko, kaip tiktai pu
sę to, ką surinksime ’abudu“ 
atsakė Jonas.

„Ale vyre! tai jau tu kaip 
matau nori per daug manę 
nugrėbstyti“, ^atsakė Pran
cziszkus. „Kaip tai perdaug!“ v 
atsakė Jonas. „Tamista tik
tai patsai gerai apsimislyk, ar 
galėtum ką be manęs vienas 
pradėti ar ne? Asz czion jau 
daugumą vietų gerai žinau ir 
galėcziau tikrai sakyti, kad 
jeigu vieną czion tamistą pa- 
likeziau tai jau tu nieko ne
galėtum susirasti. Asz jau 
daugelyje vieti| žinau, kur ne* 
reik daug jieszkoti, bet tiktai 
kupina sau j e galima kabyti“.

Apmislyjas vis tai Pran
cziszkus turėjo susitaikyti, 
nors jau sunku jam buvo ir 
pamišta^ kad taip daug m) jo 
nor gauti. Bet nepoilganj pa
matė kaip daug dėl jo reika
lingas yra Jonas, jau ne kaipo 
tarnas, bet kaipo tikras drau
gas jo kelionės. Toli reikėjo 
jūdvieni piti į vietas visai 
Prancziszkui nežinomas, ba 
jau artymesnėse apielinkėse 
miesto ar visai nebuvo aukso, 
ar daiktais kur buvo tai da 
buvo kasamos, kur jau ir val
dytojai jų buvo. Jonas jau 
nepirmą kart tai matydamas, 
žynojo kur jo yra i$ kaip jį 
surasti.

Pirmą dieną tankiausei pa
sitikdavo jiedviem nepuikios 
stubelės, arba tiesiog budelės, 
kur laikia darbų buvo apsi-^ 
gyvenę czionykszcziai darbinį- 
kai, Prancziszkus buvo už-'
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medėj ūmi, ba niekados nors ir 
ant trumpiausios valandėlės 
iszeidavo, nesugrįžo tuszcziu. 
Visada kada tiktai iszeidavo 
szaudyklę paėmęs, vis parei
davo apsikarstęs nauda savo 
užsiėmimo. Visi tie neapsa
komi kytrumai Jono, sukurstė 
Prancziszkaus pageidimus, 
kad kūnogreieziau galėtu pra
sidėti taip laukemo darbo.

Daugiau kaip dvi sąnvaites 
vandravojo po tūs tyrus lau
kus, ir kas kart vis gilyn grie
bėsi į miszkus ir kalnus, 
Prancziszkus nuilsęs ne tiek 
sunkumu kelionės, kiek ne
kantrumų, kadi taip ilgai ne
galėjo niekur lnė mažiausio 
kąsnelio aukso atrasti. Taip 
jis mislyjo greitai czion pasi
daryti turtingu, o dabar visai 
prieszingai stojos. Jau pra
dėjo abejoti apie savo draugą 
ir mislyjo kaip padaryti pasi
likus vienam. Tikrino sav, 
kad blogai padarė, apleidęs 
tėvynę savo, ir visai be jokios 
geros misjies leidosi į taip ne
žinomą szalį,* kur žmonių taip 
mažai, o ir tie patys yra ne 
žmonės, bet tiesiog sakant žvė
rys, ba netur gali sakyti ne 
kiek susi mylėjimo savo szir- 
dyse, jeigu tiktai kur kaip 
prigriebė, tai nuskuta iki kau
lų, geriau jau Europoje pa
vargėliui ne kaip sziezion tur
tingam. Szimtą kartų apsi- 
inlcziau ten praszinėti pad le
ninės, ne kaip sziezion auksu 
apsipylęs but.

Užsimislyją taip, traukė 
abudu ir visai mažai ką tarp 
savęs kalbėjo. Jonas ^kas 
kart labjau pradėjo prisižiu- 
rinėti aplinkybei ir sudėjimus 
žemės^ ar nenutėmys kur nors 
kiek aukso vietos. ,

Sukinėjo į visas puses, tai 
ant kalno lipo, tai vėl leidosi 
žemyn nū kalno, ale kad kur 

sitninęs Jonui,* kad isz jų.da 
kelis paimti dėl darbo.

„Kam tai! atsakė Jonas, ir 
mudu galėsime gana daug į 
trumpą laiką, prisikasti, o tie 
žmonės tau kiaunei yra tikri 
pramusztgalviai: ir didžiausi 
vagys“. Jie greicziavu tav 
smertį padarys, ne ką.ip kad 
ką gero. Jau jie nemažai yra 
žmonių užsmaugę, neką visai 
jie žmogaus gyvastį’■ trunka 

’•atimti. Geriau dėlto visai nū 
jų pasislėpus pr^kiu/yti, kad 
nė neužsi kabyti. ’^Teisybė, 
dabar jie nieko nepadarys 
mums pikto, b a nieko neturi
me, bet tegul pamatyti! atgal 
grįžtant, tai jau nelengva but 
izstrukti nū jų“.

v „Tamsias labai žinias .tu 
man dūdi, czion kaip matau 
tAi'gyvastį žmogaus jau ma
žiau ir už auksą laiko. Tik
rai tav sakau, kad jau asz 
czion ilgai nebusiu, kaip tik
tai susirinksiu sav sziek tiek 
ant kelio, tab tūjauš drosziu 
į savo tėvynę. Pas mus daug 
laimingesni žmonės! vis tiek 
ar pavargęs, ar turtingas, gal 
sav be jokios baimės atsilsėti!“

„Teisybę tamistą kalbi“, at
sakė Jonas. „Ir asz jau se
niai bueziau sugrįžęs į savo 
prigimtą krasztą, kad bueziau 
galėjas tiek aukso prisirinkti, 
kiek reikalinga yra ant kelio. 
Bet tamista labai nenusimyk! 
Jū tolyn leisimės į tą nežino
mą szalį, jū geriau musų dar
bas užsimokės. Prisirinksime 
aukso tiktai tiek, . kiek musų 
mulai galės paneszti, ir sku
briai grįžszime atgal į miestą. 
O isz ten-kaip galima skuby- 
simės į savo prigimtą lizdelį 
kurį nei vienas netur užmirszt 
ir apleisti, ,bet kaip galėdamas 
tur laikytis jo, o sziezion pa
silikti tai jau velyk dabar nu
mirti nieko nemaezius“. ,

Prancziszkus kas kart- per
sitikrino, kas per do giliukis, 
kad jisai Joną taip netikėtai 
susigriebė. ^.Netiktai ką jau 
viską gerai isz aukszto nutė- 
mijo, bet buvo taipgi .ir geru

but jiors ką užtėmyta tai visai 
ne. ' Jonas, kuris rodos jau 
tiek [kartų yrą tą^lrdbą dir- 
jęs/įir negalėjo nieko supras- 
i. ,/^ai kaip tamista matai 

aukso, yra mat ir czion vieįos, 
kur jo visai nematyti“, kalbėjo 
Jonas. Prancziszkus kas kart 
vis labjau į nusiminimą pūlė.

Matydamas tai Jonas rami
no jį, kaip numanydamas.

„Tiktai, tvirtumo mums 
reikia!“ kalbėjo Jonas, „nerei
kia jau taip but nusiminu
siems, viena valanda ir visas 
musų darbas greitai gali už
simokėti“. Jau sziezion vis 
taip yra; kitąsyk ųė nežinai 
nė isz kur, nė kaip, b tjk už
tinki taip daug, kad nė tolyn 
nereikia siekti ant visko už
tenka. Baugytis czion visai 
nėra ko, nės czionai, kaip ma
tai, nieko nėra, ir jeigu ką 
rasi va, tai jau tikrai tas mu
dviejų“.

Vieną dieną jaė visai pava
karė, artydamiesij prie kalno, 
patėmyjo czion kada buvusį 
upeliuką, ba da ir dabar daik
tais spinduliai saulės mirgino 
stiklinį vandenėlį, bet dau
gume vietų buvo visai, sausa. 
Jonas pradėjo czion akyviau 
prisižiurinėti, tikėdamasi ką 
nors rasti. Prancziszkus, jau 
visai net ir auksą užmirszęs, 
galvą nuleidęs cimpino paskui 
savo vadovą.

Visas tas upeli ūks kaipo 
prisėtas buvo mažų visokio 
dažo akmenukų, kaip matyti 
jis, kada tai su neapsakomu 
greitumu neszė savo vandenis 
nū kalno, sykiu su užmotais 
žemės ir visokių nelygių ak
menukų, kurie per ilgą laiką, 
trindamiefei vienas į kitas, ap- 
siapūlino.'

Nekurie isz jų buvo pertru- 
kinėją.pusę. Jonas pradėjo 
jū labjau prisižiūrėti, patėmy- 
jas ant nekuriu isz jų žiban- 
czes žvaigždutes. Paliepė 
Prancziszkui eiti vieną, o jis 
kita puse ir tankiau prisižiu
rinėti, ar nepamatys kur tik
rai jau aukso. Jū augsztyn 
į kalną traukėsi, kas kart jau 
tankiau prasidėjo matytis ži- 
bueziai. Prancziszkus, patė- 
mijas vieno vieto daugiau jų,

but. Prarausė su ranka žemę 
ir suszuko isz džiaugsmo, ra
dęs kaipo žirnių pripilta kąs
nelių aukso. Atsiklaupęs ant 
kelių pradėjo rinkti į saujas, 
Jonas taipgi rankinėjo jūs ir 
vis tėmyjo isz kur galėtu 
czion jie.atsirasti. •

(Toliaus bus).

Dainos.
Sur i liktos Krup i u parap ijoj e, 

S z i aulių pa v i e te.
48.

Per upę plaukiau, 
Tinklelį traukiau, 
Baltas rankas mazgojau. 
Ir nuskandinau, 
Aukso žiedelį, 
Nū baltųjų rankelių. 
Puški vėjeli, 
Pusk sziauronėli, 
Szią srauneję upelę. 
Ar neiszplauksi, 
Aukso žiedelį, 
Į žaleses lankeles.
Imki brolaiti, 
Žalvarį dalgelį. 
Sidabro pustiklėlę. 
Eiki brolaiti, 
Į žales lankas, 
Pjauk baltų dobilėlių. 
Ar neiszpjausi, 
Aukso žiedelį, 
Szioj4 žalioj‘ lankelėj4. 
Pirmam kirtelij4, 
Pirmo pradalgėj4, 
Atrandu aukso žiedelį. 
A te i n mergelė, ; 
Ber ža Įplaukas, 
Atnesz4 man pusrytėlį. 
Vieno rankelėj4, 
Balts sznipsztukėlis, 
Antroj4 man pusrytėlis. 
Sėskis mergele, 
Ant pradalgėlės, 
Ilsink4 kojes rankeles.

Bailiai, p Kovo, 
Barbora Staszinskienė.

Užmokėjo ii laitazli.
“vienybe lietuvniku”.

r Kaliforniją ne yra visą nū pasilenkė pasitikrįti kas tai

A. Vorinįkaitis MtCarm/1 |l,oo
J. Valaitis Hazleton \ ,J,oo
J. Grigaliūnas Thomas „2,oo
J. Bend Scranton, »l,o°
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Margumynai.
— Kankinimai Armėnu. 

Tūlas važiūtojas taip pasako
ja apie baisumus kankinimo 
Armėnų Trapezonde. Buvo 
tai taip: jau rengėmės su pa
ge! ba keletos turkų ant musųl vėl toliau sav yrėsi.Ant ry- 
laivo dėl iszkrovimo nekuriu tinio kranto pažeidė Armėną, 
tavorų ten esanczių, kaip sztai | bet ne ant 
iszgirstame szuvį į szalį mies
to. Mislydami kas tai g 
būti, j 
vėl girdėtis daugiau szuvių|tai kartų bando anas pasikelti 
Turkai, esantiejei su mumis 
drauge, negalėjo jau nusėdėti 
ant vietos ir pametę mus, lei
dosi į miestą. Ten viskas bu
vo didžiausem smarkume. 
Neperėjo nė minuta laiko, 
kaip pamatėm bėgantį ant 
mus Armėną.
nė prie kranto pribėgti kaip 
susmuko, užszautas nū turkų. 
Kitą Armėną norėta paskan-

smerties. Armė
nas tas parkrinta, bet vėl no-

1 galėtu I rėtų atsikelti. Matydami tai 
atsisukam į tą pusę it| turkai, apstojo jį ir kiek tik

tiek kartų mėto ant jo akme
nimis. Taip bovijosi su jūm 
apie pusadynį; bet ant galo 
koks tai senas turkas, paėmęs 
didelį akmenį užmuszė aną į 
smertį. Baisus buvo tai ma
tymas. Kareiviai szaudė į

Bet nespėjo j įmones per visą pueiaupietę, o 
turkai plėszė ir kankino ne
kaltus Armėnus. Gatvės ap
tiestos buvo kūnais negyvų, 
o kraujas krikszczioniszkas te
kėjo upeliais. Szirdis krau
jais liejosi^ pamaczius kas da
rėsi, po tų visų kankinimų po 
miestą. Moteriszkės laužėsav 
rankas, apverkdamos savo vy- 

nustoją Ba

vandū tam daikte buvo negi
lus ir vargszas nenuskendo. 
Pradėjo mėtyti į jį akmenimis 
Armėnas panėrė po vrandeniu 
bet neilgai trukus ir 
kilo. Antru 
jį akmenimis, 
neskendo, tai 
įsėdęs į lūtelį 
jo ir užmuszė

» 
vėl isz-

kartu apipylė |ril8; vaikai verkė, 
Bet kaip tas Vo tėvelių, maitytojų. 

vienas turkas Aplinkinėse Trapezondo da 
priplaukė prie kone baisiausbuvoi. Apsiaus- 

jį irklu. Kitą|davo namus Armėnų it uždeg-
Armėną taip ilgai muszė irk
lais, pakol neužmuszė. Sztai 
vėl atbėga isz miesto trys Ar
mėnai ir, pribėgę, prie lūtelio, 
įsėdo į aną ir norėjo pabėgti 
nū turkų, kurie jūs ginėsi. 
Prasidėjo baisus gynimasis. 
Netoli nū czion, stovėjo rusisz- 
kas garlaivis, prie kurio Ar 
mėnai ir skubinasi. Priplau
kę, norėjo pasigelbėti ant jo, 
bet maskoliai czion ėsantiejei 
stūmė ir spardė anūs, nedū- 
darni jiems užsilipti, 
szai atsėdo atgal į savo 
ir toliau yrėsi. Pamatę tai I 
turkai, kad jų neužkenczia ir 
maskoliai, pūlėsi ant jų ir už- 
muszė irklais. Kitam vėl daik
te yrėsi turkas ir armėnas, ir I 
abudu ant vieno Jūto. Sztai 
atsiyrę kiti du turkai. t Paima’

tada visi trys aną ir įmeta į 
vandenį. Armėnas iszkilęs 
nor susigriebti už kraszto lūto, 
bet anie muszė jį patol, pakol 
vargszas Armėnas neatidavė 
Dievui duszią. Tai padarę 
kaip rodos nieko nė nebuvo, 

davo. Apstoją aplinkui vak- 
tūdavo, kad niekas nepabėgtu 
ir visi liktu ugnyje. Jeigu 
katras kaip iszsprudo, tai tą 
užszaudavo.

Isz Bairuto danesza, kad 500 
turkų užpūlė ant Armėnų, plė
szė jų turtus ir visus užmuszi- 
nėjo. Nesigailėjo nė vaikų, ir 
moteriszkių. Daugelį sudegi
no ant sukrauto laužo,. Davė 
apie tai žinia pas gubernato
rių. Bet pakol tas atsiuntė 
savo žandarus ir palicijantus.

bUą tai turkų jau nė vieno nebuvo 
czion; tiktai sudeginti namai, 
liudijo jų buvimą, ir kur ne 
kur nesudegę kūnai žmonių.

— Prisikėlus isz numiru 
sitį. Laikraszcziai poznanski 
danesza sekanczią žinią: Vie-

nam vakarinėms mieste Prūsų 
numirė tūla moteriszkė, o 
duktė jos nuvyko pas savo gi
mines, kad pakviesti anūs ant 
palaidotuvių. Laike, kada 
jau viskas buvo nupirkta dėl 
laidotuvių, ir sugrįžę namon, 
pradėjo mazgoti kūną numi
rusios, ana paszoko greitai ir 
suszuko: „ko jus nū manęs 
norite? atsitraukite nū ma
nęs!“

Galima sav pamislyti, kas 
per įszgastis buvo susirinku
siųjų, ir ne greitai atsikvotėjo 
nū tokio iszgasczio. Ir pati 
duktė jos isz pradžios nežinojo 
nė kas darosi, ir tiktai po ge
rai valandai atėjo į savę. , ,

Patemijimas.
Pagal patėmijimą autoriaus 

isz Thorp Vis. jo korespon
dencijoje, patalpintoje N. 48 
ant 573 puslapio, trecziame 
stulpelį antroje eilutėje nū 
virazaus turi būti padėta taip: 
„Velytina butu, idant rastųsi 
lietuviai Grosernįkai, kaip tai 
Milvaukeje arba Chicagoje, 
kuriems musų draugystė galė
tų pristatyti visokius reikalin
gus daiktus pigei“.

Vietoje tu szeszių eiluczių, 
padėtų tam stulpel.

Miegas mergaites-
Vieną kart pas atvirą langelį, 
Mergaitę apėmė miegai. |

O! saldus miegai!... i 
Ant rankos nusviro galvelė, 
Akelės jau jos nebžibėjo, 
Plaukeliai nū vėjo klezdėjo: 
Rodos auksiniai linai.... 
Aibis jaunų bernelių ėjo.... 
Sustojajins ir tas....

O kad nors žodį isztartų kat
ras! 

Tiktai ties langu krutėjo. 
Nebžiuri anos linksmos akelės, 
Szirdį: karalienės užkeiktos

Į prieglobstą savo> paėmė 
miegas!,. 

Ūmai atėjo kožnam noras, / 
Pabudyti ją isz tų sapnų:

Ir tiese rankas prie rėmų....

Tegul parodo akeles melsvas, 
Linksmas lupas atvėrė 
Ir žodį į mus pratarė 
Kad but paujienų linksmų. 
Kožnas jąiszduszios kalbina.... 
Patyki dainelė girdėtis; k

Jausmai giliau įmajudėtis. 
Bet niekas jos nesujudina. . 
Visoki balsai pranyksta.... 
Galvelė nū rankos nekrypšta. 
Tik miegas savo vis nor im

tis.. ..
Czion jaunikaitis ateina tykėi, 
Pavėlavęs, paskui tūs savo 

draugus.
Ir nieks isz jų nemislyjo kai 

bus?
Mėnulis veidą apszvietė baltai.. 
Sztai atsivėrė ir mėlsvos akelės, 
Jos linksmai žiba, szviesa sau-

’ lelėsl
Ir raudonumas užsidegė vei-

' dūs....
Matydami visi jos linksmą vei

dą,
Plaukus nuleistus ant krūtų.... 

Apsvaigo nū matymų tų,
Pajutę czion linksmybės va

landą. ...
Kaip jaunikaitis netoli jau bu

vo
Tūkart ir visi miegai jos pra

žuvo.
Tiktai dyvijos isz sapnų!.... 
Jaunikaitis ėjo užsiraislyjas - 

tai mažu ta priežastis?
ĮSakotų jo veidas iszradė nubu

dimą!. ...
Įsitėi^ykit tiktai mano nu

manymą. ..
Tegul jau mergaitei ateina ka

da ir mažu amžinantis,
Ir iszrodo numirus akise žmo

nių;
Bet greitai pabunda isz tų sap 

z ,• J nų,
Pajutus, ateinant savo tikrą 

mylimą!.......

Apgarsinimai.
Reikalaujasi dudorius (vaT- 

gamistra) gero, blaivaus pasi
vedimo ir|mokąs gerai mokįti 
chorą. Ątsiszaukti ant szio 
antraszo:

Kun. A. Burba ,
j Box 1053
I Plymouth Luz. Co. Pa,
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Baisi Gadynė.
Keturiose permainose.

Paraižyta isz atsitikimu 1862 ir 1863 metų.
lA Paraszė 4; G.

Tiesiu perguldymo ant svetimų kalbų, raszėjas sav pasilieka.
\ ' (Tąsa). .

Gvalda. Už pakvietimą Rimsžų, didelei esu dėkingas 
jeigu tėvas nepriesztaraus, tai pasisznekėsin^ apie sudorojimą.

Pukszta. O tu Angarai, ar galėtumei namon pargrįžti?
Angaras. Grįžti negaliu, nės iszgabentu manę į Sibirą.
Pukszta. O kaip darysi su savim?
Angaras. Jeigu poliai pavelysite, tai drauge su jumis į 

užrubežį sprusiu.
Pukszta. Szaunus vaikinai, draugystę tavo, su džiaugs* 

mu prijimam. Dabar eik į taborą pridaboti rėdos, o kaip 
- asz apszauksiu kareivius, tai pasilik užžiurėti Dolinskį, kurį 

nuvesk toli nū musų, .taip kad jisai negalėtu girdėti ir matyti 
kas czionai dėsis.

Angaras. Tą liepimą tikrai iszpildysiu. (Iszeina).
* ’ REGYKLŲ XII.

Pukszta, Miloszas, Gvalda, Rimsza Brigida, Elenajr insurgentai.
Pimszas. (Įeidamas su Brigida ir Elena). Labą dieną 

ponams. (Brigida ir Elena Kloniojasi).
Pukszta. (.Padūdamas ranką įėjusiems). Mielus sve- 

ežius, nūszirdžiai sveikinu. ' ’x
Miloszas. (Padedamas ranką Rimšai ir moterims). 

A plan k y m d tamistų esu laimingas.
Plena. (Padūdama ranką Gvaldai). Radusi czion tams

tą, didelei džiaugiūsi, ar gerai'sveikas? _
Gvalda. (Buęziūdamas ranką Elenos). Sveikas esu, ir 

jegėjimu ponĮos neapsakomai laimingas.
Pimsza. (Padedamas ranką Gvaldai). Ką beveiki, po

ne Gvalda mostrodzieju? regėdamas tamstą tarp draugų, la
bai džiaugiūsi.

Gvalda. Žemai kloniodamasis). Iszvydęs ponus, didelei 
esu laimingas. (Bucziūja ranką Brigidos).

Brigida. Dėkui Dievui, kacbtamstą liūsą ir sveiką mato
me. '

Pimsza. Einant czionai, sutikome Žibutį, kurs mums 
pasakė, kad Dolinskis už viltvilystę nusprenstas buvo pako
rimui, ir kad ponas Gvalda.iszmeldė jam gyvybę. (Prie 
Gvaldos). Toksai malonus apsiėjimas, su neprieteliu savo, 
gąirbę tamstai atnesza. >■.

Elena. (Prie Gvaldos). 1 Už tą įlaidumą, nūszirdžiai dė- 
kavoju. j 1 1

Gvalda. Gelbėdamas artymus pildžiau priderystę, o dė- 
kavonę ponios, ganėtinai atpildytas esu už tą darbą.

s Pukszta. Tuszcze jo to Dolinskio, ten džiaugėsi, kad at
liko nū kartuvių, pakalbėsime apie svarbesnius reikalus. 
(Rodydamas į paszetrą, prie Rimszų). Praszau į palocių 
mano įeiti. (Rimsząins susiėjus į paszetrą ir te drauge su 

(Pukszta atsisėdus). Mes negalėdami giriose toliaus laikytisi, 
privėrsti esame, paleisti kareivius ir iszsiskirstyti. #

Pi\nsza. JSzitaip mostrodzieju, viskas pražūna.

Pukszta. Ką daryti? menka spėka- meszkos neparisi. 
Nūszirdžiai dėkavoju tamstoms už visą gerą, kurį mums da
rėte. Į .

Brigida. Nėra už ką dėkavoti, mes pildome prigulėjimą 
savo. /

Pukszta. Asz su Miloszu ir Gvalda „pasitrauksime į už
rubežį, bet draugas musų Gvalda, būdamas sužiedotu, negal 
isz czįonai atsitolyti, negavęs nū tamstų paskutinio žodžio, 
veikale sudorojimo.

Gvalda su Elena. (Puldami ant kelių priesz Rimszus). 
Tėveliai! nepriesztaraukite laimei musų, ir palaiminkite vai
kus savo.

Pimsza. Nors judu bloznai mostrodzieju, be žinios mano 
susižiedavote; vienok pripažindamas budiszką verezę Gvaldai, 
ir matydamas tvirtingą meilę dukters sudorojimui jūsų ne- 
priesz tarausi u.

Brigida. Asz taipgi nesi prieszy siu.
Gvalda ir Elena. (.Bucziūdami rankas tėvų). Brangio- 

jie tėveliai, už malonę jūsų nūlankiai dėkavojame.
Pimsza ir Brigida. (Ženklydami kryžiumi jaunūsius). 

Te laimina jumis Vieszpats Dievas, ir mes laiminam.
Pimsza. Kelkinės! mostrodzieju, kaktas ir ausis augsz- 

tyn!,
Gvalda ir Elena. (Pabucziavę rankas tėvams atsikelia).
Pukszta. (Pakilęs). Džiaugdamasis .palaimų, veikale 

susidorojimo draugo mano. (Padudamas ranką Gvaldai ir 
Elenai). Sveikinu jaunūsius. (Padedamas ranką Rimszai 
ir Brigidai), o jumsgūdotini tėvai, už suteikimą mums i’aei- 
lingos valandos, nūszirdžiai dėkavoju.

Gvalda. (Kloniodamasis Puksztai). Už malonų pasvei
kinimą, nūlankiai dėkavojam.

Miloszas. (Padūdamas ranką Gvaldai ir Elenai). Lai
mę prieteliaus mano, būdamas laimingas, velyju tamstoms vi
sokios palaimės.

Elena. Už pri.eteliszką velyjimą dėkavojam.
Pukszta. (Prie Miloszo). Praszau nueiti prie kareivių, 

ir pritaisyti anūs, prie suprantamo iszklausymo kalbos mano, 
o man suszvilpus«visi czionai ateisite, apart Angaro, kurį pa
likite dėl pj’idabojimo Dolinskio.

Miloszas. Liepimą iszpildysiu.\ ( Pasikloniojęs iszeina). 
; Pimsza. Tai nostrodzieju, dar neįlaleidote Dolinskį?

Pukszta. Ne yisiszkai viltviliai tikėdami, laikysime jį 
tabore su lyg iszsiskirstymui, o paskui te eina namo. Do
linskis iszgelbėtas Gvalda nū kartuvių, atvirai iszpažino, kad 
malonėdamas pasagos panos Elenos, norėjo pražudyti Povilą; 
bet dabar pripažindamas jogei Gvalda; daug vertesnis rankos 
panos, visų lukesezių -savo iszsižadu, ir buvusiam prieszui, 
amžiną prietelystę aukauju

Pimsza. Niekvertis! mostrodzieju. Nu busentis žente, 
dorumu savū nuveikei -klaidingą iszmanymą mano, todėl iš
pažįstu, kad ne bajorystė augsztina žmogų, bet mokslas ir do
rybė, sėskis, prie mylimos savo, pasikalbėsim apie jūsų sudo
rojimą. . .

Gvalda. (Atsisėdęs prie Elenos). Pone, Pavelyk man 
vadinti savo tėvumi.

Pimsza. Vadyk, vadyk, mostrodzieju.

t

(Toliau bus)'.



604 Vienybe

Patarles. a Vitollorauda, puikus poem at as isz 
senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 

D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės —■ —Vilko nesztas ir pamestas.

Vilkas pabaidytas nebgrįžta liaunos dainos 
1 , J 06 Naujos dainos

į tą paezią Vietą. Birutės dainos
xt.ii • Tėvynainių giesmėsVilkas pavasari permaino | Petro ArmlQO raa8tal 

gaurus, ne prigimimą. *

1.25c.
10c.
10c.

5c.
5c.

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

1,00.
50 et. 
200c.

— eilės 
Į Pagirėnų gobtuvės — teatrallszka 

Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
________ __ paraszyta Aleksandro Gužuczio, 

Apysakos.
Cziooai I Palangos J n ze, linksmi skaitymai „

Kas teisybė tai nemelaė puikios apysakėlės 
isz lietuvių gyvenimo 

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
Isz NeaooiHi ir apie Petrų kareivj 

Pajudėkime vyrai žemę, pulki apysaka 
__ _ . . , i • I paraszyta patrijotlazkojė dvasėje pagalVelyjame visiems lie- vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus
nirVt-i laikrodėli lis knlgutėa „Kas teisybė tai ne melaspirKUl laiKroueilUS, pMaka apė ijxaiubuzlas (jdklnga) 

žiedus ir kitus ^iėmos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
•f

M

15C.

— Isz Chicagos.
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko
& Co.
tuviams
lenciūgėlius, :------- - -----O ’ e I Mužikėlis „
daiktus bo jų, nės tai yra tikri vaikųknmgeiė 

‘lietuviai, katrie gauną dau- Kal įnynų pasaka
giau ir daugiau kostomerių Ka,lkaiso b0,ftl"vl8
n ~ Ų Kur meilė, ten ir Dievaskožną dieną. Jie padidino Kas kaitas

i . . joj • a’1 Negirdėtai daigtasSaVO blZnĮ pardlldami ne tik- Pasakojimas apie vaitų ir jo raiztlnįkų

tai vienus laikrodėlius, bet ir
visokius daiktus kaipo: ma- Gyvenimas Stepo Itaudnosio ir kiti naudingi

. i.i j i •• ' skaitymai. [ketvirtadalisszinas dėl drukavojimo gro- „Szlaulėniszklo Senelio”] 1
matų, maszinas dėl siuvimo, Moksliszki rankvedžiai ir 
armonikas, britvas, peilius ir kitokios knįgos

T .j •i1, • • Knlnga dėl Iszsi mokinimo visasvietlnės kalbos 15ct. t. Iszsiunczia daiktus į vi- Api.b,lwlm,01ew0
sus miestus ir miestelius Ame- o-1e.z.»lQk«Pr|,.,.u.m.<.vou.

Pamokslai apie trusų
rikraj. Kas prisius savo adre- T^m^^^musųžydai

f ,. . -j .. I Szkala su kalba ,,x są,įgaus lietuviszką katahogą prieszauszris
ir gražų abrozėlį dykai. Ad- 1 lr
resavok taip: Kelpsch, No- Įo.»i,<•*».«.pu.k<u«i..ro<iyu,

, r j , Į kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.reiko & Co. 105 Brown St. | Apie Dangų

Chicago Ill

20c.

15C.

20c. a

i ;

5c.

25 et.
20 et.

1,00 Ji.
>1,00.

>1,00.

25c

10c.

30C.

15c.
5. 

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

15c.

5C. 
15C.
5c. 

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

Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 
gaunama už 1,50c- 

BudasSenovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczlų 
parasz.ytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Europos Istorija su žlainlaplals „
Lletuvlsz.kos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo „ ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama „,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku
Kglė, žalczlų karalienė ir lazgripįplmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Hlstorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ ,, ,, atsitikimai

Hlstorlje isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj'

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

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.,
Jurgis Mitoslawskis —■ — 80c.
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas 

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

ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko

„ „ ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

,, „ czesu wajnoa 1863 metu.
PrawadnikaS angeiskos kalbos neabdar.

„ „ „ abdarytas >y,25.
Pujkus apraszymae apie Lletuvų ,, >l,oo. 
Rlnalda Rlnaldlnas „ ,, ,, >1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery\

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tnry dydeles akis 
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo „ ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, „ ,,
Užsyatanawlk ant to geraj ,, ,,
VVttaelr Korynna hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 et.

Galima gauti su prisiuntimu
szias* knygas:
L- Istorija Katalikų ' Bažnyozios. 

Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztuja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi, 
nū jų apsisaugoti. Kasztftja. 20o,

8. Valtis bei iszguldymas ęzventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų motų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių, esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio 'namūseji 
jutu. Kasztuja — 1,50c.

pas Kun. A. Burba. Box 1053

Pigiausia Lictuviszka krautuve 
visame mieste.

Galima gauti, perkant tik-
tO et.
to .00

15 et.
65 et.
25 et.

. 50 et.

Polka dot geriausių miltų už $1.05 
Kvietini ii peczėtytų miltų 
22 svaru cukriaus už
Kumpio svarą už
Sūdytų lasztnių svarą už 1 
Rūkytų laszinių svarą už 

4 svarus polish sausage —
arba 1 svarą už

4 svarus geriausių taukų — 30 
arba 1 svarą už

7 dėžes Sardines
1 dėžę Salmon —

------ — pas-----
M. Bartikowsky,

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

4-tose duryse nu Steguiaierio 
Bravoro.

1.00
1.00
8 c.

lOį
30

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knygos, . •
Ankao Altorius, arba Sz.altlnls danglszkn skar 

bn 2.00 iki 3 00.
Garbe Die w u j ant aukaztybėe ,, ,, ,, >1.50. 
Balana Balandėlės 1.25ų., l.SOc. ir 2.00c.
Knlnga giesmiųarba Kanticzkoa ,, 75c.
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų. 75c.
Isioriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėi 
Istorija seno Įstatymo „ • „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwencii^slos Marijos Panos 
Sopnlej Motynos Diewo ,,
K v an gel įjos supalkels apdarais 
Gywenlmaj Szwentnjn, an^vlsų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalia už kožnų dalį po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labrd 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Isioriszkos knįgos suietiszkos įtalpos. I KwHenH^0Ąt 
Istorija Lietuvos „ „ , „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkraaztle kun. Petravyczlauę | Vilniaus 

džiakonystės kunlagus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurtoje apraszyta 
visi ra ūsų prietikiai su- lenkalsnA pat 

krikszto Lietuvos
Žlpooai bei žlponė „ ’ „
Žirgas ir vaiku „ ,,
Vytautu didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lletuyosptlls „

Knygos, poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,

5c.
I Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
I Lietuvos gaspadinė ‘

Žodynas kun. M. Miežinio 
Naujas elementorius [ 1895 m.] apdarytas 

i su puikiais paveikslais 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889,1890 ir ant 1894 m. po

Įoairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų Ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Kilio tea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokllis Bzvėntųjų ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas RyiGo katall 

4 Kas yra grlekas?
Į Nekaltybė 

Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas 

Į Arielka yra n&dal; s 
Garsas apie bajsyb 
Raktas | dangų 
Didžioji nedėl 
Kaip Sumeuljb nuspakaj|ti 
Vadovas j dangų 
Prlslgatavojlmaa ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,

I Lletuvlszkos misz.los „ ,,
los

! Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka] 

Į Sudiev [mazurka] 40c.
Į Paveikslai [abrozai].

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

5c. -| Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus. 
40c 
20c. 
30c 
10c.

75c.
15c.
25c. 
20c. 
30c. 
20c. 

1.00c.

65c.
10c.
40c.

15c.

lOe. 
>200.

15C.

10c, 
10c.

50c.
35c.
50c.
15c.

Lenkiszkos knygos
• maldų, pargabentos isz užmaris.

Westchnlenle duezy pobožnej, zblOr naboženstw 
i pieėni z prz.ydanlem Drogi krz.yj.owoj, Gorzkich 
žali i psalmbw >1,50.

Zloty Oltarz, cz.yli zbiėr nabožonitw dla chrzeė- 
clan i katolik6w >1,30.

Oltarzyk cz.yjl zblėr naboženstwa dla mlodziožy 
katolicklej 70 c.

Wyborek naboženstwa dla mlodzležy katolic
klej 50 c.

Maly z.loty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch 45 c.
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Iliustracijomis

Diewo sudo

10c. 
4Oc. 
15c. 
20c.
15C. 
75C. 
30c. 
25c.
15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.

5C. 
10c. 
5c.

30c

LOGNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausią gadynių Iki

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.'

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

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

Doumiiiilr ?crJTi“V51si,,)/- ■vvinnwiijjaikrodelis su lenciugehu.
^Iteiuek Bzltą. apgar* 

einitną eu eav^ pilnu 
vardu ir adresu o nice 
tav prisiusime gerlausj

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykito ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.'

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJE-TILSIT •

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

lįsu lenciūgėliu
dykai dėl peržiūrėjimo.'

LukHztai yra czyeto 
aukso 14tos prabos, 
hu priniĮiiHzytu metalu 
kuria jam prkliida dru- 
tybų ir geriau iszrodo 
ne kaip už §10 laikro
dėliu. Viduriai yra go- 
rianai Elgin, gvaranta- 

fžJ vojanil ant 20 metų.
Lonclugėlie dalina pa- 

aukautHH ir pardavlnė- 
q7 jambe paa dzlegornjkue 

po §3.50. Peržiūrėk 
nuėjau ant expreHH ofll- 

ce tą vieką, ir jeigu atrasi viytu tų pinjgų, tai už" 
mokėk tą menką Humą ir laiUrodėlls eu
lenciūgėliu bue tavo aavaarzla.

? DIAMOND WATCH CO.
CHICAGO Ill.

15-1. 96.




