
Num. 19. Lietuvininku

PlranmPi. 9 i. Gegužės.
Lietuviai, kurie nū kelių ar 

ir nū keliolikos metų ežioje 
laisvės žemėje savo tikėjimisz- 
kūse reikalūse neszė neretai 
sunkų jungo- svetiintauczių 
(airių, o daugiausiai lenkų), 
paskutinius kelis metus, susi* 
pratę, jog geresnė savo pe- 
cziuje kepta dūna, 0mė rupį-
tis apie uždėjimą lietuviszkų 
parapijų, parsikvietimą lietu
viszkų kunįgų. Taip dabar 
yra jau Suvienytose Valstijose 
į deszimts grynai lietuviszkų 
parapijų, kurios turi sav ku
nigus lietuvius, bet dar kita 
tiek atrasim lietuviszkų para
pijų, kurios arba negali sav 
sujieszkoti dvasiszko vadovo, 
ar dar neįstengia jojo užlaikyti.

turi jau

Nesznekėsime czion apie 
antras, tik, talpįdami ’sziame 
N-e korespondenciją isz Du 
Bois, porą žodžių isztarsime į 
uždėtojusir abelnai sąnarius 
tų parapijų, kuriųs
sziokį tokį turtą, yra nusipir 
kę žemę dėl bažnyczios arba 
jau ir stato ją (bažnyczią) ir 
norėtų kūveikiausiaine laike 
(jauti kunpją. „Vienybė“ jau 
porą sykių yra apgarsinusi 
(pakakindama prasžymus sa
vo abonentų), idant, „jei yra 
kur koks lietuviszkas kunįgas, 
kad atsiszauktų“, ten 
Pagirtini yra tautie< 
rie rūpinasi apie ' sujieszkoji- 
mą sav lietuvio k

. ir ten. 
ežiai, ku-

darbinįko

unįgo, bet 
nekuriūse atsitikirųūse mes 
užtėmijome, jog uždėtojai 
naujų parapijų laiko kunįgo 
pajieszkojimą už lygų beveik 
pajieszkojimui kokio paprasto 
darbo atlikimui darbinįko 
Idąųt kunįgas gerai galėtų 
valdyti parapija, reikia, kad 
jis butų apsipažinęį su ežio- 
nykszczių žmonių 
iszlygomis, jųjų draugijiniais 
prietikiais, kad butų geras tė
vynainis, nepersenėjęs, pilnas 
energijoBi žmogus. — Lietu
voje juk ne kiekvieną kunįgą 
dvasiszką dvasiszk^ valdžia 
pripažįstą už atsakantį dėl

gyvenimo
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valdymo parapija. Ką gi jau 
sznekėti apie szią žemę! Czia 
klebonas netik privalo būti 
dvasiszku tėvu savo .parapi- 
jonų, bet ir mokslo bei tau- 
tiszkos sūmonės įgijime vado
vu. Jokiu budu negali czion 
Amerikoje būti lietuvių dva
siszku vadovu toks kunįgas, 
kuris mažai ar nieko nenu 
mano apie mųšų tautiszką 
klausymą, o jū labjaus toks, 
kurs laiko lietuvystę žu „prze- 
ciwny Katolicyzmowi kieru- 
nek“. Kunįgai, mislijantie 
traukti isz Lietuvos į Ameri
ką, turi žinoti, jog į Ameriką 
jie vyksta ne dėl geros pen
sijos gavimo, bet dėl visiszko 
pasiszventimo6 savo broliams, 
kad už savo ir geriausius ve
lijimus bei darbus dėl labo 
tauczieczių jie czia nesykį tu
rės kęsti bjauriausius apszne- 
kėjimus, net persekiojimus. 
Czia nereikia bijotis žemskių, 
žandarų, bet kankynės, kurias 
nekąrtą reikia paneszti 
nū savo brolių, yra daug 
sykių skaudesnės už prispau
dimus Maskolijoje.

Ant galo dar sykį isztaria- 
me į rupinaneziūsius „gauti 
kunįgą“, kad gerai apsižiūrė
tų parsikviesdami sav dvasisz
ką tėvą, koks jis yra, kokia 
jo praeitė. Atsitikimai su 
Varnagiriais, Jūdisziais, 
Dembskiais turi ateiti ant 
mislių neturi n ežių kunįgo pa
rapijų komitetams.

—a—m—

Atszaukimas.
Gudotina Redakcija !

N 8 „Vienybės“ yra netei
singa žinia, apie manę pas
kleista, buk asz imąs laikrasz- 
ežius ant bargo ir pinįgų ne 
norįs užmokėti — jeigu ir to
linus taip darysiu, tai man 
laikraszcziu, nepardūs „Var
po“ redakcija.... isz ko ga
na aiszku yra, kad pats „V-o“ 
redaktorius sako nepardūs (ra
si vietoje - nebargūs) man lai
kraszcziu, jeigu pas mane kas 

apsisteliūs „Varpą“ bei „Ūki- 
nįką“. Tas yra gryna netie
sa: dėl geresnio užbaigimo vi
sų rokundų asz užmoku „Var
po“ redakcijai visados už kož- 
ną numerį ir jokio bargo ne
imu, atpencz tų, kurie ima 
laikraszczius vėliaus užmokė
dami, ir visados po atmokėji- 
mui tūjaus redakcijai užmoku. 
Apart visko da ir savo priki- 
szu: daugelis, ypacz amerikie- 
ežiai praszo kad prisiųseziau 
„Varpą“ bei „U.“ ant pažiūros, 
kuriūs tai probos NN turi nu 
sipirkti nū „Varpo“ redakci
jos ir da už pacztą užmokėti, 
nors visokios redakcijos probos 
numerius uždyką dūda. Antra
me numeryje,, Varpo“szių metų 
„nū iszleistuvės „Varpo“ bei 
„Ūkininko“ neteisingai manę 
taipgi užgauna raszydami,,.. .ir 
parsikvieczia jūs (laikrasz
czius) per kelinta Tilžėje gy
venantį lietuvį, kuris netrau
kia gerą dalį pinįgų“. Tur
būt užsimirszo- „V-o“ redak
torius, kad jis p. Mauderodei 
atidavė kožną treczią graszį ir 
tai niekam negarsino, kad nu
traukia treczią dalį pinįgų už 
pardavimą laikraszcziu, ir ku 
ris tiek jų iszpardavė, kiek 
reikalautojai per bėdą iszsi- 
praszė, nės visur kiszo „Ap
žvalgą“ vietoje „Varpo“ bei 
„Ūkininko“. Asz stengiūsi 
kiek iszgaliu lietuviszkus rei
kalus užganedįti ir iszpildyti. 
Man negali nieks užmėti- 
nėti, buk neatlikau, kur gali- 
mayra. Su gūdone

Motiejus Noveskis 
Tilžėje— Tilsit (Ostpr.) 
N. B. Meldžiu ir kitų godo

tinų redakcijų szį apgarsinimą 
atkartoti. M. N.

Isz Lietuvos.
— Szaulių pavietas. Isz 

Joniszkės miestelio pef laisz- 
ką atėjo liūdna žinia. Raszo: 
„Sziądien (13 d. Balandžio) 
po pietų ketvirtoje valandoje 
iszėjo ugnis isz žydų tvarto 
(regis tyczia pakurta) ir su

degė per penkias valandas 
500 užgyventų trobų, kūla- 
bjau žydiszkų; isz krikszczio- 
nių gaspadorių maž kas nu* 
kentėjo, bet tarpe žydų be au- 
kų neapsiėjo. Krautuvių su 
tavorais labai daug sudegė, 
gaisro tryszkynės (maszinos), 
dėl gesinimo su vandeniu ug
nies, ant ulyczios pastatytos, 
ugnimi apsiaustos, sudegė. 
Dideliam vėjui būnant, nesus* 
pėjo nuvežus atimti. Galima 
pasakyti, kad policija tiktai 
slankiojo, o nedarbavos. Ase
sorius ir tiriadninkas isz pra
džios dar pasirodė, o paskui 
lyg kamparas isznyko. Nei 
jokios tvarkos nebuvo prie 
taip baisaus dėl Joniszkės at
sitikimo. Trobos buvo pa
taikos, kūlabjausiai sziaudais 
dengtos, nekurios gon tomis, 
stogai buvo baisiai sausi, o 
trobos tankiai sustatytos taip, 
kad gelbėti nebuvo kaip. 
Prie to dar didelė stoka van
dens dėl gesinimo, per tat 
kiek pavėju ugnis Užėmė, tiek 
ir iszpleszkino. Nū rinkos 
pradėjus, sudegė visa ml 
Szaulių pusės miesto dalis. 
Daugybė be stogo ir kąsnio 
dūnos pasiliko, o blėdis dėl 
Joniszkės baisi. Daugelis na
mų buvo nū ugnies neapsau
gotų (nestrakavotų), o isz vi
daus labai mažai ką iszneszti 
galėjo“

„Apie Joniszkę isz po žie
mos rugiai ir kviecziai labai 
gražiai iszrodo, jeigu tie sausi 
vėjai nesugadins. — Dėl va
sarojo jau laukus arti prade
da. — Lietaus ' szį pavasarį 
inei sykio apie Joniszkę nelijo, 
per tat mums greit vandens 
pritruks. Turėjome labai 
smagias Velykas, o labjausiai 
bažnyczioje, nės kunįgas Vi- 
tartas ir vargamistra p. Vi
sockis isz mieszczionių .giedo- 
rių korą įtaisė. Dabar baž
nyczioje labai gražu ir links
ma. Net ir kacapai prie var
gonų sustoję atėjo pasiklau
syti, kaipo tai asesorius, pacz- 
tos vyresnysis, žandaras ir ki-
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ti“.

Isz to galima susekti, kad 
arti bažnyczios į sziaurę nū 
tenaie, nū gaisro vietos, isz 
kur su sziauriniu vėju ant 
pietų link ugnis ėjo, pasiliko 
lietuviszkos prekybos Vara- 
szauskio ir • Zdramaviczio ir 
žydams padegus, dar didesnį 
pelną turės. — Po gaisrui, vi
sokioms cholera smirdam 
ežioms žydtrobėms sudegus, 
nauji muro ir su . gontoms ir 
czerpėmis dengti namai stos, 
nės naujų namų mieste sziaū- 
dais dengti yra nedaleista.

Prasiskoliję ponai, o netu
rėdami kūm daugumas sziaip 
skolų ir į banką užmokėti isz

ledų iszėjimui pavandeniu pa- no aną gaspadorių kratyti, ir 
leido, nės paskui, prie malūnų 
dambus užtaisius, to nebega
lėtų padaryti. Aname misz- 
ke Resiainių pav. dėl iszkirti- 
mo rąstai pardūti. Rąstas už 
2 ru|^į negali būti plonesnis 
kaip 9 coliai plongalyje.

— Joniszkėliai, Panevėžio 
pav. Czia gyveno turtinga ir 

isz bajorų gera ponia Karpienė, kuri pri- 
kad kartą tarė lietuviams ir jųdvasiszkam

jorai žųsta, o ant jų vietos au
ga nauji demokratiszki („mu- 
žikiszki“) gaivalai ir nauja 
mislis. Toji aplinkybė pade
da labai bajorams prie lietu
vių prisiartinti, nės kuris tur
tingas, tas savę visados prie 
lenkų skaito, su 
nenorėdamas nei 
artinimo turėti.

Sztai nekurie 
pradeda suprasti, 
nevienas priėjęs liepto galą, Į kilimui, bet nelaimė, kad ne
pražus, taigi rūpinas tokią važiavus į Paryžių pasimirė, 
lentą iszjieszkoti, kurią toliau Giminės nori ją palaidoti ant 
padėjus, galėtų per upę sau- numylėtos jos lietuviszkos že- 
sai pereiti. Toji lenta yra m ės, bet pargabenimas 12,000 
tai prėkyba ir pramonės, rublių kasztūs. Taigi neži 
Sztai, kaip jau ne kartą nū nia,, ar ją ten paliks, ar padė- 
manęs girdėjote, daugel prė- ję tūs pinįgus į Lietuvą atga- 
kybos ir pramonių draugys- bens. Todėl taip brangiai 
ežių susitaiso po miestus, lau- kasztūja, kad atėkyrų vagoną 
kus ir taip toliau: kaipo tai dėl to reikia samdyti. Jeigu 
dalyke laukinįkystės, pramo- kas sutiktų vežti grabą prie

„ chamais“ 
jokio susi-

tąi visūse Žemaicziūse. Tan
kiai atsitinka, kad prie kortų 
(kazyrų) užsidegę, o pas ko
kį bajorą suvažiavę loszia ne
miegodami dvi nakti ir vieną Inystės, prekybos ir t. t. Nės I daigtų, tai daug pigiau iszei- 
dieną. Loszia preferansą, teisingai yra sakoma, kad var tų. Bet czia, žinoma, viską 
vintą ir stosą. ’ 
ežioje ant stalo stovi bonkų dėj 
batarėja su degtine, koniaku, | I

O szia ker- gas yra visų pramonių iszra- su įszkilme nori padaryti.
stovi bonkuIdėjų. Isz Tilžės pranesza, kad da-

, I Sztai ponas Gelumbauskis baiJ ten spaudin lįetuviszką 
romu, — tarpais arbatą ger‘ ir (Dolubowski), kurį taip lie- drąmatą, p. Gužuczio paraszy- 
užkanda. Visi dikeziai prigė- tuviai vadin, savo dvare Pa- tą „Ponas ir Mužikai“. (Jau 
rę, lyg tie bimbilat kraujo, veiniszkiūse, Szaulių paviete, atspaudįta pirm poros nedėlių. 
raudoni pasidaro ir pasipūtę, apie Szaukėnus atvežė sav Rėd.)
Nevienas į Vilnių dėl užmo- centrafugą įtaisas dėl atskyri- Daugumas mųsų lietuvių 
kėjimo bankai su pinįgais nu- mo saldžios Smetonos nū pie- į nĮaskolių rankas papūla, bet 
važiūja. Paskutinis terminas no. Ketina, nū aplinkinių kūdaugiausiai per neatsargu 
mokėti kaip ant rytojaus, o | pieną supirkdamas, daryti su- mą. Sztai Žagarės par., Szau-

Viskas tas lių pav., buvo toks atsitiki- 
nįgais laimės mėgina, kaziras I bus labai gražu ir gerai, jeigu mas. 
muszdamas. Tankiai atsitin
ka, kad vietoje iszloszimo 
praloszia, o paskui isz baimės, 
kad dvaro nepardūtų, bėga 
pas banko urėdnįkus ir direk
torių, kad licitaciją sulaikytų, 
kūgreieziau prižadėdamas pi
nįgus atvežti. Bet tūs pinį
gus gauti yra labai sunku, nės 
nieks bankrutui nenori pasko- 
lyti, taigi reikia pardūti nu
mylėtus staininius arklius, dū- 
ninius rugius, sėklinį vasaro
ją, paskutinį miszką, imti nū 
žydo pinįgus, mokant 50 rub. 
nū szimto pafukio (palūkanų) 
ir t.'t. Dar gerai, jeigu yra 
ka pardūti, o jeigu nėra, tai 
ir galas. Taip tai musų ba-1

anas dar sziądien su tais pi- rius ir sviestu.
___ Žagarės valscziaus kan- 

įtiktai bus nupirkta už savo,Icelhrijoje rastas buvo viens 
p ne už paskolįtus pinįgus, „Ukinįko“ numeris ant vieno 
nės kitaip toks to reikalo bus vardo į Stungių kaimą adre- 
galas, kaip spekulacijų ponų: saVotas ir po bandarole per 
Podbereskio Kauno paviete, 
Puzinos Panevėžio pav., 
navieziaus Resiainių 
Viskas bus gerai, 
rokunda bus daroma.

Dabar vėl kalba, 
Grigiszkis, isz Szaulių į Mas- 
koliją dėl choleros gydymo 
iszvažiavęs, sveikas ir gyvas 
yra, o nemirė, kaip pirma bu
vo paraszy ta.

Isz Reimerio miszko, Tita- 
vėnūse, kur žydai nupirko ir llaikrasztį su kuvertu adresa- 
ant Dubissos upės'kranto žie-Į votu į Stungius, padavė jį 
mą rąstus suvežė, tūjaus po

Ivo- 
paviete, 

jeigu su

kad Dr. i

I pacztą atsiųstas. Daugel yra 
tame Žagarės miestelyje mas
kolių, kurie apie lietuviszkus 

■ laikraszczius po aną krasztą 
besiplatinanczius žinojo, bet 
nepersekiojo ant| isz dklies ne
tiktai prilankiais dėl jų bu- 
dalini, bet ir anūs skaitydami 
(!Rėd.), bet tarpe jų yra ir 
dideli fanatikai, kaipo tai 
„ųezitelis“ ir „uriadnįkas“. 
TtĮigi „uezitelis“, pamatęs tą

„uriadnįkui“, o tas pasiskubi

rado ten netiktai laikraszczius, 
bet ir rankraszczius, prie kurių 
kūlabjaus kibo. Paskui ra
dęs ten paraką, ir szaudyklės 
pradėjo jieszkoti ir įkalbinėti, 
kad ans szaudyklę turėdamas 
prisipažintų. Isz tos priežas
ties ir po kitas pažvelgtas vie
tas Žagarėje kratyti pradėjo. 
Mat vienas „uriadnįkas“ daro, 
ką nori, dėl szitiek svieto, o 
tie nedrįsta jam kailio iszpęr- 
ti! Taigi ežia yra pamokini
mas, kad nieko per pacztą ne 
siuntinėti ir atsargiems būti!

Chinūse yra katalikiszkoji 
misijonorių draugystė, kuri 
isz stabmeldžių budistų, rankų 
po upes skandinamus vaikus 
už porą kapeikų iszperka, nės 
ten ir Budos tikėjimas ir vato 
džia ant to sutinka.

Taigi nekuriūs studentus 
isz universiteto, o avigalvius, 
girdėjau kalbant, buk Budos 
tikėjimas esąs už krikszczio- 
niszką geresnis. Žinoma vai
kinas isz piemens į studentus 
pakilęs mislija, kad įgavo vi
so svieto protus ir kad savo 
protu visus praeis.

Lietuvoje dabar tos drau
gystės szaka pasiplatino ir su
dėtus pinįgus į Chinus siun- 
czia dėl mažų vaikų pagelbė
jimo.

Negalint lietuviams nei sa
vo spaudos, nei teatro, nei ki
tokio susirinkimo turėtį, nei 
su savo kalba aiszkiai pasiro
dyti, sunku yra dabartiniame 
padėjime ką hors padaryti. 
Kaip Rįgos „Auszra“ nebetu
ri lietuvystės pavidalo, taip ir 
„Petropilės 
Labdaringoji 
Kaip gali prie lietuvystės už
silaikyti draugystė, kurios 
ženklu gali būti tiktai lietu
viszkoji kalba, kur nebevalna 
nei lietuviszkų knįgų, nei 
' aikraszczių užlaikyti, nei lie
tuviszkų apgarsinimų, afiszų 
ir t. t. daryti,, kur reikia visas 
knįgas maskolisžkai vesti, to-' 
dėl kad ten ir maskoliai turi’ 
snapą įkiszti. <

Lietuviszkoji 
draugystė“.
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Sztai gavome matyti apgar
sinimą, kuris ant 4 (16) <1. 
Balandžio prižada kencertą ir 
balių. Koncertą iszdūs mas
kolių artistai. x Yra tai labai 
gražu isz jų pusės, kad pade
da dėl mųsų vargszų, bet ko
dėl ųedaleista apgarsinimą ne
vieni maskoliszkai, bet ir lie
tuviszkai atspaudįti. Kokį 
pavidalą turėjo balius pas
kiau atliktas, to dar negavau 
žinoti.

Po Jūžintais ant upių ir 
ežerų ledai dar nesutirpo (Za
rasų paviete). Isztikro nėra 
vis sziltų dienų: tai szaltas 
sziaurinis v^jas, tai sniegas 
krinta, o szilto lietaus nėra.

1 ' . 1 — 

Gardėno gubernijoje ~ gelžke- 
liu bevažiūdami dar tūli seną 
sniegą gulintį matė.

Netiktai laikrasžcziui, bet 
ir korespondentui reikią savo 
politiką turėti, nės yra toki 
daigtai isz kuriiį apgarsinimo 
netiktai lietuviai, bet ir jų ne
prieteliai gali pasinaudoti. 
Lietuviszkus laikraszczius ne
tiktai lietuviai, bet ir lenkai 
ir maskoliai skaito. Lenkų 
neturime ko bijotis, bet mas
kolius turime labai iszvengti, 
nės paslapta policija visokius 
laikraszczius užrubežinius 
skaito ir apie tą dūda savo 
valdžiai kombinacijas, nūmo- 
nes. Per tat „Vienybės“ ko
respondentas (1893 m. N. 4. 
p. 44) blogai padarą, gerą dėl 
lietuvių užmanymą garsinda
mas, nės maskoliai tam užma
nymui galės kelią užkirsti.

* Kam czia mums nurodyti 
maskoliams savo spragas, per 
katras galime laimingai iszeiti.

Ant Baltmarių kraszto ūs- 
tinis miestas vadinasi Liepoja 
lietuviszkai ir latviszkai, per 
tat „Vienybėje“ (1893 m. N. 
5 p. 54) rasztinik^i klaidžiai 
isz vokiszko ir lenkiszko Li- 
bava vadin. Dar asz atmenu, 
kada ir lenkiszkai Lipa va va
dino, o puskui ^enkai pagal 
vokiszko vardo pradėjo sekti.

Skaitlius svarbesnių lietu- 
yiszkų rąąztinįkų greitai pasi

didins, nės, bajorų patrijotiz- 
mui pakilus, nauji rasztinįkai 
atsiranda, bet tie gerai lietu
viszkai nefnokėdami lenkiez- 
kai raszys, o dūs dėl iszverti
mo savo darbus geriems lietu- 
viszkos kalbos žinovams.

— Maias užmanymas. 
Lietuvių yra pustreczio mili
jono žmonių, tai jeigu kožnas 
isz jų nū savęs dūtų ant span 
dinimo lietuviszkų knįgų kas 
metą tiktai po vieną kapeiką, 
tai butų 25,000 rublių ant me
tų, už kuriūs pinįgus galima 
butų atspaudįti tiek daug knį
gų ir laikraszczių, kad ant to 
laiko užtektų dėl dvasiszko 
atkėlimo. Rodos, kad tai yra 
menkas daigtas, o vienog ir to 
be vienybės padaryti nebega
lima.

— Dorpatas. (Vidžemėje) 
Czia gyvena p. Juszkeviczie- 
nė, pati a. a. Jono Juszkevi- 
cziaus, garbingai žinomo isz 
atspaudinimo lietuviszkų dai
nų ir t. t. Kazaniuje. Taigi 
dabar tos knįgos dėl pirkimo 
platintojai net Amerikoje at
sirado ir ten tų knįgų reika- 
launa.

Žaltys.
I ' ’ ’ ■ ■ ■'n" ■ ■' lrB’u’ " ■ '

— Liudvinavas^ Kalvari
jos pav. Suvalkų gub. Jau 
nekartą buvo raszyta lietu- 
viszkūse laikraszcziūse apie 
liudvinavieczius, kur jūs tai 
giria, tai vėl peikia, taip kad 
sunku žinoti, koki jie žmonės: 
geri, ar blogi. Pažinęs jūs 
arcziaus, galiu pasakyti, kad 
tarp liudvinavieczių yra viso
kių, gerų ir blogų, net ir to
kių, kurie sziądien yra pagir
tinais lietuviais, o jau rytoj‘ 
pasirodo sziaudadusziais, jei 
ne iszgamoms. Tie sziauda- 
dusziai lietuviai labjausiai 
myli gražias merginas. Szne- 
kasi jie apie lietuvystės reika
lus, o czia tik szvyst! raudo
nas andarokas kokios gražiu- 
kės, jau ir po reikalų....

Dabar apie nenaudėlius 
liudvinaviszkius. Kada per
nai buvo atstatytas vaitas po

tyrius už lietuviszkus dalykus, 
ant jo vietos vaitu liko Siru
tis, buvusio vaito kandidatas. 
Pastojęs vaitu, Sirutis tūjaus 
nepatiko iszmintingesniems 
ukinįkams už savo mandrumą, 
o dabar jį visi ant jūko laiko. 
Kaip jau yra žinoma skaity
tojams „Vienybės“, į valsczių 
kanceliarijas atėjo nū valdžios 
paslaptas paliepimas, kad 
kanceliarijoj4, kiek galint, už
vesti gudiszką kalbą. Atėjo 
toks paliepimas ir į Liudvįnavo 
kanceliariją. Stropus, bet 
kvailas vaitelis, norėdamas 
įtikti maskoliams, pasiraszė 
pats ir szaltyszius privertė pa- 
siraszyti, kad niekad kancelia
rijoj4 nevartos kitokios kalbos, 
kaip tik maskoliszką. Ir nū 
to sykio vaitelis pradėjo visai 
nekalbėti lietuviszkai. Ateis, 
būdavo, žmogus į kanceliariją 
ir kalbina vaitą lietuviszkai, o 
tas atsako maskoliszkai. Taip 
buvo nekurį laiką. Bet sztai 
neseniai buvo valscziaus susi
rinkimas (skodas), ant kurio 
pribuvo ir Kalvarijos pavieto 
virszinįkas,kursai maskoliszkai 
iszskaitė susirinkusiems, kaip 
paprastinai ant tokių susirin
kimų yra skaitoma. Pabai
gus virszinįkui skaityti, pri- 
siartino vienas žmogus ir pa- 
sakė: „Ponuli! mes nesu
prantam, ką jus ruskai per
skaitėt!“ Virszinįkas, nesu
prasdamas lietuviszkai, liepė 
rasztinįkui iszaiszkįti, ką sakė 
tas žmogus. Rasztinįkui isz- 
aiszkinus, virszinįkas liepė 
jam perstatyti valsczionims 
viską lietuviszkai. Padrąsino 
tas visus ir prisiartinę keli 
prie virszinįko, skundėsi jam, 
kad su jais vaitas kitaip ne
kalba, kaip tik maskoliszkai, 
nors jie visai maskoliszkai ne
supranta. Tada virszinįkas 
pasakė jiems: „Gerai, gerai! 
jus kaip kalbėjote, taip ir kai 
bėkite Jietuviszkai, tik visoki 
rasztai kanceliarijoj4 bus mas-. 
koliszki“. Ir nū tada visi 
kalba be baimės kanceliarijo
je Įietuyiszkąi, iszjūkdami 

žioplą vaitelį, kurs nė nosį ne
gali iszkiszti per jūkus. Ir 
gerai jam! Tokiems vaitams 
akmenis ant plento muszti, o 
ne vaitauti!

Garsus Liudvinavo sudžia 
Aleksa, kurs judosziszkai isz- 
davė kelis lietuvius, da ir da
bar yra sudžia, tik vargu ilgai 
iszsilaikys ant to urėdo.

Didžiausia plėga mus krasz* 
to, po maskolių, yra žydai ir 
žemskiai. Gal stebitės, bet , 
aiszkiai sakau: „ir žemskiai“. 
Paklausykit, koks atsitikimas 
buvo Senapilėj4. A. Rudva
lia, ukinįkas isz Neticzkampio*, 
Kvietiszkio gmino, atvažiavo 
į Senapilę su visokiais reika
lais į krautuves (kromus)i 
Apsipirkus, ko reikia, ir už
mokėjus už viską, atliko da 
trirublė bumaszka. Patėmijo 
tai žydas ir užsimanė iszplėszti 
tūs tris rublius. Negalėda
mas viens tai dasiekti, praszė 
pagelbos žemskio, Zubovy- 
cziaus, pirmo vagies tarp 
žemskių. Zubovyczius, žino
ma, neatsisakė. Nusivedė jį 
žydas į kareziamą, į kurią ma
tė, kad įėjo Rudvalis ir už
klupo ten ant jo, kad jis buk 
paėmęs žydo trirublę. Rud
valis iszsiėmė isz kiszeniaus 
trirublę ir pasakė, kad turi, 
bet tik savo locną, o ne žydo. 
Negaudami nū Rudvalio geru, 
atėmė nū jo panevalia. Ne
gana to. Žemskis padavė 
Rudvalį į sūdą, kad jis mu- 
szęs jį, žemskį. KarcziamAje 
buvo daugiaus žmonių, kurie 
matė, kad ne Rudvalis ant 
žemskio, tik žemskis su žydu 
ant Rudvalio užpūlė. Rud- 
vai is tūs žmones statė sūdė 
kaipo liudinįkus savo nekal
tybės. Na ir kas? ar misly- 
j ate, kad Rud v ai į isz teisi no, o 
apkaltino žemskį ? Ale kur 
tav! Žemskis sude pasakė, 
kad ir tie žmonės, liudinįkai, 
taip-gi jį „draskę44. Ir sūdąs 
apsudyjo Rudvalį ant szeszių 
mėnesių kalėjimo, o liudinį
kus ant dviejų mėnesių. Už 
ką? Rudvalį Už tai, kad neati-



Vferiybe

I■< davė savaimi žydui savo gero, 
o liudinįkus už tai, kad jie 
matė, kaip žemskis skriaudžia 
mus žmones. Da ežia turiu 
pasakyti vieną daigtą: Rud- 
valia jau keli metai, Kaip ap- 
iiszaldė rankas ir pirsztus 
abiejų rankų nupjovė, taip 
kad žmogui sunku suimti 
szauksztą, — kaip jis galėjo 
„muszti“ žemskį? Bet ką-gi 
daryti, kad „vieno ir yla sku
ta, o kito nė britva neima!“ 
Rudvalis dabar užapeliavojb 
į Varszavą ir laukia, ką isz 
ten iszgirs. (Argi negalėtų 
mųsų broliai tėvynėje parody
ti, jog ir jie gali szį tą. Te
gul tik supūlę visi iszkarszia 
gerai kailį „žemskiams“, tad 
azie nuleis savo snapus ir ne 
žmonės apie jūs vaikszczios be 
kepurių, bet jie apie žmonis 
azokinės ant galų pirsztų.
Tik reikia susitarimo, vieny- tą grabutę, kad pridėti prie

Apie Igliauką (Senapilės 
pav.) žmonės labai smagiai 
kimba paie prėkystės. Pa- 
ežioje Igliaukoje yra du kara- 
belnįkų, kuriūdu laiko ir kro- 
melius. Aplinkui niekur žy
dai negauna randavoti sodų, 
vis tik mus žmonės randavoja, 
labai puikiai ant to iszeidami. 
Igliaukoj4 yra viena karezia- 
ma lietuvio, o Igliszkėlifis 
(netoli nū Igliaukos) kitas 
lietuvis szinkūja.

Kelmynėj1 (Kvietiszkio 
gmino, Senapilės pav.) tapo 
užmusztas ukinįkas Kar- 
diszauckas tik- už vieną 
vagą lauko. K. provojosi su 
savo kaimynu už siaurytėlę 
grabutę, kuri buvo ant rūbe- 
žiaus judviejų lauko. Ant ga
lo po ilgo tąsimosi Kar. lai
mėjo provą ir nuvėjo užkasti

4. ' Dujėtus! isz operos ,,8e- 
villijos cirulnįkas“ — iszp. 
ponia Nork ir p. Vetz.

5. Arija isz operos „Halka44 
Maniuszkos — isz p. Orlovs 
ki4s<

6. Valsas „Dinoros44 Mejer- 
bejėr‘io — iszp. ponia Nork.

patys žodžiai gal taip gi turė
jo būti gudiszki, viena, kad 
didelė publikos dalis buvo gu
dai, antra,, kad lietuviszkai 
dainūti valdžia gal butų stivis 
nedaleidus: bet ar-gi negali
ma buvo parinkti medegos, 
turinezios didesnį sąryszį su 
lietuvyste, medegos, areziaus 
mus apeinanezios? Gerai, 
kad programe buvo veikalai 
garsaus lietuviszko kompozi- 

bet ką 
44 Borodin4o — iszp. p. mus gali apeiti isztraukos isz

7. Les oiseaux Regandi ant 
koricertinos — iszp. p. Rot- 
sztėin‘as.

8. Arija isz operos „KniazI toriaus Maniuszkos:

M 
di

9. Arija isz operos „Halka44 
aniuszkos — iszp. ponia Ra- 
i4a.
10. Romans — iszp. ponia 
* *

*

11. Solo ant smuikos (skrip- 
>s). Vjetan4o — iszp. p.

tž

Tai toki mus „žemskiai“! 
O apie žydus ką? Baisu į jų 
kromą užeiti, kad neatsitiktų 
taip, kaip su Rudvaliu. Bro
liai! gyvenat žemėj4 liūsybės, 
Amerikoj4, visko ten galite 
iazmokti. Ar neukvatytumė 
te kas pareiti pas mus ir už
dėti Lietuvoje k romus ir kai*- 
cziamas, Turite daugumas sa
vo „saliunus“, ir kitiems, kaip 
girdėt, nevisai sekasi. Ar 
negalėtų toki pareiti į Lietuvą 
ir uždėti czion karezemas 
szvarias, ne tokias kaip žydisz- 
kos, kad negėda butų ir ge
ram žmogui užeiti. Jei atsa- 
kaneziai vestumėte, galvūju 
(raneziju), kad turėtumėte pa
sisekimą. Panaszus paveiks
las jau yra: parėjo isz Ameri
kos nekuris žmogus ir uždėjo 
Senapilėje kareziamą. Nors 
žmogelis menkai ką iszmano 
apie tūs dalykus ir imdamas 
viską nū žydų, atidūda jiems 
didžiausią pelną, bet ir 
tai pats - giriasi, kad jam ir 
taip gerai einasi. Sakau tik
rai, kad jei kas užsiimtų tūm 
dalyku, mokėdamas kaip ap
sieiti, tikrai gardžią dūną turė-

savo lauko. Pamatė tą jo 
prieszinįkas ir atbėgęs,%mogė 
jam su basių, taip kad Kar. 
ant vietos suburdėjo.

Perdėtiniu kua. Marijonų 
Senapilėj4, mirus pernai kun. 
J. Czėsnai, tapo kun. V. Sen
kus, Kadangi kunigų 
Marijonų yra labai mažai, dėl
to ateis į Senapilę kun. Czės- 
na isz Balbieriszkio ir kun. 
Motiejus Gustaitis isz Rokų, 
kurio da neseniai, per Atvely
kį, buvo primicijos Augsztu- 
tinėje Panemunėje.

Vėžys.

tęsėsi

Men-
Ma-

— Petropilė. Nedėlioję 16 
d. Balandžio buvo atliktas 
ežia lietuviszkas koncertas su 
szokiais. Prasidėjo 8 adyną 
vakare ir atliktas pagal sekan
tį programą: <

1. Romans „Sans paroles“ 
Czaikovski‘0 — iszpildė ponia 
Dementjev‘a.

2. Daina Lėlio isz operos 
„Snieguroczka“ - 
Trapeznikov4a.‘

3. Fantazija ant devyn- 
kanklinės gitaros — iszp. jos 
autorius p. Dekker Szenk‘as.

- iszp. ponia

I operų „Snieguroczka44, arba * 
„Kniaz Igbr44? Turime juk 
nemažai pabaigusių konserva
torijas lietuvių — muzikų, 
kurie paraszę yra nevieną ge
rą muzikaliszką veikalą, dėl- 
ko gi jų nesunaudoti? arba 
dėlko neužpraszyti jų, idant 
tam tyczia ką nors paraszytų? 

Į Dėl szokių nusamdyta buvo 
ne kam tikus muzika, nors už-

I I
mokėti parėjo, ant kiek man 
žinoma, gana augsztą užmo
kestį. Ir szokiai tie mažai ką ' 
turėjo savyje lietuviszko, nės 
tarp ponių buvo labai mažai 
lietuvaiczių: per tai ir kalbėti 
parėjo gudiszkai, retai galima 
buvo' girdėti lietuviszką sznė- 

' ką. Girdėjau nekunūs isz tos 
priežasties gailaujant, kad ne
tapo užpraszytas lietuvaitės 
Kauno ir Vilniaus, kurių ežia 
daugelis mokinasi 1 įvairiose 
mokslinycziose: sako,, kad tų 
mokslinyczių valdžia nedaro 
taip didelių tame dalyke kliu- 
ežių savo mokįtinėms.

Abelnai kalbant, koncertas 
gerai nusisekė, nors dar szian 
ir ten galima buvo užtėmyti 
klaidas ir apsirikimus, stoką

i!. i
J

į 12. Kuplietai — iszp. p. 
palm‘as.

Po koncertui szokiai 
J

įki 4 adynai nakties.
į Akom pan javojo pp. 
ęzov4as ir Szteinberg‘as.
kestis už įėjimą: 3 rub., 2,50 
rub., 2 rub./ 
rub. ir 1 rub.

Puikiausiai iszpildė pp. 
Dekker — Szenk‘as, Nork ir 
Vetz: visi buvo iszszaukiami 
jo tris, net po 4 kartus. Ir 
j. Palm4as taip gi puikiai isz- 
jildė savo kuplietus ir taip-gi 
buvo iszszaukiamas, vienok 
ženklais parodė, kad negalįs, 
ir daugiaus pepasirįjdė. 
pniausiai savo 
pp. Trapeznikov‘as ir Rot- 
8ztein4as.

Publikos susirinko daugy
be: visi aūlai buvo, tarytum, 
prikimszti ir tikt keletas viętų ilgesnio datyrimo ir praktikos, 
pirmame sūle liko neužimtų. Negalina už tai labai kaltįti 
;Gaila vienok, jog didumas po- valdžią „Petrapiliszkos Lietu- 
nių ir ponų, ypacz pirmūse sū- viszkai __
lūse, kalbėjo-tiktai gudiszkai. daringos Draugystės44: 
Dar labjaus gąila, jog visas ežia tikt pirmutiniai žingsniai 
programas turėjo savyje ma- tame dalyke. Tikėkimės!, 
žai ką lietuviszko — tankiai jog tos klaidos draugystės vai- 
jokio ryszio su lietuvyste, džiai bus ąnt ateitės pamoki- 
Suprantu, jog negalėjo jį isz- nimu ir jog valdžia isz to pa
pildyti vieni lietuviai, — artis- mokinimo norės pasinaudoti, 
tai, nės jų ežia labai mažai; A. Pakalniszkis.

1,50 rub., 1,25

Sil-
tes atliko

Žemaitisžkos Lab
yn*

A. Pakal/niszkis.

t
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Dzūkija.
Jau žemė isz baltų žiemos 

kailinių iszsinėrė, sniegas į 
niekus visur pavirto, upeliai 
sriuvėdami ir burbuliūdamii

jo, ten su
os puikios 

vandenimis gilmėse 
Vyturis

, brangus

Nemunan nupleszkė 
sivienyję su Lietuvi 
upės, 
Baltroario dingo, 
parlėkęs pavasario dainą dai- 
nūja ir piemenėliu^ linksmin, 
kūdūta pempė (knįyvė) gėrisi 
ir klausiusi, ar da gyvi liko 
me, ar giltinė mųsų nelankė, 
gandras szian ir ten palekio
jęs, ant kraiko bėdžius nutū
pė, rupįdamasis kad daug 
triūso turėsiąs savo namus be- 
taisydams. Tai 
tautiecziai iezeiviai, jau pava
saris kvepia, tūjaus drungnas 
ir sziltas vėjelis žemės viražu- 
galvį glostys ir įvairių įvai
riausias žoleles szkuks ir kels 
isz numirusių, ikinįkai su 
sauja vasarojaus s rubinais dir
vą savo sėti, moters jau ir da
bar pradeda rasodą barstyti.

Velykas gražias, ? giedras 
szįmet teturėjome, visur sausa, 
kelias beveik dulka, kurnekur 
tiktai klonyje purvynas ky- 
szo, arba patvoryje ar pakal
nėse palaikai sniegų lindo ir 
slepiasi nū spindulių, saulės, 
už tad Subatoje iv pirmą dieną 
Velykų bažnyczįos Lietuvos 
buvo maldingai 
lyg prikimsztos. 
pas Dievą graitai 
kas eina: 

žmonėmis3

staiga vis- 
sz. Jūzupą

1 
d a pe r

buvo szaltis, pustė, žmonės 
rogėmis kur norint galėjo 
braukti, nepraslinko dvi ne- 
dėli, o kokia stebėtina atmai
na tapo. Gal Dievas szįmet 
ant mųsų vargūlių susimylės 
ir ansgtybą ir sziltą pavasarį 
suteiks, nės žiema moczekiszka'* 
buvo; paszarą jau baigiame, o 
akselį dėl gyvuliu seniai pjau
name. Užszal^ priesz Kalė
das, szaunus kėlias rogėmis 
susitaisė po Kalėdų; visą Sau
sį ir Vasarį szalo, retai kada 
mažiau 10 laipsnių, siekė iki 
24, o 24 dieną Vasario per 
sz. Motiejų rymetyje 26 laips-

niai R. szalczio buvo; per tū 
du mėnesiu Sausį ir Vasarį, 
galima sakyti, kad atadrėkio 
nebuvo, per tai balose, sužel
tose ir szuliniūse vandū isz- 
szalo, dėl gyvulių ir dėl savęs 
sūrėjome vandenį isz artimes
nių upių ir ežerų vežti. Ke- 
ias per isztisą žiemą neper- 
toks buvo, vėjai su pusnimis 
daugybę ant kelio sniego pri
vertė, rogės becziuži nėdamos 
ant kelio, dūbes iszmuszė, už 
tad isz dūbės į dūbę lingūjant 
važiūti reikėjo, bet žmonės ne
žiūrėjo ant blogo kelio, o, no
rėdami užsidirbti, tęsė me
džius (kalades) į Nemuną isz 
Barbieriszkio, Bartkuniszkio 
ir Ūdrijos girių*), nū 75 kap. 
iki 1 r. 20 kap. su pora ark
lių per dieną uždirbdami.

Žiemą labai daug sniego 
buvo, retai kada tiekos asti, 
pilnos kapanicos (grabės-re- 
vai), vėpūtiniai (pusnynai) 
triobų stogus siekė ir tvoras 
apsižergę laikė; butų buvę di
delės pavandenės, • kad butų 
szaltis Sz. Jūzupo nesulaikęs, 
o ir taip mažesnius tiltelius, 
upeliai siausdamiesi nukėlė.

Priesz Atvelykį teko man 
keliauti per Ūdrijos bažnyt
kaimį: žiuriu, kanceliarija 
valscziaus apdegusi, matyt, 
kad stogą ir sparus ugnis su
ėdė, tiktai sienos teliko; klau
sau, poszkina, kirviais į me
džius baladoja, taszo. „Kas 
apsiėmė“ užklausiau, „taisyti 
kanceliariją?“ „p. p Narbutą 
isz Bartkuniszkio, jis turi sa
vo medį ir darbinįkus, tad ga
li veikiai pastatyti“, 
toliau, kitoje pusėje 
taipgi triusiasi žmonės apie 
medžius. „O ežia kas do na 
anas bus isz

gi kunįgui kamendoriui 
namelis“, atsakė darbinįkai. 
„Dieve!“ pamislyjau „padėk 
jumis dirbti, gerai ir drūtai 
viską pastatyti“.

*) Alytaus jenerolas geriausios 
Ūdrijos girios krasztą. nū Kalesnįkų 
ir Kirmeliszkės žydams už 
rub. pardavė.

Žiuri u 
kelio,

u

H

3.800

Balbieriszkyje būdamas da- 
sižinojau, kad d a pereitame 
rudenyje Žegarų kaime sude 
gė grįczios Igno ir Antano

Da man vienas pažįstamas 
kalbėjo, kad 5 d. Kovo dyvi- 
nos primicijos buvo Ūdrijoje 
kun. Matulio isz Szugždų^

siskaitė tykiosios miszios, po 
miszių laimino gimines, spau
dydamas jų galvas. „Kodėl“, 
klausiau, „didžiųjų miszių ne
laikė, kada visi žmonės susi 
rinkę yra“. „Mat neturėjo“, 
kalbėjo mano pažįstamas, „nū 
virszinįko pavieto pavelyjimo, 
nors buvo 2d. Kovo padavęs 
praszymą į Kalvariją pas vir- 
szinįką, bet jokį atsakymą ne
gavęs, turėjo iszsižadėti iszkil- 
mingų primicijų; apart to lai
kas bėgo, reikėjo grįžti į Var- 
szavą, kur pabaigė mokslą. 
Ar žinai — toliaus traszkėjo 
pažįstam ui is — virszinįkas pa- 
vieczio, 2 d. Kovo gavęs tele
gramą, nesiskubino atsakyti, 
nenorėjo gražios draugystės 
pamesti, rūpinosi su draugais 
skaniai palėbauti. Kada iszsi- 
blaivė, dūda žinią 7 d. Kovo, 
kad valia primicijas laikyti, o 
ežia mus kun. Matulionis jau 
Varszavoje; vienok „žiems- 
kiai“ sznipinėjo, ar nelaikė 
iszkilmingų primicijų, ar ne
buvo isz apielinkės kunįgų“.

Supraskite, brangus tautie 
ežiai, tą mažą žinelę! ....

Girgėti kad Gražiszkėse 
liūdnos buvo Velykos, ten

ežius 67 metų, klebonas tos 
parapijos, miręs, a. a. jo du- 
sziai! Buvo kunįgas darbsz- 
tus, dievobaimingas, bažny- 
czią Gražiszkių naują pastatė, 
ir puikiai ją papūszė.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Cleveland‘ui Chicago'je

persistatė komitetas, iszrink- 
tas ant meeting'o, dėl protes- 

tavojimo priesz sądorą su 
maskoliais. Cleveland's pa
sakęs komitetui, jog iszdavimo 
sądora neturi jokios vertės ir 
jog Amerika niekad neatsisa
kys suteikti prieglauda perse
kiojamiems tironų.

— Pereitą utarnįką, dėdami 
į fomą „Vienybę“, dėlei stokos 
vietos negalėjome placziau pra- 
neszti savo skaitytojams apie 
iszkilmes Chicago‘je, atidarant 
visasvietinę parodą panedėlyje 
1d. Gegužio. Taigi nors ir pasi
vėlinę biskytį į szį gazietos nu
merį talpiname nors nedidį 
apraszymą tų iszkilmių.

Ant atidarymo parodos pri
buvusių žmonių suskaito į pu
sę milijono; tik su tikietais, 
dykai iszdūtais, buvo ant pa
rodos pliaciaus | 140 tukstan- 
ežių žmogystų. Toks svieto 
susigrudimos buvo, jog kėlės- e 
deszimts apalpusių moterių 
iszneszta nū parodos pliaciaus 
į ligonbutį.

D augi a u šiai i szsi d ū d anezio- 
mis esybėmis per iszkil mes 
Chicago'je, lygiai kaip ir aną 
nedėlią New York'e buvo at
rastojo Amerikos ♦ Kolumbo 
giminaitis — knnįgaiksztis 
Veragua su savo szeimyna,bei 
szios žemės „pirmas ukėsas“ 
— Cleveland'as. Taip Ko
lumbo giminaitį, kaip ir pre
zidentą, Chicago's miestas pri
ėmė su didžiausiomis iszkil- 
mėmis.

Taigi panedėlyje 1 d. Ge
gužio 9 valandą isz ryto .Cle
veland's iszvažiavo isz Le- • * 
xington viesznamio, traukdams 
parodos pliaciaus' linkon. 
Pirm jo jojo skyrius poliemo- 
nų, pasipūszusių pilkais ru
bais, taipgi ir an Iras skyrius 
mėlynais rubais, du skyrių 
kavalerijos ir 120 huzarų pru- 
siszko fasono ^mandierose; 
prieszakyje jų visU vyko 20 
smarkių eriuboezių.

Prezidentą apsupanti mynia 
su užprašytais svetimtaucziais 
svecziais isztraukė 20 je važių 

'(karietų) į Jachson Park‘ą.



Tukstancziai žmonių su klyk
amais sveikino važiūjanczius, 
ypacz su užsidegimu sveikino 
kunįgaiksztienę Veragua, ku
rią kūne apibėrė žolynais.

Parke (ant parodos plia- 
ciaus) sveikino atvažiūjanczius 
prakilnius sveczius visų tautų 
žmonys kiekviena pagal savo 
būdą ir paproczius. Arabai 
puldami kniupszti ant žemės 
sveikino žodžiais: Allab.
Eunuchai iszsitaisė į glitą su 
savo haremo gražulėmis. 
Vaikai, asilų kėravotojai, isz 
Egipto miesto Kairo, klaupė 
ant kelių. Neseniai sugauti 
Afrikos tyrūse liūtai (levai) 
ir tigrisai, ką tikt atvežti 
m i Iži n isz koše klėtkose, savo 
rykavimais sveikino pravažiū- 
janczius.

Svecziai su iszkilme nutrau
kė ant tam tyczia padarytos 
platformės (paaugsztinimo), 
pirmą vietą užėmė Cleve
land's su kung. Veragua ir 
žįmiausiais szios szalies bei 
parodos virszinįkais; užpaka
lyje jų užėmė vietą pasiunti
niai ir kiltesni svecziai kitų 
tautų, už platformės patilpo 
orkestrą, o prieszai platformą 
buvo palikta vietą dėl 300 
visoknį laikraszczių reporte
rių. Orkestrą ant 600 instru
mentų užtraukė puikų marszą 
ant garbės Kolumbo. .. Po 
pergrajinimui marszo Suv. Vai. 
senato kapelionas dr. Milburn 
atkalbėjo tam tikrą maldą. 
Po maldai miss Jessie Cou- 
thoul skardum balsu dekle- 
mavojo eiles „Pranaszystė“ 
ant garbės Kolumbo. Po 
tam kalbėjo vyriausias paro
dos direktorius Davis, tarp kit
ko paminėdams, jog į 21 mėne
sį ant pelkių 700 akrų ploto 
kasztais 20 milijonų dolerių 
pastatyta tapo 400 puikių rū
mų, perskiriami venecijiszkais 
kanalais, papūszti kolonnomis, 
stovylomis, fontanais, dailos ir 
pramonės veikalais, kokių 
žmogaus akis dar neyra ma- 
cziusi.

Ant galo pakilo kalbėti

mųsų prezidentas. Szimt- 
tukstantinės minios klyks
mais, rankų plojimu pasvei
kino prakilniausią savo są- 
ukėsą. Cleveland‘as savo 
kalboje tarp kitko pasakė sziūs 
žodžius: „mes netik czion su
rinkome kasdieninio naudo
jimosi ir pagrąžinimo daigtus, 
amerikiszko gabumo ir iszmis- 
lumo apsireiszkimųs, bet mes 
taipgi iszlavinome žmones, 
kurie sugėbia patys savę val
dyti. Kaip paspaudus tam tik
rai parengtą aparatą, visos ma- 
szinos bus sujudįtos, taip tegul 
mus viltys, troszkimai sujudi
na pajiegas, kurios ateitėje 
įplauktų ant visos žmonijos 
labo, vertės bei laisvės“. Tūs 
žodžius isztaręs paspaudė 
elektriszko aparato knypkį. 
Sriovės vandens isz syk iszkilo 
į dangų isz puikių fontanų. 
Tukstancziai maszinų subildė- 
jo.s Orkestrą užtraukė hymną 
„Alleluja“. Suskambėjo var
pai. Ant ežero suužė perkū
nijomis artilerija, szaudama 
isz kanūlių (armotų). Ant 
rūmų iszkilo szimtai įvairių 
tautų vėliavų. Szimt-tuks- 
tantinės minios klykavimai 
praskambėjo ore. Nupūlė už
danga ir stebėtojai iszvydo 
paauksūtus modėlius laivų, 
ant kurių plaukdama per"neži
nomus vandenius pirm 400 
metų Kolumbas atrado Naują 
svietą — Ameriką.

szirdį linksma ir gryna nū vi
so pikto. Tokia meilė yra 
tarsi kaip pavasario szventry- 
tis, tylus, malonus ir galingas.

Jau prasidėjo vėl smuika
vimai. Andrius priėjo prie 
skaiszczios merginos ir kvietė 
ją prie szokio. Jis matė, kaip 
jam prisiartinant, jos veidas 
isz džiaugsmo praszvito, o 
kaip jis apglėbė jos skaistų 
stūmenį ir su ja sukinėjosi po 
aslą, tada jam rodėsi buk jis 
savo rankose laiko visųbran- 
giausį pasaulės lobį. Jis pri 
glaudė skaistulę prie krutinės 
įr jam rodėsi tarsi dangiszka 
ramybė ir džiaugsmas užgy
veno jot szirdyje — jiedu szo- 
ko lengvai ir linksmai.

„Matai, ar neiszeis isz jų 
gera pora“, senis Grandas 
praszneko į savo draugą, su 
kuriūmi kątikt buvo atėjusiu 
pasistebėti.

Bet ten už beržų stovėjo 
moteriszka sucziaupusį lupas 
ir su piktomis akimis ' žiurėjo 
ant skaisczios poros.

„Ak, dėl jos jis manę pa
niekino! Palaukk, asz dar 
galiu kokį žodelį tarti“, ji sav 
murmėjo.

Kaip Elzė paskui susitiko 
su savo, vaikiszkų dienų drau- 
galka Anyte ir , kaip abi atsi
sėdo, tada Anytė taip pradėjo:

„Man sakė, kad mųsų med
sargis Tyrmiszkis ežia esąs.“

„Taip, jis ežia yra“.
„Tas bjaurybė! Jis pas 

mus tankiai laksto apie mer 
ginas, pakol kurią neapjūkia. 
Dabar mipų kampo merginos 
jo bailyjasi kaip ugnies, todėl 
jis rūpinasi kitur savo laimę 
rasti. Dabar jis visur giriasi, 
kad Ąžūlinės kokia mergina 
jam varu siūlosi. Gali būti, 
kad tai yra teisybė,| juk nū 
pažiūros yra gana dailus vai
kinas!“ Anytė, taip pasakius, 
tūjaus pradėjo apie kitką 
sznekėti, bet Elzė daugiaus 
nieko negirdėjo. Skaistus jos 
veidelis aptemo ir linksmos 
akelės apsiniaukė. Ji prasi- 
szalino, jausdama savę apvilta

226 Vienybe 
ir nelaiminga. Bet skaisczios 
merginos jūdplaukės Anytėa 
akys degė piktumo džiaugs* 
mu, kaip veik paregėjo savo 
draugalkos skausmus.

Vėltti Andrius jieszkojo sa
vo skaisczios merginos, tarp 
žmonių niekur jos neranda. 
Bet Andrius norėjo su ja pa* 
sznekėti svarbiame dalyke. 
Czia jam kaip kas pūlė į gal
vą. Jis veik pradėjo žings- 
niūti kapinių link. Ant ka
pinių nieko nebuvo. Andrius 
ėjo toliau į pa-upę. Jis neap
siriko. Po ąžūlu sėdėjo Elzė 
ir labai verkė, net visa pasi- 
kratydama.

„Elzy(e, kas tav kenkia, 
kodėl taip raudoji?“

Bet 1 mergina dar labjaus 
verkė.

„Asz esu taip nelaiminga: 
likkie manę, atsitraukk!“

„Kas su tavimi pasidarė, 
Elzyte, neverk taip, tu skaisl* 
tūle! Ak Dievulėli, asz ne* 
{žinau, ką daryežiau, kad ga- 
lėcziau tavo rupesezius pama
žinti I“ jis nusiminęs sznekėjo ir 
paėmė jos ranką.

„Paleisk manę, nekliudyk 
manęs! asz tavęs bijau.“

„Manęs bijai!?“ jis rusz- 
cziai suszuko ir paleido jos 
ranką. „Manęs, kuris tavą 
myli isz visos szirdies, kurs 
tavę gelbėtų net su savo gy- 
vyba, jei tu butum paojuje?! 
/tu manęs bijai!“ jo balsas bu
vo pilnas sopulių taip, jog 
Elzytei pasidarė jo gailu. 
Apsiaezaravusiomis akimis ji 
pažvelgė į jį.

Andrius stovėjo priesz ją 
ir žiurėjo į ją nubudusiai ir 
nūszirdžiai, jog ji ilgiaus ne
galėjo iszkęsti.

„Ne, ne, tai negali būti tei
sybė! Kaip iasz tam galėjau 
tikėti! Andriau, tu negali 
būti bjauriu!“

„Asz bjaurus? Kas tav tą 
sakė?“

„Kalvio Anytė“, Elzė nebai
siai atsakė.

„Tav jos nereikėjo klausy
ti! Vieną sykį ji man fruvų 

f

Watt Aito.
(Isz latv. guldė L.).

s

(Pabaiga).

Andrius akylai žiurėjo į 
žmonių pulką. Galop jo akys 
sustojo ant Elzės, kuri su ko
kia savo drauge apsikabinusi 
sėdėjo po beržu. Ji pasau
gojo, kad Andrius ant jos vei
zi, jos akelės prisimerkė ir 
jos visas veidas iszraudonavo. 
Andrius dabar jautė, kad jis 
szią merginą myli — tikrai ir 
nūszirdžiai. Ta buvo szven- 
ta, aiszki meilė, kuri padaro
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neesi apvi- 
neesi sa- 

tav antai-

iekad asz 
asz niekad 

jog man

Andriau,

mergina.

meili, bet i kaip asz klausiau, 
ar ji eis pas manę-, tai ji norė 
jo, kad asz tapcziau vagimi ir 
sukcziumi, o kad D 
apsaugojo, jog asz 
viau jos pagundoms, 
manę atstūmė. Tą 
dėl jos iszkencziau 
go, bet asz Dievui t 
jog ji netapo n 
Dabar ji už manęs 
tekėtų, bet jau yra 
tame dalyke nekenl 
kia apgavystė ir pi h 
apie manę.“

„Ir tu, Andriau, 
lęs jokių merginų ir 
kęs, kad — kad asz 
kraunu?“

„Ne, Elzyte. N i 
to nesu daręs ir to 
nedarycziau, dėlto 
yra labai bailu Dievo sūdo!“

„Tai dovanok 
kad asz piktai apie tavę mis- 
lyjau. Asz turėjau tiek ru- 
pesczio!“

„Ir tai tu dėl maijięs verkiai 
tu gera, mylima
Kaip asz tav už tai atmokė

siu? Tu vienų sykį graudi - 
naisi, kad asz nieko neturiu 
namieje, kas su ma 
linksmintų ir 
Elzyte, ar tu nori 
nameliūsna, pasida 
džiaugsmais ir vai j 
nai tav bus \ tylus, 
gyvenimas, bet ter 
mano meilė. Šaky 
brangi mergyte, ar 
mano mylimoji patį?

Daili mergina misi j A kė per 
aszaras, ir tad ji pAlė Andriui 
ant kaklo ir sznabzdėjo: „ai, 
kaip noriai, tu mapo mylima
sis Adrian I“

Andrius apglėbė jos galvy
tę ir szirdingai jų
Jam rodėsi, it visa žemė po 
jo kojų pragaiszo, o dėl jo at
sidarė patsai dangus. Lai- 
mėn pasinėrę, jiedu sėdėjo po 
ąžūlu, pakol žvaigždelės ant 
dangaus pradėjo žibėti.

Tad Elzytė prasi 
„Ten už žvaigžt 

motinėlės apie mus

evas manę 
nepasida- 

tada ji 
syk asz

ariu ac^ių, 
ano pati.

labnoriai 
per vėlu ir 
:s man jo
ti iszmislai

n imi pasi- 
pasirūpintų.

eiti mano 
lyti mano 
gaiš? Te- 
, nAszalus 
ai bus tav

, Elzyte, 
nori būti

u

bucziavo.

neko:
Ižių mųsų 
džiaugiasi

ir mus laimina.“
„Ir jų palaiminimas iszsi- 

pildys,“ Andrius pritarė. Jis 
iszsipildė.

NA to laiko jau praslinko 
dvideszimts metų. Neseniai 
szunų mėnesyje kieminėdamas 
pas savo tėvo brolį apsilan
kiau ir pas Tyrmiszkius. 
Czia yra dailiai apžiūrėti na
mai. Visur galima matyti 
Dievo palaiminimų. Pate 
gaspadorius ir medsargis yra 
gAdingas ir godojamas vyras. 
Jaunas ponas, seno barono 
mantiniu kas, turi jame tikrų 
įsitikėjimų. Ponas žino ge
rai, jog visame kame gali ti
kėti medsargiui, todėl visai 
neklauso Anytės vyro mela- 
gysczių. Tyrmiszkis su savo 
paczia gyvena tikroje meilėje 
kaip ir jaunose dienose. Die
vas j Adu yra palaiminęs vai
kų pulkeliu, o szie yra iszau- 
ginami geroje ir sveikoje dva
sioje. Bet vyresnioji duktė 
Minė, daili skaistveidelė ir 
szviesakelė mergina, jau yra 
sužiedotinė vieno prakilnes
nio tautieczio. — Ir dailiame 
vakare, kada žvaigždės žibėjo 
ant dangaus, Tyrmiszkis po 
kupliai liepai pasakojo- savo 
jaunystės dienas. Jo mylimo
ji pati sėdėjo jam gretų ir žiu
rėjo į jį su nAszirdžia meile ir 
įsitikėjimų, jog man nesitikė
tai p Alė į galvų:

•Pasaulyje vienok dar yra 
tikrai laimingi žmonės.

Lenkiszka seminarija 
Detroite *)

Ta seminarija yra pirmuti
nė lenkiszka augeztespė mok- 
slinyczia Ameriko4. Įsteigta 
ji kunįgo Dąbrowski‘o 1886 
m. Jos sįekis — dAti lenkisz- 
kai draugijai Amerikoje tvir
tai iszlavintus moksle ir pat- 
riotiszkoje dvasioje lenkiszkus 
kunįgus. Seminarijos uždė
toj as gerai suprato, kad toks

. *) Szis straipsnis prisiųstas isz 
Detroito seminarijos.

iszlavinimas turi eiti nA ma
žų dienų; užtai prie filozofi- 
jos ir teologijos mokslų tapo 
įsteigtos 5 gimnazijaliszkos 
kliasos.

Nežiūrint ant taip prakilnų 
savo siekių, seminarija greitai 
atrado sav daug prieszų. Kas 
ypatinga, didesnė pusė pa- 
czios lenkiszkos kunįgijos, 
taip vadinami ,,kropidlarz‘ai“, 
stojosi priesz jų. Ypatinga, 
kad jie tapo seminarijos prie- 
szais isz užvydėjimo, isz prie
žasties, kad ne jie, bet vienas 
kun. Dąbrowski‘s pastatė semi
narijų. Prie tos prisidėjo dar 
kita priežastis. Kaip žinoma, 
„kropidlarz‘ai“ yra kAne visi 
„zmartwychwstaric‘ai“ ir lig 
seminarijos įsteigimui turėjo 
didžiausių įtekmę ant kunįgų 
lamdymo. NA savo kandida
tų į kunįgus jie reikalaudavo 
įstojimo į savo zokoną; isz 
pradžios lavindavo jAs pas sa
vę, o dėl mokslo pabaigimo 
siųsdavo į Europą (tankiau
siai į Louvain Belgijoje). Po 
seminarijos įsteigimo ta jų 
įtekmė nupAlė. Bijodami vi
satinio jos pragaiszinimo, jie 
užsimanė pragaiszinti seminari
jų ir, atradę parėmimų tulAse 
lenkiszkAse laikraszcziAse, 
pradėjo ant kiekvieno žing
snio statyti jai kliūtis. Di 
džiausiais karžygiais priesz 
seminarijų stojosi laikraszcziai 
„Wiarus“ ir „\Viara i Ojczyz- 
na“, kurie visokiais užpuldi
nėjimais ir pliovonėmis ant 
jos stengėsi atkreipti nA jos 
lenkus — tėvus.

Tie užpuldinėjimai ir įnir
timas ,,kropidlarz‘ų“- pasiekė 
augszcziausio laipsnio pernai, 
kada „Zsviązek Narodowy 
Polski“ ant savo seimo pagyrė 
įneszimų — kad kiekvienas 
„Z\viųzek‘o“ sąnarys mokėtų 
50 c. ant metų ant seminari
jos. Kad kun. D. priėmė tą 
dovanų („Zvviązek“ jau isz- 
mokėjo arti $1800), „kropid- 
larz‘ams“ atsirado proga viso
kiems užmėtinėjimams semi
narijai „parsidavimo bedie

viams“, „doriszko nupAlimo“ 
ir t. t. Bet nežiūrint ant to, 
seminarija augo ir kilo aug- 
sztyn ir be abejonės neužilgio 
pastos ant tvirtų kojų ir taps 
viena isz geriausių moksliny4 - 
ežių Amerikoje.

Apart virszminėtų užpuldi
nėjimų ir kliuezių, kurie at-. 
nesza seminarijai nioraliszfcas' 
kanezias, ji kenezia ir didelį 
vargų isz materijaliszkos pu
sės. • ’

Pastojo ji, galima tarti, isz 
mylistos Dievo, nės kun. D. 
turėjo tik $100, kad pradėjd 
ant jos kollektavoti. Žinoma, 
czia neapsėjo be privatiszkų 
paaukavinių, kaip pvz. a. a. 
kun. Moczygębos, kurs ant 
jos paaukavo visą savo turtą; '* 
bet jų toli gražu neužteko net 
ant nupirkimo lotų.

Surinktų pinįgų užteko ant 
pastatymo tiktai vidurinės da-‘ 
lies projektavotų seminarijos 
rūmų. Apie užkvietimą gerų 
mokįtojų dėlei stokos pajiegų, 
nebuvo ko nė mislyti. —Ge-- 
resniejie profesoriai isz Romos 
užėmė joje mokįtojų vietas isz 
savo malonės. Prie to dar ir 
mokįtinių iszpradžios buvo> 
mažai.

PirmAse metAse seminarija 
turėjo tik 9 mokįtinius. Lai
kui slenkant dauginosi mokį
tinių skaitlius, o podraug au
go ir reikalai seminarijos. 
Czia reikia žinoti, kad semi
narija užlaiko daug mokįti
nių dovanai, o isz mokanezių- ' 
jų atsiranda taip daug netur
tėlių, kad tik maža dalis isz 
jų užmoka pilningai metinį 
mokestį (150 doL). Užtai isz. 
medegiszkos pusės seminarija 
stovi žemai. Reikia isztiesų: 
stebėties „kropid larz‘ams“, 
kurie būdami turtingiausiais 
sąnariais lenkiszkos draugijos. 
Amerikoje, netik nenori sū- 
szelpti nors kiek seminarijos, 
bet dar taiko ant kiekvieno 
žingsnio pakiszti jai koją.

Szįmet seminarija skaito 
jau arti 80 mokįtinių. Isz jų 
9 ant filozojos, 6 ant teologi-
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ka kasztus už savo mokytinius.

sulenkėjimo

a-

iszsi 
m isz 
ang

kiek- 
Metinė^ 

Už tūs pinį-j

joe; likusiejie kliasose. Atsi
randa net stoka vietos, o pa
didinti seminariją užkerta ke
lią stoka pajiegų. Kokiame 
padėjime prisieina tik stebė
tiem kun. Dąbrowski‘ui, kurs 
nežiūrint ant to dar įsteigia 
užlaikyti, o po truptį ir tobu
linti seminariją.

Bet nežiūrint ant tokio ne
labo medegiszko stovio, se
minarija turi kū pasigirti. To 
pasigyrimo dalyku yra moks-

lą, ypacz gamtos mokslus; už
tai jos studentai turi priversti
nai mokytis ir tų dalykų. 
Jei to mokslo dalis- ligsziol 
stovi dar žemai, tai tas paeina 
isz neįstengi m o užlaikyti tam 
tikslui geny mokytojų.

Prie to visko ežia 
mirsztas ir aistetiszkas 
tiniii iszlavinimas.

nepa- 
mokį- 
Y pacz 

czia paremiama muzika. Se
minarija turi gražią savo or
kestrą. Joje taip pat randasi 
puiki teatraliszka salia, ku
rioje tarpais atsilaiko koncer
tai ir teatraliszki perstatymai. 
— komedijos, raszytos^ tan
kiausiai Įįaczių mokytinių. 
Mokytiniams kiekvienoje va
landoje atidengtas kelias dirb
ti ir ant litoratiszkos dirvos, 
nės seminarija užlaiko savo 
laikrasztį „Niedziela“.

Lig szių metų toje semina
rijoje sėmė mokslą tik du lie
tuviai: kun. Valaitis ir p. J. 
Lietuvnįkas (dabar Baltimo
rės seminarijoje, iszsiszventęs 
ant dijakono). Szįmet jų at
sirado czia trys: du — pirmo
je klia^oje ir vienas ant filozo
fijos.
lietuviams, ypacz nū mažumos 
iszaugsztintiems meilėje lietu
vystės, czia mažas, nės semi
narija stovi toli nū partija- 
liszkų pažvalgų.

Officijaliszka kalba czia 
lenkiszka, bet kone visi papras
tai kalba angliszkai, per ką 
kiekvienam mokytiniui atsi
randa proga gerai pramokti 
tos kalbos.

Augsztesni mokslai 
guldo lotyniszkai; kiti 
rai: tai lenkiszkai, tai 
liszkai.

Priima į seminarija 
vienoje valandoje, 
mokestis $150,
gus dūdasi . visas užlaikymas, 
apart knįgųir užvalkalo. Ne
turtingus priima arba dovanai 
arba už numažintą mokestį.

Eilozofams ir teologams se 
minarija rūpinasi palengvįti,

Galima drąsiai tarti, kad nė 
viena Amerikos seminarija ta
me dalyke nestovi taip aug
intai kaip szita. Tą pripažino 
ir Baltimorės St. Mary‘s semi
nary, kuri skaitosi ligsziol 
pirmutinė Amerikoje dvasisz- 
ka mokslinyczia). Czia ne
galima užtylėti, kad toks ang- 
•stas mokslas stovi tik aug- 
Bsteeniftse k urs Ase. Kliasose 
jis etovi žemai. Priežastis — 
ta pati neturtė, per kurią ne
galima užlaikyti gerų mokį- 
tojų. Bet reikia vilties, kad 
ui 2-3 metų ir tas dalykas pa
sitaisys, nės seminarija laukia 
neužilgo naujų professoriszkų 
spėkų isz Europos.

Savo siekį iszleisti isz savo 
rūmų apszviestą kunygą semi
narija pasiekia pilningai: nės 
isaeiti isz jos, nepažinus tvir
tai filozofijos ir teologijos pa
matų, ypacz prie tokių profes 
šorių, kaip kun. Buhaczkow- 
skis ir Dr. Laskowski‘s, staeziai 
negalima. Visas augsztesnis 
mokslas paremtas ant gryno 
sąprotavimo; filozofija iszsi- 
guldo giliai, su visais iszga- 
liais ir traukiasi per 4 metus; 
teologija remiasi visakame 
tik ant filozofijos. Augsztes- 
niūse kursūse mokina tik rei- f 
kalingiausiųjų dalykų: teo- 
liogijos (dogmatiszkos ir mo
ral iszkos), filozofijos (logikos, 
ontologijos, kosmologijos; psy
chologies ir etikos), Szvent- 
raszczio ir istorijos.

* Seminarija taippat gerai su
prato, kad kunįgas turi tvir
tai pažinti ir svietiszką moks-

Isz Hmttii flirw tartiii
— Chicago III. Lietuvisz- 

ko politiszko kliubo sąnariai 
ant meeting‘o, laikyto 23 d. 
Balandžio (suszaukto per kn. 
J. Kolesinską), aprinkę nau 
jus virszinįkus, nkitarė pastaty 
tį du kandidatu ant miesto

ežių ir M. Varanką) bei pa 
kelti protestą pas prezidentą 
Clevelandą priesz iszdavimo 
sądorą, sudaromą su masko-j 
liais. --

Iszrinktas buvo tam tikras 
komitetas dėl sudavadymo 
protesto, ir antras komitetas 
dėl rinkimo chicagieczių lie
tuvių paraszų. . Antras mee- 
;ing‘as dėl p rotes tavoj i m o 
priesz „extradition treaty“ ta 
po laikomas 1 d. Gegužio. 
Ant 14 J. Gegužio rengiamas 
yra didis lietuvių meeting‘as 
bažnytinėje halėje, idant pas
merkti sądarą su maskoliais. 
Ant to meeting‘o užpraszomi 
yra visi lietuviai .vietiniai ir 
atsilankantiejie isz kitų mies
tų ant parodos. S. I).

— Newark NT. J. Musisz- 
kės szv. Kazimiero draugystės 
sąnariai, matydami kaip dau
ginasi nūlat sąnarių ir drau
gysčių, prigulinezių prie 
„Susiv.“, skaitlius, pradeda 
sznekųcziūti, jog ir nevvar- 
kiszkiams lietuviams reikėtų 
pristoti prie „Susivienyjimo“. 
Szv. Kazimiero draugai tai po 
gi nutarė savo bei kitų lietu
vių paraszus rinkti ir prisiųs
ti „Susiv“. vyriausybei, pro- 
testavojant priesz į „extradi
tion treaty“, kurią Suv. Val
stijos mislija sudaryti su mas
koliais.

Musų szv. Kazimiero drau
gystė užpraszo tūs, kurię p
žinojo a. a. Kazimierą Kiiz- 
laucką, idant padūtų jojo tė 

užsilaikymą, jieszkodama tarų ' vyszkės adresą. Mirdama nū 
tikslui vyskupų, kurie užmo-į susikolieczijimo paliko jis ke- * * I

lesdeszimtis dolerių, su ku
riais draugystė nežino, ką da
ryti, nės neturi adreso jo. tė
vų, ar giminių. Paėjė a. a. 
K. Kazlauckas isz ,Kauno 
gub., parap. Szilalio, Ameri
koje iszbuvo 3 metus; buvo 
Pittsbūrgli‘e Pa., Thomas‘e 
W. Va., PiedmonPe W. Va ir 
ant galo atvyko į Newark‘ą 
N. J., kur ir persiskyrė su 
szįū svietu. Raszant apie a. 
a.-K. Kazlaucką, reikia padė
ti szį adresą. Geo Moluszis 
572 S. Market str. Newark 
N. J. Jut. Moluszis.

— Priesz iszdavimo sądorą 
(extradition treaty ) isz lietuvių 
pirmiausiai pakėlė protestu 
lietu viszkas politiszkas klwbas 
vardan Jogėlos isz Elizabeth 
Ii. J. Daugel ten darbūjasi ta
me dalyke V. Ambrozeviczius.

— Mt CarmeVio Pa. lietu- 
viszkas klebonas kun. Pėža 
pastariame laike iszplėtė pla- 
Czią agitaciją tarpe lietuvių 
priesz „iszdavimo sądorą“ su 
šziaurės meszkinais t. y. mas
koliais.

Apart to kun. Pėža nemaž 
darbūjasi ir dėl „Susiv.“ Per •* 
jo patarmę jau pristojo prie 
„Susiv.V szv. Jurgio draugys- ' 
tės isz Šhamokin‘o Pa. (viso 
57 draugai), o taipgi tariasi 
pristoti dvi draugystės isz Mt 
CarmePio Pa. Mas

I -------------ę—

— Du Bois Pa. Pirm po
ros metų mųsų miesto lietu
viai pradėjo rūsztis apie uždė
jimą parapijos, visur vaiksz- 
czįodami ir važinėdami. 
Triusėsi per du metu, galop 
daėjo iki tam laipsniui, kad 
įstengė iszsiliūsūti nū airių 
sunkaus jungo ir uždėti savo 
locną lietuviszką parapiją. 
Paskutinėse dienose tapo su- 
raszytos visos szeimynos lie- 
tuviszkos isz miesto Du Bois 
ir apielinkės ir pasirodė, jog 
yra norinezių prigulėti prie 
parapijos 96 szeimynos pa- , 
cziūtų, o vienstipių (nevedu-
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sių) 250. Žinoma, kaip vi
sur, j taip ir czia nevisi nori 
prie mus prigulėti: vieni savę 
vadina lenkais (paliokais), o 
kiti prie airių glaudžiasi. 
Vienok yra ir tikrų lietuvių, 
kurie ilgą laiką triusėsi, pake
liai surinko pinįgus ant Die 
vo garbės ir nupirko du lotu 
(po 180 pėdų ilgio ir .60 plo- 
czio) nū privatiszko žmogaus 
už $1500. 26 d. Balandžio dū- 
ta jam ant rankos $1000, o 
$500 reikės iszmokėti, 
kant kas mėnū po $50

Dabar matydami, jog jau 
mus darbas nėnuveis ant nie
kų, gal ir atszalu^iejie mųsų 
tautiecziai glausis prie mus ir 

jog mes rū 
ežią statyti

viczius L. Box 205, Du Bois 
Clearfield Co Pa.

Parapijos Komitetas. Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu ir Žemaioziu

mo-

b __

nustos pasakoja 
ežiam ės ne bai 
bet kareziamą.
kun. Masziotas per pamokslą 
garsino ir žmones 
kad nedėtų pinįgų 
viszkos bažnyczios 
airiszkos, kur ir taip jau daug 
mus lietuviszko pinįgo su
krauta. Man ding nesakys 
nieko dabar nei kun. Maszio
tas, kaip atvažiavęs ras nu
pirktą žemę su dviem triobė- 
siais., Su Dievo padėjimu ne
trukus galėsime ir bažnyczią 
statyti; tik broliai laikykimės 
visi isz vieno ir savo centus 
aukaukime kožnap pagal isz- 
galėjimą, negerkime per daug 
ir nesipeszkime, o tada pama
tysime, kad Dievas gyvena su 
mumis. \

Buvome praszę 
pą Erie‘s Pa. T. )Mooly, idant 
dūtų mumis lietuviszką kunį- 
gą, bet jis pasakė, kad dar ne
turi jokio lietuviszko kunįgo, 
tik turi. klieriką lietuvį, kurį 
vos poSjnetų galėsiąs iszszvęsti. 
Vyskupas pasakė, kad jis pri
imsiąs su noru kiįnįgą lietuvį, 
jeigu kokis atsiras turintis po-

Taigi mifs per laik- 
užpraszome 

jeigu kui

suerzino, 
ant lietu- 
bet ant

tada pama-

pas vysk u-

pieras.
rąsztį „Vienybę“
atvažiū^ pas mus,
kokis geras lietuvis kunįgas 
neturintis parapipijos atsiran-

Gali atsiszaukti ant szioį kaiti.da. < 
adreso: Mr. Alex

Margumynai.
— Chicago's miestas, taip 

pagarsėjęs dabar isz priežas
ties visasviėtinės parodos, ne
turi didelės istorijos. Kur 
pirm 60 metų • iszpurtusiūse 
medžių kamienūse gyveno trys 
szeimynos, dabar ten iszdygo 
didis miestas, turintis daugiau 
nei 1.250.000 gyventojų. Po 
New York'ui Chicago yra di
džiausiu Amerikos miestu, o 
tarpe viso svieto didžiųjų 
miestų užima 7-ą vietą.

Pirm 23 metų Chicago 
aplankė baisi ugnelė, kuri vi- 
siszkai beveik buvo panaikinu
si miestą: isz 20 tukstanczių 
triobėsių Jikosi tik pelenų ir de
gėsių krūvos, blėdį ugnies pa
darytą apskaitė ant 200 milijo
nu dolerių. Bet neilgai Chica- j 
go‘je likosi pedsakiai tos bai
sios ugnelės, į trumpą laiką it 
isz žemės, iszdygo puikus tro- 
bėsiai, teatrai, bažnyczios, rū
mai netik ml 12 bet ir nū 16 
ar 20 augsžttp Pelkės, isz 
kurių kylanczios nūdingos 
smarvės nevienam buvo prie- 
žasczia smerties, dabar iszdžio- 
vįtos, panaikįtos, o miestas 
Chicago iszsimetęs tų pelkių 
kada tai vietoje, priguli prie 
vieno isz sveikiausių sanita- 
riszkame dalyke miestų. Chi
cago stovi szalia ežero Michi
gan; apsuptas yra puikiais so
dais. Isz parkų geriausi yra 
Jackson Park, kuriame yra 
dalis parodos ruimų, ir Lin
coln Park į žiemius nū miesto. 
Abu tūdu parku atsiranda 
ant kranto ežero Michigan ir 
dailiai iszrodo su savo žolynų 
lysėmis, vazonais, dailiszkai 
susodįtais medžiais ir nedide
liais prūdais. Svecziai 
lankantiejie Chicago‘je vadi
na tą miestą sodų miestu.

] ------ *1

— Pittsburghtiecziai galite parsi
kviesti „Vienybę“ per Pr. Naujo

jo adresas: 2505 Jane Str.

atsi-

| MillVį. J U UUrUoari.

Akrama- S. S. Pittsburgh Pa<

(Pabaiga.) <
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Toliaus eidamas Figil su savo buriu, sutikęs ginklūtą tautą 
Žemaiczių, kurie, lig pavydę viens antrus, tūjau ir susigrūmė^ 
pirmu svilksnėmis ir vylycziomis szaudęsi, paskui akstimis ir 
strypais svaidęsi; Žuvėdai paveikti, o Žemaicziai atsiturėti 
norėdami, jau it buvusi abi pugf susiartinusi muszdamiesi, tai 
matydami Žemaicziai metę savo drabužius' ant Žuvėdų kala
vijų ir tokiu pragumu nuginklūtus Žuvėdus nevien pergalėję 
Žemaicziai, bet ir patį Figil nutvėrę, kurį butu užmuszę, jei 
nebutu vėlu bebuvę, todėl, idant svietas susirinktu lig ryto, 
arty moję sodoje (kaime) dėję į szieksztą, isz kurio Figil ne
vien iszsiliūsavęs, bet dar ir savo tarnus paleidęs, su kuriais 
iszlaužęs trobėsį ir tenai radęs ginklų ir piningų, irką pri
krautą, kurią nuneszęs į girią ir paslėpęs; bet tūmi dar neka- 
kinęsi: kaipogi pargryžęs į kaimą, trobesius sudeginęs, o svję- 
tą iszmuszęs. a) \

1 Įsimetus Teutonų Vokiecziams į Žemaiczių pajūrius, ran
dame iszraszytą tų gadynių rasztūse, beje: metūse 1204, jog 
Rygos Vokiecziai reikalavę nū Letuviežų arba Letgalių 90 
talentų ugadų už tavorus, kuriūs Letuviežai arba Letgaliai 
pirm 20 metų buvę jiems nugriebę siuntamus į Mugapilę ar
ba didįjį Naugardą. 6)

I Paskesniai taippat randame įraszytą, jog Enrikas, kur- 
szo vyskupas krūpaudamas, kajl jo Kuržemiai neiszvarytu isz 
vyskupijos, sutaręs buk su Teutonų meldžionitnis Klaipėdoje 
pilę strunyti, dėl kurios įkūrimo buk pasiėmęs jiems kas me
tą po tūkstantį Letonų per 5 metus mokėti dėl paszelpimo tų 
meldžionių, kurie tūm paežiu laiku buvo Žemaicziams Paru
si us užėmę, a)

Taippat Vokiecziai, apraszydami didįjį Vilniaus gaisrą, 
nutikusį metūse 1399 Kovo mėnesyje, kuriame sudegęs ne
vien visas miestas, bet katedra, augsztoji ir žemoji pilė su di
džiojo kuningaikszczio rūmais, sako, tarp kitų brangių bran
gesnių daigtų didžiojo Lietuvos kuningaikszczio Vytauto su
degę ketures desziuitis tukstanczių ir trys szmotai sidabro ka
pų Lietuvos graižių. 6)

Žinoma yra, jog senovėje sidabro arba aukso svarą Teu
tonai vadino marka, Gudai grivina, o Lietuviai graižiu, nū 
žodžio graižyti arba pjaustyti: kaipogi Lietuviai nulietą ar 
nukaltą sidabro vienmulinę lazdelę, storą mažne per pirsztą, 
svarą sverianezią, įkapojo deszimti kirezių po lygumo neper- 
keisdami. Kožnas toksai kirtis vadinosi kapa, nū žodžio ka
poti: nes jog tokia lazdelė nepatogi buvo dėvėti, tad tą įka
potą lazdelę sugraižė į penkis graižinius, po dvi kapi turen- 
ežius; kožnas toksai szmotelis tos lazdelės, turįs saviep dvi 
kapi arba du kireziu, vadinosi graižiu; Lotyniszkas Šydus, 
tankiai ilgūju grasziu dėl iszskyrimo nū praszalieczių piningų, 
grasziais vadinamų, c) Lietuviai lykavo ir skaitė savo pi- 
------------------------ r

a) Schlozer Goscbichte V. Lit. Kur. u. Liet. e. 3(W.
b) Joh. Gotf. Arndt. Lief, chron. 1. T. b. &2.
a) Joh. Voigt Geech. Preus. 8. B. 1. k. b. 69.
b) Joh. Voigt GeBch. Preus, b. 2. k. b. 16H.
c) Met&ee 1496 Vilniaus vyskupas Vaitiekus, (kurdamas Vilniaus katedroje kursą, savo pamati

nėje liecyboje liepia Szipėnų valsczlonims tarp kitų duklių Kurstinlnkams d&tl ,,d e c e m b y c - 
1 o b gr o b Bor u m 1 a to r u m , in unuinquemque 
nu m era n do q u o s i p e i t r i b u t ar 1 i et c e n e i t a e
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Dingus irft tų kirezių, lazdelėje esanezių, ir taip sakė: tiek de- 
tfck tai ratų kapų Lietuvos graszių dėl atskiedimo 

nA aveosioa saalies piningų, kurių svaras buvo į mažesnius ir 
d ideavine Mmotefius isakapotas, nekaip Lietuvos, o rasi ir si
dabras fcetanpgrynas. Dar metAse 1526 lykavo arba rokavo 
tris szimtus kapų Lietuvos graszių į tris deszimtis grivinų, tai 
yra: deszimtį kapų Lietuvos graszių į vieną griviną. Taip- 
t* metAse 1524, du szimtu ir asztAnes kapas Lietuvos graszių 
lykavo arba rokavo į szimtą Vengrų raudonųjų, tai yra: dvi 
Kapi Lietuvos graszių su truputėliu į vieną Vengrų raudoną
jį. Kuningas Daukszas, Žemaiczių kanauninkas dar metAse 
1598, sakydamas pamokslą ant S. Mikalojaus, ta- 
tatus tos dienos, Evangelijoje randamus, vadina ilgaisiais 
granatais ir lygina vieną ilgąjį į griviną ir taip sako: „ilgasis 
arba grivina”. Kuningas Kojalius jezovitas metAse dar 1654 
Lietuvos kapą lygina į Teutonų musztinį. b). Tą kapą ^ngis 
kapojo į penkee deszimtis smulkixj szmotelių, kuriAs szmote- 
liną vadino skatikais nA to, jog jAs skaitė ne svėrė, kai p* kad 
•Vėrė graazius ir kapas; nes jog kasztavo darbas lig susmulki
nant, o rasi tAse skatikAse buvo prastesnis sidabras, todėl to
kių skatikų skaitė szeszeszdeszimtis į vieną kapą, 
tda kapos azmotelius sukalė po du, tris į vieną, 
•i dvilekiais, patreiniais etc.

Kartais 
nd ko vadino-

jis tur dvi kapi, yra 28 probos sidabro; abu galu truputį su- 
ploksztintu abiem pusėm, kurioje norint pusėje kartais pasi
tinka literos arba balsės arba žįmė to Jomylestos, kursai jį 
nuliedino, idant palcziaus (suktybės) sidabre nebutu; Isz- 
malevodinau dėl to vien, idant kožnas artojas, laidė ar griAv- 
kasis, radęs žemėje, galėtu numanyti ir iszmintingam savo 
žemės vyrui parodyti, kad jis galėtu iszreikszti, kurio amžiaus 
but esąs rastasis piningas; nesgi jx| vardai, noris visados vie
noki buvo, beje: graižis ir kapa, bet svarumas jų didei įvai
rus pagal to, kaip svaras sidabro buvo .dalyjamas į 8, 10 ar 12 
ir daugesniai dalių, kurias noris pirmaisiais vardais vadino, 
tacziaus nebturėjo pirmosios vertės pagal savo pirmojo vardo, 
kaipogi į paezią kapą jau metAse 1534 vieną kartą skaitė ar
ba lykavo deszimtį piningų, antrą kartą vėl į kapą lykavo 
keturioliką piningų pagal to, kaip svaras sidabro buvo pada? 
lytas į 8 ar 10 dalių; nesgi tas lykis arba skaitlius, kuriAmi 
lykavo į kapą deszimtį piningų, vadinosi šiaurėj u lykiu, o 
tas, kuriAmi lykavo į kapą keturioliką piningų, vadinosi pla- 
cziAju lykiu. ’ z.

Ilgainiu, kaip dabar regėjome, tą kapą dėl didesnio tai- 
kūmo prekyboje padalyjo į deszimtį piningų ar daugesniai, 
apvalių kaip szios dienos, kurie vėl turėjo tris, keturis, penkis 
ar szeszis saviep mažesnius piningelius, vadinamus skatikais 
nA žodžio skaityti dėlto, jog tus piningus reikėjo, kaip sa
kiau, skaityti, ne sverti, kaip senovėje kad darė: nA tokių^pi- 
ningų kėlėsi vardai dvylekių, patreinių ir taip toliaus, tai yra< 
turį po du, tris ar szeszis saviep mažesnius piningėlius: kaipo
gi Lietuviai Kalnėnai ir Žemaicziai lig sziai dienai smulkų 
piųingą vadina skatiku, ir taip sako „neturiu nė skatiko“, be
je:: nė visųmažojo piningėlio.

• Lietuviai taippat kalė ir aukso piningus arba raudonA^ 
sius; lig szeszioliktojo amžiaus nėra žinoma, kokie buvo Lie
tuvos raudoniejie, nes to amžiaus yra žinomi, ir taip metAse 
15^)0 kaltos Lietuvos raudonosis turėjo 10 r. Lietuviai kalė 
piningus savo ūkės lig metų 1597 ir nA to laiko, noris Lenkai 
savo piningus Lietuviams antmetė, vienok szie vis savotiszkai 
lykavo jAs į graižius ir kapas kaip sudAse taip ir gasAse.

Lietuvos piningus it spieriai gal pažinti nA jų žįmės: 
kaipogi ant visųmažiausiųjų piningėlių arba skatikėlių yra 
jotis, tai yra: kareivis szarvAtas, kalaviją iszkėlęs, zovadu 
(szAliais) per laukus ant žirgo belekiąs.

Kas nor aiszkesnei žinoti apie Lietuvių piningus paskes
nių amžių, tas tur skaityti Tadeuszo Czackio rasztus apie Lie
tuvių ir Lenkų įstatymus, asz ežia tiktai truputį tegalėjau pa- 
minavoti apie senovės Lietuviij, piningus, a) kuriAs sziądien 
paklausais nebgali antsiterauti.

a) Tad. Czacki o Litawak. i Pol. prawach T. 1. atr. III.

Dėl aiszkesnio supratimo, koksai tas buvo ilgasis graižis 
arba graasis, ežia dėl paveikslo vieną rastą ŽemaicziAse iszma- 
levodinau; kaipogi tas, kurį regi ežia skaitytojas iszmalevotą, 
•veria szios dienos keturis musztus arba penkis Gudų rublius, 
yra lietas ir įkapotas dvejose vietose, kurie kireziai rodo, jog 
b a b I”. Tbm« paeitame rozto kitoje vietoje sako: 8 e p te m aexagenaa (kapa*) g r o a - 
i o r a m i a t o r a m tn ą u o 1 i b e t a e x a g e na a e x a g i n t a g r o a a o a c o m p u - 
t B nd o”. Act Llth. Llb. Inacr. 116 fol. 79.

MmAm 14T7 Metuvoa dtdyaU kuningaikaztla Alekaandra, įkurdama* Pasvalyje bažnycziĄ savo 
Uecyboje gorina stropiai t&a, kurte neklausytu tokio jo parėdymo, tais žodi lala „a u b 

>bbb Dncatl saxaglnta syclorum pro Pallatlno vero T r o c e n a i 
laae axlstsati trlglnta aycli penae et pro plebano d e c e m aycll 
p • b a r a aa irramisslblliter aolver^darn m". Act. Llth. Llb. Inacr. 115. vql. 160.

b) Io0*owk 4 htotor Litu. T. ll.jpib.



įfi ■.

Lietuviszka apsaka,
Paraszė Adomas Mickevyczia,

Vertė Jonas Mrk.
(Tąsa).

Jokit laimingai, stovėdam's isztyko 
Tarė Rinvit's jūs akim's palydėjęs: 
Viskas kaip sapnas po nakcziai isznyko 
Dėkui tav boniut', kas butu tikėjęs, 
Kad pon's, ką rustu taip buvo iszrodęs, 
Atsimainytu, taip greitai atszirstu, 
O czion Gražinos vien's kit*s meilus žodis 
Nei saulė, veik ant dangaus pasirodys, 
Ūkaną miglų, mislis luistas skirsto,

• Nėr' isztiep dyvo — užmirszęs jaunystą 
meilės sen's tankiai paklysta.

Taip viėn's sav kalba ir galvą pakėlęs 
gą, pirmiaus žiburėlis 
jįjį, dabar tamsa dengia, 
rumąn, ant trepu užžengia,

Nūmonėj'

Žiuri į lan 
Apszvietė 
Vėl grįžta 
Ar kunįgaiksztis nelieps jį paszaukti? 
Laukė, stovėjo, nubodus^gi laukti, 
Pr'ėjo prie durių: ausia tirt' mėgina, 
O naktis ploną sunkiau vis inigdina. 
Kaip, taria, viskas stebėtinai klojas? 
Skubįtis liepė, kaip szitoj' adyno' 
Mus isz Nąupilės iszvesti ketino 
Vakar, dar miega. Komtur's pageidautų 
Vokieczių vadas pagelbon atjojęs 
Laukia, kad dėką, atsakymą gautu. ... 
Tą kunįgaįksztienė liepia iszvyti.
Kiek vakairykszczia kalba numanyti 
Davė, nors retą girdėjau tik žodį, 
Bet
Kad jijė siuntinius vakar iszvarė 
Nežinant vieszpacziui ; žingsnį padarė ; 
Drąsų, vienok szitą kartą bijausi, 
Ar ne per daug spėkoms savo jau tiki, 
Nės drąsus 
Mus pakor
Tai taręs mato ponios siųstą tarną — 
Kunįgaiksztienė pas savę jį szaukė. 
Skubinas veikiai į kairįjį sparną 
Rūmo, tennis jį tarnaitė patiko, 
Ten Gražina ir pati jojo laukė, 
O kad kalpėt', dėl svarbumo dalyko 
Kambaryj' 
„Liūdnos r

Ką vakar 
Gal su p ai 
Kęskim ir 
Paslapty j' 
Su siuntin

ėjau — viskas aiszkiai rodė

siekis, geidimas, nesykį 
oja plėga kūsmarkiau$ia.

> 
jildudu vienu tik liko,

n aujienosf', anoj'.tūj' pradėjo, 
Nors abejonei nereik' pasidūti, 

aimė suteikt' pavydėjo, 
jkiais ryto atidūti.
laukini, ant kiek tik galėsim, 
stengsimės viską laikyti, 
ais sutarimą daryti / /

Ant kito kart1, ant tolinus atidėsim, 
Kad Lietavor's staiga nepažadėtu / 
Jiems — ko paežiam paakinus gailaut' reikėtų.
Tu nebijo!^, tai ką manom' daryti, 
Vieszpaczio miėriams didei neužvodys: 
Jei tiktai noras, jei reikal's parodys, 
Vėl gal' isz naujo viską atmainyti,, 
Sziądien į Lidą da eiti žadėjo, 
Jus vest ketino, bet kaip tam tikėti? — 
Tik ką pargrįžti isz taip tolospėjo, 
Tik ką spėj' szarvus ir ginklą padėti, 
Norint dvasia kilt' augsztyn kaskart geistu — 
Kūną pailsusį spėkos apleistu.“
Poniut', jau visos nodiejos pražuvo: 
Kada kareiviai suėj' suVadyti, 
Kviesti Kryžiokai pagelbon pribuvo, 
Norom's nenorom's negal' jų trukdyti. 
Tai mąstis mano, bet jo reik' klausyti, 
Kaip apie tai kunįgaiksztis kalbėjo?“ 
Gražina taikėsi jam atsakyti, 
Kaip sztai priesz langą lauke sudundėjo 
Patkavos žirgo, į vidų įėjo 
Gerinus iszgasdįtas, praneszdam's žinią, 
Jogiai sargai, kurie leisti dabojo 
Kelią lidinį, slapczia dažinojo, 
Kad Vokiecziai mus užpulti ketiĄ, 
Kad jųjų yadas su broliais, sulaukę, 
Siuntinius savo, isz girios jau traukia, 
Paskui jū^ knechtai su abazu sekė, 
O da priesz dieną, kaip pat's sargai sakė 
Ir kaip Kryžiokų vergai iszpažino, 
Miestą aplenkę imt' pilį ketino,
Taigi Rin vitas tūjaus kūgreieziausiai 
Vieszpatį keldam's rodos tegul klausia, 
Ar nūg jų gintiesi murūse liksim1, 
Ar drąsiai prieszą ant lauko patiksim'? 
Sargas, ką susekė jūsius, pirmiausiai 
Jūdūsius, sako, užpulti vertėtu;
Kol knechtai jiems su pagelba prispėtu, 
Girioj' isz szono slapta priselinę
Raitiemsiems Broliams kakta$ sudaužysi m', 
O paskui žirgais pėseziūsius sumynę, 
Veislę'gyvaezių suvis isznaikysim.
Npasakytai didei žinia szita 
Užgku Gražiną, užgau ir Rinvitą.
/ j '

„Kur siuntiniai“, ji paklaus' ir matyti 
/ Atšakos laukt' nor‘, bet Germus tylėdama

Stov' tik ir baugiai į jąją žiurėdam's, 
Geidžia isiz veido mislis iszskaityti.
„Ką girdžiu“, sako, ,,kur siuntiniai klausi 
Vokieczių dingo?. . teikeis atsimįti, 
Kaip vardan pono pati kūgreieziausiai

(Tolinus bus.)



Apgarsinimas.
Godotinas Redaktoriau:

Praazau patalpinti į „Vienybę“ 
apie mano kruvinas aszaras, į>er ku
rias mv nė atsilsio negaunu, pasidė
ta vo j an t savo geriems susiedama 
pp. J. P-ui ir K ai, pas kurifis ma
no moteriszkė labai tankiai atsilan
kydavo. Gyvenau porą metų su 
tavo pacziute didžiausiame sutikime 
ir meilė1? — Vieną kartą, parėju 
man isz darbo, kalba mano duszelė, 
kad sakę jai Pan ai ir Kan ai, „kam 
tav su jiim gyventi ir svetimus vai
kus augįti; pamesk kvaile jį“. Taip 
pasakodama man tada mano pacziu- 
tė j&kėsi isz. tų žmonių pagundymo.

• Ji mano antra pati buvo, bet Die
vui dėkui dunutės iki valiai turėjo
me ir pinigėlių, o asz ją mylėjau, 
kaip savo duszią. Vieną dieną isz 
tyto treczią adyną iszrengė jį manę 
j darbą, iszbucziavau jos rankeles po 
kelis kartus, bet, kad pargrįžau isz 
darl>o, Dievo maloningas, pustas 
ruimas, o mano szirdelės nei po sziai 
dienai negirdėti! ■— Tėvynainiai 
brangus! jei kas žinot, kur jijė apsi- 
verczia, praneszkite man, o asz na- 
gradįsiu $25 tam, kas d&s žinią apie 
joe gyvenimo vietą. Ji yra viduti
nio ūgio, tamsiai rusvų plaukų, tarp 
nosies ir akių kairiam kamputij* tu
ri apgamuką, pavožnam stone mo
teriukė, paeina isz Suvalkų rėd., 
Naumiesczio pav., kaimo Szvapių, 
vardu Ona Janikaicziutė. — Jeigu 
tik sugrįžtų, kad ir nieko neturėtų, 
asz jai dovanoju viską ir vėl pri
glausiu, nės asz be jos negaliu gy
venti ir vietos sav nerandu isz neri
masties ir gailesczio. Mano adresas: 
Antanas Staniaviczia 901 Conalt 
str. Baltimore Md.

------- —» — ----------

Balius! Balius!
tirt kelia sn. Petro ir Ponio draws- 
Hazletone

d. 17 Gegužio ant Maennerchor- 
prasidės ant 7 ad. vakare. 
Grajys lietuviszka orkestrą isz 
Shenandoali‘o. Užpraszome 
visus tautieczius ir tautietes 
isz Hazleton‘o ir apielinkių.

Pajieszkojimai
Pajieszkau savo draugo Antano 

Ramanaucko, paeinanezio isz Suval
kų gub., Kalvarijos pav. Kirsnos 
grnino isz dvaro Seiminiszkų Ant
ras metas kaip isz Londono iszva- 
žiau į Pittsburgh^ ir nėra jokios ži
nios nū jo. Mano adresass: W. 
Walentukonis John str. Polhard N 6 
Lowell, Mass. (21)

Laikykit vagi!
Pajieszkau Adomo Kaminsko, ku

ris pabėgo isz Pricevillės, nuneszęs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu
tinio ūgio, rusvų plaukų, didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad nežiūri. Kas 
jį pristatys pas manę, gaus $10 na- 
grados ir kasztus'kelionės.

N^tno adresas: Jonas Abraitis

Apgarsinimai

gauti puikų paveikslą Lietuvos ka
raliaus Gedimino, kaip priesz jį mas
kolius pūla ant kelių, 
manę prisiųsdami 30 
daugelį tų paveikslų, 
20 c. Mano adresas: 
Johvr Macliulitis
nal str. Chicago III.

(20)

raszykite pas 
c; Kas imtų 
tai leidžiu po

5(>S S. Ga-

Australian Red Weed
(Australijos raudonoji žolė) yra ge
riausiu vaistu pavasaryje dėl per- 
czystyjimo kraujo. Nenaudok kitų 
vaistų apart jos.

Kiekvienas privalo vartoti Austra- 
li jos Red Weed geriausią pavasario 
vaistą dėl kraujo perezystijimo, o ne 
kokį kitą.

Ta žolė kugeriausiai perczystys 
jus kraują, nevartokite kitų vaistų 
apart jos.

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

1.25c.

Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija seno Įstatymo ,, ,, ,, ’
Gyvenimas Marijos 
Menuo Szwenczlanslos Marijos Panos 
Sopulej Motynne Dlewo ,, ,,
Kvangelljos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos

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

Gyvenimas szv. Benedikto kabro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Filiotea arba kelias j maldingų gyvenimų 
Pokllls Szventųjų „ „ „
Iszguldlmas metiniu szwenczlp 

labai naudinga knlngelė
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas?
Nekaltybė „
Vartai dangans
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo
Raktas | dangų „
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumenljų nuspakaj|ti 
Vadovas | dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ 
Lietuvlszkos m Iszlos „ 
Žine apie gydymų Ilgų kūno ir

duszlos, apie Liuterį ir Kalwina

Tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džlakenystės kuningns 1870 m. „
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos
II o

25 et.
20 et. .

|l,00 et 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

10c. 
5Oc. 
20c. 
30c. 
20c. 
35c. 
20c* 
5c. 

20c. 
50c 
50c
5c. 

10c.

1.00c.

10c.

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

4.00c.

25c.

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

10c.
10c.
40c.

Žlponas bei žiponė 
Žirgas ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,■ 
„Auszra" keturių metų puiki&se apdar&se 

po $1.25 knlnga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis ,, „
Vitoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas'• „ „
Tėvyniszkos glosnia „ ,, ,, ,,
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitybai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

Isz lietuvių gyvenimo
- Pajudįklme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės ,,Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ ,, „
Pasakų knlnga „ „

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
knnjgo Mlkolo Miežinio

•XX.

20c.

25c. 
30c. 
15c. 
25c

50c
30c
15c*
25c‘*

Geriausia užeiga dėl lietu- 
vių pa« Kaži Sabina, kur 
gali netik atsigerti skanių gė
rynių, bet ir broliszkų rodą. 
Gyvena jis ant Carwon 
lily po TV 1500

PittsburglTe S. S. Pa.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgosy

Aukso Altorius, arba Bzaltlnls dangiszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 8 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas Ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos,
Gyvenimas Vieszpatiea Jėzaus Kristaus, 75c.

$2.25 ir 2.75c. 
m ,, $2.00- 
1.50c. k 2.00c.

„ 75c.

Abėcėla ,, ,’.
Klenientoriufl lietuvlszkas ,, 
Knlnga dėl Iszslmoklnlmo rokundų 

Knlnga dėl iszsimoklnimo vlsasvietinėe kalbos 15c.
Apie buwlmu Dlewo „ 
Grieszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trust} 
Talmudas ir musų žydai 
Bz.kala su kalba ,,
Prieszauszrls ,,
Kaip (gyti pln(gus Ir turtų 
Girtybė ,,
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

10c.
15c.
5c.

10c.
25Č.
20c.
25c.
10c.

L0CN0S SPAUSTUVĖS
Istorija Katalikų Bažnyczios, 
Europos Istorija su žlamlapials

i> 1,00-
„ 50 et.

Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 
Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 

Ponas Bartkus, paraszė kun, A. Burba, 
Dievaitis,.apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,>• „
Aukso Verszls, labai puiki drama . „ 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir.piktų augynlmų wajku „ „ $1,00.
Illstorlje gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 

tykimaj „ ,, ,, ,, „ 10 et.
Illstorlje apie gražų Magelona, duktery kara

laite Isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Illstorlje Isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj „ ,, ,, ,, 30 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskls ,, ,, 80 et./
Juozapas Konluszewskls arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaus , M>ct. 
Konstytucyje del darbininku „ /10 et.
Namelis pustelniko paraižytas de|/pujklu

Lletuwnlku ,, „ „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko

ponawojlmo Nerono ,, 
Pujkus apraszymaj tikru atsy 

wajnos 1863 metu „ /
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

oabdarytas „ / „
Pujkus apraszymas apie Lietuvę „ 
Rlnalda Rinaldlnas/ „ „ . „ $1,50 et.
Henowes apraszynėas apie Duktery Pilypo

Karejwlo „ 60 et.
Sumyszymas, arba bajine tūry dydeles akis

Tykra teJSybe Isz Buwalku gubernijos 15 et. 
Bzwiesa Dlewo „ ,,
Titkuų Persų Karalius, „ 
Užsyėtanawik ant to geraj 
Wltasir Korynna hlstorije ___ ~.

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

les
H

SO et. 
CZ6BU 
40 Ct.
•1,00 

$1,25. 
$l,o0.

• I 
187.

„ 65 et.
„ 25 et.
„ 50 et.

lajko perse-

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. dkasztuja tloo.

Uždėjęs kromą Pitts tone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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

Nevienas laiszkas (atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieozių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 

li8u The Crandall Machine Co.,

Groton’c, N. Y„ U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jainą” masziną geriausio fasono, ku-

mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų mitszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,




