
Plymtlli Pa. 31. Sjaimio.
Netoli jau „Susivienyjimo“ 

Seimas, todėl privalo kiekvie
nas, misi i j antis ant jo imti da
ly vumą ir padūti tulus įneszi- 
inus, užmanymus arba sznek- 
tas laikyti, gerai ir stropiai 
visą apmąstyti, apsvarstyti, 
žodžiu, tvirtai pasirūszti, idant 
mislys, nūmonė ir pažvalgia 
link „Susivienyjįmo butų jam 
paežiam gerai suprantami ir 
kitiems jūs galėtų sukriai, 
aiszkiai ir permanytinai isz- 
reikszti. Visados yra geriau 
sulaiko, palengva prie kokio 
norins veikalo p įsirengtu

Dėl „Susivienyjimo“ sąna
rių jau yra ženklai gatavi.

Auksinis kaszthja 175 cen
tai, o sidabrinis 75 c. be pris
tatymo. Taigi draugystės 
prigulinezios prie „Susiv.“, 
ar pavieniai gali gauti ant szio 
adreso: J. Pauksztis 224 and 
226 E. Main str., Plymouth 
Luzer. Co. Pa. Žinoma, kas 
nori gauti —, tas turi atsiųsti 
pinįgus J. Paukszcziui arba 
prisiimti ant paežtos užmokėti.

Padarytų ženklų yra tiktai 
200; jeigu bus reikalinga dau- 
giaus, tai bus galima veik pa
daryti. — Ženklai yra dailiai 
padaryti ir su symboliszkomis 
žymėmis, beje: ant 
ženklo yra kryželis 
tis, jog tas, kurte jį 
yra krikszczionjs. 
ženklo patalpintas 
vaikas bei vytis, įenklas musų 
tautos. Apaczioie yra trys 
literos.— S. L. 
reiszkia

virszaus 
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reiszkia — Sijisivienyjimas 
Lietuvių Amerikoje.

Jūdas žirgas, judi joj an ežio 
drabužiai ir raudonas dažas 
aplink jūs reiszkia musų žė- 
lavą už smarkiai žudomą ne
prietelių tėvynę Lietuvą ir 
kariavimį bei pasirengimą 
pralieti savo kraują už jos isz- 
gelbėjimą, liūsybę.

Iszėjo isz spaustuvės p. J. 
Paukszczio szios naujos knį- 

gos: „Lietuviszkos dainos“ isz 
visur surinktos; didelė knįga, 
turinti savyje 496 puslapius; 
kasztūja Amerikoje su pri
siuntimu $200. Toje knįgo- 
je yra keletas szimtų puikiau
sių ir į vairiausių dainų, kaip 
prastų žmonių sudėtų taip ir 
dainių paraszytų. Ji yra di- 
dei naudinga ir reikalinga ne
tik dainuszkinįkams, bet my
lėtojams poezijos ir isztyrinė- 
tojams lietuviszkos kalbos.

„Eglė“ žalczių Karalienė. 
Puikus dramatas penkiūse 
apsireiszkimūse, paraszytas 
isz mitologiszko senovės lie
tuvių padavimo ir „Iszgriovi- 
mas“ Kauno pilies 1362 m. 
taipgi didei interesnas dra
matas keturiūse apsireiszki
mūse, paraszytas isz Lietuvos 
dėjų Aleksandro Gužuczio. 
Abu kasztūja. su prisiuntimu 
25 c.

Lygia dalia tapo partrauk
tos isz užmarės szios knįgos: 
,,Pekla“ arba amžinas praga
ras, didele knįga, 479 pusla
piai, kasztūja su prisiuntimu 
$100.

Taipogi geroka knįgėlė — 
„Arielka“ yra nūdai; su ilius
tracijomis, 230 pusi., kasztū
ja su prie. 40 c.

Wo Sosinmo Lie
tam Kataliku Amerikoje 

8-tas Seimas.
Kaip jau buvo garsinama 

orasidės 25 dieną szio mėne
sio. Delegatai turi suvažiūti 
ant vakaro į Pittston‘ą, Pa. 
24 dieną szio mėnesio. Ant 
74 bus laikomos sznektos. Ant 
rytojaus t. y. 25 dieną lietu

kilmingai laikomos szv. Mi
szios ant 10 valandos, ant ku
rių turi susirinkti visi delega
tai. Ant szv. Miežių per vie
tinio kunįgo rūpestį bus ir 
Scranton‘o Jo Mylista vysku
pas W. 0‘Harra. Po pietų 
apie antrą valandą prasidės
seimas, prie kurie atidarymo ir smilezių 40,000 didelių ke-

Isz Lietuvos.
Palangos ir Liepoj aus tarpe 

yra didelis pajūryje miszkas 
labjausiai puszims apaugęs, 
kurį latviai Rucavos meszs 
(Rucavos miszku) vadina. 
Ans nū pietų į sziaurius turi 
ilgio 8 mylės pajūriais,.o pla
tumo sziaurės pusėje 4, į pietų 
pusėje dvi myli. Isz viso yra 
24 ketvirtainios mylios. Czia 
užsilaiko dar nemažai rietu 
žvėrių, beje: briedžių, stirnų, 
elnių ir kitų. Jeigut vilkai 
atsiranda, tai tūjaus ant jų 
ablavą padarę, iszmusza, idant 
minėtų žvėrių nedraskytų.

Į Prūsų parubežį, dėl rybos 
(rubežiaus) sargybas pastip
rino — maskoliai kazokus at
siuntė, o prusai isz savo pusės 
artileriją iszstatė. Po manev
rų daugybę savo kareivių pru
sai savo Lietuvoje paliko.

— Liepoje žmonės žyvata- 
vimais serga, ir daugybė jų 
iszmirė, bet tai ne cholera, 
tiktai kraujaligė. — Czia dau
gel katalikų darbinįkų atsta 
tė nū darbo, nės po ciecoriaus 
aplankymu randas savo kasz- 
tu su burliokais darbus varys. 
Dėl ūsto yra czia isz ci men to

ir bus vyskupas ir angliszkai 
prasznekės į susirinkusius de
legatus. Po seimui tai yra 
26 dieną vakare 7 valandą 
ant salės „Armory Hali“ bus 
visų lietuvių susirinkimas, ant 
kurio gal bus laikomos taipgi 
lietuviszkossznektoskaip „Su
sivienyjimo“ taip ir lietuvystės 
rei kai tise; po kam vietiniai 
lietuviai ir svecziai laikys dai
lų pasilinksminimą. Pribu
kite tada visi lietuviai kaip 
vyriszki taip moteriszkos. '

Delegatai, atvažiavę į Pitt
ston^, Pa. galite apsilankyti 
pas p. Motiejų Klimą 155 
North Main str., kurs kožnam 
parodys vietą dėl apsistojimo 
hnt tų poros dienų.

Kimias A. Burba 
Susivienyjimo prezidentas.

turkampių brusų pridaryta, 
bet daugiaus nebedirbs.

Isz Palangos juros plauki* 
kų (maudinįkų) daugumas jau 
iszvažiavo, o kurie paliko, tie 
plaukysią iki 22 Rugsėjo; pas
tarųjų tarpe ir musų vykupas 
Meczislovas Paliulionis.

Daugumas svieto dejūja, 
kad vasaroj as ant lauko sudy* 
go, taip Latvijoje, kaip it 
Lietuvoje. — Laikraszcziat 
raszo, kad tas pats atsitinka ir 
kitūse artimesniūse krasztūse.

— %ydai ne tiktai Lietu
voje, bet ir Lenkijoje masko- 
liszką kultūrą savina, o per 
tat smarkiai priesz musų kul- 
turiszkus reikalus stoja —kur 
koks puikesnis žydas, tūjaus 
savo namūse maskoliszką kab 
bą įveda. Galima matyti, 
kaip jaunoji žydų karta nors 
iszkrai pydami maskoliszkal 
kalba. Ant to yra viena ro
dą, idant nū jų nieko nepirk
ti, o tada jie taip kalbės, kaip 
mes norėsime.

11 ir 12 Rugsėjo buvo Lie
poje ir Jelgavoje latvių tau
tinė szventė, bet žmonių suėji
mas buvo daug mažesnis, kaip 
pernai.

Žmonių tarpe baisus vaito
jimas. Negirdėtis apie sma
gumus, tancius, dainavimus. 
Žmonės vaikszczioja lyg mus- 
merių privalgę, nės ir ekono- 
miszką ir politiszką prispau
dimą kenezia. Mažne visi 
gaspadoriai skolų tur be galo, 
o pardūti savo prekėje nieko 
negali: Maskoliai visur da
boja kaip žmonės kalba ir ką 
kalba; maskoliai ant musų 
sprando atsisėdę yra rodos ir 
smagus ir linksmi, nės beveik 
visodos girti. Mus taip bai
sus vargai spaudžia, kad kiti 
neva jau kalba, kad reikią 
maskolių norui pasidūti, tai 
yra jų kalbą ir tikėjimą pri- , 
imti (žinoma taip kalba kos
mopolitai bedieviai); kiti mel
džiasi ir Dievo valei atsidūda; 
kiti politiszkų atmainų laukia ’ 
ir kožną dieną isz užrubežio 
atvažiavusių klausinėja atf
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kaip tiktahpraneszė apie kant 
rabandą, tftjaus asesorius lie
pė uriadnįkui vežimą kratyti. 
Uriadnįkas knįgas matyda
mas, sziaudus po vežimą pa
kratęs, pasakė, kad vežime 
nieko nėra. O asesoriui to ir 
reikėjo, kuris liepė kontra- 
bantnįkui važiftti sav sveikam. 
Taigi sziokiu budu maskoliai 
užgėdina iszdavėją lietuvį, ku
rį melagiu padarė ir .nurodė, 
kad jie lietuviszkų knįgų ne
persekioja ir persekioti ne no
ri. Yra tai tikras atsitikimas, 
kurio vietomis ir vardais kai- 
szyti negalima, nės tie geri 
vyrai į maskolių nagus pa
kliūtų.

Dabar Lietuvoje po masko
liumi didelis skaitlius prenu- 
merotorių dėl liet, laikraszczių 
pribuda ir, į kokią nors apy
gardą siųsdami slapta tfts da
lykus, raszo ant k u vertų pre
numeratorių paslaptinius var
dus: Vilkui, Szuniui, Avei ir 
t. t. Tie paskirti vardai apy
gardoje yra žinomi ir jiems 
laikraszcziai yra atidftdami. 
Jeigut maskoliai ant kelio tfts 
pakus nutvertų, nežinotų kam 
priguli, o žinoma nieks prie 
jų neatsiszauktų.

— Kaip gudriai ir atsargiai 
kontrabantnįkai moka pasi
taisyti, gali matyti isz to pa
veikslo:

Neseniai isz Palangos dide
lis transportas liet, knįgų ir 
arbatos, į Žemaiczius nuėjo. 
Kontrabantnįkai turi tavorą 
per dvi maskolių linijas per- 
neszti, o paskui ant vežimų 
deda ir naktį veža. Idant 
anų maskoliai nenutvertų, jie 
du ant vežimo susėda, viens 
atbulas, kits prieszais ir viens 
joja užpakalyje, o kits prie
szais. Jeigut naktį pasijustų 
pasivijant, ar prieszais jojįąnt, 
tai įbrieždami serczikus Vidur
naktyje * dftda- ženklus, o tie 
tada su vežimu į miszką mų- 
ka (greitai į važiūja).

Ant rubežiaus daugel mas
kolių papirkti galima, kurie 
sako, kad gerai jiems ant ba

vokiecziai mus iszgelbėti ne
ateina. Kiti kur protingesni 
vėl gerai žino, kad vokietis už 
maskolių maž ką geresnis yra 
ir sako, kad tai vis tiek ar 
po vienu ar po kitu būti, kad 
tai yra viens velnias. Kiti 
rok ft j a, kad po karės, isz 
Lenkijos ir Lietuvos pasida
rys tik viena atskiri vieszpa- 
tystė, nės viena Lietuva per 
maža esti.

Pas mus mažne visi ured- 
nįkai yra maskoliai, o masko
lių tarpe socijalizmas yra pra
siplatinęs. Tie norėdami da- 
barnykszczią valdžią nuversti, 
ir, už laisvę stovėdami, ant 
lietuviszko kilimo per pirsztus 
žiuri. Kad iszdavėjų savo 
tarpe neturėtume, eitų mums 
labai gerai. Dabar žemesni 
policijantai desėtnįkai ir sot- 
nįkai yra isz musų žmonių, ku
rie norėdami savo darbsztumą 
dėl caro parodyti, (taip daro 
žinoma girtftkliai ir misvaig- 
galviai) iszdftda ir apskundžia 
savo brolius maskoliszkiems 
urednįkams. Toki judosziai 
sznipukai yra kūbjauriausi ir 
paojingiausi, nės jie, kaipo 
musų kalbos žmonės ir musų 
tarpe besitrindami, žino visus 
musų darbus ir takus, apie 
knįgų buvimą ir kantraban- 
tus. Be to yra dar gana daug 
visokių paleistuvių, kurie tau
tos ir tikėjimo reikalą už deg
tinės czierką pardftda. Ne
kartą patys maskoliai jftkiasi, 
kad jie nieko butų pas mumis 
neradę, kad ne musų iszdavė
jai.

Neseniai per vieną miestelį 
> P. kantrabatnįkas knįgas ve

žė, o iszdevėjas lietuvis apie 
tai praneszė policijai. Tame 
miestelyje iri asesorius ir 
uriadnįkas valnadumcziais bu
vo, todėl tiktai vagysczių ir 
razbajų daboja, o ne knįgų; 
kurios žmogų gali sziek tiek 
apszviesti. Žinoma, jeigut 
policijai apie ką pranesza, 
anoji turi iszpildyti, nės ki
taip n ft savo augsztesnės val
diios butų užgėdinta. Taigi,

)o su lietuviszkomis knįgomis 
suimti ir į miravo sūdą ap- 
kušti. Taigi teisdarią vie

nam nusprendė 10, o kitam 12 
dienų kalinyje atsėdėti. Tie 
vyrai tftm kvaili buvo, kad 
ant knįgų savo paraszus pa
dėjo, o per tai negalėjo nft jų 
iszsi ginti.

— Žeimuse, Kauno paviete, 
katalikų bažnyczia sudegė. 
Ant tos vietos dėl miszių at- 
laikimo žmonės medinę szopą, 
prastą koplytėlę, pastatė. Vis 
tai be maskolių žinios padarė. 
Maskoliai dabar kunįgą tos 
parapijos iszsiuntė, szopą su
ardė, o žmones tfts, kurie bu- 
davojo tą szopą, ant 7 mėne
sių į kalėjimą pasodino ir 
naują bažnyczią statyti už
draudę. Aname kraszte yra 
daug burliokų todėl masko
liai džiaugiasi, kad jau kartą 
bažnyczia sudegė. Begis kad 
ten cerkvę statys, o bažnyczios 
žemę popui atidfts.

Vilniaus general-guberna- 
torius p. Orževskis, sudegu
sių bažnyczių, kurių jau dau
gel yra, atbudavoti nedalei- 
džia. —- Kalba, kad nft kunį- 
gų visą žemė bus atimta ir 
burliokams iszdalinta, oku- 
nįgams algas mokės.

Maskoliai už musų pinįgus 
cerkves stato ir popams moka. 
Sztai nft ukinįkų katalikų 
ant to reikalo ima po 1 ka
peiką nft desentino, o nft ba
jorų po 3 kap.

Gal ne kožnas tą pasergėjo, 
kad Baltoji jura didelius 
szmotus durpių (velėnų) ant 
kranto iszmeta. Jas galima 
matyti arti Liepojes ant kran
to didelius lyg jftdus akme
nis, kartais daugiau, kaip vie
no ketvirtainio sieksnio didu
mo. Latviai anas „žemėmis“ 
vądina ir nežino, kad iszdžio- 
vinę galėtų anas deginti, nės 
malkos ten labai brangios. 
Galima isz to suprasti, kad 
ant juros dtigno velėnos (dur
pės) atsiraftda.

Latvės yra labai darbszczios 
motėnszkės, nės ir isz turgaus

tų puspadžių pinįgų gauti, nės 
mažas algas ima. Bet tankiai 
atsitinka, kad jie prigauna, 
nės pinįgus paėmę, ant signa
lo iszszauna ir tftmi daugybę 
maskolių suszaukia, kurie 
žmones su kontrabantais pa
ima. Už tat ir musų kantra- 
bantnįkai iszkytrėjo, nės, jei
gut maskolius pinįgus ima, 
jie nft jo karabiną (strielbą) 
paima (?red.), idant ant to 
karto neiszszautų.

Szįmet baisiai mažai szieno 
yra. Už birką moka po pen
kis rublius ir dauginus ir tai 
už prastą szieną. Kitur net 
8 rublius moka. Klaipėdoje 
diktas szieno vežimas 100 
markių mokamas. — Kitur 
žalius bulvių laiszkus nupjo
vė, idant szieną užvadfttų.

Bulves jau pradėjo kasti; 
kurios yrą sveikos ir gražios. 
Per didelius lietus matytis 
daugel pajftdusio vasorojaus, 
vienok daug dar yra žaliftjan- 
ežio, nenupjauto. — Linus 
taipojau pradeda rauti.

Lietuvių ir latvių pajūriais, 
kur yra didelė smiltynų dau
gybė, mėszlai žemei ne naudą, 
bet blėdį pabaro, nės žemę per 
kaitras iszdegina. Czia žmo
nės kitaip daro, nės ne mėsz- 
lą ant žemės kranto, bet nft 
pajūrio kerpes. Marių ker
pes netiktai žemę treszdina, 
bet ir drėgnumą smileziams 
pridftda. i Datyriau, kad po 
daugel vietų pajūriais po mies
telius mėszlas už niekus var
tojamas yra. Sztai isz Palan
gos nieks mėszlo ir už mažus 
pinįgus neima; kurie tiktai 
dėl tolesniu' nft pajurio.... mo• 
lynių ir žvirynių , gruntų yra 
naudingi.

Pagal Baltą jurą, kur yra 
daug balų ir ežerų auga dau
gel lendrių; taipi, gali tame 
kraszte matyti stogus; .anomis 
uždengtus. Vienur isz vienų 
lendrių, o kituįr, kur jų ne- 
priteko, eilė lendrių, eilė 
sziaudų.

— Darbenuse, Telszių pa-- 
viete, du žmonės uriadnįko ta-
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grįždamos dykos szale vyrų 
vežime nesėdi panczekas be 
nerdamos.

Kauno gimnazija po mask, 
laikraszczius garsina, kad szį- 
met gimnažijojė yra szios va- 

^kantnos stipendijos: I] 
Pilsudzkio funduszo 8 stipen
dijos. II] Radvilaviczios fun
duszo 1 — III]. Nemerauskio 
fitnduszo 2 — IV]. Tovians- 
kio - Požerskio 1. — V] Ba 
ziliauskio 1 ir VI]. Volodzkos 
1 stipendija. Pilsudzkio, Ra
dvilaviczios, Tovįanskio ir Ne- 
merauskio stipendijos paskir
tos yra dėl jų giminių. Apie 
tūs dalykus galima sužinoti 

' Kauno gimnazijoje. Taigi 
isz to galite matyti, kad nors 
yra ant mokslų funduszai, bet 
isz jų per iszkalos prispaudi
mą prie maskolystės ir pra

anūs namieje, o leis į augsz- 
tesnias kliasas egzaminus isz- 
dilti. Sziokiu budu galime 
tikėtis, kad žemesnios kliasos 
bus tuszczios isz pusės katali
kų. Jau dabar jaunumenės 
daugybė užrubežyje: 
voje ir Poznaniuje 
kiną.

tydama be jokio reikalo du 
savo klierikus A. Miluką ir 
J. Sutkaitį už lietuvystę, be 
jokios jų įpatingesnės kaltės, 
vien tik „dla przykladu“. 
Perpesztėjo tada lietuviams 
szirdį, papykėje truputį ir vėl

— Seinai. 
ivius,

K rako
besimo-1atsileido, mislydami, kad pati 

seminarijos valdžia graudina
si, taip blogai pasielgus. Tūm 
tarpu praslinkus ne ką vir- 

Isz visur į mus, szaus per pusantrų metų, at- 
pradeda szaudyti. [sinaujinus tokia pati, tik da

44.

liet
Dabar neseniai Seinų dvasisz- (bjauresnė istorija, aiszkiai pa-
1 • • • • 1 . I • • «kos
“Pg
prie:
po kelis syk paminėjau, mas- 
koli
krat
rasz

seminarijos vyriausybė 
raino atvirą krucijatą

Įrodo, kad Seinų seminarija 
sistematiszkai persekioja lie
tuvystę, o su jaja ir lietuvius. 
Atstatyti isz seminarijos klie
riką, iszbuvusį ten paveiksi in
gai penkis metus tik už tai, 
kad pas jo tėvus maskoliai 
darė kratą! kūtn tai galima 
iszteisy ti ? Kokią priežastį 
atstatymo parodys seminarija? 
Gal sakys, kad už mokslą?

kaltino] maskolių valdžios 
persekiojimūse musų, visai 
nepritiktų ,,Kristaus moksli- 
nįczios“ mokytojams. Ant- 
galo persekiodami lietuvius ir 
varu jūs į lenkus versdhmi, 
lenkai visai neprisigerįs mas
koliams, tik atžagariai, da 
labjaus įsikuldįs: maskoliams 
tik lenkiszkas ,,klausymas“ 
yra daug baisesniu už lietu- 
viszką. Besigerydama mas
koliams, Seinų seminarija la
bai greitai gali pražūti. Jau 
pernykszczio ,,Varpo“ ,,Tėvy
nės varpūsea yra a isz k i ai pa
rodyta, kad Seinų seminarijai 
grūmoja paojus isz lenkiszkos,

ai Stebuliszkėse padarė 
ą, jieszkodami lietuviszkų 
tų pas ukinįką Matulaitį, 

kurio sūnūs Vaclavas buvo 
klieriku Seinų seminarijos. 
Kaip tik Seinai dagirdo, kad 

negali, o per tai funduszai dy- iStebuliszkėse pas Vadavo tė 
kai stovi ir iszkalos valdžia tu- pus padarė kratą, tūjaus, at-1 Bet kas atstato už mokslą per 
ri anūs iszjieszkinėti, o pas- statė isz ten Vaclavą, kaipo vakacijas ir tai po penkių nie
kui maskoliams jsavės. Žino- ėsantj, kaip jie sako ,,litvona- |tų, kada tiek pinįgų ir darbo 
mas daigtas, kaip maskolių mų“ veislės, vien tik 
mokįtojai (ucziteliai) prie przykladu“ [dėl paveizdos], |gimą negali būti kalbos, 
musų nelaimės ne tiktai su | kad nugązdįti lietuvius. Ne

tik kaipo
. j- į,.,

Seinai, atsargiaus su perse
kiojimu lietuvių!

Ne viens žmogus su

))dla|padėta? Apie jokį prasižen- 
nės 

jo pati seminarija neiszrado. 
maskolybe, bet ir su įszdavė- Į pasikakįdami dar tūm, iszda- (Seminarija parodo tik tą pra- 
jystėmis valdžiai prisidėjo. ’ 
Taigi dabar nekurie isz jų ną klieriką 
pasenę ir apjakę elgėtauja atstatys isz seminarijos, jei tik Iminarija esanti „szkola 
(žebravoja), o Kauno mask, iszgirs po vakacijų prakalbant tusowa“ [mokslinu'czia Kris- 
gazietos redaktorius raszo, nors vieną žodį lietuviszkai. taus], kur neturi būti jokių 
kad jie savo amžių ir sveikatą Apart viso to beveik atstatė tautų, jokio skirtumo. Jai 
dėl lietuvių apszvietimo ir ge- p1’ kitą klieriką,—lietu vį, jau taip yra, tai dėlko tos „Kris- 
ro padėję, (?) todėl reikią pen visai nežinia už ką, jeib taus mokslinyczios“ mokįtojai 
idant lietuviai anūs maskol- tik už tai, ką isz lietuviszkų yra tikrais, kūteisingiausiais t t • • • > • ‘ * i'tl * 1 • 1 I - - _ __ . _palaikius karszinti apsiimtų.

-r- 11 Rugsėjo pirmą ezaluą 
angst i ant žemės pabalusią ga
vau matyti. Ant medžių la 
pai pradėjo gelsti, bet dar ne 
krinta. 1

Dabar Lenkijoje dėl jaunū- 
menės sumaskolinimo 
maskolių užmanyta, idant įtai
syti randavas kvatieras prie 
gimnazijų, kuridse kitaip kaip 
maskoįiszkai vaikai nekalbė
tų ir kitų kaip maskoliszkas 
knįgas neskaitytų. Bet mas
koliai galės apsirikti, nės tada 
tėvai, norėdami vaikams len- 
kiszką dvasią į kvėpti, mokįs

vė nusprendimą, kad kiekvie- sikaltimą, kad Vaclavas Ma-
— lietuvį tdjaus j talaitis buvo lietuviu, o jų se- 

Chis-

yra

tėvų gimęs. Sakau „beveik Ilenkomanais? Kam mus, lie- 
atstatė“, dėlto, kad ans da tu- tuvius visai neteisingai vadi
ni viltį patekti į Petrapilės na. „litvomanais“, juk pas 
dvasiszką akademiją, į kur mus nėra jokio lietuviszko 
padavė praszymą,Q kad jį pri- paszėlimo, mes tik norim būti 
imtų ant jo locno kaszto. Jei tūm, kūm mus Dievas leido, 
Peprapilėj‘tasai klierikas ne- t. y. lietuviais. Jai nenori 
patilps dėlei stokos vietos, ar jokio skirtingumo, kam-gi 
dėl ko kito, tai jau Seinų se- priverstinai verczia lietuvius 
minarijos durys jam uždary- į lenkus?. Kokia czia yra jų 
tos ant visados. . . . kalboj4 logika?

Ką galima pamislyti ant Ar'gal norėjo prisigeryti 
Seinų seminarijos, turint po maskoliams? Taip daryti, 
akių tokius faktus? Jau per- skriaudžiant lietuvius, butų 
nai | 1892 m.] apie Naujus visai nedora. Pastoti stropos- 
Metus bjauriai įsipykdė lie- niais už žandarus [maskoliai 
tuviams toji seminarija, atsta-ljuk po tai kratai nieko neap

arei k u 
ir už- 

draudimo lietuviszkos kalbos 
seminarijoj4. Suvalkų guber
nijoj4 galima skaityti lietu
vių 400,000, o visi jie yra ka
talikais ir gauna kunįgus tik 
isz Seinų seminarijos. Jai 
kunįgams rupi iszganymas 
duszių, o ne kas kitas, tai jie 
turi sakyti pamokslus toje 
kalboje, kurią žmonės supran
ta, taigi ir tiems 400,000 lie
tuvių prider pamokslus saky
ti lietuviszkai. Tai kaip gi 
czia galima visai iszvyti isz 
seminarijos lietuviszką kalbą? 
Vietoj4 ką grūmoti iszvijimu 
isz seminarijos už pratarimą 
vieno lietuviszko žodelio, pri
derėtų Seinų seminarijoj4 už
vesti iszguldymą lietu viszkos 
kalbos, žinoma, jai tai semi
narijai rupi iszganymas du
szių ir ji nori būti „moksli- 
nyczia Kristaus“ ne vien tik 
isz vardo.

Tai-gi daug krikszczionisz- . 
kiaus padorytų Seinų semina
rija, kad vietoj1 persekioti lie
tuvius, pasirupįtų pakėlti joje 
mokslą. Mokslas joje 
žemiausiai, kaip
kinėse dvasiszkose 
jose.

stovi 
visose aplin- 

seminari- 
Pats klierikai sako,
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kad viskas pas jūs yra iszgul- 
doma „patriarchaliszkai“, pe
dagogika nū seniai jokio 
linksnio nedaro pirmyn. Ir 
Įeit ii dvasiszkų seminarijų nu- 
menė apie Seiniszkę ne per 
kokia; kada Kėlei ūse uždarė 
seminariją, jos klierikai, ka
riūne neatrado jokios kaltės, 
tapo iszskirstyti po kitas se
minarijas, tik į Seinus nė vie
nas nepateko, dėlto kad Sęinų 
seminarija moksliszkai že
miausiai stovi už visas. Ir 
kada ten rupįsis apie pakėli
mą mokslo, kad reikia perse
kioti lietuvius, kurie beveik 
vieni prilaiko seminariją; se
minarijoj1 metai į metus buna 
po kelis deszimtis lietuvių, ir 
tik keliolika mozūrų. Lietu
viai ne dėlto taip grūdasi į Sei
nų seminariją, kad jūs perse
kiotų, tik kad nori gyventi tarp 
savųjų, nės pabaigęs mokslą 
kiekviena tikisi patekti į lie
tu viszką parapiją, į tarpą sa
vųjų. Bet jei seminarijoj* 
bus ir toliaus taip persekioja
ma lietuviszka kalba, gal lie
tuviams Seinai pasibjaurėti ir 
jie gali kreiptis į kitas semi
narijas, o tada ten turėtų ne- 
datekti aliumnų.

Sziūm savo pasielgimu Sei
nai vietoj1 gero, daugiaus blo
go padarė lenkams. Prieti
kiai lenkų su lietuviais jau ir 
taip yra arszus. Lenkai visur 
kabinėjasi prie lietuvių, va- 
dįdami jūs separatais, litvo- 
manais ir t. t. Turėdami da
bar tokius faktus po akių, 
lietuviai gal aiszkiai lenkams 
parodyti, kad ne jie yra man- 
jakais, tik tarp lenkų tokių 
nemažai atsiranda. Teisybė, 
nemažas skaitlius seminarijos 
mok į tojų yra lietuvių, bet su
lenkėjusių; ką jie dirba, tai 
pajudįti lenkiszkos dvasios, o 
ne lietuviszkos. Antgalo ir 
pats lenkai giria visus sulen
kėjusius, tai žinoma ir sulen
kėjusius kunigus, kuriūs va
dina „starszy poezeiwi księža“ 
[seni padorus kunįgai].

Visi tie Seinų veikalai labai 

sukirszino netik lietuvius, bet 
ir iszmintingus lenkus. Visi 
trauko pecziais, nesuprasdami, 
kas ežia dedas! Visiems pra
kilnesniems kunįgams pasida
rė didė gėda, kad. isz tarpo 
kunįgų iszėjo toki dalykai. 
Isz visur ti| Seinų- nusprendi
mų pasidarė tik.... pasipik
tinimas. ..

eZ. Pdžys.
I ' I

— Naumiestis (Novogro- 
dek), Gardeno gub.

Didelį žingeidingumą ir in- 
teresavojimąsi sukėlė P. Boch- 
vico, ukėso Naumiesczio pa
vieto,^ užmanymas įveisti Lie
tuvoje kupranugarius (ver- 
bliugus). Ponas Bochyicas 
mąsto, kad kupranugariai Lie
tuvoje lengvai galėtų įsigy
venti ir perneszti jos nesmar
kią žiemą, kadągi jie sziaur- 
rytinėje Maskolijoje, beje; gu
bernijose Permsko, Ufos ir 
t. t., kame žiema ir szalcziai 
yra daug didesni, yra papras
tais gyvuliai ir pagaliaus 
žiemavūja po atdaru dangumi. 
P. Boch. tvirtina, kad įvedi
mas į mus tėvynę kupranuga
rių nemažai prisidėtų prid pa
kėlimo ir palengvinimo musų 
sodieczių, nės kupranugariai, 
nors brangesni už arklius, yra 
labai prasti ant ėdesio, didei 
stiprus, perneszanti didžiau
sius vargus, ir vienas — gali 
atstovėti keletą arklių arba 
jauezių. Idant pertykrinti 
žmonės gerume savo užmany
mo p. B. pertraukia tryliką 
kupranugarių isz Astrachans- 
kos gubernijos nū kalmukų.

Pasirodymas kupranugarių 
musų tėvynėje netik visus gy- 
volius iszgąšdys, bet ir ne vie
nam žmogui įvarys ligą.

Tik nežinia ar vyki'tie nau
ji svecziai musų tėvynėje^ nės 
jie didei liubija sa^jpą smiltū- 
tą žemę, dar sausesnę orą ir po 
balą ir purvus visai nemoka 
vaikszczioti, o musų szalis 
nelabai atsižymia sausumu.

— Tūlas lenkiszkas kores

pondentas isz Lietuvos, iszro- 
dinėjęs, kad rustikaciją (su- 
maskolinimas) ir fonatiszkas 
persekiojimas katalikiszko ti
kėjimo Lietuvoje netik nepa
darė ant gyventojų jokios 
įtekmės, bet dar, jeigu butų 
liūsybė, tukstan ežiai masko- 
liszko gaivalo Lietuvoje pri- 
jimtų su džiaugsmu katali- 
kiszką tikėjimą. Maskolisz- 
kas randas, raszo toliau, tik 
vieną padaręs, berods, užpju- 
dęs baisiausiai sodieczius ant 
bajorų ir ponų. Dabar so- 
diecziai netik kad ponų nė 
užką nebeturią, isz jų publiez- 
nai tycziojąs, bet ar kaip įma
nydami kimbą prie turto ir 
savastės ponų; bejokios gėdos 
ir grieko. užgriebiu dvarų ir 
palivarkų miszkus, pievas, pa
galinus iszdirbtus gruntus. 
Jeigu ponas valszczionius, už jų 
neteisingą prisisa^vinimą sveti
mo gero, į sūdą padūda, teisda- 
riaitankiai ar visai nuteisiną 
valszczioniusarba pripažinę jūs 
kaltais, ir liepdami sugrąžinti 
už griebtą poniszką turtą, sy
kiu pamokina sodieczius ne- 
dūti — ką sųdiecziai ir lau
kią: nors atvažiūja policija, o 
kartais pribuna ir kareiviai 
vaikyti mužikų nū poniszkų 
laukų, tacziaus paskutini tik 
tam kartui nusimalszina, o at
sitraukus policijai ir karei
viams, vėl, isz vaiko su paga
liais dvariszkius ir vartūja po
niszką gerą, o ponas kad nori, 
vėl bylokis ir bylai nebus ga
lo, o valszczioniai kaip valdo 
taip valdo dvarų žemę.

— Tauragnai, Zarasų pa
vieto.

Pasklido liūdna žinia pas 
mus, jog Tauragnai suliepsno
jo. Didis draugas žmogaus, 
ugnis užpykus už blogą var
tojimą per dvi valandas 84 
szeiraynos paliko po grynu 
dangumi. 7 dienoje Sėjo pa- 
piet pabaigoj* pirmos valan
dos 4 maži berniukai, rūkyda
mi paperosus, uždegė klūną 
ukinįko Papirczio, Sausu

mas buVo didelis, vė
jas dar didesnis, taigi per pu
sę valandos jau apie 50 trobų 

| buvo paskendę ugnyje. 
I Liepsnos, susilėję į vieną ug
ninį plotą, bangavo, kaip van- 
dū jūrėse laike szturmo. Uži
mąs ugnies, pikszkeimas de- 
ganezių daigtų ir gruvanezių 
triobų maiszėsi su kliksmu ir 
verksmu lalužanczių rankas 
žmonelių. Isz pradžios nebu
vo vyrų, nės sėja vasaroją ta
da, užtatai nebuvo nei kam ge- 
šit ugnies, nei gelbėti daigtų. 
Kada susirinko svieto, jau 
buvo parvelu. Su virszum 
200 triobų nukeliavo su du
rnais padangėn. Nuvirgdė 
szitas gaiszįtojas 32 szeimynas 
ukinįkų lietuvių ir 50 žydų. 
Apart to sudegė triobos valsz- 
cziaus. Su dideliu sunkumu 
tik pasisekė apginti bažny- 
ežią ir dalią miestelio.

Ant rytojaus vietoj* mies
telio riogsojo kelios deszimtis 
kaminų-. Isz krūvų apdengu
sių medžjų, isz skiepų, isz dū 
bių smilko durnai ir kartas 
nū karto kiszavo liepsnelė. 
Ten baigia degti griežinis 
malkų, kitur arūdas rugių, 
krūvos rūbų.

,,Kas tamstai liko? klausiu 
vieną. — Kiek ant savęs tu
riu — atsako.

Paėjęs klausiu taippat an
trą, - Dvikartis szienui vir- 
žeti, — gaunu atsakymą.

Isz visur girdis dejavimas, 
raudojimas.

Po tai nelaimei miestelis 
pradėjo sziek tiek užsistatit. 
Greit* taisosi, ik gan smagiai 
iszžiuri žydiszka dalis. Žyde
lių butą gudru: kone 
visų mokėta dideli ugnepi- 
nįgei, užtai ir gaisras ne vie
nam iszėjo ant gero. Ypacz 
karczemnįkai gerai isz to pa
sinaudojo. Vargdieniai lie
tuviai! jiems už vis sunkiaus. 
Ugnepiuįgių labai mažai ga
vo. Isz szalies pagelba men
ka buvo. Tai-gi kitas gal tik 
už keliolikos mėtų visiszkai 
atsitaisys, J. Berželio



Prisi-
— Kalvarija, 

gub. 20 d. Rugsėjo, 
rinko daugybė žydų synago- 
goję ant maldos; tūm tarpu 
kažinkas surikę isz iszgaszczio 
balsu „feuer!“ ugnis. Berods 
rabinas rėkė visa gerkle, kad 
nėra jokios ugnies, tacziaus 
lyg padukusips žydų mynios 
laužėsi ir vertėsi per visas du
ris galvatrukcziais. Už kele
tą minuezių persiliudyję, žy
dai, kad nėra jokio gaisro, nu
siramino.

Prie durų synagogos gulėjo 
devyni žydai visai 
dvideszimts be jausmų, isz 
kurių penkiolikai maža viltis 
iszgyjimo. Isz viso per tą 
sumiszimą szimtas žydų •su
žeista.

negyvi,

Klaipėda, Prususe.
Klaipėda yra miestą^ gulintis 

prie marių; arti įtakos^ marių 
i į jūres. Miestas turi apie 

19,000 gyventojų, kurių maža 
dalis lietuviais yra; ypaeziai 
daug , lietuvių randasi prie- 
iniescziūse Smeltėje ir Bum- 
bul-Vitėje. Prekystė miesto, 
kuri pirm daugel metų buvo 
labai didžia, kadągi per Klai
pėdą ėjo daugiausiai tavorai 
į Maskoliją, dabar su visu nu- 
pūlė; tai dar sziek tiek su me
džiais ir anglimis tarp Angli
jos kupeziaujama. Žvejyba 
yra gana didžia, ypaeziai la- 
sziszų žvejyba. Pirm 5 metų 
buvo Klaipėda drutvietė, bet 
vėliaus apdrutinimus iszpus 
tyjo ir tik vieną fortą ant ko
pų tarp marių ir jūrių tepali
ko. Kopai yra siauras žemės 
sklypas tarp jurų ir marių; 
prasideda ppie maudynės 
„Krantas“ (Cranz) ir pasi
liauja prie Klaipėdos. Ilgu
mas kopų apie 20 mylių, o 
platumas į iki 3 mylių. Ko 
pai yra jūrių pusėje nūlaidus, 
o marių pusėje labai status ir 
aukszti smilczių kalnai. Tikt 

i menkai kiemų ant kopų teran
di, o tie 
ni, ivar 
na*

nAtys yra labai bied- 
ingi ž vėjai ežio n gyve- 

Tikt Jūdkrautis (Sch-

Warzort) yra labai graži man 
dynė, 3 mylios nū Klaipėdos 
atstu. Kad kartais vasaroje 
vėjai smarkus nū jūrių puczia, 
tai pakelia jie neretai didės 
daugybes smilczių ir užvaro 
jas ant ftriobų ir czielų kaimų, 
ir neretai apnesza kaimus 
smiltimis, kurie tad visūmet 
nū žemės prapūla. Taip pra- 
pūlė Pilkapių kaimas, taip ir 
Kra vai ežių kaimas pra pūlė, 
kurs dar tą įpatybę turėjo, 
kad arti kaimo ant aukszto 
smilczių kalno ežeras buvęs, 
kuriame daug karosų (žuvių) 
buvę. Reikia dar atsiminti, 
jog Kravaiczių kaime gimęs 
yra garsusis lietuviszkas pro- 
fesoris Rėža, kurs, Karaliau- 
cziaus universiteto profeso
rium būdams, daug už Lietu- 
vj'stę dirbęs yra, iszleisdamas 
lietuviszkas knįgas (Bibelį, 
Aisopą arba pasakas isz Gre- 
konų kalbos, dainas ir tt. 
ir tt.) raszydams knįgas apie 
lietuviszką literatūrą. Kalba 
žvejiį ant kopų buvo kurszisz- 
koji, kuri labai pasineszė ant 
lietuviszkos kalbos, daugiaus 
dar ant latviszkos.

ChronopoKta-nus.

Maskoliai dabar rubežių at
leido taip, kad parubežiniai 
ukinįkai gali ką nori neszti į 
Prusus pardūti ir su vežimu 
gali važiūti tiesiok per rube
žių, todėlei kiekvieno kardono 
vyresnysis iszdūda korteles, 
kad, tas rubežsargiui parodžius, 
galima butiĮ sugrįžti. Par 
sineszti, žinoma, nieko negali
ma, maskoliai neleidžia, ale 
tai menkesnis daigtas su tūmi. 
Prusai dabar kasdieną labjaus 
pradeda rubežių daboti ir kur 
nors užtropijus isz „Russian- 
do“ žmogų, tūjaus per rube
žių iszvaro, iszkraustydami 
kiszenius žmogelio sav už 
„umschtanda“ sugaisziiną. 
Kur yra keliai ar perėjimai 
per rubežių, tai prusai veik 
uždarys, nės maskoliai dabar 
leidžia per ragatką ir vidur 
nakezių pervažiūti, ką pir- 

miaus tik iki saulėleidžiui da
rydavo, pertai paslaptai patys 
vokiecziai gabena sav kas 
jiems reikalinga, o ir lietuviai 
nesnaudžia, nės gerai uždirba 
už kiaules, avis, javus, druską, 
mėsą it tt. Dabar isz Prūsų 
pusės tik žandarai bei kantro- 
bėriai daboja rubežių, ale sa
ko kad urnai kareivius pasta
tys, taip kaip ir maskoliai, nės 
didei daug žmonių slaptai vis
ką nesza, o žinomą, kad apart 
buvusio tarpe M as kol i jos ir 
Vokietijos, muito tapo dar pa
kelta Vokieczių ant 50$, o 
Maskolių ant 80$ daugiaus, 
tai be tokio muito geriausis 
uždarbis yra.

Už žąsis vokiecziai ima po 
25 kap. nū kiekvienos muito, 
pertai Lietuvoje nelabai per
kamos yra ir tiktai temoka po 
75-80 k. Sziaudus ir szieną 
vokiecziai visai neįsileivžia į 
savo pusę, dėlto buk cholera 
j ūse ėsanti.

' 7jaml)rukas.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Chicago, 2 d. Spalių.
Maskoliai iszstatė ant paro

dos savo brangias sžiubas, kai
linius, kurie žmonėms taip pa
tiko, kad szeszis isz jų, vertėje 
$10,000, nematant maskoliams 
nuszalino, pasiskolindami ant 
žiemos. \

— Suvienytų Valstijų kon
gresas susideda isz 356 sąna
rių, isz 334 yra gimę ameriko
nai’, o 22 isz įvairių vieszpa- 
tyszczių Europos, beje: 8 isz 
Irlandijos, 4 isz Vokietijos, 2 
isz Norvegijos, 1 isz Vengri
jos, 1 isz Austrijos ir tt.

Pats prezidentas gimęs isz 
tėvų amerikonų Anglijoje. 
Dabartiniai kongresmanai 
jaunose dienose buvo: 35
farmų darbi nįkais, 32 elemen 
tarnų szkalų mokintojais, 4■ 
sztorų kliarkomis, 4 kalviais, ' 
2 sziaucziais, 1 mainieris ir ki
tokiais rankų darbo darbinį- 

kais. 87 yra pabaigę universi
tetus, 37 vidutinias mokslai nes.

— Gonua, Italija. Isz mies
to Genua atvyko 1 d. szio mė
nesio į Braziliją garlaivis Re
mo su 1,433 emigrantais; ke
lionėje pradėjo sergti pasažie- 
riai cholera ir, iki pasiekė 
Brazilijos krantus buvo 123 
susergimai ir 64 miriai. At
plaukus ežia, Brazilijos randas 
nepavelyja emigrantams kaip 
baisiai užkrėstiems cholera, 
iszlipti ant sausos, o ežia laive 
didžiausia vargas: žmonių 
daugybė serga, stokūja ang
lių, vandens, maisto. Jeigu 
nepribus su pagelba mielaszir- 
dystės žmonės, priseis nelai
mingiems pasažieriams ir badą 
kentėti.

— Prancūzija, 1 d. Spa
lių m. Kasyklių straikieriai 
Lens‘e depastamete Pas‘o de 
Calais, pradėjo daryti maisztą, 
dėl kurio nuramdymo atvyko 
kareiviai; kareivius užpūtė 
straikieriai, dėlko buvo liepta 
dūti ungnies į maisztinįkus, 
kuri ii dvideszimts pinki tapo 
sužeisti ir daugybė aresztūtų.

— Koma, 30 d Rugsėjo.
Italijos randas nutarė toles- 

niai popiežiaus pramintų vys
kupų; nebepatvirtinti priežas- 
ežia to yra, kad popiežius at
sakė tiesas Italijos karaliui 
paskyrti Venodig‘e patriarką.

Popiežius, isz priežasties di
delio jam skundimosi katali- 
kiszkų vyskupų ant baisaus 
persekiojimo jųjų per masko- 
liszką randą, nusiuntė caru 
laiszką, kuriame pasargą jį 
idant nepavelytų savo urėdu į 
kams taip smarkiai žudyt: 
dvasiszkujų. Nežinia, ką ca 
ras ant to atsakys popiežiui.

— Afaskolija. Praeitą ne 
dėlią buvo praneszta isz Pe 
tropilies, kad maskoliszkas ka 
riauniszkas pieninis garlaivi 
„Rusalka“, plaukdamas n 
Revelio į Helsingforsą, Fin



Undiją, nuskendo. Ank 
„Rusolkos“, buvo 12 apicierių, 
166 prastų kareivių ir 22 k i 
tokių žmogystų, kurie visi su 
garlaivių prigėrė. Taipgi 
praeitą nedėlią ant didmario 
sudegė m as kol isz k as laivas
„Zeevecke“ prie ko 60 žmo
gysčių galą gavo.

— N 39 „Gazeta Katolic- 
ka“, apraszydama persekioji
mą ir uždraudimą masko
lių lenkiszkos kalbos Lie
tuvoje, szaukia, kad tas už 
draudimas nesumažįs prisiri- 
ezimą musų bajorų prie len
kiszkos kalbos, nės, sako, 
dziecko Polki—Litvinki (kū
dikis lenkės—lietuvės) iszžin- 
dęs isz motynos kruczių czielą 
lenkiszką kankinimo istoriją, 
nikados neperstos būti lenku.

Kiek kasztuoja Lie* 
tuvai vienas žydas?
Kiek blogo padaro musų 

tautieeziams vienas žydas, gy
vendamas sodže, parodys se
kantis faktas.

Gyventajai kaimo G. (Kau
no rėdyb., Panevėžio paviet.) 
turėdami po du valaku vai
singos žemės, buvo viso pas- 
tekę. Laukai gerai iszdirb- 
ti, arūdai pilni javų; arkliai 
lyg sutinę, karvės lygios ir 
kiti visi gyvuliai kaip reikia 
iszszerti. Trio bos geros, ūkės 

• padarga dailiai ir stipriai pada
ryta; ukinįkams ir jų tarnams 
nestok ėdavo rublių delmone. 
Vieezpatavo visame kaime 
meilė, vienybė, sutarimas. 
Nebuvo vagių, kersztų, paleis- 
tuvyszczių, musztynių, provų. 
Ateidavo szventa diena, ūki- 
nįkai sav, jaunūmenė sav, su
sirinkdavo į keno grįczią, ka
me pirraiejie, gerdami alų arba 
degtinę, sznekėdavo apie ūkės 
reikalus, o kad įkiauszdavo — 
daiuėdavo, bucziėdavos; • an
troj igi pasiszokdavo, padai- 
Dėdavo ir grįždavo sav į na
mus ant atilsio.

Jėdbarzdis Jankelis, maty

damas tokį gražų, krikszczio- 
niszką gyvenimą gyventojų 
kaimo G., pasirūpino su savo 
velniszka gudrybe kaipo no
rius, sav pasinaudodamas, per- 
d ir p ti tą savotiszkai; kodėl pa
siėmęs virpelę geros degtinės, 
atvažiavo į kaimą, suszaukė 
ukinįkus į kėpą ir, vaiszinda- 
mas jūs, maldavo, kad jie pa
velytų jam gyventi kaime, 
tardamas: „Nebikit, ūkinį- 
kai, asz alaus, degtinės ir kitų 
gėrymų nelaikysiu pas savę, 
karczemos tadgi nebus, bet 
pristatysiu jums silkių, taba
ko, bresztukų ir-kitų smulk
menų, kurių dėl nebereiks 
važinėti į .miestelius; antra, 
iszpirksiu isz jūsų kaimo 
kiauszinius, visztas, viszcziu- 
kus, vėrsziukus ir kįtus jums 
atliekamus daigtus. Iszto viso 
matot vyreliai, kaip labai bu- 
cziau naudingas, o niekūmi 
nepaoingas“.

Ukinįkai, girdėdami tokią 
szvelnią Jankelio sznektą, 
pradėjo tarp savęs nesutarti - 
vieni leisti žydą, kiti ne; ta- 
cziaus ant galo visi nuspren
dė, iszėmus du, kuriems la- 
bjaus rūpėjo degtinė, neg la
bas viso kaimo, neleisti jūd- 
Hardžio į savo gusztą įlysti, 
sakydami, — jis dabar taip 
kalba, bet įleisk velnią į žiny- 
czią, užlips ir ant altoliaus. 
Matydamas Jankelis, jog, pra- 
szydamas visus kaimo vyrus, 
nieko nepesziąs, pūlė prie tų 
dviejų, kurie jam buvo prie
lanku. Ir pasivedė.

Turiu dar priminti, jog nors 
ukinįkai kaimo G. buvo kara- 
liszki, laisvi žmonės, tacziaus 
prie kaimo galo roksojo pali
varkas karaliszkas,į kurį kiek
vienas ukinįkas turėdavo leis
ti darbinįką tris dienas per 
sąvaitę. Palivarką turėdavo 
bajorai paėmę ant arendos nė 
rando. Bėganti laikui uki
nįkai arendorį iszprovoję, pa
ėmė patys palivarką nė vy 
resnybės, apsiėmę reikalau- 
janczią sumą iszmokėti arba 
geriau iszpirkti. Žemę pada

lijo tarp savęs po szmotą ir 
dirbo kiekvienas, mokėdamas 
kas metą už jo dalę nuskyrtos 
sumos; triobasgi palivarko 
iszpard avi nėjo tarp savęs t. y. 
kas brangiausiai davė už kokį 
statinį, tas jį nupirko. Ant 
tokios licitacijos ukinįkas Gud. 
nupirkd rūmą, palocį, palivar
ko.

Jankelis papraszė Gud., 
kad jam iszdėtų ant arendos 
minėtą rūmą, ant ko paskuti
nis noringai sutiko. Žydas 
už poros dienų atsikraustęs 
su visais karczemos prigulėji
mais, bc/sais degtinės, virvelė
mis alaus ir, prikabinęs bileto 
szildą, skydą, pradėjo szinkėti. 
(Kaimas G. didelis, vienų uki- 
nįkų lig 30 kiemų). Ukinį
kai smarkiai supi ko ant Gud., 
jog jis priesz norą vįsų įleido 
žydą. Suniko bruzdėti, idant 
jėdbarzdį iszvaryti, bet ką jam 
padarysi — jis atsisėdo pagal 
vieszpatyStės įstatymus. Ta
cziaus jiė, žinodami, jog nėra 
to, ko su pinįgais negalėtų pa
daryti, nesiliovė —• provojasi 
kokis dviejus metus, samdė ad- 
vaksyki r žydą iszbloszkė ant 
ulyczios\u visais savo instru
mentais. Ta prova daug uki
nįkams kasztavo — pagal jiį 
paežių liudyjimą — lig 2,000 
rub.

Vienok Jankelis dar neda
vė už prakisztą: ’’’jis vėl nuėjo 
pas ukinįką Gud. su praszy-. 
mu, kad jis teiktųsi jam dėti 
kitoje vietoje piečių dėl grin 
cziukės pasistatymo. Ukinį
kas Gud. lyg ant kerszto vi
siems provineziams, pavelyjo 
žydui įsikurti ant savo daržo.

Ir ežia Jankelis ilgai neuž
truko: nusipirko gatavą pir- 
telę ir, už keletą dienų per
krausiąs ją pastatė ant pa
rodytos jam vietos, o už nedė
lios pradėjo pardavinėti gėry- 
mus žmonėms netikt ant isz , 
neszimo, bet ir pas savę, -sve- 
ežius priimti.

Kaimo ukinįkai, matydami, 
tokį nedorą ir atkaklingą pa
sielgimą Gud., labai ųžsirusti- 

no ant jo, pradėjo smarkiai 
bartis, neapkęsti, ketindami 
jį į sūdą padėti. Bet su 
Jankeliu nebebuvo rodos — 
jis sėdėjo locnoje karczeinoje.

Ukinįkas Gud. nū visų ap
leistas, leidės baisiai gerti su 
savo draugu, ukinįku Sim., 
bet žydas be pinįgų ir savo 
geradėjams nedūda degtinės, 
o szie nori — ką darys — 
ėmė žydą gazdįti. iszvai;ymu; 
szis turėdamas dokumentus
nekiek nenugūstavo, ™ prie- 
szingaį — statė szerius. Da- 
tyrę tokią apmaudą, broliu
kai girtybėje, užsimanė Janke
lį pamokyti: įtraukę gerai 
baltakės, pasiėmė abu po kir
vį ir vali kapoti karczemos 
kertei keikdami —otų gy
vate, smarve, mes tavo lizdą 
sukaposiva.

Jankelis su savo szeimyna 
gvoltą daryti, sujudino visą 
kaimą — žmonės su bėgo — 
jūkias. Bet darbinįkams 
iszėjo isz to szunės jūkai: 
Jankelis tulit‘ kapotojus ap
skundė policijai, buk jie ne
tikt norėję kirviais surantyti 
karezemą, bet pagali aus ir jį 
su szeimyna lyg kopūstus isz- 
skinti. Atvažiavus policija 
iszties atrado kėlės kerte5! 
nukapotas; žmonės ar patvir
tino, jog jie tą padarė,- nės ne
dorų — gi r tū kliu nevienas 
nenorėjo užstoti. Dėlko po
licija nieką nelaukus, minėtus 
du ukinįku suriszė ir kaliniu 
kaipo žmogžudžius pasodino. 
Po nekuriu laiko praslinkimu, 
teisdarystėfatsiuntė į kaimą G. 
užklausymą — ar tie du ukinį
kai yra geri žmonės? kaip 
vyrai kaimo turėjo atsakyti, 
neg netaip — negeri, mes jų 
nebenorime savo leaime maty
ti! Teisdarystė gavus tokį 
atsakymą, nusprendė du žydo 
geradėju iszpradžių ant kelių 
metų į kalinį, o putam į Si- 
beriją ant išztrėmimo. Uki
nįkas Gud. pasidėjęs kaline, 
nuvažiavo sunaginėmis pas 
Abrakomą ant sznapso, nū 
ko ir priežodis pakilo: jis nu-
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sime po ^mauduliais“ — tai 
visą dieną gaisztisite, laksty
damos kųip karvės prie ver- 
szių. Neszkite ežia tą brudą 
— rūstingai suszuko ponas, 
eidamas artyn prie rioksan- 
ežios ant kiemo szuniskos bu
dos ir isztraukdainas isz mo
tinų prieglobszczių kūdikius, 
sumetė antis į tą būdą, tarda
mas; — teguli ežia bubnai, ant

nedidelį palivarką ir keletą 
gyventojų pavaldinių, per 
daug an lis sunkina darbais ir

riaus ir vieną naktį, įgėręs su
tiko K., užmuszė ir įkiszo į 
szulnį.

į Kiek jaunų vaikinų besi- 
muszdami karezemoje, netikt 
nustojo sveikatos aut viso am 
žiaus, bet ir galą isz to gavo. 
Viena iszdeszimties mergų isz- 
likdavo nepagadintą. Subat 
vakariais ir szvenvakariais — 
musztyhės, kauksmas etc. 
Taip, kad Jankelis pergyvenęs 
kaime G» apie 30 metų tris 
tl kinį kits to kaimo ir du kai 
miniszko — su visu pabaigė, į 
varė į baisią skolą, už kurią 
vieno ūkė buvo pardtita antro 
ant arendos iszdtita, o ukinį
kai jų iszėjo szunims szėko I atsitikimu: 
pjauti; abelnai Rakant, visą |1 
kaimą taip nusilpnino mede 
giszkai ir moraliszkai, jog 
kaip pirm pribuvimo žydo 

daugybė I buvo garsus isz geros pusės, 
dabar gtojos du sykį 

gerti I garsesnis isz blogos.
Praeitame mete per vyrės 

nybę prispirtas, Jankelis turė- gėsi 
isz kaimo

geradė-

mirė lyg Gud. su naginėmis, 
t. y., netikėtai, nepasirtiszęs 
ant rnirio. Ąntras gi, ūkinį 
kas Sim. pabijojęs kalinio ir 
isztrėmimo, priėmė gudiszką 
tikėjimą ir tapo Jaisvu szven- 
tu akyse gudiškos* vyresny
bės. Taip užsimokėjo Janke
lis savo szelpėjams

' jams.
Tokiu budu Jankelis įgyjol 

ragus kaime G. už paties vel
nio ilgesnius. Ukinįkai bijo
jo daugiau jį užkabinėti, szne 
kėdami — tegiĮl jį perkūnai, 
jis mus visus gal, szėtonas, Į 
suėsti.

Jtidbarzdis i 
gergalėjiinn, J 
grauszti, lyg vi 
netikt kaimą G., bet daiJ ir 
kitą sodelį netoli atstojanti nu 
Gail.

Atsirado kaime
girttiklių, vagių, paleistuvių, Į taip

msiputęs savo 
riebės ėsti ir

netik bizūnais, virvėmis ir 
rykeztėmis, bet ir diegiau- 
ežiais agrestais. Vienas isz 
tų nelaimingų žmonių, baisiai 
nuskriaustas ir nukankįtas, 
užsimanė atkersztauti; dėlto, 
primuszęs druska szaudyklę 
naktį szovė per langą ir penui 

.k Į iszniuszė. 
ponas nesilio-

Mažutėliai pradėjo klykti,
Vienok i iv po to 
vė smarkavęs.

Sunku butų 
smarkybę pono 
to pasikakįsime

Kaspero, dėl

raminti, bet bijodamos rūs
tingo pono, su nusopusiomis 
szi rd i m is ir nulinkusiomis gal
vomis, palikusios kūdikius, 
nuėjo prie darbo.

Po valandos vaikai nustoję 
f7s susi
radę ten 

sutupė 
aplink gulinezius mažutėlius 
ir vizgtidami vtidegomis, prie- 
teliszkai į an$s veizėjo.

Reikia pasistebėti kietumui 
pono Kaspero szirdies, kurą, 
turėdamas savo vaikus, buvo 
taip nemaloningas svetimiems 
kūdikiams. \

: — Prie to pono 
tankiai yra gvoltų dienos, ku- 
kuriose visi žmonės iki pas
kutiniam turi iszeiti prie dar- j į savo būdą ir 
bo. Vienoje tokių gvoltų j nepaprastus sveczius, 
finoje saulutė nuauksino ry_- 
tus, o aplinkinėse giriose, pra
gydo tukstaneziai paukszczių 

tikt vyrai, bet ir moterys, pa Praeitame mete per vyrės- ir regis visas sutvėrimas džiau- 
galinus piemenys. nybę prispirtas, Jankelis turė- gėsi gražumi rytmecziu. —

Tarnai ir sziaip žmoneliai, jo isz kaimo iszsikraustyti, Ant kiemo pono Kaspero pa- 
pristigę savo la^o, o norėdami tacziaus, jo didžiausias globė- Kvarko stovėjo būrelis žino 
gerti, pradėjo naktimis vokti jas — ukin. R., prilaikė jį da |nių, atėjusių rugius pjauti; 
javus isz klėczių, klojimų, | keletą 
visztas, (Jtizai, Jtizai, n i tiu 
praszyk, ani gaiši, atneszk 
visztelį, te tadeh), audeklus 
marszkinius; trati k į ti isz ra
tų geležinius szirdesz- 

nuraiszįti — vie
ką tik sugriebė, 
m kelį ir meldė,

n U žodžiu, 
neszė pas 
kad dtitų keliszklelį smarvės.

Kartą ukinįkai Sim. nebe
gaudamas nti žyco — ant bar- 
go, nuėjo pas ūki n. Kvar. ir 
prasza, kad aus dtitų jam ant 
pragėrimo puspurę rugių; 
szis nedavė. Sim. padūko 
arielkos negaudamas: tą pa-

nedėlių ir gal dar ii- vyrai turėjo dalgius, o mer- 
giau butų laikęs, kad klebo- gaitės ir moterys grėblius, 
n as nebūtų pradėjęs keikti. Pajtidę tų žmonių

Bet ir to paskutinio prietelio kino nuvargimą ir 
Jankelio szitoks galas buvo: mą, o 
važiavo įtraukęs isz miestelio 
L , užmigo bevažiudamas, ar
klys į vertę į dtibę, kame ne
laimingiausiai pabaigė gyve
nimą. Jankelis nors iszsi- 
kraustė isz kaimo G., bet ne
toli už viorsto pasistatė budelę 
ir szinktija. Tik dabar gir- 
ttikliams didesnis vargas — 
pamatlysi ir bevilka biednti- 
liai puspurę rugių.

Ponas Antanas su savo pa- 
ežia Klaudija, yra nedoriau- 
siais ir smarkiausiais ponais 
visoje apygardoje, o nėra die
nos, kad jų mažam dvare ne
būtų plakti žmonės ir n esi gar
sintų skaudulingi szauksmai 

Ypacz smar
kios rūstybės ir krauja gei- 

kuri, . 
negavusi nuplakti žmogaus 
serga ir tankiau tampa prie- 

būreliai, žasezia koravojimo nelaimiu- 
davėsi matyti keturios mote- gų valszczionių. — Perveizė- 
riszkos, neszanczios ant rankų sime tada apsiėjimą tu nedorų 
žindamus kūdikius, tada smar- ponų.

nusimini-
nuliudusiose jų szirdy- 

se neszvietė linksmybės spin
dulėlis, nės gerai 
sunkus darbas ir 
mas bus atpildyti blogais žo- ir vaitojimai, 
džiais ir bizūno kireziais.

Ponas Kasperas, iszėjęs ant daujanezia yra ponia, 
kiemo, suszuko: — ko stovit, 
eikite rugių pjauti.

Kada susijudinus

žinojo, jog 
prakaitavi-

ežią naktį uždegė klojimą, 
Kvart. ir kone visas kltinas su 
javais (buvo rudti) sužibėjo. 
Taipat žmonės atitarė, jog 
ukin. Tr. nebeturėdamas už 
ka gerti, pasiskolijo keletą 
desėtkų rub. nti ukin. K. 
Ukin. K. atėjusiam rakui, 
papraszė — atidtiti, už ką sko- 
linįkas supyko ant kredito-

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos Ir 

szcszlos desziiiitics musu amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.)

Szunys (jlol)ėjai kūdikių.
Popas Kasperas, turėdamas

kus ponas suriko: — a jus, 
stervos, dėl ko tų szunyczių 
nepalikote name ir kur antis 
dabar velkate?

Poneli neturėjome kur pa
likti; padėsime vaikuczius po 
mauduliais ir galės sav mie
goti — njusižemintai isztarė 
viena moteriszkė.

Asz jumis parodysiu ,,padė-

Vieną kartą ponia buvo 
Klėtije prie saikavinio (mie- 
ravimo) dvaro javų, o kada 
ukinįkas Bukaitis nubraukė 
Į>urą kaip jai rodės negerai, 
tada smarki ponia pagriebusi 
pltikszta sukabįtų geležinių 
raktų, pradėjo muszti Bukai
tį per galvą, o noris visa gal
va apsidengia guzais ir pap-
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prie „Susi- liftsybės žemėje, iszsirasztų ir

Lietuvos Sūnų“

kevyczius, Jftzas
Pranas Baltruszaitis ir Mikas 
Jankus, o delegatu į seimą ap
rinkome Jūzą Demikį. Taip 
gi ant szio susirinkimo nutarė-

Vienybe
ludo krauju, vienok žvėrisz- 
koji motenszkė,’ nepasikaki- 
nusi tftmi terioniszku musziu, 
liepė pristatyti Bukaitį prie 
girnų ir žalius rugius malti. 
Apsvaigįtas žmogus per tris 
valandas suko girnas, o per 
jo sukru vįtą veidff ritosi grau- 
džios asžaros.

Priesz Velykas didžoje pėt- 
nyczioje Norbertas Pavlaus- 
kis, kasžin kftm 
be malonės 
ryksztėmis, o kada 
gas tapo visas 
j>onas liepė jį kapoti szyksz 
niniais viržiais. Kruvinai 
mėlynas kūnas drebėjo isz 
skausmo, o kankinamas ’ bai
siai szaukė, vaitojo ir apalpo. 
— Nunesztas namo Paulaus- 
kis, persirgęs iki . pirmai die
nai Velykų, toje szventoje 
dienoje atidavė Dievui duszią. 
Pavarytas buvo valszczius 
vežti į Szilinę dvaro javus. 
Ukinįkai taisė vežimus, kim- 
szo szieną į maiszus ir rengėsi 
važi ft ti, o moterys- lopė mai- 
bzub, dėjo į krepszius judą 
dftną, kokį sūrelį, ar dėžutę 
skystos varszkės. — Vienas 
isz ukinįkų, vadinamas Stum
briu, neturėdamas kurni pa
tepti vežimo, neiszmanė ką 
veikti, dėlto bijodamas važi ft 
ti į dvarą neteptu vežimu, pa 
ėmė lininių sėmeni| ir iszvirta 
isz anų k oaze patepė savo ve
žimą. Susivažiavus į dvarą 
padvadoms; prasidėjo lioda- 
vimas javų, o kada Stumbrys 
privažiavo prie klėties, tai pa- 
tėmijęs ponas, kad jo vežimas 
neteptas, rūstingai užklausė: -- 
kodėl tu, kūmai, su neteptu 
vežimu atvažiavai į dvarą?

Ponuti neturėjau smalos — 
žemai kloniodamasis atsakė 

Asz tav, skurvy-synie, „pa
rodysiu „neturėjau smalos“ — 
smarkiai suszuko ponas ir lai
komu rankoj4 obelinia 
pradėjo nemaloningai 
brį muszti, per galvą, 
ir kur tik papilė.

Szaukė nelaimigas

ir praszė susi mylėjimo, tarda
mas: dovanok, poneli, dova
nok! o Jėzau, Marija, netri 
vošiu! Akmenine smarkaus 
pono szirdis neturėjo pasigai
lėjimo, dėlto nepaliovė musz- 
ti vargszo, koliai pats nuilsd, 
o muszamas iszvirto ant žemės.

Ponas žadėdamas szimtą bi
zūnų, nuėjo į seklyczią, o ką 
tik gyvas Stubrys nuvežtas 
namon į treczią dieną numirė.- 
Palikusi su mažais kūdikiais 
naszlė, graudžiai verkdama 
sopulingai skundėsi Dievui 
ir szaukė Jo teisingo atkersz- 
tavimo. 9 * 

Dėl dvariszko tarnavimo 
paimtas buvo isz valszcziaus 
vikhis vaikinas Lauras Ka
minskis, kurs augęs kaime ir 
prie dvasiszkos tarnystės ne
buvęs kaip įmanydamas rįžosi 
įtikti ponams, bet tą padaryti 

, nevisados jam nusidėdavo ir 
Lauruke gaudavo nū pono su 
lazda per nugarą, o nū ponios 
su szvelnia rankele per veidą. 
Taip tai iszeinant naujoje tar
nystėje, Lauruke daug sykių 
matė smarkų plakimą žmonių, 
o noris tos czėsnies nebuvo ra
gavęs, vienok dideliai anos 
bijojo. Vieną kartą Lauruke 
plaudamas indus, . neva nege
rai anūs nuplovė, už ką ponia 
davusi jam keletą ypų, aps
kundė ponui, kurs paszaukęs 
Lauruką, smarkiai suriko: 
asz tavę, bestija, iszmokįsiu 
indus plauti — szimtą ryksz- 
czių gausi!

Nusigandęs Lauruke, verk
damas kalbėjo: — dovanok, 
poneli, dovanok, — o ponas, 
neklausydamas praszymo, lie
pė dviems vyrams daboti vai
kiną, o trecziam įsakė parnesz-

— Philadelphia, Pa. 
Apie Pbiladelphijos lietuvius 
mažai pirma tebuvo girdėti, 
bet pribuvus tenai kun. K an
takiui kitaip dalykai pradeda 
virsti. Jau jie butų beturį ir 
savo bažnyczią ir begarbinę 
Dievą lietuviszkoje kalboje, 
kad butų nesiradę isz szalies 
nelabų neprietelių, statančių 
kliūtis tam iszganingam dar
bui; tacziaus nenupulkite, 
broliai lietuviai, ant dvasės, 
bet stengkitės visomis pajie 
gomis pastatyti lietuviszką 
bažnytėlę, kuri bus raminto
ja ir globėja jūsų dvasiszkftse 
reikalūse ir lietuvystės paina 
tu, o tokį darbąi be abejonės 
Dievas palaimins ir padės vi 
sas kliūtis pergalėti. Man ro 
dosi, jog ir skaitlius skaityto
jų „Vienybės“ bei kitų laik- 
raszczių lietuviszkų , su laiku 
czionai pasidaugins diktokai, 
kadągi žmoriės labiau trokszta 
skaityti, rasdami szįtą apie 
suvę ir savo miestą, o isz ant
ros pusės kun. Kaulakis ne
bartą iszsitaria, jog, kada tu-

— Wilkes Barre, Pa. Ant rėsiąs savo bažnyczią, tai triu- 
pereito musų draugystės su- siąš ir rūpinsiąs, kad jo pa
sirinkimo dar prisiraszė se- rapijonai, gyvendami ežioje 
kantiejie sąnariai 
vien.“; Tarnas Deltuva, An-‘skaitytų naudingus lietuvis#-

drius Baltaszka, Antanas Sin- kus laikraszczius bei knįgas, 
Kaminskas, jeigu musų broliai, gyvenan- 

tiejie Lietuvoje, kur tiek var
go i!^bėdos reikia pritirti per 
gabenime lietuviszkų knįgų v 
iszpriežasties maskoliaus nūž- 
mių ir begėdiszkų įstatymų, 
iszsiraszo ir skaito, dar nežiū
rėdami ant to, kad brangiai 
kasztūja. Grėdą, jis sako, 
įkaityti laikraszczių ir knįgų 
naudingų, turint liūso laiko!

Dauy^ziszkis.

„Vienybę“ padėkavoti visoms 
lietuviszkoms draugystėms, 
kurios teikėsi pribūti ant pasz- 
ventinimo kampinio akniens 
po musų lietuviszka bažny- 
ežia. Aczių jums! broliai lie
tuviai, jog padarėte mums ne- 
iszpasakomą mylistą, pribūda
mi pas mus ir parodydami, 
jog mes visi lietuviai isz drau
gės rūpinamės apie pakėlimą 
savo lietuviszko vardo.

Vardan „
draugystės pasiraszome: Vin
cas Žurys ir V. Trupinaitis.

— Porest City. Gfldotinas 
Redaktoriau teikies praneszti 
per laikrasV.tį'„Vienybę“ vien- 
taueziams apie gražų apsiėji
mą ir krutėjimą tėvyniszkūse 
reik ai ūse Forest City lietuvių.

Forest City Pa. 23 Rugsėjo.
Buvo laikomas 
reikale uždėjimo 
kos vardan v. M. 
ko skaitinyczios
Ant to susirinkimo pribuvo 
gana gražuh lietuvių būrelis. 
Pirmiausiai buvo iszrinktas 
susirinkimo perdėti uis St.
Markauekas, idant nebūtų 
sumiszimų, neparėdkų. Pas
kui p. Markauekas iszaiszki- 
no dėl ko mes susirinkome, 
su kokiu mieriu yra uždeda
ma ta draugystė, kokiu keliu 
ji eis ir t. t.; taiposgi buvo 
paaiszkinta, kad skaitinyczios 
dr. sąnariai netik rūpinsis isz- 
mokti gerai lietuviszkai skai
tyti ir skaitydami szviestis, 
bet ir mokįsis raszyti ir ant 
raszto skaityti.

Ant to viso pristojo ir pri- 
siraszė į draugyste devynioli- 
ką sąnarių; per įsiraszymą 
įplaukė į draugystės iždą 4,75. 
Ruimą dėl skaitymo ir moki- 
nimbai jau turime. Komite
tas susideda isz szių žmogystų: 
Prezidentas P. Dragūnas, vi- 
ce-prezidentas J. Rudaitis, 
sekretorius V. Sailiavyczia, 
vice-sekr. C. Petrauckas, knį- 
gins ir mokįtojas St. Mar- 
kauckas, globėjai, apekunai, 
kasos, kurie ir rinkikai, pa- 
borcai, V. Stankevyczia ir N. 
Dėdinas, kasierius J. Kreczi-
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kas, marszalka A. Tyszkus. 
Po iszpinkimui komiteto ir 
broliszkam pasisznekėjimui, 
prasitensusiajjn kelis valandas, 
sąnariai pilni vilties ir džiaug
smo isz savęs ir savo draugys
tės naujai uždėtos, iszsiskirstė 
namon.

Sekre. V. Gailetiį/c&ia.
Tegu gyvftja ilgai, tvirtai 

Ir laimingai nauja szaka v. M. 
V. skait. dr. Forest City ant 
garbės ir naudos jos sąna
riams, o ypacz mus brangios 
tėvynės!

J. Petraiti^ R. „V. L.“ ir 
J. Pauksztis Iszd. „V. L.“.

| — Cincinnati, Oltioi Skai
tydamas ląlkrasžCžius, i‘andii 
daug korespondencijų, isz lie
tuviszkų dirvų Amerikoje, 
kurios skaitytoją maždaug su
pažindina su padėjimu ir kru- 

Įtėjimu musų vientauezių lie 
Įtuvystės ir savo locnūse daly- 
kūse, todėl rodėtų ir man apie 
savo miesto lietuvius szįtą pa- 
raszyti ir praneszti savo žėmio- 
niams.

Kiek asz Cincinnati lietuvius 
pažįstu, tai man rodos, kad 
jie yra dar visai lietuviais 
Amerikos senos gadynės, tai 
yra, jie taip gyvena, elgiasi, 
kaip priesz keletą metų mažne 
visi lietuviai: jie, iszsidraikę 
po visokius miesto užkampius, 

pirkti ir jeigu kuris peržengs | neturi jokio beveik tarp savęs 
(Įsusiriszimo, draugystės, o lie

tuvystė ir tėvynės meilė yra 
jiems kaip ir nepažįstamas, 
sveczias dalykas; jiems labjau 
patinka vylįtis „Polender“ ir i

— Scranton, Pa. Sąnariai 
sz. Stanislovo draugystės, ma
tydami, kad daugumas musų 
vientauezių pas žydus ima ta- 
vorą ir su jais sėbrauja; o tu r 
būti žinodami tą priėžodį: 
kas su žydais susidės, tą jie 
suės, nutarė ant susirinkimo 
tolesniai pas žydus nieko ne-
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tą nutarimą ir bus darodyta, I 
turės užmokėti penkis dolerius 
bausmės. Galima pasitikėti, 
kad ir kitos draugystės pa 
seks pėdomis;1 skrantoniszkės 
sz. St. draugystės. Szitas da
lykas isz pavii’szio žiūrint nė 
ra didelės svarbos, bet jeigu 
mes jį gerai apsvarstysime ir 
suprasime, tai pamatysime, 
jog jis prie pakėlimo ekono- 
miszkos Lietuvos pusės labai 

būtis, faktas patvirtinti: trys 
pas mus lietuviai numirė szpi- 
tol ėję, isz kurių du miestas ne
žinia kur įkiszė ir trecziąjį 
taip gi butų tas pats likimas 
patikęs, jeigu nemielaszirdys- 
tė jo giminieczių, kurie savo 
kasis tu krikszczioniszkai jį pa
laidojo. Asz Czia daviau pa
žinti abelnai musų lietuvius: 
Tai^p jų yra sziek tiek ir gerų 
žmonių ir tvirtų lietuvių, ku
rie triūsa sudavadįti ir surė 
dyti savo brolius kaip reikint, 
taip kad yra kitūse miestūse 
tarpe lietuvių, bet nežinia ar 
įstengs jie tai padaryti isz 
priežasties mažo jųjų skait 
liaus. Neseniai atvykę du 
lietuviu isz Lietuvos į Cincin
nati apsigyveno pas Simaną 
Ražą, kuris jūs žmoniszkai 
prijimė, dvi nedėli penėjo, 
| už ką jam nieko nemokėjoj 
ir sziaip savo geradėjui atsi
mokėjo tie du jaunu vaikinu: 
patykoję iszplėszė skrinelę, 
iszėmė 110 dolerių, gera sur
dutą ir dingo nežinia kur. Jie 
yra abu jaunu — vienas turi 
20, o antram apie 27 metus, 
suilgais geltonais ūsais. Jei
gu kas apie jūs dažinotų ir 

prie jųldanesztų Simanui Ražui, gaus 
glaustis, nors pastariejie ne 25 dolerius dovanos.
retai jiems į akis spjauna, K. P. J. J).
glupais litvinais vadindami. -----------------
Pas mus, cincinieczius visai —Phnnouth Pa. Prane 
mažai rasi lietuviszkų knįgų szame broframs tautiecziams, 
ir laikraszczių, o jei ir yra kurie nori prisidėti centu dėl 
pas kurį koks lietuviszkas iszkilmingesnio apvaikszczio- 
rasztelis, tai ir tas paskutinio jimo musų didžio rasztinįko 
numerio, kurį žmogus skaity- S. Daukanto jubilėjaus, kad 

biildami svetimoje I damas netik negali apsiszvies- bus apgarsinta perlaikrasztį 
ti, apsipažinti su tėvynisz- 
kais stovio 
bet dar labjaus 
ir pagęsta, nės jame nieko ki- lant ko buvo iszdūta.

!to nėra, kaip tik niekniekiai, Pinįgus ir jubilėjinius laisz- 
pliovonės, iszjūkimai ir begė-i kus praszome siųsti ant szio 
diszki apsakinėjimai. Ir nė- antraszo: Komitetas S. Dau- 
ra kam stebėtis, nės sakoma kanto-Jubilėjaus. 
yra koks pone, toks ir žipons, Plymouth Luz. Co. Pa.
tokios dvasios ir pasielgimo Box 1018.
žmonės, tokius ir laikraszcziusĮ Komitetas S. I). jubilėjaus. 
su knįgomis liubija skaityti.
Jog nėra pas mus vienybės ir

dę musų broliai tėvynėje gy- 
venantiejie, kad mes ameri
kiecziai, 
szalyje tarp svetimų gaivalų, 
kratomės nū žydų it nū pikto 
pinįgo, ir nenorime su jais jo
kios bendrystės turėti, imtų 
nū musų pąveizdą, liautus 
pirkti nū žydų, o paturėtų lie
tu viszkas krikszczioniszkas 
krautuves, kurios, nors pasku
tiniame laike mažne kožname 
miestelyje rąndasi, tacziaus 
isz priežasties bjauraus per
sekiojimo žydų ir neatbojimo 
lietuvių, daugiausiai silpniai 
laikos, dargi j ir bankrutija. broliszkos meilės gali ir s&ita'Chicago‘s lietuviams

Tad gi pradėtą skrantonie- 
ežių darbą pasirūpinkime į- 
vykdinti dėl savo ir tėvynės 
naudos kūplacziausiai ir gar
siausiai, idant iszgirstų apie 
tai visi Lietuvos gyventojai.

„Vienybę“ kiek kas ant to da- 
dalykais, lyko paaukavo, o po jubilėju, 
apjanka bus taipgi iszaiszkinta kiek

— Chicago. Matyti, kad

Bedarbė pradėjo jau žymiai 
mažintis, nės retai kur begir
dėti uždarant vietas darbinį- 

neina- 1 nįkų darbavimosi, o atsidaro

žiaus rupi lietuvystės dalyki 
kaip kitų miestų lietuviams 
ką galima numanyti isz jų ru 
pinimosi apie apvaikszczioji 
mą S. Daukanto jubilėjaue 
jie rengiasi padaryti balių ar 
ba liuteriją, ant kurių uždirfc 
ti pinįgai bus apversti ant ju 
bitėj aus.

Ramu yra matyti, jog „Lie 
tuva“ sykį pradėtą darbą api 
įsteigimą lietu viszkos kolioni 
jos varo karsztai ir energisz 
kai ir jos trusas nepalieka b 
vaisiaus — diena po diena 
vis dauginas szeimynos noriu 
ežios įgyti gruntą. Ne an 
mažos garbės „Lietuva“ m 
tautieczių užsitarnaus, jeigi 
tą szventą užmanymą įsteng

— Boston Mass. laikrasz 
ežiai (žiūrėk - 38 „Polonia“ 
lenkiszki raszo, kad Boston* 
lenkiszkas kunįgas Jai

dėsiąs statyti bažnyczią. „dli 
polakow i braci litvinow“ (dė

Berods jau iki valiai prista 
tė mums lenkai bažnyczių, ta 
cziaus vis dar žada daugiai 
statyti. Asz misliju, ka< 
Bostono lietuviai gerai jau pa 
žino lenkų mylistą link lietu 
vių ir niekados su jais, kai 
po musų patyrtais skriaudė 
jais, nesidraugaus, ypatinga 
tautiszkūse ir pinįgiszkūse rei 
k ai ūse, kaip antai bažnyczioi 
statyme. Jeigu dar neįsten 
gėte savo lietuviszkos bažny 
ežios pastatyti, tai vargkite 
kol tą galėsite padaryti ne 
maž su lenkais nesėdėdami.

Tikiūs, jog atsiszauks Bos 
tono lietuviai tėvyniszkūse 
laikraszcziūse ant tos lenkiš
kos mielaszirdystės, kuri jiems 
gėda daro akysi? prakilnesnių 
tautieczių.

Praszalietis.



kasdienų tai szioks, tai toks 
fabrikas, varsztatas, kuriAse, 
iki saiol be darbo buvę dar- 
binįkai, vėl szimtais ir tuks- 
tancziais ėmė darbAtis.

LIETUVOS ISTORIJA

13) Daeburg c. 351,

seks ir kariaus 
opiežiaus šiuri-Tų girdėdami p 
ediminas neb-

,,Saulė“, negalėdama nusitei
sinti — jai teisingai užmestų 
aiszkių nedorybių, kala ant 
savo locno priekalo, dėl didės 
nio patvirtinimo savo szuny 
bės, nebūtas ir apjAdinanczias 
korespondencijas ant garbin
go kn. J. Žebrio. Užkabinė 
ja kvailiausiai „Susivienyji- 
mų“, o dagi ir „Vienybę“, to- 
dėlgi kaip pasiklos, taip ir 
iszsi miegos.

Nežinia dėl ko amerikie- 
ežiai jau antras mėnA nebe 
sulaukia „Varpo“, tur būti, 
kad su jAmi atsitiko, kaip 
girdėti, koki nesuprati
mai tarp inteligentų ir 
Redaktoriaus. Labai gailu, 
jeigu isz to nukentėjo „Var
pas“.

tanas Baltrūnas ir Pranas Czeliavy- 
ozius. Delegatai į seimą iszrinkti: 
Antanas Žibutis ir Andrius Jasaitis.

Szv. Jurgio lietuviszka gvardija, 
Pittston, Pa.' Ignas Krikszcziunas, 
Juzas Judzeikis, Mikas Sinkevy- 
czius, Vincas Anckaitis, Vincas Ja
saitis ir Ant. Krikszcziunas.

Szv.* Antano draugystės, Edward
sville Pa. iszrinkti delegatai į seimą: 
Kun. A. Burba ir Silvestras Pauk- 
sztys.

Isz Plymouth, Pa. isz pavienių 
prisiraszė Ignas Plitnikas, J. Pet
raitis ir Kazimieras Kasparavyczia 
szv. Kazimiero dr.

Forest City Pa. Musų draugystė 
Szv. Antano ant pereito susirinkimo 
iszrinko delegatą į seimą „Susiv.“ - 
Antaną Petrusevyczių.

Sekretorius «7. Markauskas.
Cleveland, Ohio. Szv. Jurgio 

draugystė nesiunczia delegatų isz 
priežasties tolimos kelionės ir be
darbės, tiktai atsiuntė savo užmany
mus groinatoje dėl seimo delegatų, 
kuriems bus įneszti.

Kuh. A. JBurba.
Plymouth, Pa. Draugystė D. L. 

K. Vitauto iszrinko delegatus į Su- 
sivienyjimo Seimo J. Simanavyczią 
ir M.* Totorių.

nu seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PARASZYTA 8IMAN0 DAURAUTO B0TU8I0I0 TUMAUS 
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s (Tųsa).

TAm tarpu atkeliavo į Parusnį Baltramiejus, vyskupas 
Alektoju Teopredu apatu benediktinų, virsziaus minavoti 
popiežiaus siuntiniai su įsakymu, idant lig tiktai persikristys 
Gediminas, didysis Lietuvos kunii^gaiksztis, tAjau kryžeiviai- 
liautosi nA karių su Lietuviais ir taikiai su jais gyventu bei 
padoriai elgtųsi, liepdamas dar jiems saugoti’ pakajų, kurį 
pernykszeziai tarp Lietuvių ir kalavijonių buvo patvirtinęs. 
Atėję siuntiniai popiežiaus į Rygų, tAjau iszleido kitus siun
tinius pas Gediminų gromatų popiežiaus jam padAti, kurioje 
jis linkėjo jam laimos ir džiaugėsi jo iszpažinimu tikrų Dievų, 
brukdamas į jo globų savo siuntinius. Gediminas priėmęs 
siuntinius su dide iszkilmę iszvaiszino ir palydėjęs jAs įkan- 
den iszleido savo siuntinius į Rygų atsakų popiežiaus siunti
niams dAti.

Tų regėdami Vokiecziai numanė aiszkiai, jog jiems tAjau 
užtruks giliukė, dari n visaip norėjo kriksztynas Gedimino 

sidabro dAti, 

I „Susiv“. užsimokėjo
Szv. Izidoriaus draugystės, Ed

wardsville Pa. Kazys Kundrackas, 
JGzas Aleksa, Antanas Bielckas, 
Jurgis Jrnuszka, Motiejus Czižaus- 
kas, Pranas Varaszka, Mikas Va- 
raazlca, Kazys Paczkauskas, Petras 
Viszniauckas, Jftzas Valinckas, An
tanas Navasaitis ir Mikas Januszo- 
nis.

Szvento Jilzapo, Pittston, Pa. An
tanas Žagarauckas, Petras Didžiū
nas, Jonas Kartavyczius, Ciprus 
Marcziulinas, Jonas Didbarzdis, Jo
nas Kurtinaitis, Jfizas Andruszis, 
Antanas Bruneika, Jurgis Miliauc- 
kas Juzas Bu levy ožius, Antanas Na- 
miotkevyczius, Jonas Valiukas ir 
Aleksandra Saveikis. — Delegatai 
į seimą aprinkti: Tomas Pauksztys 
ir Moteuszas Dervinis.

Szv. Antano, Pittston, Pa. An
drius Jasaitis, Andrius Bagdonavy- 
czius, Pranas Sabaitis, Kazys Paci- 
liauckas, Juzas Paciliauckas, Anta
nas Astramskis, Antanas Boslys, 
Antanas Gelumbauckas, Juzas Avi
žienis, Martinas Macziuta, Mateu- 
izm Mikolaitis, Karalius Supauckas 
Jdzas Milinas, Jonas Kazlauckas, Si
mas Savickas, Antanas Saucis, Jur
gis Gustas, Pranas Kakoszka, Pet
ras Urbonas, Juzas Mikolaitis, An-

Lietuviszkos dainos.
Užraszytos per kun. Antaną Jusz- 

keviczę Velunos apygardoje isz so
džių lietuvių daininįkų ir daininįkių 
ir nu Alsėdiszkių Zemaiczių (pirmo
ji dalis lyg 16(5 lakszto dainų 172 
visatinai yra iszsibaigus) gaunamos 
už numažintą prekę, o kuriose yra 
dainų (be pirmosios dalies) 1397, 
trijose knįgose (tomuse), visos su 
prisiuntimu į Ameriką už 2 dor. 50 
centų. O atskyrei vieną knįgą per
kant su prisiuntimu 1 doleris 25 cen.

Taipgi: 8>'otbinė Reda Velfinie- 
czių Lietuvių kur yra suraszyta kaip 
atlieka (arba reiki atlikti) svotbas 
(veselijas) su visokiomis pasakomis 
(racijoms) ir dainoms ir visais apsiė
jimais, su prisiuntimu tiktai už 50 c.

Varpelis (notos muzikos) valcas 
dėl portapijono, sudėstė Daktaras 
V. Kudirka, su prisintimu 35 centai

Ponus ir Mužikai labai >puiki 
drama paraszyta Aleksandro Gužu- 
czio isz būvio artojų nu 1853 lyg 
1859 metų su prisiuntimu 15 centų 
gaunama pas

M. Noveski 
Tilžėje-Tilsit (Ostpr.) 

Germany.

sugaiszinti. Visu pirm u žadėjo jam 500 svar
jei jis priims kriksztų nA brostvių, o ne nA jarce-vyskupo; 
kad to Gediminas nedavė, kalavijonys isz apmaudos siunti
nius einanezius isz Lietuvos į Rygą sugavo ir užrakinę jAs 
Aszerodės pilėje nugalavo. Gediminas gAdėsi vėl popiežiui 
apie tokę jų nedorybę, bet nesulaukdams teisybės ir regėdams 
aiszkiai, jog Vokiecziai ne platinimu Dievo žodžių rūpinasi, 
bet tiktai tykoja pragumo jį nuvergti ir ūkę j<i pasavinti; to
dėl įbingęs ryžosi nebkriksztytiesi ir Szilgalį, savo rūmų vyrų 
iszleido į Rygų, tA siuntiniams popiežiaus apręikszti, kursai, 
įėjęs į surinkimų siuntinių ir didAmenės Vokieczių, pasakė: 
„mano vieszpats nepripažįsta jūsų popiežiaus ? negeidžia pa-

[s, idant paro- 
sykiu iszleido 

, į Mozurijų, 
r teriojo: kai- 

Bzių bažnyczių 
indus szventus 
gyventojus isz-

žinti: tikybų, kurių iszmoko nA Savo tėvų, tų 
už jų iki savo gyvai galvai”.
tiniai, nusiminė ir neabejojo dauginus, jog G 
kriksztysiesi.

Isz keliavus siuntiniams į Rygų, Gedimin 
dytu Vokieęziams, jog jis nejAkoja, tAm paczii 
su stipre kariauna D,avėtų, Kartinos pilės vyr 
kursai, siaubdama visame kraszte, grobį griejo 
pogi ko neveikė kardu, tų ugnia gaiszino, pa 
dauginus ne 30 jau sugiovė, jau sugruzdino, 
isznaikino, ant galo, įsilaužęs į Pultusko pilę, 
kirto, o paežių pilę sudėgino ir 4000, taip kurių daug pasiti
ko žydų, apvergęs, su didžiu grobiu į Lietuvą laimingai su- 
g’fco.

Antrų dalį kariaunos Gediminas buvo iszleidęs į Padau- 
gavį, kuri, įėjusi į Rozitės srytį, lėbavo kaip tinkama, kaipo- 
gi kas vien krikszczioniu vadinosi, tas gniužo nA kardo įbin- 
gūsio lietuvio, ar nA ugnies pragaiszo, kurių lygiai apvertę į 
rustų tyrų, pagrįžo namon su gausiu grobiu. (13)

Noris tam nevykus, vienok arce-vyskupas Rygos nepa- 
grįžo nū to, ir tamedaigte ne didį Lietuvos kuningaiksztį Ge



ft

Lietuvininku 483
diminą, bet brostvius kaltina: kaipogi ateinantį metą Balandžio 
mėnesyje, siuntiniams popiežiaus Rygoje dar tebesant, raszė 
jis antrą kartą popiežiui, gūsdamosi tais žodžiais: ,,noris aki
vaizdoje visų kardinolų didis Mistras su savo tarnais prisiekė 
ant evangelijos pildyti tą, ką popiežius buvo jiems įsakęs, 
vienok iki szioliai nieko to nedaro. Nės kūdrasesniai žengia 
nū nūdėmių į nūdėmes ir, elgdamosi kaip tinkama, kūdides- 
niai dar sketerauja (puikinasi): kaipogi einanezius popiežiui 
gūstiesi kalina ir novyja, kuriūs tūkart tepaleidžia, kad pasije- 
ma popiežiui nebskųstiesi ir tą daryti, ko jie geidžia”.
lesniai jis sako: „T
vos didį kuningaiksztį Gediminą kristytiesi, siuntinius kėliau* 
janezius grobsto ir žudo, patį kuningaiksztį ’
žadėdami jam tūlose vietose piles, nū arce-vyskupo pastruny- 

v tas, sugriauti ir 1000 svarų sidabro dūti, jei jis neni arce-vys
kupo, bet nū mistro jr brostvių kriksztą priims, ir visaip gro- 
matose jį peikdami, svietą paikina. Nevien j^atys prisiektą 
su Lietuviais pakajų klepoja, bet dar prisūkė vyskupą Ezelos 
ir kitus pralotas savo gerinimais tam pakajui atsakyti, pasa
vino bažnyczias, koplyczias ir savo tenai kuninguį dėjo su 
regima prapulto perkriksztų ir paneikinimu popiežiaus val
džios. Sakos ir dar veltu teisinga szirdžia draudęs ir grau
dinęs mistrą ir brostvius, idant įsakymų popiežiaus klausytu 
ir vienybėje bažnyczios taikiai elgdamiesi gyventu, bet jie 
niekino nevien tą graudinimą, bet patį popiežių ir jo įsaky
mus; todėl arce-vyskupas, nebnumanydams, kaip jūs nugries- 
ti, iszkeikė mistrą ir brostvius ir tą liepė visame Padaugavyje 
apskelbti ir ant bažnyczio^ durų prisegti. (14)

Križeiviai ir szį kartą norėjo nusiteisinti popiežiui nū to
kių užmėtinėjimų arce-vyskupo, vienok križeiviai, gėdėda- 
miesi patys popiežiui vaidintiesi, pakvietė sav užtarytojus, 
Žęmovitą ir Traidenį, kunitigaikszcziu Mozūrų, su vyskupu 
Plocko ir jūs pas popiežių iszleido, kurie nukeliavę į Avinjo
ną, pasakojo jam apie baisius nuteriojimus Lietuvių Mozuri- 
joje Dobrinės krasztą; apie jų smarkybei, su kuria tenai jie 
elgėsi, stygavodami jo szventenybę, jei tenaj^jis nedūs kriksz- 
czionims veikios ir stiprios pagelbos, tada netikėliai Lietuviai 
iki paskūjo jū nugalūs, todėl lugojo jo szirdingai ant Lietu
vių karę skelbti ir liepti kryžeiviams toliaus su jais kariauti, 
kaip iki szioliai darė, kurių vienų netikėliai tedrovės.

Lygia dalia Varmijos vyskupas su savo kapitula teisino 
popiežiui kryžeivius tais žodžiai: „randasi tūlų žmonių, kurie 
ant nelaimos meilės artymo niekam negertas pasakas skelbė, 
kaip but Lietuviai, kurie, tiek kraujo krikszczioniu pagožę, 
sakosi, nori kriksztytiesi, o križeiviai jų neleidžia, asz skelbiu 
tokį stirvelėjimą kiekvienam į Dievą tikeneziam už yną melą, 
ką patys netikėliai aiszkiai tvirtina žodžiais ir darbu: kaipgi 
jie tykoja kaip įmano krikszczionis suvisu toje szalyje isznai- 
kinti. Tą dar nuteisina terionės ir kraujo praliejimai apy
gardose Revalės, Tarapato, srytyse Velavos, Klaipėdos, Do
brinės ir Strasburgo; negal apraszyti, su kokia tenai smarky
be, sako, kankina netikėliai krikszczionis. Todėl lugoju 
szirdingai, neklausyti tokiu abydų ir nedorybių, skelbamų 

1 ant kryžeivių, ir, girdint jas, turėti už melus ir ynas pramo
nes”.

Kad taip kryžeiviai, nieko nesiklausdami, norėjo kebelė- 
mis ir piningais užslėpti teisybę, jeib tiktai savo siekį kaip

14) Voigl T. IV. b. 8W.

To- 
kryžeiviai gaiszino ir dabar gaiszina Lietu- « • J ■ o • . . • • • a « — * a

patį kuningaiksztį visaip masių a,

noris pasiekti, taryra visos Lietuvos ilgainiu pasidaryti va 
dimierais. Vienok ir taip jų reikalai kasdieną piktyn ėj< 
kaipogi Gediminas, regėdamas tokią jų nedorybę, nevien m 
norėjo krikstytiesi ir jiems vergauti, bet dyko lig paskūjo ji 
kariauti ir per jurą tremti, darau ėmė stipriai ginklūtiesi 
didei baisias ir kruvinas karias, ant didesnės dar jo laim< 
radosi jam prietelius Vladis|aus, Lenkų karalius, ml savo ž< 
mo augumo ūlektėle (loketek) vadinamas.

Sakiau virsziaus, jog ir Lenkai, noris patys buvo įveii 
križeivius į Lietuvos krasztą, vienok ilgainiu patys su ja 
sukerszto ir baisiai kariavo už vis tais metais. įteikia dar ž 
noti, jog tūkartu Lenkai didei neįgali tebuvo ir niekaip negi 
Įėjo lygintiesi su Lietuviais: kaipogi Lenkų žemė nuteriol 
ir nuszeiminta atvėju atvėjais ml Czekų, Tautorių, užvis Li< 
tuvių, Žemaiczių ir kryžeivių, likusiejie gyventojai, baudžii 
vomis arba lažais didilmenės nunovyti, stenėjo vergyboje, ti 
kurie pilionimis vadinosi, neverti buvo paties vardo; kunii 
gai lygiai ūkininkams mulkiai, nė mokslu, ne platinimu gi 
dry bos ir žiburiu iszminties tarp svieto rūpinosi, idant kiel 
vienas suprastu, jog ir vargdienis žmogus ne gyvilliu yra, b< 
lobyje ir tingėjime apjakę, nemindami ant savo szvento lilm 
ir iszmintingų įstatymų, gėrė ir lėbavo, padėdami kitiems siu 
gilti vargdienius, slidžios pripažino teisybę dauginus dildai 
cziūjui, nekaip teisiūjui, darau galingasis ir galentįsis visūrm 
tėisiu buvo. Visoje ukėje vienas vardas prekybc 
ežią vartojo žydų venandėlės, nėkokios dailydės, 
naudos arba piningų:
gudrybes ir mokslo, užmiršusį rėdą ūkės ir veikalus savo bo 
ežių praboezių, tinginėje, vadindamas! ponais dėl to vien, jo 
vargdieniais vieszpatavo, kurie jiems arė žemę ir jiems vergi 
vo; patys jų kareiviai daugiaus buvo tikrais dirikais ne ynai 
kareiviais: kaipogi sueiną su neprieteliais niekūmet negru 
mėsi, nės būriais sariodami grobį griejo, negaudami jo sveti 
mame kraszte, savo ūkininkus d re vėjo (15), kad tūmtarp 
nevien su baisiais Lietuviais ir Zemaicziais, bet su paežiai 
kryžeiviais tūįtimpos reikėjo kariauti. Vladislaus, geizdama 
nū tokio jų sugaiszimo gelbėti, užvis nusigandęs galybe kry 
žeivių, kurie, užmirszę ant Dievo ir dorybės
ką bedarą: kaipogi nevien perkriksztus novyjo, 
tiems Į;enkams, savo geradėjams, nelaimas darė. 
Vladislaus karalius, 
gramatoje: 
vo nei teisybės, negėdžiasi nedorybės, yra pavojais vilkau 
jeraezio kailiu apsimovę ir skaugyba pasiženklinę”.

15) Kozebue Preus, aelt. Oerch. T? II. k. 21.
(Toliaus bus.)

ir tą pi 
nėkokic 

didūmenė, pasiputusi savo turtais, b

, nebžinojo paty 
bet dar p« 

Nemintą 
raszydams arce-vyskupui Rygos, sak 

,,jie, tai yra kryžeiviai, nebturia nei baimės Die

JPelsIJ uskim!
Broliai, broliai! pasijuskim!! kągi dabar darom? 

Dėlko baisią didžią tamsą nū savęs nevarom ? 
Dėl mus linksmi ir laiminga szviesa nor praszvisti, 
Bet dabar niekaip negalim mes aną isz vysti. 
O tai dėlko? mums yr sunku atsibust isz miego, 
Maž kas nor suprast tą szviesą, maž prie jos kas bėga, 
Szalti jausmai musų szirdį labai sunkiai spaudžia 
Tūse jausmūs kaipo lede daugel brolių snaudžia 
Todėl szaukiu broliai, broliai kągi dabar darom? 
Dėlko didei baisią tamsą nū savęs nevarom? A. Szpoks.

>*il ;a -į.. ..



Vienybe

4.00c

25c

1.25c

nas

25c

Progresą
25c

?5c

15c

mi 25c

Pajieszkojimai Goldschmiode »tr. 8 GERMANY

brolįo ' Antano

sūdo

10c.

1.00c

VIENYBE LIETUVNIKU

50 et.
10 ct

50 et. 
200c

20c.
30c

20c.
50c.

25c 
35c. 
25c

25 et.
20 et.

(1,00 et

123 N. Main str., Pittston, Pa

15 et
55 ct.
25 ct.
50 et.

perse
Žlponas bei žlponė ,, „
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas dkiis Lietuvos kunĮgaiks^Ue

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 50c.

Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c
Aplinkrasz.tis kun. Petravyczlaus (Vilniaus 

džiakonystėa kuningus 1870 m. „ 10c
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krlkszto Lietuvos 5c

JVi kas ži- 
, meldžiu 

antra szo:

Mathias Noveski
TILŽEJE-TILSIT

80 Ct. 
czesu
40 ct.
>1,00 

>1,25.
$l,o0.

ii ii >1,50 ct.
Duktery Fllypo 
ii ii 30 ct.

tūry dydeles akis
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos

Sawiesa Dlewo ,, ,, „ ,,
Tltkus Persų Karalius, ,, „
Utsystanawik ant to geraj „ „
WRas Ir Korynna historije isz iajko

klojimo Bažnyc/Lot D. p«r Dėokleėi>u»2ė cL

istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c.

Jurgis Miioslawskts „ „ 80 ct.
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas 

Unljotu po waMže maskolaus 
Konstytucyje del darbininku
Namelis pustelnlko paraszytas del pujkiu

Ltetnwnlku ,, ,, „ ,, ,, 75 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz Iajko 

ponawojlmo Nerono ,, ,, „
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu Isz 

wajnos 1863 metu ,, ,,
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 

o abdarytas ,, ,,
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,,
Rinalda Rlnaldlnas ,,
Senowes apraszymas . apie

Karejwlo ,, ,, „
Sumyszymas arba bajine

to®l kaimynas rodijo užkasti 
ir antrą 100 rub. į tą patį 
daigtą; nuneszė pavogtą 100 
rub. ir užkasė į tą patį daigtą, 

amas paskui iszsikasti 
200. Vienok neregįs, iszsika- 

100 rub., atėjo pas

busi vienyjimo gai 
prezidentas kun. A. 
pereitame nedėldienyj 
pamokslo persergėjo pavapi 
jonus link laikraszczio „Sau 
lės“ neteisų ir begėdiszkų už 
puldinėjimų ant kunįgų ii 
antimoraliszkos įtalpos.

•Joliii TMC. Carr
Patronas (advokatas) provų. Offisai: 

McAlarnoy Block, Plymouth, Pa
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasžtuja $1 oo.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda 
vinėju viską kfimi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tu viszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nfi kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautįę ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

sęa savo
savo kaimyną ir pasakė; „kū
mai, tankiai neregia d augi aus 
mato, kaip tas, kuris turi dvi 
azviesi ir sveiki aki“.

Groton’c, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Typk-Writkr Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztftja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co., 
L Groton, N. Y., U. S. A.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczįų praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
•isu The Crandall Machine Co.,

J. Mockeviozia Plymouth 
J. Gilbert Wanamie 
A. Azganaitis Canada 
J. Diczbanis Thomas 
A. Kernagis Newark

vogė
tai padarė jo kaimynas, 
jis nuėjo pas jį ir praszė dilti 
rodą: jis turįs 200 rub., kurių 
pusę užkasęs atvangioje vieto
toje, kurios nieks nežinąs: ar 
vertėtų ten ir kitą 100 rub., 
padėti, ar jieszkoti kitos vie-

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko 

pas Joną Žukaucką 
Plymouth, Pa.

Apie senovė* Lietuvos pilis ,, 20c
„Auszra" keturių metų pulkl&se apdar&se 

po >1.25 knlnga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jnrgls ,, ,,
Vltoltoranda, pulkus poematas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|goa 
D&nelatczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, 
Tėvynlszkos giesmės „ „ „ ,,
J&kaunos dainos ,, „
Naujos dainos „ ,,
Birutės dainos ,, f ,,
Tėvynainių giesmės „ „

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c 
< Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo
Pajud(ktme vyrai žemų, pulki apysaka 

parasz.yta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus • 
knfgutės „Kas teisybė tai ne melas

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

Moksliszki rankvediiai ir 
f kitokios knįgos

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kun(go Mlkolo Miežinio

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletuviszkas „
Knlnga dėl Iszslmbklnlmo rokundų

Knlnga dėl iszslmokinimo vlsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,, ,,
Gri&znlnkas priverstas metavotis ,, 
Pamokslai apie trusą „ ,,
Talmudas ir inusų žydai ,, ,, ,,

į Szkala su kalba ,, „
į Prieszauszris ,, „

1 Kaip |gytl pinigus ir turtą „
Girtybė „ „

I Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta. 
į kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c. 
I Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 1

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

rajieszkau sav
Palikaucko, paeinanczknsž Puncko 
parapijos, Suvalkų gube£. xJau ant
ri metai Amerikoje.* 
gyveno Plymouth‘0<‘Pa. j 
not apie jį arba jo adresą 
man claneszti ant szifokio
Eva Polikauckiute ,241 Exsetter str 
Baltimore, Md.

Kningos 
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgoSy
Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 

, 5.00 ir 5.60c. 
>2.25 ir 2.75c. 
„ „ >2.00- 
1.50c. ir 2.00c.

KNINGOS ,
X.0CWS SPAUSTUVES.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žlamlaplals „

Lietuviszkos Dainos isz visut>surinkt os
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 

Žemaiczių Motiejus Valancztauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo „ ,, » ,, „
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefoa 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą augynlmą wajku ,, ,, >1,00.
i Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 
į tyklmaj „ „ „ „ „ 10 ct.

Historije apie gražų Magelona, duktery kara- 
laus isz Neapolo Ir apie Petra karėjwl 40 ct. 

Historije Isz lajko Francuzkos wajnos Afrl- 
I »» ii . ii ii 30 ct.

nas neregia, kavodainas nft 
žmonių, užkasė 100 rublių 
kamputyje sodo; vienok jį be- 
kasant užtėmijo jo kaimy 
ir, kada neregįs atsitolino, 
tą 100 rub. iszsikasė ir nusi- 
neszė. Neregia neraadamas 
pinįgų, suprato, kad jį beka- 
sant kas nors patėmijo ir ap- 

Numanydamas, kad

Pajiekau p. Antano Kirsevyczios, 
kuris pirm 20 metų gyveno Utikoje, 
New Yorke; jis turėjo pažintį su 
Lajdych‘u gimine. Kas apie jį (la
žines, arba jis pits norės atsiliepti 
tegul atsiszaukia ant szio adreso 
Jan Božek, Ennis, Eitis Co., Texas.

Margumynai.
Neregio iszmintis. Vie

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c
Senas ir naujas Aukso Altorius
Garbe Diewuj ant auksztybės „
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos.
Gyvenimas Vioszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno lt naujo Įstatymo su abrozėl. 

į Istorija seno Įstatymo ,, „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,

Į ^lenuo Szwencztauslos Marijos Panos
Sopule j Motynos Dlewo ,, ,,

Į Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
j Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 
1 dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 

dalis už kožną dal| po „ ,, ,,
i Gyvenimas szv. Benedikto faabro ,,

Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Į Įvairios dvasiszkos Knįgos, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, „ ,,

I Iszguldimas metiniu szweneziu 
labai naudinga kningelė

I Mokslas Rymo kataliku
Į Kas yra griekas? „

Nekaltybė ,,
Vartai dangaus „

I Garsas apie bajsybea Dlewo
Raktas | dangų ,,
Didžioji nedėlla „

: Į Kaip Sumeniją nuspakaj|tl 
į Vadovas | dangų „

Prlslgatavojlmas ant smerczlo „
Į Draugija dėl duszių ,, ,,
I Lietuviszkos miszlos ,, ,,

Žino apie gydymą ligų kūno Ir
I duszios, apie Liuter| Ir Kalwina

11,00 

b 1,00

Literatiszkai — politiszka peri- 
valga. Maskoliszkas dvinedėlinis lai- 
krasztis, > kuriame skaitytojas ras 
daug pilningų apraszymų apie mas
kolių caro ir valdžios neteisybes ir 
jųjų politiką, Kasžtuja tik 1 dolerį 
ant metų. Adresas: „Progress“ 
1216 Milwaukee avė Chicago Ill.




