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PlymoutH Pa. 31 J. Sjalin.
Szaunas, linksmas ir akyvas 

buvo 8 tas „S ii si v 
seimas kokio be abejonės dar 
nebuvo pradėjusioje kilti lie 
tiiviszkoje tautoje, 
seimas parodė,
dar gyvūja ir tos gyvy bos 
kasmet daugiau įgauna; 
rodė, kad XIX amžius isztiesiĮ

“ seimas;

Szitas 
kad lietuviai

pa-

papūtė liūsybės dvasia ir ant 
lietuvių tautos ir lietuvių dar 
bai tėvynės iszgelbėjime at- 
nesza, nors negausius, bet 
džiaugsmingus ir pilnus vil
ties vaisius; vaisius kaskart 
didesnės vienybes, meilės, su
pratimo savo ir tėvynės rei
kalų. 1

Isz visokių Amerikos kam 
pų siunezia lietuviai telegra- 
mus ir daugybę laiszkų į „Su- 
siv.“ seimų, kuriūse iszreisz- 
kia savo broliszkus . linkėji
mus, gražius norus, iszmintin 
gus pažvalgius ir pasirengimų 
darbūtis dėl tėvynės prikėlimų 
su pasiszentimu. Europos 
lietuviai taipgi netyli, bet pri-

'gerovę ir liūsybę savo tautos. 
S veti m ta u tisz k i 1 ai k raszcziai 
gražiai ir simpatiszkai atsi- 
szaukia apie mus „Susi v.“ sei
mų.

Szių metų „Susiv.“ seimų 
galima paskaityti kaip ženklų 
naujos ėros lietuvių paszoki- 
mo į pryszakį tautiszkūse dar- 
bavimūse.

Dėl stokos laiko ir vietos 
szitame numeryje nepatilpo 
daug dalykų, todėlgi bus atei- 
naneziame numeryje.

siunezia telegramus ir laisz- 
kus, linkėdami geros kloties ir 
pasekmės; jie 
mus su graudulinga 
idant mes jų,
po maskolių barbariszku jun
gu, neužmirsztume, bet kiek 
galėdami gelbėtu me savo tė

atsiszaukia į 
szirdžia, 

įimanūjanczių

vynę Lietuvų. Jie raszo — 
mes ant jūsų suvienytų šylu 
padedami vilti! Argi ne garbė
mums amerikieęziai lietuviai
ir musų garsiai įrėdnei „Su-
siv.“ girdėti tokius žodžius? 
Argi gali būti musų szirdys 
kurezios ant to balso ir argi 
galime atsisakyti nū tos už-
dūtės, kuri yra nors lab ii sun
ki, bet jai mes griebsi mės už
jos noringai ir su pasiszventi- 
mu nejausime jos sunkybės, 
bus ii mums saldi ir iszganin- 
ga. Apie „Susiv.“ jau ir sve
ti mtaucziai — iszgirdo šlovė 
nai sveikina mi s, vadindami
savo broliais ir primena 
mums, idant mes, susiriszę į 
į vienų kūpu, kariautume už

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų gubernijos. 

Nieks turbut negūdoja taip 
menkai jausmų ir palinkimų 
savo vaikų, kaip lietuviai. 
Visiems yra žinomas būdas 
Lietuvos ukinįkų, kad leisda
mi vaikus į mokslų vien tik 
kunįgais jūs mislija padary
ti. Jei katras isz tėvų žinotų, 
kad jo senus nebus kunįgu, 
tikrai galima sakyti, kad su
vis neleistų į mokslų, nės yra 
tos nūmonės,^kad jei n e pastos 
kunįgu, tai jo visų mokslų 
„szuva ant ūdegos n u nesza“, 
t. y. kad jo visas mokslas nie
ko negiliūja. Dėlto beveik 
visi mokįti lietuviai daktarai 
(gydįtojai), advokatai ir t. t. 
iszėjo atsakanezius mokslus 
priesz valių tėvų, ir tėvai jūs 
nelabai myli, negalėdami nie
kaip užmirszti, kad jie riktąvo 
padaryti jį net kunįgu, o jis

maldas ir tas silpnai moka 
skaityti. Ką apie rasztų, tai 
labai reta gali paterlioti, nei 
atgrubusiais nagais, iszsivar 
cziusias į visas puses raides. 
Mergaiczių tėvai dėlto nelei
džia į mokslų, kad žino, jog 
jos negalės būti kunigais. 
Kad ne tai ir jų tiek leistų į 
mokslaines, kiek leidžia vai
kų ir paskui priverstinai va- 
ryJų i kunįgus. Kų-gi darysi, 
kad isz jų kunįgo nepadarysi, 
negalima nė versti! O vienok 
ir mergaitės nėra liusos nū 
prievartos tėvų. Jei negalė
dami į kunįgus neverezia, tai 
užtai beveik visur už vyro pri
verstinai, priesz jos valių, isz- 
leidžia. Paprastinai tėvai, 
merginai nė nežinant, pradeda 
tartis su jaunikiu, labjausiai 
žiūrėdami, kad tik į gerų na
mų nuleistų. Paskui urnai 
pasako savo valių dukterei, 
kad ji tekėsianti už tokio ir 
tokio vyro, „gero“ ir „turtin
go“. Jei mergina labai ver
kia ir prieszinasi, tėvai ant to 
nepaiso; „apsipras!“ sako.

Labai pažymus ir panaszus 
paveikslas ežiomis dienomis 
buvo Szunskų gmine (Senap. 
p.). Vienas turtingas ukinį- 
kas netekęs savo vienatinio, 
baisiai iszdykusio sunaus, 
kursai pridirbęs daug klastų 
iszdumė į Ameriką, pasiryžo 
pavesti visų savo ūkę vienai 
merginai, Cz—kili tei, savo gi
minaitei, su taje iezlyga, jei ji

taka. Szoko visi jieszkoti: ir 
jaunikis, ir tėvai, ir anas se
nis, pavedantys savo ūkę ir da 
savo laiku rado jų pasislėpusių 
pas vienų isz jos tetų ar dėdie
nių. Parsivežė namon, kėlė 
veselijų, suvineziavojo ir visi 
džiaugiasi, kad laimingai vis
ką atliko. Klausymas dabar; 
ar galės būti laimingais tūdu 
jaunavedžiu ir kas atsakys už 
visas jų nelaimes? ,

Sziaip jokių svarbesnių 
naujienų neužūdžiau, kų verta 
butų g-arsyti, dėlto turiu pasi- 
kakyti menkais niekniekiais. 
Buvo apie Senapilę da ateiti- ’ 
kimai, kur vyram už sergan- 
czių paežių arklius pavogė. 
V ienas atvaževo vežti paežiai 
daktarų ir neradęs jo namiej4, 
ilgai lankė, susitemdė, ir pa
vogė jam arklį dauginus kaip 
nū poros szimtų rublių. Ki
tas atsivežė į miestų paežių 
pas gydįtojų, kur jam ark
lius su briezka pavogė, arba, 
geriaus sakant, apmaiufe, nės 
vietoj4 jo gerų arklių, paliko 
menkus. Palūkėjęs ilgai ir 
pamatęs, kad jo arklių nieks 
negrąžina, o anų nieks neatsi- 
jima, parvežė savo serganezių 
paežių namon su jais ir dabar 
laukia, ar kas neatsijims, tik 
niekas neatsiszaukia.

Orų turėjom pi r minus lie
tingų ir labai szaltų; dabar 
dangus iszsiblaivė ir nū vakar 
(6 spalinio) atszilo ir užstojo 
taip vadinama „bobų vasara.“

tyezia tapo tik gydįtojųm. Jei 
visi tėvai žinotų, kad jų sūnūs 
nebus kunįgais, tai vargu ir 
deszimta dalis sziųdien einan- 
czių į mokslų pasiliktų: tėvai 
nežiūri, kad jų sūnūs butų ge 
ras, tik stengiasi, kad pastotų 
kunįgu, vis tiek ar jis turi pa 
linkinių ir tam reikalingus ga
bumus, ar ne.

Mergaiczių tėvai visai ne
leidžia į mokslų, jei tik pra
moki na namiej4 ir tai nevisas 
skaityti Miszių maldas (pu
siau ant omenies); kitokių knį
gų jos negali nė paskaityti, 
tik maldaknįgėse kasdienines

tekės už tokio vyro, kurį jis 
pats iszrinks. Tėvai jos la
bai prasidžiugo, kad taip „ge
rai“ ir pigiai, pagaliaus su 
pelnu, nės ir jaunesnėj! jos 
sesū da gautų tūkstantį rub
lių nū to ukinįko — senio, ga
lės patai pyti savo dukterį ir 
nepaisydami ant pasiprieszi- 
nimo dukters, padarė pas no- 
tarijų (rajentų) rasztus, kur 
apraszė visų ūkę ant jos bu- 
senezio vyro, iszrinkto ano se
nio — ukinįko. Jau jiems 
i^>dės, kad viskas bus gerai, 
kaip kelioms dienoms priesz 
vinezių dingo nežinia kur nū

Sziųdien, (19 spalinio) kada 
sziūs žodžius raszau yra be
veik vasaros sziluma: pradeda 
slinkti antra nedėlia (sųvaitė) 
po Al i kelinių, o szi luinos tu
rim 16 laipsnių Reamiuro. 
Didesnė dalis jau bulves nu
sikasę, o kiti skubina baigti, 
koliai giedrios dienos dalei- 
džia. Rugių želmū visūse 
laukine žaliūja. Girioje gry
bų szįmet visokių pilna. At- 
lygįs jie ir už pernykszczius, 
ant grybų biednus metus.

Padūta andai mano žinia 
apie kratas pasirodo neteisin
ga. Domeikūse ir Katiliūse



- ... .

jokių kratų dabar nebuvo, 
Kati 1 i tise, 8a ko, buvo pernai, 
ar už|>ernai. Kratos buvo tik 
Skardupi Ase, pas du ukinįku 
Stebuliszkėse, kur jos buvo 
daromos per skundą Siruczio; 
ketvirta krata buvo Pataszi- 
nėj4 pas Ramanaucką, apskųs
tų per Lakitską. Visi skun
dikai už asabiszkus nesutiki
mus, negalėdami kitaip įkąsti, 
skundžia valdžiai už lietuvisz- 
kus dalykus, kad ,,parodyti“, 
nės taip lengviausiai pribau- 
džia. Jau toks skundimas 
kone į madą įėjo, jei tik kas 
kiek, tūjaus sako: „Asz jį pa- 
mokįsiu“, arba „Asz jam pa
rodysiu!“ —- bile tik ką nu- 
ūdžia. Jei mes tokių paleist- 
liežiuvių nepamokįsim, iszpil- 
dami jiems gerai kailį, tai jie 
visai įsidrąsys ir tada skundai 
ir kratos bus kasdieniniu da
lyku.

J. Vėžys.

— Kaunas. Dvejose gim
nazijose Kauno gubernijos: 
Sziauliftse ir Kaline, kaip pa
deda Vilniaus „Viestnikas“ 
per paskutinius 20 metų iszviso 
mokinosi 18,079 mokintiniai, 
isz kurių pabaigė mokslus 
549. Pagal tikėjimą taip 
skyrėsi mokintiniai; Kauno 
gimnazijoj: katalikų 3,391; 
stacziatikių 2,658; protestantų 
412* žydų 3,406; maliometų 
69. Sziaulių gimnazijoj4 kata- 

| likų 6,080; stacziatikių 1,165; 
protestantų 267; žydų 1,145 
ir mahometų 36.

Kaip tai liūdnos žinios# 
ypacz apie Kauną, kuriame 
kaip pasirodo daugiaus lanv 
dosi stacziatikių, negu mus 
brolių lietuvių. Kaunas — 
Lietuvos szirdis isz visų pusių 
musų prieszų apsiaubtas, ku
rie naudodamiesi isz lietuvių 
tamsybės, kas syk labiaus įsi
vyrauja musų tėvynėj4. 

*
— Vilnius. Nėkiek ne 

linksmesnę žinią suteikia 
„Ukiszka paroda“ Vilniuje. 
Teisybė, buvo ten puikių ark

lių, gyvulių, szunų, naminių 
paukszczių visokių ulių, javų, 
pramanyto mėszlo ir amatisz- 
kų iszdirbinių. Buvo daugy 
bė ir ponų, bajorų, valdinin
kų, nebuvo tikt, iszskiriant 
tris, mus brolių ukinįkų. Aisz- 
kus ženklas, kokiam padėji
me mus ukinįkystė. Masko- ‘ 
liai, kaip trandys ėda mus 
ukinįkus, apkraudami jūs ko- 
didžiausiais mokescziais, at
mesdami jų sūnūs nū augsz- 
tesnių vietų ir barbariszkai 
uždrausdami net savo kalboj4 
knįgą pasiskaityti.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Cincinnati, O. Vargas 

ir bėda tarp musų miesto dar- 
binįkų dar nepasibaigė ir žie
mos laikas nedaug ko gero dėl 
darbinįkų prižada atneszti. 
Kas yra dar liūdniau, jog mu 
su pusbroliai slovakai ir lietu
viai įvedė czion neiszmintingą 
madą mokėti (kaiszioti) pini
gus darbo prižiūrėtojams. 
Taip jei darbinįkas dūs fore- 
manui $5, tai gaus darbą, o 
apart to darbinįkas turi kas 
nedėlią atidėti dėl foremano 
mažiausiai vieną kruvinai už
dirbtą dolerį. Tai daros gar- 
barnėse ir baczkų fabrikūse 
dėl alaus.

Isz kurios priežasties bied- 
nas darbinįkas neturėdamas 
įkiszki foremanui, negali gau
ti darbo. Tankiai atsitinka, 
kad foremanas, gavęs nū dar- 
-binįko keletą dolerių, paturi 
jį porą dieni|, o paskui pava
ro, priimdamas kitą ant jo vie
tos, nės paskutinis dar (lan
giaus dolerių jam dovanojo. 
Gėdą tik ir blėdį daro toki 
darbinįkai kitiems savo savo 
sąbroliams, lyg nežinodami, 
jog fabrikai negali būti be 
darbinįkų, ir yra jie prispirti 
dūti darbinįkams darbo.

„Poloniu“.

— Chicago. „Maskvoskija 
Viedomosti“ padūda, jog Chi- 

cagos gyventojai taip dalinasi 
pagal tautas: vokieczių 400,- 
000, amej’ikieczių 300,000, 
czekų 55,000, lenkų 53,000, 
szvedų 46,000, norvegieczių 
45,000, angliėczių 34,000, 
prancūzų 13,000, szkotų 
12,000, gudų 10,000 ir danie- 
ežių 10,000. Tas pats lai- 
krasztis sako, kad tikrų gudų 
ten mažai - yra dauginusiai žy
dų, likusiejie - kitos mažesnės 
Gudijos tautos. O tenykszczių 
lietuvių gudai dar neužtėmyjo.

— Isz Pętropilės, (Peters- 
burgo). Czionai dar nepasi 
baigė tyrinėjimas dalykūse 
užmusztojo Gegužės mėnesyje 
ežio meto Miąchkino, mokin
tinio VII kliasos Kronsztadto 
gimnazijos, , kurio brolis yra 
prafessorium Kijavo universi
tete. Dabar iszsiaiszkino, už 
ką jį bedieviai užmuszė: mat, 
jie dar pernai metą užpraszė 
į savo draugystę Miachkiną, 
kuris iszpradžių sutiko; bet, 
kada liepė jam prisiekti, jog 
nieko neiszdūs ir jog visame 
klausys jųjų paliepimų, kad 
tr su jo pažiūromis nesutiktų, 
jis ant to nenorėjo prisiegti. 
Tada musų nihilistai t laukė 
tiktai progos jį nužudyti. 
Szita jų piktadėjystė dar sykį 
liudija/ jog nihilistai ir kiti 
bedieviai yra didžiausiais fana
tikais, nors vadina savę lybe- 
ralais: užtai, kad Miachkinas 
neapsiėmė! iszpildyti jųjų pa
liepimus, kurie nesutiktų su jo 
pažiūromis, jie jį nužudė ir 
kaip dar baisiai nužudė: dak
tarai datyrė, jog pirma nu
pjaustė jam ausis, nosį, nulu
po nū galvos skūrą ir tt., o 
paskui jau nupjovė jo galvą! 
Netikintis į Dievą žmogus, 
nors ir mokintas, pavirsta į 
baisią žvėrį!

Kaip tas visas tyrinėjimas 
pasibaigs — nežinia, nės val
džia viską slepia: daug stu
dentų ir sziaip žmonių sėdė 
kalinyje, o apie tūdu pjoviku 
— nieko negirdėti: kaip van
denyje paskendo!

— Isz Pętropilės, (Peters- 
burgo). Neseniai vienas lie
tuvis, kuris paskiaus pavadino 
savę Antanu Baicziu, atvežė 
ežia daugybę visokių knįgų 
be cenzūros, ypacz rusiszkų ir 
ir lietuviszkų; vertės ant 150- 
200 rub. Vakzaliuje susitiko 
su kitu lietuviu A. J. ir pra- 
szė jo parodyti, kur galėtų 
ant kelių dienų apsigyventi. 
A. J. parodijo vieną vieszbutį 
ir abudu jau buvo besiedą, 
kada priszoko žandaras ir pa
klausė, ką jie turi. A. J. at
sakė, kad jis nežino, nės daig- 
tai jo draugo. Antanas Bal
tis prisipažino, kad jis veža 
knįgas. Žandaras .abudu nu-- 
vežė į Litovski Zamok (taip 
vadinasi didelis kalinys užtai, 
jog ten kiszo Lietuvos* 
maisztininkus 1831 m., sako, 
kad buvo ten ir Mickevyczius) 
iszkur po 2 dienų A. J. palei
do, o A. Baitį paėmė į „Petro- 
pavlovskąją Krepostį“. Die
na sūdo dar nepaskirta.

fr T....  ............................... ■

— Maskoliszki jenerolai. 
Gudiszki laikraszcziai padūda, 
jog 13 Sėjos 1893 m. buvo 
1,164 jenerolai, tai yra 3į$ 
visų apicierių (30.000). Isz 
tų 1,164 jenerolų buvo gene- 
ral-adjutantų 100, general- 
leitenantų — 309, general- 
majorų — 755. Isz visų je
nerolų tįk 521 pabaigė karisz- 
ką akademiją, kiti visi moki
nosi gimnazijose korpusinėseįr 
kitosę žemesnėse mokslinįczio- 
se, o 73 nebuvo jokiose mdks- 
linycziose. 10 genarolų-ad- 
j u tautų ir 95 general-majorų 
suvis nebuvę karėje. Pagal 
tikėjimą stacziatikių buvo 
914, protestantų 172, katalikų 
63, mahametanų 7 ir armėnų 
8. Jųjų užlaikymas kasztūja 
5,681,890 rub. 86 kap., nes
kaitant ką jie nuvagia nū že
mesnių apicierų ir kareivių.

— Isz Indijos (Rytinės). 
Delegatas szvento Tėvo arei- 
vyskupas Žaliauskas, lietuvis, 
gimęs Veliūnos parapijoje
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Lietuvininku
Tandini kreipėsi prie rusų 
valdžios praezydatns, kad jam 

^pavelytų tartis su svietiszkais 
ir dvasiszkais rusų mokslin- 
ežiais apie permainymą seno
jo julijoniszko kalendoriaus 
ant naujo gregorijiszko. Val
džia visiszkai jam atsakė; pa

davė arei vyskupui mislį pasta- [velijo tikt jam atvykti Pet- 
i, kaipo pHvatiszkai 

(žmogystai, o/ ne kaipo pilna- 
valiui Bolioflijos akademijos. 
„Novoje Wremia“ prideda, 
buk tėvas Tandini su tū paežiu 
dalyku kreipęsi prie Konstan- 
tinopilies patrijarkos, bet szis 
lygiai taip jam atsakė. „No
voje Wremia“ iszreiszkia savo 
džiaugsmą isz vien szirdžių at
sakymų iszėjusių isz Petrapi- 
lies ir Konstantinopilies. Bet 
tai vaikiszkas, gana kvailas 
džiaugsmas. Pripažįsta tai 
net tūli prakilnesni maskoliai: 
anot Solovjevo Rusija liekasi 
netikt paskui Europą, bet ir

Kauno rėdyboje, pranesza į 
lenkiszką laikrasztį „Missye 
Katolickie“, jog jau nupirko 
sklypą lauko, ant kurio taps 
pastatyta katalikiszka semina
rija. Įstabus daigtas, kad ta 
vieta vietinėje Įkalboje vadina
si Lietuva. Vardas tas pa-

tyti ten koplyčią Szv. Moti- rapilėn 
nos Auszros Vartų.

„Jei tik man 
arei vysk u pas, 
koplyczią, kur 
kūpanasziausias į Vilniausj 
Auszros Vart 
Vietą iszrinkau 
Szventas Tėvas 
organizacijos Ii 
jos —- lietuviui 
aprinkta tapo pastatymui se
minarijos, vadinasi Lietuva — 
ar-gi nepritiktų paszvęsti tą 
vietą Szvencziausiai Motinai 
Auszros Vartų, 
Oeilono salos turėtų tokią gar
bę, kaip Lietuvoje? Žinant 
vietinių gyventojų būdą ir pa
pratimus, galima tvirtinti, jog 
ta nauja Lietuva taps garsia 
maldos vieta ir 
savę daugybę dievobaimingų 
aplankytojų“.

Rėdystė Missijų apsiima 
būti tarpinįke prisiuntime do
vanų ant tos koplyczios pasta
tymo (Krakuvaį Ulica Koper
niką, N 26). I

iszteks, raszo 
isz pastatysiu 
os vidus bus

ų koplytėlę, 
labai puikią, 

pavedė dalyką 
iidijos kunigi-

, vieta, kuri

idant ir ant

sutrauks pas
Vargdieniai

Pasaka isz-tikra atsitikimu penktos ir 
szesztos dcszimties musu amžiaus.

Mykolo G.

sivilkę uliavojo, nės nebuvo 
namūse moteriszkės kurios 
svarbumas galėtų ramįti per

pone

sakė

meilingo atsilsio. Temstant, 
kada darbinįkai statė mande- 
liūs, tada urėdas pakusztėjęs, 
kad Urszulykė ateitų į jo sek- 
lyczią,.iszrinko deszimts gra
žiausių mergaiczių ir prie pa
gelbės tijūno ir vaito varė 
anas į dvarą. Nabagytės ne-

atsi- norėdamos eiti verkė, bet ga
vusios po keletą kirezių bi
zūno, galvas nulenkusios pra
dėjo žengti. — Atėjus į dva
ro, urėdas su savo l^ndrais, 
ėmė stumdyti mergaites į sek- 
lyczią, kur girdžiami buvo

— * Afrika, 30 Spalinio. 
Afrikoje tarp iszpanų ir mou- 
rų prasidėjo bai 
name susimus 
buvo pergalėti, 
nerolas Morgallo ir 70 karei
vių krito, o 122 tapo sužeis

Mourų keps sykius dau- 
Iszpanai yra

si karė; vie
šime iszpanai 
ir muszoje ge-

tais.
gi aus pražuvo.
didei sunkiame padėjime ir 
reikalaują nū Iszpanijos val
džios 20.000 kareivių ant pa- 
gelbos. Iszpanijoje yra da
bar didelis neramumas.

Rojiškoji vakaruszka. Pa 
leistu vi ngas ponas J. nevedęs 
paezios, paleistuvauja miestū- 
se ir namūse mėgsta daryti ro- 
jiszkas vakaruszkas. Tas po
nas gavęs po tėvų gana gerą 
tėviszkę, nei jokios budiszkos 
vertės suvis neturi, nės jo už- 
dūtė yra valgyti, gerti, karto
mis muszti, uliavoti ir paleis 
tuvauti. ’

— Ar tai vienam tinginiui 
ne per daug darbo ?

Seklyczioje pono J..........
sėdėjo prie skūmės apie 
deszmts jaunų vyrų, kurie

— Pet/rapilĄ (Petersbur- 
gas) Neseniai Bolionijos 
mokslų akademijai liepiant 
kunįgas Ksaveias di Ruargui

isz pinįgu kortomis, gėrė deg
tinę, vyną, arbatą su romu, 
rūkė papirosus ir cigarus, o 
visi gerai įszutę garsiai kalbė
jo, jūkės ir apsiėjime savo už
laikydami visotiną laisvę, nu-

,os

Klausė ponas

bus — atsakė

roka-

Tegul tavę velniai, 
J.......... nusigrajijau
Szenderis ant cimbolu, 
vienas isz sveczių.

Nenusimink, Jasiau,
grajysi ant vakaruszkės —isz- 
tarė gaspadorius ir pradėjo 
visi garsiai jūktis.

O tos dvi dar ne 
kvietkelės, apie kurias 1 kalbė
jai ar bus? — 
Ipolitas.

Žinoma kad 
gaspadorius.

Kaip ponas
vo, kad man reikia atsigrajįti 
ant vakaruszkos, tai viena isz 
tų smalstybių turi prie manęs 
prigulėti — sakė Jasius.

Ne, Jasiau, ne, taip nebus, 
mes ant to nepristojarae — 
kas iežtrauks ryszelį, tam ir 
teks mergaitė — atsiliepė daug

Tegul jumis devyni velniai. 
Kaip asz matau, tai ir vaka- 
ruszkoj* galiu pragrajyti — 
isztarė Jasius, abelni jūkai 
davėsi girdėti.
' Ot geriaus ramįdami tą gin- 
czią iszgersime ponczo, nu, 
vaikinai, prie stiklų, sakė gas
padorius, statydamas ant skū- 
mės tacą su stiklais. — S ve- 
ežiai pradėjo sriūbti ’ ponezą, 
rūkė tabaką, jūkės, kalbėjo 
apie mergaites ir taip prisiar
tino vakaras.

Kada jauni dykadūniai vel
tui laiką gaiszino, tada darbo 
žmonės, pjaudami rugius sun
kiai dirbo. Ant.lauko pono 
J.......... daugiaus kaip dvi-
deszimts dalgių kirto rugius, 
kuriūs mergaitės skubiai rin
ko, o noris per nuraudusius 
veidus darbinįkų Brautos pra
kaito bėgo, vienok urėdas mo- 
sūdamas bizun/i szaukė: „kirs- 
kit greieziaus/asz jumis suju- 
dįsiu!“

Saulutė jau taisėsi atgulti 
neiszmastūtose vakarų plotybė- 
se, o pavargę žmonės laukė

ponaiczių, klykimas ir raudo
jimas mergaiczių, isz kurių la- 
bjaue rėkė ir nenorėjo į sekly- 
czią^eiti dvi padorios ir dai
lios mergaitės - Onytė ir Ražo- 
lykė, kurios per gvoltą prie 
begėdžių įstumtos apsikabi
nusios verkė, o vyresnioji 
Onytė tyldmis Rozalikei pa- 
sznabždėjo: — kad asz į tą 
kambarį pulsiu, tai ir tu ne- 
silik.

Gerai, sesute, — atsakė Ro«

Durys seklyczios buvo už- 
rakįtos, o migi kaip motinos 
gimdyti paleistuviai, priszokę 
prie mergaiczių pradėjo anas, 
kibįti,’ir degtine girdyti, per 
prievartą į burnas pildami. 
Po valandos ponas J.........
atsiliepė: -r- mergos meskite 
andarokus ir marszkinius, pa- 
szokinėsite su mumis.

Mergaitės nenorėdamos isz
pildyti begėdingo savo pono 
paliepimo, pradėjo raudoti, 
bet ponas kelioms surėžė su 
bizunu — o paleistu vi n gi po- 
naicziai ėmė draskyti nū mer
gaiczių drabužius. Kada ne- 
kurios buvo jau apnūgįtos, o 
Onytė ir Rozalyte dar marsz- 
kiniūse^ stovėjo, tada Onytė 
nutėmijusi patogią valandą,

kambarį ir duris ano užsklen
dė. — Paleistuviai pribėgę 
pradėjo duris laužyti, o tū tar
pu Oftytė atidariusi langą 
drauge su Rozalyte iszbėgo. 
Plikszcziai apsidengę plosz-



lietuviszki:

yirszinįką: 
tftraviczius isz

ten pra- į prezidentas Susivienyjimo kn. 
j Burba, kaipo sveczias tenai

ežiais szoko vytis, bet mergai- Shenandoah‘o, Freelando ir 
tės greitos kaip styrnos, įbėgo isz Plymouth^ Pa. atvažeyb 
į artymus krūmus ir f 
Buvo.

Pasilikusios asztūnios mel- buvo atvaževęs ir kun. Žebris. 
gaitės, apnūgįtos ir nugyrdį- Vakare buvo skaityta telegra 
tos, priverstos buvo su paleis- mas isz Pittsburgo, kurioje 
tuvingais ponais atlikti bėgė- kun. Sutkaitis, teisinosi nega- 
dingą vakaruszką, kurią ne lėsiąs atvažiūti ant seimo isz 
rojiszką, bet pragariszką pri-; priežasties reikalų parapijos, 
guli vadįti. Kokia ten buvo 
paleistuvystė ir gy vuliszkas 
apsiėjimas, iszsižadėjusių savo 
vertumo žmonių, negaliu to 
iszreikszti. Isztiesų, jeigu tą 
bjaurią regyklę matytų gar
singas tepliorius Mikolas — 
Aniūlas, tai prie savo paveiks
lo ,,Pastarasis Nusprendimas“ 
(Sudas) pakaktinai nutėmįti, 
veidus, prakeikimu paženklį- 
tus.

Paleistuviai dideliai apmau
davo, kad vakaruszkoje nebu
vo Onytės ir Ilozalytės, o no- 

. ris ponas J............liepė anas
suimti, ir ant rytojaus į dvarą 
atgabenti, vienok asz — sakė 
Žalgirės ponas — iszgelbėjau 
mergaites, iszdavęs anoms pa
sus, su kuriais iszvažiavo į 
Sziaulius, ir ten tarnystę gavo. 
.............................. Ant 
to baigias sakmė girinio rasz- 
tinįko Žubrickio, kurį žmonės 
vadino Žalgirės ponu. .

(Dar neviskas).

Seimas.♦ 
Pittston‘as, Pa.

Asztuntas „Susivieny
jimo'1' Seimas Lietuvių 
Amerikoje, laikytas Pitt-

■ s ton1 e, Pensilvanijos, 18- 
93 metų 25 d. Spalinio 
mėnesio.

Delegatai isz daugybės 
Amerikos miestų' užgyventų 
lietuviais suvaževo 24 d. isz 
vakaro priesz seimą. Pittsto- 
no lietuviszkos parapipijos 
perdėtinis kun. Zlotorzynskis 
priėmė pas savę atvaževusius 
septynis lietuviszkus kunįgus 
isz parapijų: Baltimore‘s, Phi
ladelphios, Mont Kurmelio,

ir isz Chicagos nū kun. Kriau- 
cziuno, neseniai atvaževusio 
Amerikon. Kiti draugysezių 
delegatai skaitliuje 27 pasital- 
pino mieste pas lietuvius, ku- 
riūs broliai priėmė su brolisz- 
ka meile. Ant rytojaus 25 d. 
Spalinio kun.Burbaatlaikė isz- 
kilmingai sz. misziasprie Dva
sios Szventos, ant intencijos 
seimo. Miszios buvo laiko
mos vienūliktoje valandoje 
pontifikaliszkai; kun. Burbai 
tarnavo apsirėdę dalmatiko
se kun. klebonai
Philadelphios ir Freelando. 
Ant dvieju atliko gūdoti sve- 
ežiai pietus. Ant pietų teikė
si ateiti kun. Finner general- 
vikariiis Scrantų Viskupo 
daug garbingo Jomylistos
0‘Harros. Tas garbingas 
svetis linksmai prasznekėjo 
keliais žodžiais lietuviszkiems 
kunįgams angliszkai; ant ko 
kun. Burba ir kun. Žebris vėl 
trumpais žodžiais dėkavojo už 
taip didę malonę ir patėmiji- 
mą viskupo 0‘Harros dėl lie
tuvių ir, praszė vardan lietu
vių dėkavoti Skrantų viekupui.

Seimas prasidėjo ant trijų 
popier žemutiniame ruime po 
bažnyczia. Salia didelė, czis- 
ta, visur iszkabinėtos karu- 
nos Suvienytų Valstijų, labai 
didelį įspudą darė ant susirin
kusių. General—vikarijus 
Scrantono vyskupystės, vieto
je viskupo atvaževęs dėl ati
darymo seimo, buvo parodytas 
per vietinį kleboną lietuvisz
kiems delegatams. Seimą ati
darė general-vi kari jus gražia 
angliszka prakalba, pilna ma- 
onumo ir gero velijimo lietu

viams. Jam pabaigus prakal
bą, atsistoję visi delegatai ža, ir t. t.; komitetas, ant ryto-

szirdingai dėkavojo ir neuž
ilgo po tam palydėjus isz sa 
lės garbingą svetį per vietinį 
kleboną, prasidėjo seimas il
ga, stipra ir ugninga prakal* 
ka prezidento Susivienyjimo 
kun. Burbos. Gūdotinas pre
zidentas iszdavęs, taip sakyti 
skaitlių isz savo pažvilgių ir 
pasakęs visą, kas gulėjo ant 
szirdies dalyke lietuvystės ge
ro, nulipdamas nū katedros, 
pavadino garbingą savo pa- 
szelpėją (vice-prezidentą) kun. 
Pautienių, Balti morės kleboną, 
kad ir tas padūtų savo žodį. 
Vice-prezidentas patvirtinda
mas žodžius prezidento isz- 
reiszkė savo szirdingą veliji
mą, idant visi delegatai per 
visą seimą viską spręstu isz- 
mintingai, skaitai t. y. su ap- 
simislijimu ir vyriszkai, kad 
nekokių asabiszkų dalykų ne- 
kaiszįotų nei vienas, už vis la- 
bjaus, kad rūpintųsi apie lie 
tu vystės gerą. Potam paliko 
iszrinkti seimo 
prezidentu p.
Forest City, Sekretorium p. 
Petraitis, ,,Vienybės“ redak
torius ir marszalka p. Kunca. 
Kad taip viskas buvo surėdy
ta, vietinis klebonas kun. Žlo-

ant vakarienės, o delegatai 
ant valandos ėjo pasistipryti 
miestan.

Po vakarienei, tą dieną bu-, 
vo skaitomi telegramai isz 
Amerikos nū Susivienyjimo 
draugysezių ir nū Susivienyji'- 
mo prietelių,'kaip isz Ameri
kos, taip ir isz Europos. Po 
tam buvo skaityta daugybė 
rasztų atsiustij ant vardo Su
sivienyjimo prezidento dalyke 
Susivienyjimo reikalų ir visos 
lietuvystės. Tą vakarą tai- 
posgi tapo užraszyti įneszimai 
nū draugysezių atsiųsti per 
rasztus ir padūti delegatų 
esanezių ant seimo. Potam 
tapo aprinktas komitetas dėl 
peržiūrėjimo kasos ir viso sto
vio Susivienyjimo. Ant ko
miteto buvo iszrinkti kun. Pė-

jaus parodė seimui, kad vlskaė 
buvo tvarkoje, tai matant visi 
delegatai labai džiaugėsi.

Kadągi daug radosi darbo 
ir visi jau buvo nuvargę, viską 
turėdami sutaisyta dėl rodą- 
vojimosi ant rytojaus, su at- 
silsėjusiam protu ir pajiego- 
mis, visiėms pritariant paka- 
jingai skristėsi kiekvienas ant 
— nakvynės, galvoje savo ap
svarstydamas, kokius dalykus 
priimti, o kokius atmesti isz 
tų, kuriūs girdėjo ir kurie pa
gal kiekvieno nūmonės turės 
būti naudingi ar ne lietuvys
tei ir neprieszingi szvęntam 
tikėjimui.

Toks sutaisymas ir parody
mas ateinanczios dienos darbo 
labai pasirodė vaisingu. ' Va
kare delegatai ir kunįgai ga
lėjo jau viską persznekėti ir 
apsvarstyti, todėl, kad ant ry
tojaus po devintai prasidėjo 
darbas, viskas ėjo, kaip galima 
norėti ir iszmįsliti kogeriau- 
šiai.' Delegatai visi lig vie
nam, vyrai draugystėms nusi
davė, iszrinkti iszmintingi, 
blaivus ir labai geri, vienu 
žodžiu tikri (intelligentai) 
iszmanėliai, džentelmenai. Į- 
neszimų buvo nemažai, todėl 
ir darbas ketino būti ilgas, 
bet taip pasirūszusiems dele
gatams ir kunįgams, labai pi
gu buvo atskirti pelus nū 
grudų. Menkesniejie dalykai 
arba neturintiejie nėkokios 
lietuvystei naudos buvo trum
pai atmetami pakėlimu rankų. 
Dalykai svarbesni ėjo "per bal
sus ir buvo visi priimami 
trims-ketvirtoms dalims balsų? 
tai yra, didelių didumu balsų. 
Taip szitie dalykai buvo su- 
džiaugsmu ir vienybe nu
spręsti.

1. Knįgos, spaudi narnos Su 
sivienyjimo lietuvių pinigais, 
turi būti peržiuriamos komite
to dėl to iszrinkto isz mokįtų 
ir iszmananczių vyrų.

2. Moterys turi būti prii
mamos Susivienyjiman ant ly
gių tiesų su vyrais.

3. Nutarta dovanoti lietu-



visžkoms draugystėms, ren- 
gianeziortis savo skaitinįczių 
po vienų paveikslų (egzemp
liorių) visokitį knįgų spaudy
tų Susivienyjimo pinįgais.

4. Dėl spaudinimo lietu 
viszkų knįgų, {patingai dėl 
bažnytinių sakalų, turi būti 
padaroma' paskirtame laike 
nū Susivienyjimo vyresnybės 
bažnytinė kollecta (rinkimas) 
ir prij imami dovanojimai nū 
geradėjų. Toki pinįgai turi 
būti siuneziami Susivienyjimo 
kasieriui, ir garsiname „Vie 
nybėje“ dėl žinios visų ir už- 
raszome knįgose Susivienyji
mo virszinįkų. Knįgos span- 
dinamos taipogi turi būti gar 
sinamas

l-

prekė. Dalyke
knįgų savo darbsztumų turi 
parodyti koniitetas pagal $1 
szio nutarimo*.

5. Neprigulintis prie Susi
vienyjimo, neturi tiesūs ne- 
szioti Susivienyjimo ženklo.

6. Tautiszka szventė, nū 
visų lietuvių turi būti ap- 
vaikszcziojama 4 dienoje Ko
vo mėnesio, dienoje sz. Kazi
miero Lietuvos patrono, dėl 
atminties isizsivalnijimo nū 
baudžiavos ir pergalėjimo po

: Oreza maskolių, einanczių ant 
lietuvių su didele stiprybe, 
kuriūs lietuviai pilnai perga
lėjo, tvirtinami pbr sz. Kazi
mierų pasirodžiusi dangiszka- 
me regėjime,
tiestu priesz inaskolius.

7. Priimti lietuvius iszkitų 
pasaulės dalių prie Susivieny
jimo, bet 
nemokėti

8. Nutarti prijimti dovanas 
nū lietuvių, troksztanczių ge
ro lietu vystei, ir jiems už pa- 
siszventimų dovanoti garbės 
vardus. Kas dovanos Susi- 
vienyjimui 100 dolerių isz 
Amerikonų, o 100 rublių jsz 
Europos dūli vardų: Garbės 
sąiiarys, o kas dovanotų 1000 
d. arba isz Europieczių 1000

amžinas, 
lietu-
sana- 

e“ ir jų 
iszdavimo

sukalaviju isz*

’rsmertinių jiems

r. vadinti: ^ikras, 
garbės Susiv ienyjimo 
vių sąnarys. (garbės

riams, kad priklausytų visa
dos vienas balsas).

BuVo daug sznekėta apie 
posmertinę: įneszimų nemažai 
buvo padidinti, kiti panaikin
ti visiszkum, kad dauginus 
butų pinįgų dėl einanczių rei
kalų, bet palikta .pagal kons
titucijų.

Dalykas uždėjimo lietuvisz
kos auksztesnės mokslainės 
paliko, po apsvarstimui, ati 
dėtas ant tolesnios laiko. Per 
seimų delegatams buvo isz- 
aiszkinta, kad spaudinimas 
knįgų kasztais Susivienyjimo, 
mus turtingais daro kaip ant 
turto, taip ir ant dvasios. La
bai daug buvo balsų apie pri
ėmimų prie musų Susivieny
jimo lietuvių protestonų. Bet 
kadųgi tie ^balsai vis buvo 
vien tiktai nū katalikų, tada 
susirinkimas nusprendė, kad. 
jei patys lietuviai protesto 
nai nori prigulėti prie mus 
tautiszko Susivienyjimo, tegul 
patys atsiszaukia prie prezi
dento Susivienyjimo ir kaip 
viriausybės bus nuspręsta, 
taip bus patvirtinta viso sei
mo. Tas dalykas pavadintas 
labai svarbiu.

Pabaigiant Seimų dar tapo 
perskaityta keletas telegramų 
ir laiszkų, atsiųstų tyežioms 
dėl seimo. Skaitymas laiszko 
isz Tilžės nū sąnario Susivie
nyjimo, visus labai sugraudi
no. Slovakų rasztų taipgi vi 
si akyvai iszklausė. Delega
tai dėkavojo visiems atsiūti tu- 
siems telegramos ir laiszkus 
su gerais • velijimais dėl lieto 
vių. — Visų pabaigos su di
deliu sutikimu ir vienybe ir 
daug su džiaugsmu iszrinkti 
tapo szitie virszinįkai Susivie
nyjimo lietuvių ant ateinan- 
ežių metų:

K. Burba prezidentas, k. 
Pėža vice-prezidentas, sekr. 
Ramanauckas, knįg. k. Zlo
torzynskis, kasier. Tepliuszis, 
kasos apekunai Totorius ir 
Sarpalius.

Ant komiteto dėl spaudimo 
knįgų: kunįgai Pautienius,

Kaulakis, Žebris ir J. Petrai 
tis rėdytojas „Vienybės.

Potam visi ėjo bažnyczion 
kur, kun. Zlotorzyskis apsi
rėdęs komža, stula ir opa 
priesz didįjį altorių žibant vi- 
soms žvakėms atgiedojo draug 
ou visais kunįgais giesmę pa- 
dėkavojimo Te Deum Rauda
mus — atsigerindami Auk- 
szcziausiamjam. ui gausių ir 
regiamų palaiminimų, kurį su
teikė vargdieniams lietuviams 
rodavojentiems apie savo rei
kalus. Kun. Žebris, užbaigus 
maldai, atsigrįžęs prie delega
tų szitūs žodžius pasakė: Ke
liaukite dabar, mieli broliai, 
kiekvienas savo miestan ir pa
sakykit broliams, kaip matėte 
jūsų brolius iszmintingai ru- 
pinaneziusi apie jūsų reika
lus, ir platinkite tarpe brolių 
vienybę ir sutikimą, kvieskite 
visus pr i e Susivienyjimo, nės 
kas vienybės darbą daro, Dievo 
dirba darbą. „Palaiminti 
pakojų darantiejie, nės sūnu
mis Dievo bus vadint i. “ Ant 
to visi skirėsi, kiekvienas sku
bindamiesi prie savo darbo.

Telegramai ir gro matos yra 
patalpintos žemiaus.

— Vakare 26 buvo ty- 
ežioms ant garbės delegatų ir 
suvaževusiu kunįgų darytas 
suėjimas Armory Hall‘e, kur 
daugybė susirinko lietuvių isz 
Pittston o ir aplinkinių vietų. 
Buvo didelės sznektos kun. 
Burbos prezidento Susiv. ir 
kunįgų Pant, isz Baltimore's 
ir kiin. Kaulakio isz Philad. 
(apie tai bus kitur). Potam 
iszėjus kunįgams balius trau
kėsi lyg vėlumui nakties.
J. Petraitis sekretorius seimo.

Nl Lietuvos Mm,
Tegul tins pagarbintas jezus Kristus!

Jo Mylistai kunįgui Burbai, 
tautiszko Susivienyjimo Lie
tuvių Kataliką prezidentui, 

Amerikoje!
I rr .....

Nors asz men k i ausis Susi
vienyjimo sąnarys vienok var

dan savo europos katalikų — 
lietuvių siuneziu nors keleti 
žodžių szirdingo pasveikinim< 
vyriausiam Susivienijimo per 
dėtiniui (prezidentui) kunį 
gui Burbai, o per jį meldžii 
isztarti tų patį pasveikt n imi 
dėl visų Susivienyjimo drau 
gysezių prezidentų arba de 
legatų ant seimo. Sveiki bu 
kite, mieliausi draugbrolia 
Kristuje. Visokia laimė dė 
kūno ir duszios tegul jums is 
Aukszcziausiojo Apveizdo 
kūdausiausiai plaukia. — 
europiszkiai, kaip juips yr 
gerai žinoma, nedaug viltie 
tegalime pridūti. Jums til 
pasitikime ant jūsų „suvien^ 
tu sylų“, kurios be abejojim 
— dėl jūsų Amerikoje ir d( 
musų Europoje daug viltie 
pridūda ant tėvyniszkos dii 
vos. Dėlto brangiausi vier 
geneziai, pasilinksmikite szii 
dienų jūsų szirdyse, kad esat 
laimingi prigulėti prie tai 
garbingo Katalikų lietuvi 
Susivienyjimo. Jums tai, gč 
dojami broliai, priguli gari 
ir dėkavonė nū visos lietuvis: 
kos tautos už jūsų rūpestį 
triūsų apie padidinimų ir pli 
tinimą draugysezių K. L. Si 
si vieny j i mo Amerikoje. J u n 
tiktai pirmtakiems ir r je i 
riams ant tautiszkos dirvos pr 
žadėti liaurą vainikai ant an 
žino paminklo. Jūsų darb 
sziųdienų, nors butų ned 
džiausi, bet svarbiausios ve 
tybės dėl prikėlimo visos nu 
sų nukankytos tautos; M 
sziųdienų, surakyti retėžiū 
(lenciugūse) barbariszkų t 
ronų, ir prispausti baisiai n 
prieteliaus ranka, nieko neg 
lime gero isztaisyti, nors 
prie geriausių norų, turir 
uždaryti sav burnų ir kenb 
dantis sukandę. Dėlto pi 
szaukiame balsu visos krutin 
ir kraujūse papludusios szi 
dies, jauskite nors jus, mi 
liausi broliai apie musų r 
laimes ir dirbkite isz visos j 
sų galės! Stokite vienas pi 
kito į draugystes, stokite v



į vieną būrį kaipo sūnus vie
nos Motinos musų tėvynės 
Dieluvo*. O jei kiekvienos 
motinos sūnūs paaukaus sa
vo trupinėlį uždirbto skatiko 
(cento) dėl tosgi nu vargintos 
senos motinos tėvynės, beabe- 
jojimo gali pasakyti, kad ta 
motina nekentės bado ir nenu
mirs isz silpnybės didžių jos 
darbų, isz didelių* sunkybių, 
kurias turi neszti ant savo pe- 
ežių n ft barbariszkos spaudėjų 
rankos.

Linkėdama kftpasekmin- 
giausios kloties dėl „Susivie
nyjimo“, ir kft karszcziausios 
lietuvystės dvasios szirdyje 
kiekvieno draugysezių prezi
dento, ir kiekvieno „Susivie- 
nyjimo“ sąnario, idant drąsiai 
kovotų už musų 1 ietuviszką 
tautą ir musų szv. tikėjimą 
priesz siaubimus bedievystės, 
pasilieku didžiausioje gildo 
nėję dėl visų lietuvių, kurie 
sziądieną 25 Spalių susivaže- 
vo į Pittststoną ant seimo — 
ir su visais troksztu pakelti 
gavo balsą už tėvynę, už Lie
tuvą:

Tegyvftja Lietuva!!! ' 
„Lietuva ant visados!
„Tarp palaimos tarp bėdos, 
„Lietuva ant visados!.. I“ 
Žemiausia jūsų Susivieny

jimo sąnarys J. A. vardai* vi
gų Lietuvos Katalikų.

■ ■■ I I

Pennsylvanska
SloiewM rimsko a grčclo-katol. jadnota.

Pittston 26 Octobra 1893.
*) Vela vaznej Konvencii 

Litevskej Katolickej Jednoti.
Pittston Pa.

Slava vam seckim delega- 
tom vasej 8 Konvencii; pracuj- 
te jedno ducho za Viru a na- 
rod vas.

To vam praje v. mene Pen- 
silvanskej slovenskej jednoty

Vas priatel /
Edmund Uffalussy.

Pittston, Pa.
Garbė Jums visiems jūsų 8-to sei

mo delegatams; dirbkite vienoje
*) I >idei garbam KataliRiszko 

„Susivienyjimo“ lietuviszkam seimui.

dvasioje dėl tikėjimo ir savo tautos: 
To jums linkime vardan Pennsylva- 
nijos Sloveniszko Susivienyjimo.

' Jūsų prietelis 
Edmundas Uffalussy.

Į „Susivienyjimo“ seimą 
szie telegramai lietuviszkai o
buvo prisiųsti:— 1 Tilžė, 24 
Spalinio.

Linkime geros pasekmės!
Europos Lietuviai.
2. Hazleton Pa. 25 Spalinio. 

Pasveikinimas ir linkėjimas 
lietu vystės darbftse!

Vitauto Draugystė, •
3. Elizabethport N. Y. 25 

Spalinio. Tegul gyvftja „Su- 
sivienyjimas Lietuvių“ ir sei
mo delegatai! x

V. Ambrosevycyius.
4. Baltimore Md. 25 Spali

nio. r
Nftszirdžiai velyjame kft- 

geriausios kloties Lietuvių 
„Susivienyjimo“ seimui!

Klierikai Dietuvninkas
— J

ir Szedvidis.
5. St. Charles Seminary, 

Overbrook,25 Spalinio.
Sveikinu garbingus seimo 

delegatus, tegyvftja ,,Susivie-
nyjimas“ ant naudos ’brol 
lietuvių ilgiausius metus!

Ant. Milukas.
6. Elizabethport N. J., 25 

Spalinio.
Tegul gyvftja „Susivienyji- 

mas“ ir Kunįgas Burba!
P. Pikulis.

7. Elizabethpoi^25 Spalinio.
Tegul gyvftja Lietuva ir jos 

sūnūs Amerikoje!
J. Savickas.

Isz Mtti Him Mojo
v- Pittstonas 25 Spalinio. 

Esmu salioje ant 8 lietuvisz- v
kojo Susivienyjimo seimo. 
Visur isztiesta karūnoms Su
vienytų Valstijų. Sienos, lu
bos, stulpai suturinčziai lubas 
apvynioti karūnėlėmis. Lie
tuviai - delegatai, su kuriais 
draug ant kėdžių sėdi asztftni 
lietuviszki kunįgai, turi kiek
vienas ant krutinės Susivieny
jimo ženklą. Prezidentas sei
mo sėdi ant katedros, szalyje jo

sekretorius, prie durių dėl da
rymo tvarkos, sėdi drūtas, 
usfttas lietuvis. Visoje salėje 
graži ausis surėdymas ir tyku
mas. Kiekvienas mislija, už- 
mirszęs apie savą, apie reika
lus visų brolių lietuvių. Lie1 
tuviai — delegatai draugys
ezių iszrodo tikrais senatoriais. 
Gerai todėl pasakė vienas isz 
kunįgų esanezių ant seimo: 
Tegul kiekvienas, norįs butų 
musų smertinas neprietelius, 
ateina sziezion ir prisistebi, 
kaip rrįes visi rodavojamėsi 
apie svarbiausius reikalus sa
vo broliu, ir jeigu norėtų mus 
vaniekįti, bus priverstas, mus 
matydamas tai darant, girti', 
ir isz neprieteliaus, paliks 
nrieįelium. Ir isztikro tokią 
meilę, tokį sutikimą reikia 
paskaityti už dovaną ir palai
minimo paties Aukszcziausio- 
jo. Suvaževo vyrų daugiaus 
per trisdeszimtis isz tolymų 
miestų placzios Amerikos ir 
visų pasirodo vienas noras, 
viena valia ir viena szirdis: 
visi draug vardan atsiųstų 
brolių szneka ir viskas sutin
ka, o toks sutikimas seimo, 
lyra ženklu sutikimo lietuvių 
visos Amerikos, o pasakysiu ir 
viso svieto, nės telegramai ir 
rasztai atsiųsti liudija, kad ir 
jie pilniausiai pristoja ant nu
tarimo seime. Kad esi ant 
tokio suėjimo, kaip Pittstone 
szių metų 8 Susivienyjimo sei
mas, paliekta ramu, stipra ir 
linksmu ant duszios. Per to
kias rodąs, per tokį sutikimą, 
vienybę ir meilę numirusios 
tautos keliasi isz grabo ir Lie
tuva prisikels........

Tu Aukszcziausis Iszgany- 
tojau, kurį nužeminti tavo 
tarnai garbino tajne laiminga
me Pittstone szįmet per 40 
valandų, davė lietuviams su
tikimą ir vieną szirdį, kad isz 
to netiktai žmonės, bet ir dan
gaus aniolai turi džiaugtis. O o

Vidugiris.

Waukegen III. 8 Spali
nio. Daugumas lietuvių A-

merikos, visiszkai mažai teži
no, ką dirba musų broliai, ir 
kaip gyvena. Už Chicagos 
yra pavietavas miestas Wau
kegen. Lig sziolaik tenai 
viskas buvo tykų: (Įaugu irtu 
gyveno žemės gaspadoriai, 
farmeriai ir neturtingi prėki- 
kai. Dabar tenai pastatė ke
lintą iszdirbių d ratinių ir vi
sokių saldumynų. Todėl ir 
nori tenai privaisįti žmonių, 
kad galėtų piginus dirbti prie 
tų keleto iszdirbių. Dar n ft 
senesnių laikų yra dirbtuvė 
laivų plaukanczių ant Miszi- 
gano (Michigano) ežero-ma- 
rių. Kompanija tų dirbtuvių 
kitus lietuvius dramų darbą 
mokanezifts turi parkyietus, 
net isz Masseczeto Valdybos 
isz garsių dirbtuvių esanezių 
aname tolimame kraszte. Bet 
daugumas lietuvių Waukegene 
savaime atėjo ir perka lotus 
(piečius), stato triobas. P. 
Szveikauckis pats vienas par
davė 50 veik lietuviams lotų, 
o isz viso musiszkių bus apie 
150 szeimynų. . „Lietuvoje“ 
ką garsina, kad tukstaneziai 
musiszkių tenai yra nusipirku
sių lotus, tak nėra tiesa, tiktai 
raszoma kaip žinoma dėl ap
garsinimo, bet kad lietuviai 
tenai rinitų gyventi ir kad jau 
gyvena nemažai, pats buvau 
liudįtojum. Teisybė, dėl be
darbės isz nusipirkusių dar 
kur kas ne visi pasibudavojo 
ir apsigyveno, o pasitiekta lyg 
laikui, kur rasis d ar bis.
Kunįgas Jietuviszkas tenai 
neatbūtinai bus reikalingas. 
Lenkų tėra 5 szeimynos, o jau 
patyrę nekurie kompanijos 
bažnytėlę pastatytą su skiepe- 
liu dėl szkalos ir auksztutinių 
gyvenimų dėl kunįgo, jau no
rėjo užraszyti ant lenkiszko 
vardo ir parvesti lenkiszko ku
nigą, kad užgyventų vietą. 
Bet man buvo linksmu, kad 
maeziau lietuvius suprantan- 
czius savo svariausi reikalą 
r, kaip man sakė, lietuviai už

bėgo ir užraszė bažnįtėlę ant 
lietuvių ir butų jiems tikra



Lietuvininku 52? *
laimė,
po kelių
nėti koks nors
kunĮgas;

kad pradėtų prie jų 
nedėlių d a važi - 

lietui) iszkas 
Man lankantis! 

Waukegen|9 8 dįenoje szio mė
nesio, lietuviai padarė, jei taip 
galima pasakyti, kaip kokį 
mitingų, ir 32 vyį’ai iszmanyda- 
mi n 
lietuvių Amerikoje su dideliu 

p •isiraszė prie 
prezidentu 

Pace v i

usivienyjimo“

lietuviai, kad ir ant kunįgų — dėl bažnyczios statymo, tai sa- 
geradėjų, kurių taip reikalauja ko — prastai dirbam, nėr isz- 
Amerikos lietuviai, lietuvisz Į ko;
ka gaziėta, taip nedoras raszo 
melagystės.
taradaika pasmirdus apraszy-1 tos! 
mais visokių phleistuvysczių, 
kurias iszdaro girti vyrai ir 
pasileidusios moseriszkės, argi — Elizai) et N. J. Už 
galėjo nuvargusius Ii tuvius | zijimų ir krailų „Saulės“ 
kūm paraminti?

Apsaugok Dieve
Ogi tos gazietos I žmogų nū tos nelaimingos

kožnų 
vie-

Scrantonietis.

tau- 
„oauiesr už- 

Nemaž ne! I pulinėjimų ant .garbingo kun. 
Žmogui alkanam, toli nu tė- J. Zebrio isztareme jai panie- 
viszkės, tarp svetimų, be baž- kinimų ir praneszame bro- 
nyczios ir kunįgo argi miela liams tautiecziams, kad pas 
skaityti apraszymus iszsilieju- mus kum. J. Žebris atsilankė, 
sios ant neezystatos asabos, ap- mums gražias rodąs davė, pa- 

Apie tų p. Pacževiczių, kuris ! raszomos Taradaikos? Aisz: tvirtino lietuvystės dvasioje ir 
tų dienų buvo Cnicago‘je daugjkinau lietuviams, kad miestų mes ant jo nieko kito nematė- 

bjaurinusį rasztų, ir netikėtų me, kaip dievobaimingų kunį-
■ ,,Saul ei“, kad lietuviai po ki- gų ir tikrų Lietuvos sūnų.

J Eliza bet o pavapi jonai.
kaip apie jūs raszo. Kitaip 
negalėjau ir daryti, jog raszy- 
tojas „Saulės“ 
tarp lietuvių 
vystę.

Vienu džiaugsmu buvo, kad 
lietuviai to miesto, raszėsi prie 

j broliszko „Susivienyjimo“ ir 
ketino savo vardus apgarsinti 
„Vienybėje“. Išžiūrėkite, 
malonus broliai gerame, nelai
mėje nenusiminkite, pasiseki
me nekelkitės puikybėn. At
siminę ant musų broliszko pa
simatymo, pasimelskite už ma
nę.

Kun[yas Juz. Žebris.

džiaugsmu
„Susivienyjimo“ 
iszrinkdami Jūzapų 
ežių, kuris jau tųria pasibilda 
vdjęs naujus namus ant ker- 
tės, dar nesanęzios ulyczios.

girdėjau gero, 
lietuvis, 
tinga ir szczyra 
dūnkepių ir tekiūm rūszėsi 
būti, jei Dievas 
nų lietuviszkų 
Lig sziolaik, ku 
si pirko piečius 
ketina būti miest 
cziausesis padės ii 
gelyje vietų Amerikoje pra
dėjo statytis ant 
o sziųdien stojos 
tais. Bedarbė 
bai nuvargino 
lietuvius, daug iizvaikszcziojo 
ant geleži n keliū, po farmas.
Jei darbai prasidės sziame mė
nesyje, kaip ketina, graitaf at- 
sikrutės lietuviai, kaip pava
saryje musės. Nors1 daug ko 
negalima pranaszauti apie 
Waukegeno lietuvius,- bet vis
gi buvo linksmu matyti mu- 
siszkių gražų butelį, susirin
kusių vienon vieton lietuviai 
prie lietuvių. Isz szio pasi
rodo, kad visados mieliaus 
broliams lietuviams su lietu 
viais gyventi. Skurdu buvo, 
kad musų geri broliai to mies
telio neturėjo nėvieno gero 
laikraszcžio, „Saulė“ atsirado 
ne pas vienų, bet kas isz to, 
kad tame paskucziausiame sa
vo numeryje, kurių man paro 
dė lietuviai, buvo suraszytos 
vienos melagystės ant musų nės jų nosys mėlynos 
paežių, apie kurias skaity- skendūlių. C1. 
darni, turėjo didelei nuliūsti1 linnosjanjs dūti keletu centų

Jis esųs tikras 
prasigyveno iszmin-iszmin

proce, buvo tas vietas taip butų pasileidę,

tai m įs tų jau- 
naujokynę. 

r lietuviai ap- 
dar tuszczia,

bus, nės dau-

gryno lauko, 
dideleis mies

Wau kedeno

— Waterbury o Conn. 20 
atvirai platina Į Spalinio. Praszau visus para

pijomis lietuvius susirinkti 5 
Lapkliczio ant salės, ant ku- 

Irios visados yra laikomi susi
rinkimai (meeti ngai). Ant 
to susirinkimo bus nutarta 
kokį paveikslų bei pavidalų 
bažnyczia turi turėti. Buvo
me nutarė statyti — su vienu 
boksztu; tokio paveikslo baž
nyczia gana dailiai iszsižiuri ir 
tik deszimts tukstanczių dol. 
kasztūtų. Bet dabar daugu
mas musų brolių ant to netin
ka ir sako, kad neprivalome 
statyti bažnyežios su vienu 
boksztu, nės su vienu boksztu 
labjau yra panaszi į cerkvę, 
negu į lietuviszkų bažnyczių.

Szitas musų nesutikimas ir 
nūmonė link bažn vežios

nio. Pas mus viskas butų 
gražu ir gerai, nės lietuviai 
pradėjo jau risztis į kūpąs, 
dėtis į vienybę - puiki pradžia. 
Bet vienas dalykas mus žemi- I boksztu krra nelabai iszmintin- 
nų, beje, dalyje miesto vadina
ma t?. P., gyvena apie szimtų | bažnyczių kaip Lietuvoje, taip 
lietuvių, isz kurių daugumas 
girtūkliauja ir kozariais mu- 
sza per naktis.- Tūli isz jų 
yra netik kad prasigėrę, bet 
isz gėrymo ir sveikatos nusto 
ję. Tokius girtu klius, ypacz 
gerianczius kokį ten netikusį 
alų, galima lengvai pažinti, 

i, kaip 
O kad reikia mė-

gi, nės labai daug lietuviszkų

ir Amerikoje yra su 
boksztu.
bury‘o lietuviai ant kitų ne 
žiuri, bet nori, kad tikrai butų 
lietuviszka bažnyczia iszvi- 
daus ir iszoro t. y. su dviem 
boksztaisl. Todėl mieli Wa 
terbury‘o broliai susirinkite 
ant minėtos salės ir pagal bal
tų didumų nutarkite tų daly
kų, idant paskui nebūtų pri-

vienu
Ale m ilsų Water-

kaisžijimų parapijos komite
tui; j

Užpraszau v ištįs ant laikd
pribūti para p. prezidentas.

<7. J. Andriuszkevyczia.

— Cleveland O k. 22 Spa
linio. Skaitydamas „Vieny
bės“ N. 41 radau korespon
dencijų isz Grand Rapids 
Mieli, kurioje skundžiasi ko
respondentas ant stokos jų 
mieste mergaiezių — lietuvai- 
ežių, dėl kurios priežasties te- 
nykszcziai lietuviai tu
ri su lenkėmis paeziūtis. 
Asz ant to sakau, kad geras 
tėvynainis ir mylintis lietuvys
tės dvasių niekados to nepa
darys ir, jeigu jam tikrai reiks 
paeziūtis, tai norint ir dikeziai 
karsztūs, vienok sav paežių, 
lietuvaitę gaus. Czia turbūt 
yra kitų priežasties: vienas 
iszbuvęs szesžis arba septynis 
metus Amerikoje ir per tų lai
kų uždirbtų centų iszbarstęs ant 
niekniekių ir dagi neturėda
mas už szliubų užmokėti, bijo 
biednos lietuvaitės vesti, o tur
tingų visai mažai yra, tadgi 
jieszkodamas bagotos, kim
ba prie sveti mtautieczių — 
lenkių, anglikių. C^ia gau
na paežių pinįgūtų ir tankiai 
stubų dykai. Bet kas isz to •—
turtas szirdies ir pabudžio vie
tos negali užimti: pradeda 
viens kito neužkęsti, musztis, 
keiktis taip, kad vyras pameta 
paežių, vaikus ir iszlekia vėju 
gadįti. Kitas vėl dėl patogu
mų ar bagetu mų imu vokie- 
cziukę, kurie sziek-tie k gali 
su jūmi susisznekėti lenkisz- 
kai, nors ir jis pats tankiau
siai lenkiszkai kaip per sapnį 
graibszta — vienų žodį len- 
kiszkų ir kitų gudiszkų jauk
damas.
mergaitės,k urių po teisybe ne
daug yra, lieka neisztekėję. 
Isz to matome, kad lietuviai 
ne isz stokos lietuvaiezių vedų 
svetimtautes, bet, jog jie ne- 
paežių jieszko, o turtų, pinįgų 
ir tuszczio onaro. Jeigu isz-.

Hudu musų



viams trūksta lietuvaiczių, 
tai tegu atsilanko pas mus į 
Cleveland, Ohio, ežia ras dau
giau, kaip tuziną ir da pasi
rinkti! ba isztikro yra isz ko 
pasirinkti — yra tokiu, ku
rios moka angliszkai sznekėti 
ir raszyti, numano gerai apie 
vedimą reikalų sztoro; saliuno 
ir t. t., žodžiu sakant, norintis 
tikrai paeziūtis, gali sziezion 
rasti paezią tinkamą dėl savo 
proto ir szirdies. Kas atsi
lankys minėtame reikale į 
Cleveland, Ohio, tas datyrs 
meilaus priimimo.

M. Zeczius.

— Plymouth, Pa. 30 Spa
linio. Plymouthiszkiai v. M. 
Volonczausko skat. d r. seniai 
pradėjo rūpintis apie apvaik- 
szcziojimą S. Daukanto jpbi 
lėjaus ir užpraszė kitus tautie- 
ežius imti dalyvumą asabiszkai 
arba bent savo rasztais ant tos 
iszkilmėsinū to broliai lietuviai7 I

neatsisakė, bet prisiuntė gana 
daug gražių, patrijotiszkų ir 
pilnų prakilnii| misliųir pažiū
rų straipsnių; už ką jiems bro- 
liszką padėkavonę atidūda v. 
M. V. sk. draugystė,!

Apvaikszcziojimas prasidė
jo po szeszių (28 S?pi.) — 
susirinko v. M. V. • sk. dr. 
sąnariai ir kiti lietuviai ant 
A. Pajaujo salės papūsztos 
S. D. ir kitų Lietuvos didvy
rių paveikslais ir daugybe Su- 

« vienytų Valstijų karūnomis. 
Jubilėjaus apvaikszcziojimą 
atidarė dr. prez. M. Alyta 
trumpa prakalba, perskaitė 
S. D. gyvenimą; potam J. 
Petraitis papasakojo keliūse 
žodžifise apie svarbumą S. D. 
jubilėjaus ir jo veikalų; pas
kui visi pasisznekėję tarp sa
vęs valandėlę apie lietuvystės 
dalykus, iszsiskirstė į namus. 
Ant rytojaus (29) po 3 vėl 
prasidėjo jubilėjaus apvaiksz 
cziojimas, ant kurio susirinko 
szimtai lietuvių plymouthisz- 
kių ir isz kitų aplinkinių 
miestų. Visi| pirmu buvo 
skaitytas straipsnis į susirin- 

knsius, antras —apie jnbilėjų. 
Tolinus buvo pertraukiais — 
po kiekvienai sznektai skaity
ti, prisiųsti ant jubilėjaus, 
straipsniai. Sznektos buvo 
keturios: J. Petraiczio apie 
priežastis, dėl kurių lietuviai 
taip slenkiai ir pamaž eina 
pirmyn tautiszkame atsikėli
me; J. Paukszczio apie darbus 
S. D., prez. „Susiv.44 kun. A. 
Burbos apie S. D. gyvenimą 
ir kun. J. Žebrio apie svarbu
mą .dėl lietuvystės S. D. vei
kalų. Ant pabaigos taipgi 
buvo skaitymas straipsnių į- 
vairios įtalpos, ant ko ir buvo 
pabaigtas apvaikszcziojimas 
S. D. jubilėjaus, su padėkavo- 
ne prez. v. M. V. dr. susirin
kusiems. Emusiejfo dalyvu- 
mą toji iszkilmėj^ buvo didei 
kantanti isz savo atsilankimo 
ir sutvirtinti lietuvystės dva^ 
šioje.

Svarbesni jubilėjiniai straip* 
sniai ir sznektos patilps toles- 
niūse „Vien.“ numeriūse.

Idant pagarbinti S. D. var
dą plymouthiszkiai ir tūli isz 
kitų miestų lietuviai nutarė 
sutverti kūpą po S. D. vardu 
lietuviszko dainavimo ir taip
gi dūti S. D. vardą raszlia- 
viszkai draugystei.

Apie tą visą paskiaus bus 
apraszyta.

Ply mo u th ietis.

Malonus tautieeziai!
Priesz kokį dvideszimtį su 

virszum metų gyveno Bulga 
rijoj4 vienas avių piemū. 
Pramokęs skaityti ir raszyti, 
jis taip pamėgo knįgas ir rasz- 
tus, jog visą laiką, avis bega
nant, jomis tik bdvo užsiėmęs. 
Negana to. *lszgirdęs, jog po 
miestus randasi daug knįgų, 
pametė jis savo bandą ir atvy
ko į miestą, vadinamą Varna. 
Ten pas Prancūzijos konsulį 
pamatė daugybę knįgų. Bet 
jos visas buvo raszytos pran- 
cuziszkai: — jis jų negalėjo 
ir nemokėjo skaityti, o dasi- 
žinojęs, jog daugiausiai knįgų

negali pati isz savęs iSzdū'ti, 
bet taippat negali priimti jo 
ir iszkitur. Užtat visi, nū to- 
kio žmogaus szalinasi, nelygi
nant nū ežio. Tamsus žmo
gus gyvena, kaip gyvūlys. 
Jam tik rupi gyvuliszki pasi
linksminimai ir daugiau nie
kas. Pagyvena jis savo am
žių lyg gyvūlys, o po smerczio 
niekas nėgeru žodžiu jo nepa
mena.

Dabar prisižiurėkim ap- 
szviestam žmogui. Jis pažįsta 
ir numano, kas aplink jį yra. 
Jis mato gražybę visų sutvėri
mų ir tū paežiu tarpu mato, 
jog jis yra ponu, vieszpacziu 
tų daigtų. Jo szirdis plati, 
dėlto, kad apima visą pasaulę. 
Ir kūlabjau pažįsta jis pasau
lę, tū didesnė ir platesnė tam
pa jo szirdis. Bet pasaulė 
yra nepabaigta, ji neturi ry- 
bų, užtat ir szirdis tokio žmo- I 
gaus tampa didelė, neaprybū- 
ta. O žinote, jei kas turi 
szirdį, tas turi ir meilę., O 
kur szirdis placziausia, ten ir 
meilė didžiausia. Toks žmo
gus myli visą svietą, myli 
žmones, myli tautą, — ir myli 
jūs nepabaigtai. O kur mei
lė, ten ir pergalėjimas. Ne 
ginklai, net kanūlės (armotos) 
ir ne ugnis ir prispaudimai 
pergali svietą, bet meilė ir 
teisybė. Pririžiurėkim J. 
Kristui ir apasztalams. Jie 
pergalėjo visą svietą, ir per
galėjo ne kū kitu, kaip tik 
meile ir taisybe. — Ir mes, 
Lietuviai, pergalėtume visą 
pasaulę, jei turėtume mokslą, 
kurs dūda meilę ir teisybę. 
Bet mes da do negalime pada
ryti. Mes esame da silpnutė 

Į ir mažai žinoma tauta. Ko
dėl ? - Dėlto, kad mes da ne, 
turime mokslo ir apszvietinio, 
neturime da pažinimo patys 
Savęs. Bet kas to neturi, tas 
stengiasi tą įgyti. Mes da ne
turime mokslo, užtat privalo
me kiek galėdami įgyti jį. 
Bukime užtai visi, kaip ans 
Bulgarų avių piemū.T Steng- 
kirnės apsiszviesti, pažinti pa-

O

ir rasztų yra prancuziszkoj4 
kalboj4, pasiryžo iszmogti tos 
kalbos, idant paskui kūdau- 
giausiai galėti skaityti ir mo
kytis. Ir isztiesų, jis nors ir 
su dideliu* vargu, jas iszmoko. 
O paskui iszsilavfyięs ir apsi 
szvietęs, jis tapo vienų isz 
karszcziausių iszliūsūtojų Bul
garų isz po Turkų valdžios ir 
budintojų isz miego savo tau
tos, mieganczios per isztiesus 
5 szimtmeczius.

Kiekvienas gali paklausti, 
dėl ko jis jieszkojo tų knįgų 
ir rasztų, dėl ko jis troszko 
mokslo? Vienas atsakymas 
ant to: — dėlto, kad pažino 
visą naudą knįgų ir rasztų ir 
patyrė visą svarbumą ir vertę 
nbokslo. — Apie tą tatai nau
dą knįgų ir svarbumą mokslo 
asz noriu sziū kartu truputį 
pasikalbėti. Nemislijų asz 
ilgai raszyti apie tūs daigtus, 
bet noriu tiktai užminti tams
toms apie vieną dalyką.

Visi žmonės, kaip žinoma, 
skiriasi į dvi dali: vieni yra 
tamsus, kiti apsziesti. Ką 
mes vadiname tamsunu? 
Kiekvienas atsakys, .jog tokį 
žmogų, kurs nieko nemoka, 
nieko gežino. O asz da pri
dursiu, jog netiktai tokį, kurs 
nieko nežino, kas yra ant svie
to, bet dar ir tokį, kurs neži
no, ką turi pats daryti ir veik
ti. Tokio žmogaus szirdis — 
tai suraukszlėjusi ir iszdžiu- 
yusi kempinė. Žinote, kad 
ežys, kaip susitraukia į krūvų, 
tai niekas prie jo negali pri
eiti ir visi nū jo szalinasi. 
Sztai tokiu susitraukusiu į 
krūvą ežiu yra tamsus žmogus. 
Isztiesų tamsus žmogus nema
to ir nesupranta, kas aplink jį; 
yra; jo szirdis užimta tiktai 
niekniekiais,, menkais ir ma 
žais daigtais, tokiais daigtais, 
kurie gali pajudinti tiktai jo 
kuniszkus pajautimus, — ir. 
su laiku pati pavirsta į tūs 
menkus daigtus ir nieknie
kius, o ant galo sukempėja, 
apsivelka ežio skūra ir jokio 
prakilnesnio jausrųo ęjetiktaĮ



tys savę ir tą, kas aplink mus 
yra. O jei tą padarysime, tai 
pasijusime stipriais ir įgaliu- 

. gaiš, gatavais kiekvienoje va
landoje stoti kovą su kito
mis, nors ir diliausiomis tau
tomis. ,

Kiekvienas žmogus semia 
mokslą isz knįgų ir rasztų. 
Jei nebūtų rasztų, tai nežinau, 
ar galėtu būti ir mokslas. 
Isz to matome, kokią vertę ir 
svarbumą turi knįgos ir rasz- 
tai. Jos tai nutraukia nū 

''musų szirdžių ežių skūrą, jos 
tai pakelia žmogų virsz gitų 
sutvėrimų ir daro jį vieszpa 
ežiu pasaulės, daro jį žmogų- 
7/iiy dūda jam meilę ir teisybę.- 
Argi užtai jos neyra vertos 
pagūdonės ir garbės? O, isz
tiesų jos yra vertos to. Bet 
da didesnės garbės ir pagūdo
nės verti yra tie žmonės, kurie 
jas raszo.

Žinome visi, kad knįgos ne
atsiranda taip, paezios isz sa
vęs. Jas turi kas norint pa- 
raszytu Ir argi nereikia užtai 
garbinti ir mylėti tokį žmogų, 
kurs nesigaili vargo ir pro- 
cios, idant raszyti knįgas, 
pasidalinti su kitais savo ži-
niomis, apszyiesti žmones ir 
isz traukti jūs isz tamsybės 
purvyno!ę

Malonus vyrai! Jus szią- 
dien apvaikspeziojat jubilėjų 
didžiausio musų rasztinįko, 
Si mano Daukanto. Argi ne 
smagu jums atidūti jam gar
bę, jam, kurs visą savo gyve 
nimą darbavosi apie apszvie- 
timą savo tautos, apie parody 
mą svietui musų garsios pra- 
eitės\ darbavosi, kiek įsteng
damas, * nesigailėdamas-nė tur
tų, ne sveiku tos! Ir asz drau
ge su lęeturiais Lietuviais, gy- 
venaneziais Detroite, pasiry-
žau prisidėti prie tos, taip 
svarbios mums szventės. O 
negalėdamas dėlei tolumo ir 
kitų priežaszczių pats pribūti 
pas tamstas, parasziau nors 
tūs kelis žodžius, kurie tikiūsi 
bus maloniai jūsų priimti.

Bet, mieli broliai, negana

Lietuvininku
tik paminėti Daukanto vardą, 
padaryti iszkilmę, apvaiksz- 
czioti jo jubilėjų, ir daugiau 
nieko. Tokie daigtai greitai 
užsimirs^a. Man rodosi, rei
kėtų jį paminėti kū. norints 
tvirtu, patenkaneziu. Užtat 
drįstu užrodyti jums uždėti 
arba kokią naują skaitinyczią 
,,vardo S. Daukanto“, arba 
literatiszką draugystę, arba 
pagalios mokslainę jo vardo. 
— Chicagiecziai rengiasi pri
sidėti prie iszdavimo jubilėji- 
nės knįgelės apie Daukantą ir 
szaukia visus Lietuvius prisi
dėti pinįgiszkai prie jos isz
davimo. Užtat drįstu primin
ti tamstoms tą Chicagieczių 
atsiszaukimą ir nepasigailėti 
keleto centų ant iszdavimo tos 
inįgelės. Gražus ir naudin
gas butų tai daigtas, o jums 
atnesztų amžiną garbę.

Tikėdamas, jog tię žodžiai 
bus maloniai tamstų^ priimti, 
pasilieku su pagūdone,

Ant. Kaupas.
drąuge su Ant. Cziniku, Jūza 
pu Paliliunu, Ant. Strikuliu 
ir Zigm. K/irucziu.

Į

— N anitariszkai- ekonomisz ■ 
ka (sveikai ukiszka) įtekme 
^giri/ų.

Prancūzijoje pasergėta, jog 
departamentūse ( rėdy boso), 
kur girios (miszkai) tapo isz- 
kirstos per szeszerius metus 
po iszkirtimo girių (1886) nu
mirė suvirszum 80,000 žmo
nių, kadągi tam pacziąm lai
ke departamentūse, kur girių 
mažiau iszkirto, nūszimtis 
(procentas), mirusiu kur kas 
mažesnis. Užtiesa, gyvenimas 
tiktai tada yra įklonėse (tarp- 
kalnyje, slėnyje) galimas ir ne
pavojingas dėl sveikatos kada 
aplinkiniai kalnai apžėlė misz- 
kais. Nės jeigu kalnai yra 
pliki ir tikt riogso vieni kel
mai, tai sniegas pavasariais 
greitai isztirpęs, dar greieziau 
bėga pakalnė, užlieja įklones, 
iszplauja dirvas, nuneszdams 
kur nereikia į upę traszą. To
kiu budu dirva po kelių me

tų tampa visai nevaisinga, ja
vai kasmets mažinasi ir tie 
pats kas syk eina blogyn, 
žmonėsgi pusiau badaudami 
ir skursdami silpsta ant svei
katos ir greit mirszta. Isz to 
tai aiszku, jog naikinimas gi
rių yra viena iszdidžiausių 
priežasezių greito mažinimo 
žmonių skaitliaus vienam arba 
kitam karalystės kraszte. 
•Todėl teisingai pasakė vienas 
pracuziszkas ėkonomista, jog 
„kur nėr girių, ten nėr nė gy
vasties“. Pagal to paties 
ekonomisto iszrokavimą blė- 
dis, kokią daro tvanai depar- 
tamentūse, gulineziūse pakal
nėse kalnų — Perenėj ų ir A1‘- 
pų, isznesza 80 milijonų pran- 
kių; už tūs pinįgus galima 
butų iszmaitįci per metus 
200,000 ukiszkų pamilijų.

Anksžtziaus kada tie kal
nai maž daug buvo girioms 
apžėlė to nebūdavo. (Soleil).

— Skiepijimas nu choleros. 
Visiems yra žinomos geros 
skiepijimo pasekmės nū raup 
lių, todėl daktarai, ypacz bak- 
terioliogai, pradėjo sąprotauti 
argi nebūt galima taipgi to
kiu pat budu apsisaugoti ir 
nū koleros. Pagal praneszi- 
mą Paryžiaus laikraszczio 
„Gaulois“ viens mokįtas vy
ras Gankin‘as, anglas, davėsi 
iszskiepįti antikoleriszka 
(prieszkoleriszka) limfa. Vai 
šiai operacijos tūjaus pasirodė 
ligos simptomūse (ženklūse), 
nės neužilgo po įskiepi] imu i 
jaunas mokinezius pajuto ne
smagumą visame kūne; bur
na iszdžiuvo, silpnumą lab- 
jausiai jautė keliūse, o karsz 
tis pakilo s u lyg 28$<(gradu- 
sų). Bet kad pataliogiszki 
ženklai ganėtinai nedūda tie
sos tvirtįti, jog skiepijimas 
antikoleriszkais nūdais (tru- 
cizna) yra naudingu ir apsau
go j enezi u žmones nū ųžsikrė 
timo, o užsikrėtus liga paliki 
ja but pavojinga, tai profeso
rius Pasteris užsimanė szįmet 
iszsiųsti vieną isz savo assis-
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tentu į Siamą (Azijoje), kur 
cholera kasmets tame pat lai
ke pasirodo, dėl iszbandymo 
to iszradimo praktikoje. 
Aukszčziaus paminėtas Gan- 
kin‘as, kuris jau ant savęs isz- 
tyrė tą skiepijimą, taipogi ke- 
liausęs į Indija dėlei skiepiji
mo angliszkos armijos karei
vių.

Stovis dalyku.
Mokslas sumažino viltį, pa- 

žintė isznaikino žebeles, o pri
tyrimas iszveržė mums uždar 
bį. Czion užtai yra užtvirtin
ti sakymai!
Kas tai yra sutvėrimas?

Nenutikimas.
Kas tai yra gyvenimas? 

Durtuvas.
Kas tai yra žmogus?

Vylius.
Kas tai yra moteriszkė?

Vylius ir durtuvas.
Kas tai yra gražybė?

A pgavimas.
Kas tai yra meilė?

Liga.
Kas tai yra moterystė?

Apsirikimas.
Kas tai yra pati ?

• Iszmėginitnas.
Kas tai yra kūdikis?

Nū bodu m as.
Kas tai yra velnias?

Pasaka.
Kas tai yra geras?

Veidmainystė.
Kas tai yra piktas?

Atidengimas.
Kas tai yra iszmiritis?

Savnorunias.
Kas tai yra laimė?

Monai.
Kas tai yra prietelystė? 

Niekniekis.
Kas tai yra szvelnybė?

Paikystė.
Kas tai yra pinigai ?

Viskas.
Kas tai yra viskas?

Niekas.
Ar mes nebūtumėme lai

mingesni, kad būtumėme bez- 
džionkomis ?

■London Truth.



stovintis

ir mi

tik dar ne

regias! dėlto1 viei

negalėjo, bet tas
Ateitė nuspręs vertumą mano darbų

raszliava visūse veikalūse S. Daukanto savisz

/adymų tautose, sunku rasti vyrą, taip 11a- 
tėvynę, kaip S. Daukantas. Pradedant nū

Simanas Daukantas, viens isz szviesiamių rasztinįkų ii
1793 m

veikalų, apraszė Budą Kal- 
gadynių 

Liubliniszkąi 
II, Lietuva su

įau ciė
Volon

*) Randasi jo rankraštis Lietuvos Istorijos ir po Unij 
žinia iki kuriam laikui. —
- **) Maždaug S, Daukanto žodžiai, ,

m. 28 d. Spalinio mėn
— Isztark: Vieszpatie! dūk jam atsilsį amžiną.— Sz 
užrito, palaidojęs jo kūną, klebonas Papilės kuning 
vila.”

Nieko**) nėra amžino szioje pasaulėj 
tenai yra, Dievo parėdymu ankszcziaus ar 
persikeiczia 2) 
to, bet antro gyvenimo geistu.

Netas bus kaltas, kuris uorėj 
kuris galėjo,,o nenorėjo

< Kalba
kai, daug skiriasi nū sziandieniszkos ir pertai daugumai lie
tuvių, galima sakyti mažai suprantama, apart Telszių kraszto, 
kur jis gimė ir kurių jis kalba stengėsi 
torija jo yra spaudinama atsakant sziandieniszkai kalbai 
raszljavai. Didelę įtekmę ant jo kalbos 
turėjo taip gi ir lotyniszką kalbą.

S. Daukantas, tarp daug kitų 
nėnų ir Žemaiczių ir, istoriją Lietuvos nū seniausių 
iki 1572 m. po gimimui Kristaus, tai y r 
Unijai (1569
Lenkija susiriszo real isz k a unija

tumą jis ap
Petropilėje, S. Daukantas 
ku, Dvasiszkfos Akademijos professoriumi 
tapęs Žiamaiczių vyskupu, užkvietė jį pas savę į 
pakėlimo apszvietos tarp lietuvių, įszdavinėjant svietiszkos ir 

kos įtalpos kningas. Neskaitant algos 200 rublių ant 
'ysk. Volonczauskas apsiėmė taipgi atspaudįti ir jo 

amas, kad galės dirbti daug 
savo tautos, S. Daukantas priėmė pakvietimą kun.
czausko ir, pametęs Petropilę, grįžo į tėvynę. Bet su vys
kupu Volonczausku sykiu pergyveno tiktai 5 metus. Lai
kydamas savę nuskriaustu, nės vyskupas Volonczauskas ap
sunkino jį perdaug darbais, sumažino algą ir nespaudino jo 
istorijos, Daukantas, pametęs vyskupą, nukeliavo į Papi
lę (Sziaulių paviete) pas savo draugą kun. Vaiszvilą, ant kū

rė 24 d. Lapkriczio 1864 m.. Palaidotas S.

tėvynęj kur jį laukė tik vargas ir neapykanta pusapszviestu 
h(į, dirba dėl jos ir tikt dėl jos} radęs Vieną savo garbinto 
ją kūli. Vaisžvilą. Teisybę srtkdj jog kiekvi 
augsžcžiaūs sąlaikiiį tūri daug priėsžįninktt ir tik ateitėjė jo 
vertė buna pripažinta taip! atsitiko ir su itlusiį didžiausiu isto
riku Simanu Daukantų. llaszė jisai po daugUmti pseu
donimų: Mylė, Devinakis, Pėdelis, Szauklis, Ragaunis, Žei- 
mis, Vaineikis, Purvis etc. turbūt dėlto, kad parodyti, jog 
ne jis viens yra lietuvių rasztininku, \

Tikra teisybė, ką kun. Vaiszvila paraszė ant S. Daukan
to kapo: jis per savo gyvenimą, it vargo pelė, be paliaubos 
triūsėjo vienutiniai žiamaitiszkai raszyti dėlei naudos tau- 
tieczių.” Szii| 
bai mylintį savo 
įstojimo į universitetą iki pabaigai gyvenimo jis dirbo dėl 
prikėlimo isz miego ir apszvietimo savo tautieczių. Aptu
rėjęs rangą tikro valstijos dumcziaus, jis, iszmetęs isz szirdies 
meilę tėvynės, butų ramiai Petropilėje pabaigę 
mą, kaip abelnai atsitinka musų gadynėje; bet jis to 
rė: apturėjęs pakvietimą nū kun. Volonczausko, 
Petropilę, iszsižada laųkiąnczių jo ten pagūdojimų ir kėliau j

rio ran 
Daukantas Papilėje, kur ant kapo jo tas pats kun. Vaiszvila 
1884 m. pastatė akmeninį paminklą 
kurio yra matomi ranka, turinti plunksną su paraszu: ,.
vi! minėk sav, jog ežia palaidotas Simanas Daukantas, 
mas isz tarp mokintų vyrų raszytojas senovės veikalų Lietu-

Žiamaitijos, kaip ir kitų naudingų kningelių. — Jis per 
savo gyvenimą, it vargo pelė, be paliaubos triūsėjo vienutiniai 
Zemaitiszkai raszyti dėlei naudos vientauezių. — Gimė 1793 

Mirė 1864 m. 24 d. Lapkriczio. 
kmenį 
Vaisz-

nimi, apaczioje 
Atei-

savo gyvent- 
nepada- 

jis meta

uvasisz
metų, v
Lietuvos istoriją. Maty d

Lenkimės parapijoje, Telszių paviete 
Pirmą mokslą i$zėjo Kalvarijoje.
rublius kiszeniuje, leidosi į Vilnių, kur įstojo į universitetą 
ant istoriszko skyriaus. Tarbatoje Daukantas apturėjo 
laipsnį philozophijos magistro. Būdamas dar universitete jis 
jau darbavo dėl apszvietimo lietuvių, o, pabaigęs mokslą, isz- 
važiavo į užrubežį; aplankė Vokietiją, Prancūziją ir Angliją, 
rinkdamas medegą dėl istorijos musų tautos. Pargrįžęs isz 
užrubežio, jis 1825 m. pastojo urėdnįku prie kancelerijos je- 
nerolo gubernatoriaus Rįgoje, kur buvo- iki 1835 m., kada 
persikėlė į Petropilę. Ūžia į stojęs į senatą, darbavosi toje 

depiama buvo lietuviszka metrika. Už darbsz- 
ėjo rangą įikro valstijos dumcziaus. Būdamas 

susipažino su kun. M. Volonczaus- 
kurs, 1850 metūse 

Varnius dėl

t?: kaipogi vis, kas 
vėliaus ilgainiu 1) 

ne szio svie-
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Ir taip Vokiecziai, 
, pradėjo jau savo viengimius

Tautoriai, apie kuriūs virsziaus minavojau, negal 
nū Gudų įgundyti ar savu noru, pradėjo Lietuvos

LIETUVOS ISTORIJA
■

nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 
PABASZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 

UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS BA6I8TB0.
(Tąsa).

Kad taip Lietuviai ir Žemaicziai jau giniojo savo liūsy- 
bę, jau kitiems taikinėjo, tūm tarpu jų neprieteliai, nieko ne
gaudami nū jų, patys tarp savęs susiriejo: kaipogi tą patį 
metą Padaugavyje kalavijonys varu įsilaužė į Rygos pilį, ku
rios gyventojai, noris per visą metą drąsiai gynėsi, szelpami 
jau nū Lietuvių ir Žemaiczių, jau nū kitų tautų, vienok spau
džiami badu ir ginklu nū kalavijonų, turėjo pasidūti ir sun
kias nū jų iszlygas priimti^tarp kitų pilėje turėjo du boksztu 
ant jos mūrų dėl brostvių įgulės adūti, vyresniūsius pilės į jų 
abazą iszleisti ir lėcybas ar privilijas savo po kojų mistro pa
dėti ir laukti, kurias jis jiems patvirtins, o kurias paniekins, 
ir pasiimti dar, jog lygiai su zokonu į sugriautąją vietą Szv. 
Jurgio konventą padės naujai įkurti ir 30 sieksnių muru savo 
pilės iszgriaus bei kas metą dėl pataisymo to konvento 100 
svarų sidabro dūklės jiems mokės. Tarp vyresniųjų pilės 
pusė turės būti brostvių, o antra pusė ūkininkų, o kamendo- 
tas konvento tiesos sūle sėdėti ir spręsti lygiai su kitais pilės 
tiesdariais galės. Pilionys ant galo tu ėjo pasiimti į visus 
žygius priesz neprietelius lygiai traukti, 
negalėdami Lietuvių nuvergti 
vergauti, nemindami ant to, jog jūs popiežius nū to draudė ir 
nepaklusnius iszkeikti kėtėjo. (27)

Ant didesnės dar laimes Lietuvių ir Žemaiczių brostvis 
kryžeivių, v^irdu Eudorf, Marienburgo pilėje, iszeinantį isz 
bažnyczios po miszparų didįjį mistrą Wener nudurė.

Į Wernero vietą kryžeiviai pakėlė sav mistru brostvį, va
dinamą Luter, vyrą didei iszmintingą ir Dievą mylintį, tas 
per visą savo amžių, noris trumpą, nėkokios karės su Lietu
viais ir Žemaicziais nevedė ir norėjo pakajuje savo ūkininkus 
įturtinti: daran, norėdama su visu nū Lietuvių szalies užsipel
nyti ir su visa savo gale Lenkus kariauti, ant dviejų metų su 
Lietuviais ir Žemaicziais paliaubas padarė.

Lietuviai noroms nenoroms turėjo kryžeiviams paliaubą 
dūti, dėlto, jog kiti neprieteliai kitoje pusėje ant Lietuvių 
kėlėsi, 
žinoti, 
krasztus antpuldinėti, už vis Gudus, Lietuvos ūkės valdžioje 
ešanezius, tai yra, srytis Padalėjų, Volinijos ir Kijavo savo 
antpūliais ir siaubimais baisiai sudergė. Todėl karvedžiu 
Lietuvių ir Žemaiczių Olgerdas ir Keistutis, atilsinusiu va
landą savo kariauną, traukė Tautorių drausti. Lietuviai, 
atėję ties mėlinūsius vandenius, pamatė Tautorius, taboriūse 
stovinezius, kurių trys karvedžiai Katlubach, Gerey ir Dimei- 
ter, stipriai pasirėdę, vedė tūjau nesuskaitomas gaujas į mu- 
szą. Olgerdas su Keistucziu, tai matydami], liepė Lietuviams 
rindūtiesi, kuriūs paskui į penkes dalis paskiedusiu, liepė su
skliausti priszakį, jog nėkokios, perglitos nebliko. Pirmam- 
jame susirėmime Tautoriai galėjo manyti Lietuvius pergalė
tojais tapsent: kaipogi Tautoriai sulenkta eilia pagal savo 

Bet

būdą nebgalėjo bekariauti, radusis staigu nū Lietuvių ap
siaustais: kaipogi Tautoriai, isz metę savo viliczias į tuszczias 
vietas, susirėmė su Lietuviais ragotinėmis ir kardais, bet lig 
tiktai Lietuviai sav kelią praskynė, tūjau eilia Tautorių su
niuko, kur begalėjo tame suniukime tos szalyn spruko; kas 
apsakys tą pjuvą, kokią tenai Lietuviai, vydami Tautorius, 
darė: paežiais kūnais neapregemus laukus nukrėtė ir visus 
turtus, kas vien Tautorių taboriūse buvo, įgavo į rauką. Į- 
gyjusiu Olgerdas ir Keistutis tą pergalę, jčėtra įsilaužė į Ocze- 
kavo pilę, ant krantų Jūdosios juros esanczią, ir ją iszdrevėjo. 
Į antrapus Niperio upės persikėlusiu, įkanden vien Tautorius 
vydamu, tyrūse Tutirliaus ir Dono kruvinose muszose perga
lėjo, nū tenai grįždamu Krimą užėmė. Ant galo tapusiu 
valdimierais visos jūdosios pajų rėš, kalavijas savo nuplovė 
Jūdojoje jurėje, dėkavodamu Dievams savo už tiek laimingų 
pergalių. Tvirtindamusi Padalijose, naujas piles Bekotą, 
Smotricę Ūlos kalne, kurią sziądien vadina Kamienice, par- 
strunyjo. , Tūm paežiu žygiu užėmę Lietuviai Moldaviją ir 
Valakiją lig upės Dunajaus, Jurgį Karjotą tenai rėdytoju 
perdėjo. Pacziudu linksmindamiesi pagi įžo į Vilnių,
pagrįžę Lietuviai ir Žemaicziai, noris po tokių žygių, neilgai 
tegavo ilsėti: kaipogi nubaigus kares su Tautomis, reikėjo 
tūjau kariauti su Maskoliais.

Vardas Maskolius yra pirma kartą randamas Lietuvių 
veikalūse, daran reik žinoti nū ko jis radosi. z

Pasakojau virsziau, jog Gudai V ir VI amžiuje nū pietų, 
tai yra, Padunajaus, įsigrūdę į Lietuvių krasztą, sziądien Vo- 
liniją, Jotvežiją arba Paleteją, Baltaisiais ir Jūdaisziais Gu
dais vadinamą ir tenai ilgainiu apsigyveno. Jų valdžionis 
vadinosi Caru, tai yra, vieszpacziu, kursai savo buveinę Kija- 
ve turėjo ir vadinosi dėl atsiženklinimo nū kitų savo tautos 
valdžionių didžiūju kuningaikszcziu. Vienok tie Carai arba 
Karai Kijovo ilgainiu taip numažėjo namkarėmis, jog jūs 
pirmu Tautoriai, paskui Lietuviai vieną po kitam nuveikę, į 
savo valdžią užėmė; vienok tarp tų nuveiktųjų buvo dar tokie, 
kurie donį moKėdami Tautoriams, įpatingai vieszpatavo. Ir 
taip, kur kitą kartą Gudų rytų pusėje Endriejus kuningaiksz- 
bis arba vieszpats pilės Vladimiero paKliazmėje buvo pastruny- 
jęs Moskvos pilę metūse, kaip sakiau, 1174 ir tenai ir isz Vla
dimiero savo buveinę perkėlė. Paskiaus jo palikunys, mokė
dami donį Tautoriams ir jų užtarymu dangūdamiesi, pradėjo 
vadintiesi Moskvos vieszpacziais, o jos gyventojais Maskoliais 
dėl atsiženklinimo nū kitų Gudų, kurie jau Lietuvių valdžios 
dausė ir Lietuvių d. kuningaiksztį savo vieszpacziu vadino. 
Paskui noris Maskoliai apent užėmė visus tūs Gudų krasztus, 
turiūs pirmu turėjo, vienok nebvadinosi Gudais, bet Masko
liais, kaip jūs dar sziądien Lietuviai ir Žemaicziai senu įpra
timu tąip vadina. Palikunys Maskvos valdimierų kas dieną 
stiprinosi ir taip ilgainiu įsigalėjo ir szioje gadynėje jau di
dysis Maskolių kuningaiksztis vadinosi, noris Tau toriams do
nį mokėjo.

(Toliaus bus.)

27) Voigt t. iv. irw.
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