
Num. 50. Lietuvininku
• .... ■

Hymt Pa. 12 d. Grtižio.
Daugumas musų brolių aplei
do Lietuvą ir atvyko į Ame
riką nedėlto, idant joje ant 
visados apsigyventi, bet už 
dirbus sziek tiek skatiko, vėl 
pagrįžti į savo tėviszkę ir už
merkti savo akis tenai, kur 
jos pirmą sykį pamatė szios 
pasaulės szviesą. 
lis yra geriausia 
giausia, nės žmogus, kuris už
gimė ir užaugo tarp savųjų, 
savo tėvynėje, yrą taip suau
gęs, ir prisiriszęs kunu ir d va 
šia prie savo žmonių ir krasz 
to, jog nors butų turtingiausia 
svetimame kraszt 

Tokia mis- 
ir iszganiiv

viso ko

gu; ateis jam dažnai į atmintį 
gimimo »kampas, kuriame jis 
perleido daug jaunystės metų 
ir datyrė nū savo tėvų, brolių, 
seserų arba sziaipjau draugų 
ir pažįstamų nemažai malonu
mo, meilės, broliszko prisiri 
szimo ir pavaiszinimo; suju
dins tai jo szirdį ir jausmus 
ir nedūs jam ramiai ežia gy- 

labai gražus 
dalykas, keliauti tiems į savo 
tėvynę, kurie jau pasivieszėjo 
keletu metų sveti mszalyje, ir 
turi kiszeniuje tūkstantį kitą 
dolerių, lyg re tūtoms bitelėms 
isz tolyino laukt' į savo avilį. 
Ypacz dabar, kad tėvynėje 
yra didei sunki laikai, pinįgai 
baisiai brangus, o žemė labai 
pigi; parsiduda szinitai dvarų 
ir dvarelių, kųriūs nuperka 
tankiai maskoliai burliokai 
visai pigiai, nės musų tautie- 
ežiams artojams, paskutiniame 
laike didelei stoka pinįgų, tad 
gi ezionykszcziui musų broliai, 
kurie pasidarbavo laimingai 
keletą metų, susidėjo skatiko 
ir mislija grįžti į tėvynę, tai 
dabar yra patogiausia ant to 
laikas, nės už tūkstantį kitą 
dolerių gali ant licitacijos gra
žų d varu ką susipirkti ir jame, 
it pauksztelis Savo gusztelėje, 
tarp savųjų pabaigti savo am
žių laimingai ant kūno ir du-
ežios. Nereiki labai gostis na diena.

ant pinįgų, nors kas ir gerą 
darbą turėtų prie anglių, nės 
nevienam atsitinka, kad turė
damas gana gražią saują pinį
gų ir mislydamas grįžti į tė
viszkę, bet norėdamas vis dar 
daugiau isz po žemių iszkasti, 
tampa pats žeme užkastas.

pereitos saujaitės vaitas su 
rasztinįku nuvykęs į tūdu žy
dų lizdus mėtė laukan isz jų 
lusznų—grinezių ir iez puikių 
naujų namų visokius daigtus, 
kaip kėdės, stalus, lovas ir t. t., 
užpeczėtydamas duris. Riks- ‘ 
mas žydų buvo baisus. Ne 
gelbėjo nė tas riksmas, nė kiti 
gudravojimai žydų: kur žy- 
delkos suguldę savo bokurus 
į lovas sakė, kad jie serga, ten 
tie „bokurai“ buvo iszneszti 
drauge su lova laukan.

Veja dabar gana smarkiai 
žydus isz kaimų, turbūt da 
bus su jais darbo, pokol visus 
iezkrapsztys: sunku isznaikįt 
isz lauko usnias, kur jų daug 
priviso. Ant galo nė nevisus 
žydus gena: gali pasilikti visi 
tie, kurie gyvena ant dvarų 
lauko ir tie, kuriūs, kaip pas 
mus sakosi, „užėjo ukazai“ 
gyvenanežius ant lauko. To 
kiu budu da liks žydų kaimū- 
se, bet vis daug ir taip pa
lengvės mus žmonelėms, kada 
sumažįs tūs „nedaverkas“. 
Kas svarbiausiai, visus žydus 
isz praįessijos vagis kaimūse 
panaikys. Ant galo, katras 
kaiminis žydas nevagia? Nei
na pats vogti kitas, arba ir di
džiuma, bet da arsziaus daro, 
kaip pats vogtų: butų tik jis 
viens vagis, o dabar būdamas 
pats neva teisyngu, priveisia 
aplinkui savę visą govedą va 
gių. Prijima nū visų vogtus 
daigtus, kas tik pasiūlo, o 
kožnas jiems siūlo, nės žino, 
kad su miela akvata prijims. 
Katras ne siūlo, tą pats žydas 
įdrąsina, įmokina, bet kaip 
tik, iszpasalų, pusžodžiais, lyg 
primena tik, arba apie kitus 
pasakoja, kad paskui likti 
tesum net akyse iszvesto isz 
kelio žmogaus. Ale ne de- 
szimtije žodžių iszpasakot vi 
sas suktybes žydų ir jų vodiil
gumą! Dėlto mus ir ima toks 
džiaugsmas, iszgirdus, 1<ad jūs 
vėl ganabija isz kaimų.

Nū žydų netoli iki masko
lių, juk tai inųs vis prieszai.

Isz Lietuvos.
— Suvalkūse ' gimnazijoje 

pakilo tūlas sumiszimas*. mo- 
kįtinai augsztesnių kliasų su 
muszė, nežinau gerai, direkto
rių ar inspektorių gimnažijos 
Muszė užtai, kad blogus ženk 
lūs statė už mokslą. Tūse 
paeziūse Su vai k ūse pasikorė 
vienas urėdnįkas.

Nū tokių nesmagių žinių 
pradedu savo szią korespoden- 
ciją.

Ant galo ką gali žinot, kas 
smagu, o kas nesmagu? Kas 
vienam patinka, už tą patį ki
tas visas nesavas vaikszczioja. 
Per ką vienas jūkiasi, isz to 
paežio k i tani aszaros byra. 
Jau taip raus ant szio svieto 
gyvenimas supainiotas ir su
mazgytas, kad trauk vieną 
siūlelį to mazgo, tai vienus 
ims džiaugsmas, o kiti norės 
raudot.

Raudoja . dabar žydai, kad 
jūs varo isz kaimų, kad jie 
negalės taip iszarti prisižiurėt 
į mus silpnas puses ir paskui 
įsižiūrėję kur skaudamiausią 
mus opą, apakai n iai isz jos 
ežiui p ti mus ir taip sriuvantį 
kraują. Liūdna jiems per
tai, o mes isz to džiaugėmės. 
Ir kurgi nesidžiaugsi: buvo 
varymas žydų isz sodžių visai 
aptykęs, o dabar ir vėl atsimi' 
nė valdžia ir atmetus jų appi 
liacijas ir kitus kytravojimus, 
gena į miestus, nepaisant ant 
rudeninio laiko. (

Kur mažiau yra žydų, ten 
tas ginimas ne taip pažymus. 
Bet Tarpucziūse ir Degucziū- 
se, kurie yra lyg priemies- 
cziais Senapilės, prikimsztais 
beveik vienų žydų, darosi sud- 

Apie porą dienų Paminėsiu da czionais apie Dėlto jei kas isz Ainerikc

vieną menką dalyką, kur vie
nok szį-tą parodo. Vieną 
gana tamsią naktį susitiko va- 
žiūtas žmogus su raitu aficie- 
rium ir nematydami viens kito 
susidūrė taip, kad dyselys ve
žimo ant daigto užmuszė api- 
cieriaus arklį. Žmogus, pasi1 
naudodamas tamsa, isztrukęs 
nuvažiavo sav, kitaip nežinia 
kaip jam butų buvę, nors jis 
nieko nekaltas. Apicierius 
tūm tarpu dasiekė pėsezias 
miestą ir apsakė tą atsitikimą." 
Rodos ant to turėtų ir pasi
baigti. Bet ne: reikia ką 
nors iszrasti kaltu. Žmogus, 
katras nudūrė arklį — pabė
go. Ką apkaityti ? Neturė
dama valdžia ant ko suversti 
bėdos, užklupo ant vyresniojo 
zemskio, kad jis nedaneszė 
pirmiaus pats apie tą atsitiki
mą valdžiai. Tas apie tą at
sitikimą nieko nežinojo, nė ži
not negalėjo, nės tai buvo 
n ak ežia ir d a szesztam 
verste nū miesto. O vienok 
butų netekęs tarnystes, kad 
butų neiszsiteisinęs tūm, kad 
jis ant tos dienos buvo siųstas 
kitur, suimt tūlą kreivasiekį, 
Mickų, girinį sargą.

Ėdasi maskoliai pats tarp 
savęs, užklupdami didesniejie 
mažesniūsius, patys nežinoda
mi už ką; dėlto visai, kad jie 
taip tarp savęs įsieržinę visa 
svarba gula ant lietuvių.

Tūli gudiszki laikraszcziai 
žaptelėjo, kad užvesę perkra- 
tinėjiruą visų apsergėtų laisz- 
kų, kad nesiuntinėtų jūse pi
nįgų. Bet vyriausia užžiura 

• žįgunių ir telegraphų paaisz- 
kino, kad tai yra negalimas 
(biigtas. dėl daugumo, kelio
likos milijonų per metus, ap' 
sergėtų laiszkų. Dėlto liek? 
tie patys įstatymai, koki buvo 
tai yra bus atidengti pri< 
adresato tik pažvelgti n i apser 
gėti laiszkai, o jei jūse rastųs 

! pinįgai, tai siųsti isz masko 
liszkos žįgunės stacijos bu 
konfiskavoti visi, o siųsti is 
užrubėžės — ketvirta dalis
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siųstų pinįgus į Lietuvą ginai | 
nėms, tegul nešiunezia apser-, 20 Lapkriczio. 
gėtame laiszke, f’* 
nors banką, nės gali kitaip 
suvūsti maskoliai ir tadaatim- 
tų ketvirtą dalį si ųstųjų pinį- 
gų. Kiti leidžia pinįgus, kaip 
kada ne mažą sumą, papras- 
tūse laiszkūse — yra tai jau 
paskutinė paikysta!

Cholera Suvalkų gubernijo
je turbut jau visai isznyko. 
Niekur, o niekur jokių atsiti
kimų su jaja negirdėti.

Rudū szlapias, purvynas ir 
kaip dėl rudenio — neszaltas, 
tik labai vėjūtas.

J. Vėžys*

Lietuvoje visus pabilet- 
szaukia, liepdami kaip 

ant kelio pasirengti. Žodžiu

— Isz Tdetuvos ir Ijūtvijos.
Musė t pasi 

tik per kokį darys koks baisus sujudėji
mas, kad isz.didesnių kariu- 
menės centrų, kaip Kauno, 
Rįgos, siunezia kariumėnę ant 
Austrijos ir Prūsų rubežiaus. 
Sztai dabar į Rįgą suvadino 
kariumėnę isz artesnių miestų, 
taip, kad Jelgavoje nei.vieno 
kareivio nepasiliko ir padali
no naujus ginklus. Suszau- 
kus į Rįgą karumenės daugy
bę, isz kožno pulko iszriuko 
po kelioliką kareivių ir pada
rė du nauju pulku, kuriūdu 
tūjaus ant Austrijos rubežiaus 
neznaimiai iszsiuntė. Kaip

— (girdėtis Varszavoje, Kaune
— Nesinori dar tikėti! ! I.... taipojau didelis tame dalyke 

Daugumas svetimtautiszkų sujudėjimas. Rįgoje artile- 
laikraszczių raszo, kad Kražių rija, kuri karės laike yra ne 
(Kauno gub., Resiainių pavię- iszvengtina, yra gatava su 
te) parapijonai, musų broliai arkliais, o ant armotų kitkos 
žemaieziai, nenorėdami dūtijszieno, kaip antkelio prifisz- j 
sugriauti maskoliams savo tos. 
bažnyczios, meldėsi joje dieną nūs 
ir naktį ir nepavelija kunį- ----
gams iszneszti Szv^ncziausio sakant, ant musų pasaulės di- jiė Dievą ir carą myli 
isz bažnyczios. ! 5 1 1

Kauno gubernatorius, ma
tydamas tokį szventą žemai- 
ežių pasiprieszinimą, atlėkęs | laike Križeiviai, nereikalau- 
į Kražius su 
kazokų, kurie įpūlę į bažny- Į pas mus ateis, 
ežią, ėmė 
bet tiesiog su kardais kapoti Į gelžkelio mažne tuszczia yra 
meldžianczius žmones, vyrus, nū maskolių. Stovi tiktai pa- 
moteris ir pagaliaus vaikus. Nemuniais Jurbarke ir kitur. 
Pasiliejęs dievnamyje nekaltas Maskoliai sako, kad jie vo- 
kraujas, pasidarius baisiausi kieczius į krasztą lig prancu- 
regyklė..........20 žmogysezių žus 1812 mete įleisią, o paskui
kritę bažnyczioje ant vietos anūs iszszaldysią. Jeigu mas 
nū kazokų kirezių, 100 tapę kol i ai suspės, tai kaip jau se- 
smertiųai sužeistais, apie 100 nei prižadėjo Lietuvoje tiktai 
bėganezrų nū kardų ir durtu- pelenus ir vandenį paliks, 
vų, įpūlę į, paliai bažnyczią[idant vokiecziai nieko nerastų.! 
tekanezią, upę Krožę ir tenai Galime tikėtiesi, kad masko 
prigėrę. Keli szimtai kra- liai nū parubežio ant Kauno 
žieczių tapę suaresztavoti ir link bėgdami ant musų stogų 
busią po vajaunu sudu atidū- raudoną gaidį, tai yra ugnį, 
ti!. ... • paleis.

kad kunįgaik i ai
Szv. Hestijos neisznesztų, nės 
žino kas pirm kelių metų 
Kenstai cziūse atsitiko, kur 
kunįgui negalint per didžia- 
ses duris Sz. Hostijos isznesz
ti, iszneszė per zakristiją/ o 
per tai ir bažnyczia uždaryta 
tapo. Ir ežia, Kražiūse, nebe
galėdamas kunįgas sz. Hosti
jos per didžiases duris isznesz
ti, nės žmones bažnyczią užgu
lė, norėjo tą padaryti per za
kristiją patyloms ateidamas, 
bet, kaip sako, į kailį gavo ir 
prie altoriaus tapo neprileis
tas, o per tai ir iki sziai valau- 
dai negali maskoliai bažny
czios uždaryti. ' Sako, kad 
dieną vis ten viena po kitds 
szv. miszes eina ir kad tas bai
siai maskolius trugdo, nės 
svieto bažnyczioje lig per at
laidus. Priesz bažnyczią ant 
didžiųjų durių pakabino že- 
maieziai • kryžių, o isz abiejų 
pusių caro ir carienės paveiks
lus, norėdami nurodyti, kad • u ir jų 
vardan bažnyczią gina. Nedis sujudėjimas. Kožną die

ną didesnių naujienų laukią- seniai ežia Resiainių spraunį- 
me. Rasi Prusai, lig senovės

damas. Caras bijodamas, idant 
jį anarhistai kur nenukautų, 
visur kur tiktai važi ū j a, liepia 
kelią kariu mėne iszstatyti, 
idant nieks prie jo neprieitų. 
Tąją dieną visi pliantai, takai, 
keliai skersai gelžkelio einan- 
tiejie buvo ant kelių adynų 
sulaikyti. Sustatytiems prie 
kelio kareiviams buvo liepta 
szauti kožną, kuris norėtų 
gelžkelį pareiti, todėl ant visos 
tos linijos gelžkelis tada musų 
brolių lietuvių krauju .apsilie
jo, nės tie visi, kurie pereiti 
norėjo, užmuszti tapo. Po 
Szauliais nuszovė maskoliai 
tris žmones, po Kurszėnais bo
bą, po Papiliu diedą. Gali
ma rokūti, kad carui tada va- 
žiūjant po jo galingų kojų 
krito keli desėtkai 'žmonių. 
Prie banhofų (vagzalų) *nei 
isz tolo prieiti nedavė, nei į tą 
pusę žiūrėti nedalėido. 7

Po Lietuvą cholera vietoms 
siauczia. Kaip girdėtis pane- ' 
muniais Skirstnetnunyje arti 
Jurbarko szalna, nės stovintis 
vandū ledu apsidengė, gal 
cholera pasiliaus.

Isz priežasties taip abejotino 
laiko prekyba stovi. Prekė j u 
tarpe yra didelis dejavimas ir 
žiūrėjimas kas toliaus atsitiks. 
Pinįgai baisiai brangus pasi
darė.

Nekurie vienok ant to ne
žiūri ir balius kelia. Sztai 
Rįgoje yra „Auszros“ drau
gystė, kur lenkai du kartu ant 
mėnesio daro balius. , Pasku
tinis balius buvo 18 Lapkri- 
ežio, ant kurio susirinko 140 
įpatų (žmogysezių). Szokti ka
drilių iszėjo po 30 porų. Da
bar ketina ten būti ant kitos 
vietos abelnas didelis balius. 
Jelgavoje lenkiszkas balius 
atsitiks po Naujų Netų Sau
sio mėnesyje.

kas atvyko, idant bažnyczif, 
(uždengti, liepiant szv. Hostiją 
iszneszti, bet kaip jau žinote', 
tas vienam isz biaurių kunįgų 
nenusidavė. Spraunįkas žmo
nių paklausė, kam jie kryžių 
ircaro su carienės paveikslus 
augszcziau durių pakabino. 
Tada žmonės jam nū galvos 
kepurę numuszė ir pasakė:

— Todėl, idant tu, durniau, 
priesz anūs su kepure nesto
vėtume! I

-------------- ------------------ .
pulku budelių darni tiltą, nei puntonų, ledu 

Dalis Žemai- 
netikšų bizūnais, [ežių į pietus nū Liepojaus

Tokūse abejotinūse laikose

kėlė, nenorėdami maskoliams 
Kražių bažnyczios (Resiainių 
pav.) atidūti. Kražiszkiai sa
vo bažnyczią apgulė ir smar-

ko mums broliai.... ar žut‘ ir musų Žemaieziai galvą pa
ar but‘....

Kitam „Vienyb.“ numeryje, 
dasižinosime apie tą baisią 
paskalą isz tikrų szaltihių. I

— Kaip žinote, pirm mėne
sio caras su cariene ir visa sa 
vo sztimyna isz Danijos į 
Maskoliją grįžo. Bet girdė 

'damas, kad ant Baltųjų jurų 
jo garlaivis „Rusalka“, ant 
Ūlos užėjus, pražuvo, bijojo 
staeziai į Petropilį plaukti, 
bet ant Liepojaus link savo 
kelį atgręžė, isz ežia ant Rad- 
viliszkės, Kalkunų į Varsza- 
vosp — Petropilės kelią ant

— Rįgoje įtaisyta 
„Szermenų (Pagrobų) 
g5rstė“, kuri turės 101 
mokanezių ant karto

tapo 
drau- 

sąnarį 
5 rub-

Petropilio gelžkelių - - važiū-1 liūs. Kaip tiktai vienas isz
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sąnąrių mirszta, tai ant jo 
szermenų giminėms 200 rub
lių užmoka ir vėl visi po 5 
rublius moka dar vieną sąna
rį į mirusio vietą priimdami.

Isz priežasties stokos pasza- 
ro ant rudens daugel pardūda 
galvijų. Žydai, anūs pjau
dami geresnę mėsą, isz Szau- 
lių į Latviją gabena. Dabar 
po Latvijos miestus svarą ge
ros jautienos galima gauti už 
10 kapeikų. Žąsys labai 
brangios, nės vieną Latvijoje 
yra gaunama 1,40 kap. ir 
datigiatis.

Pagarsėjusi musų krasz- 
te’Kuznecovo fąjansų fabriką 
Rygoje 17 Lapkriczio sudegė, 
per tai visoki bliudai ir toriel- 
kos galės pabrangti.

2 — Smeltynė po Vorenais 
(Orany), Trakų paviete, Vil
niaus gub., kuri skleidžiasi ant 
14 verstų platybės, gali būti 
lietu viszka Sahara*) vadina
ma; per aną važiūjant arkliai ir 
vėžiniai grimsta. Vėjas smil
tis lig sniegą į visas puses 
pusto. Jeigu ežia aplinkui 
miszkų ir ažerų nebūtų, tai 
smiltys galėtų apygardą užpil
ti. Ant tos arezios maskolių 
artilėrija szaudymo besimoki
na.

Laukite dabar kantriai 
szviežių ir akyvų žinių, kurios 
per tą laiką galės atsirasti.

------------------

— Latviszka „Konwersaci- 
jos Vfahrdniza“ jau silibą 
Kar... spaudina.

— Rudens tvanų laike arti 
Vilniaus Verkūse, kur, kaip 
pasaka sako, lietuviszkas Kri- 
veitą Lizdeikis arų lizde atras
tas tapo, katastrofo atsitiko. 
Ten ant upelio, kuris į Nerio 
(Vilijos) upią įteka, yra ma
lūnas, kuris prie popo prigu
li, o žemiau yra liepta, ant 
kurios vidurio Pono Jezuso 
statua (stovyla) stovi. Taigi 
medinis maitinas, vandeniu

*) Sahara didžiausia pustynė (ty
rai) ant svieto; jį randasi Aprikoje.

neszemas, apaezią to liepto nu
plūdo (iszardė). Kaip tiktai 
popui praneszė, kad tas atsi- 
ko, tai ans tūjaus paklausė.

— A Spasitel astalsia? (o 
Iszganytojąs (ant liepto) pasi
liko?) Kad jam pasakė, kad 
pasiliko, labai nusidyvyjo. 
Ten, upelis, krantą nugriovęs, 
ir vietinias cerkvės mūrą ant 
szeszių sieksnių nuvertė. To
ji vieta buvo kada tai Vil
niaus katalikų vyskupų rezi
dencija.

— Kaip rudenį Prūsų Lie
tuvoje buvo vokieczių manev
rai, armotų szaudymas net 
apie Resiainius Zemaicziūse 
per septynes mylias tolumo 
buvo girdėtis.

Jau ir Jurbarke ’ paneinu- 
niais, Resiainių paviete, chole
ra atsirado.

Naktį isz 20—21 Lapkri
czio dikeziai paszalo, upės ledu 
apsidengė, o ant rytojaus snig
ti pradėjo. Garlaiviai (val
tys) ant Muszos upės per ledą 
sav kelį laužant turėjo daryti. 
Žiemos ženklai vis znaimesni
yra.

Szįmet svogūnai netaip ge
rai kaip pernai Szaulių pavie 
te užderėjo, per tai daug bran
gesni yra. Szįmet už pūrą 
svogūnų (cibulių) Latvijoje 
moka szauliszkiems po 2,50 
kap.

— Keidainiuse, Kauno pa
viete, tiktai medinė cerkvė ant 
kapų sudegė.

Szienas labai pabrango, 
Jurbarke kur stovi raiteliai 
szieno prekė, iki 5 rublių ant 
birkos daėjo.

— Daugel Lietuvos poną 
bankrutavodami dalimis savo 
žemę nori ukinįkas lietuviams 
pardūti. Bet ir ežia didelius 
apsunkinimus ii’ kliūtis mas
koliai dirba, norėdami, kad 
tiktai maskoliai vieniu tėliais 
pirkėjais butų. Sztai baro
nas Turnofas Pareseinių dva

rą, arti Resiainių, dalimis par
dūda, bet isz tos priežasties 
pardavimas labai sunkiai eina.

Rygoje jauniems žmonėms 
smagiai laikas pareina. Tai 
dar tenai yra vieta, kur moti
nos savo dukteres galėtų už 
vyrų iszleisti. Ne dyvai per 
tai, kad isz visų pusių bajorai 
su savo dukterims, kaip kitą 
kart į Varszavą, Vilnių važi
nėti pradėjo.

— Žirneliai, Panevėžio 
pav^. Kauno gub. yra tai 
krasztas be jokio sujudėjimo, 
nėra ten nei musų kromų, nei 
kupezystės, taip kaip kitūse 
to pavieto krasztūse. Ne tik
tai, kad ežia žmonės prekyba 
neužsijema, bet ir nepripažįs
ta jos reikalą. Kam, sako, to 
reikia, kad žydai yra! Czia 
yra gana geras daktaras Sk., 
bet ir tą mažai vartoja, geriau 
eidami gydytis prie visokių 
czėraunįkų ir burtinįkų. Ru
gių pūras czia 2 rubliu, kvie- 
ežių 2į r., avižų 1| r. Apie 
szieno czienę czia nieks nežino, 
nės mažai turent nieks dėl par
davimo neturi.

Panevėžio paviete karės 
ženklai tūm apsireiszkė, kad 
begalo tankiai maskoliai pra
dėjo pabilietnus vaikinus rei
kalauti ir anūs musztrais mai
toti.

— 13uvo keliai biaurus, 
kaip buvo purvyne, bet dabar 
nū poros dienų užszalus baisiai 
grubus pasidarė. Sniego yra 
czist mažai lig pelenais pri
barstyta. Bet po žemas vie 
tas žmones džiaugiasi, kad ne
reikia po purvyną klampoti. 
Spakaįnesnis vandū, kaipo tai 
Musza žemiaus Kurszūse už- 
szalo. Valcziai ir garlaiviai 
dabar nebeeina ir, į spakaines 
jiems vietas, ant žiemos taisosi. 
Vienus ant krantų iszkėlė, ki
tus į tam tikras ūstas pastato. 
Visur rengimas ant žiemos 
znaimus. Kailinių ir pirszti- 
nių pareikalavimas didinasi,”

„Kraj“ N 31 p. 10 raszb, 
kad tepliotojas Slendzinskis, 
kuris jau padarė abrozą „Bi
rutes pagavimas“ (Porvanie 
Biruty) dabar tėplioja vėl isz 
lietu viszkos 1 istorijos abrozą 
„Gediminas 2apnūjantis apiė 
gelžinį vilką^po Tauro kalnu“ 
(Gedymin šniący o želaznym 
milku u etų p Turzej gūry).

— Daugumui žinomas yra
dalykas, kaip musų kunį- 
gaiksztis Keistutis pagavo 
vaidelaitę (tai yra minyszką) 
Birutę nū szventos ugnies arti
Palangos ir paėmė sav už pa- 
ežią, į Trakus nuvežęs.

Yra vėl toks metraszcių pa- 
sakoimas, kad musų kunį
gai ksztis Gediminas, Keistu- 
ežio tėvas, ant Tauro-kalno 
miegodamas sapnavo gelžinį 
vilką. Kada dėl sapno isz- 
guldymą kunigus suszaukė, 
tai tie iszguldė, kad tai ženk
lina, kad ant the vietos bus 
didelis miestas, Lietuvos galin
ga štai y czia. Taigi Gedimi
nas ant tos vietos Vilnių už
dėjo. Tauro kalnas nū te va
dinasi, kad czia medžioklės 
laike Gedeminas labai didelį 
taurą (turą) buvo nuezovęs. 
Gerai butų, kad tūs abrozus 
kaipo musų istorijai brangus 
galėtumėme geriaus matyti ir 
isztirti. P. Slendzinskis, regis. 
Vilniuje gyvena.

—- Jau dabar ir Latvi j g 
kitaip, kaip maskoliszkai ne 
leidžia vaikinams po mokylai 
kalbėti. Kū baisiausiai vo 
kiszką ir lenkiszką kalbą per 
sakioja. Ant latviszkos i 
lietuviszkos iki laikui pe 
pirsztus žiuri. Jau daugel mo 
kytinių už tą peržengimą kc 
rojema buvo. Isz iszkal 
knįgynų valdžia labai noringi 
maskoliszkas knįgas dėl pas 
skaitymo dūda, o knįgas kite 
se kalbose smarkiai draudžia 
Mokitiniai mažne kožną di< 
ną nū apicierių ant lauk 
isz miesto vedami dėl mušti 
ir marszo, su barąbanu. T
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kad jiems neužilgio priseis bro- 
liszkai pasielgti ir rokūtiesi su 
darbi n į kų kliasa.

Grhdžio. 
į savo 
deputa-

vadinasi gimnastika.
— Jau ir su ėjimu į Ameri

ką žmonės liautis pradėjo, nės 
sako, kad ten jau didelių už
darbių negalima gauti, kad 
dabar toks mažas yra uždarbis, 
kaip ir Lietuyoje, o kelionė 
yra apsunkinta ir brangiai

Lenkiszki ' laikraszcziai ra- 
szo, kad praeitame utarnįke 
Buffale buvęs sloveniszkų 
[Įenkiszkų, rusiszkų ir slovac 
kų] ir lietu viszkų kunįgų su
važiavimas, ant kurio sznekė- 
ję ypacz apie emigracijos na
mus New Vbrke ir apie būdą, 
bei pragumą, kuriūmi galima 
butų iszvieno veikti toms vi
soms prislėgtoms tautoms.

Puikus užmanymas, tik 
kasžin ar į vyks. Pamatysime 
isz rezultato to kunįgų susi 
rinkimo. ’?

— Petropilės—Tula lankas 
į žinią padūda, kad isz prie
žasties nedamokėjimo į laikf, 
dėl to banko prigulinezių pi- 
nįgų iszstato ant licitacijos 35 
dvarus Kauno gubernijoje su 
iszrodimu jų ir savinįkų ponų 
vardų, o Vilniaus bankas ap- 

<garsino tokių dvarų ant par
davimo 59. Ipz viso 94 dva
rai su folvarkais. Galite isz 

.to matyti bajorų nūpūlį, kurie 
negal prigulinezių pinįgų 
Lankoms užsimotoji. žino
ma,’ kad nevisi ponab daleis 
taksavoti priesz taksavojimo 
terminą pinįgus užmokėję.

Isz Kitur.
—• S tevienytos Valstijos.
—Provencetown, Mass.

6 Grudžio. Pakilus dideliam 
ant vandens szturmui, tapo 
sudaužvtas angliszkas laivas, 
ant kurio buvo 27 žmogystos, 
isz* kurių tik viena iszliko nū

— S tvaikas jau pasibaigė 
6 Grūdžio.

Kaip kompanija Lehigh 
Valley geležinkelio, taip ir 
straikieriai skaito savę perga 
lėtoj ais. Abidvi pusės yra 
kantanezios, kad po 14 dienų 
didei bledinga dėl abiejų pu
sių kova pasibaigė. Kompanija 
užganėdino tulus svarbesnius 
straikierių reikalavimus, ap
siėmė prijimti jūs į senas vie 
tas, nieko neskaityti jiems už 
blėdis, kurias kompanija laike 
s t raiko paneszė.

Tas, galima sakyti, darbinį- 
kų pergalėjimas, nemažai pri
davė dvasios ant ateinanezio 
laiko ir parodė kapitalistams,

— Plymouth Pa. 9-12 
Grudžio. Svaigulis iv girty
bė.

Jau nū kelių dienų upė Ri
ver apsidengė vietoms ledu, 
bet ledas yra labai rauplėtas, 
sulaužytas ir eiti per jį — 
smerties jieszkant, * bet yra ir 
tokių, kurie, rodos, jos jiesz- 
ko: praeitą subatą vienas un- 
garas, nuėjęs per sulaužytą 
ledą iki upė* neužszalus ir, nu
sirengęs ant ledo, vali į van
denį maudytis; ale tūjaus na
bagas pradėjo szaukti gelbėti, 
nės stęstąs. Buvo ten pat 
žmonių ir da daugiau subėgo, 
bet ką veikti: nei vienas neno- 
•i savę iszstatyti ant aiszkaus 
gyvasties paojaus; antra ir pa- 
gelba dūti buvo labai sunkti 
r taip nabagas ungaras turė- 
o su žuvimis ant žiemos ap

sigyventi. Szį panedėlį du 
girtu angliku, kurifidu buvo 
>erspėti apie nestiprumą upės 
edo, bet girtiems ką įkalbėsi, 

ėjo sav per ledą szvilpaudami, 
iki nesulindo, it varlės, po le
du ant amžino iszsiblaivinimo.

— Tikras meilės ryszis 
Miunchen 5 Grudžio. Bava
rijos kunįgaiksztaitei Elzbie
tai, devyniolikos metų am
žiaus, vyresnejei dukterei Leo-1 ims, iszpanai bus priversti isz- 
poldo Bavarijos kunįgaiksz- tikrųjų su Marokko, maurų 
ežio, brolio vieszpataujan- 'vieszpacžiu vesti kar$.'

ežio kunįgaikszczio Luit-
poldo ir artymo giminai- Laike susirinkusių

J ežio Austrijos ciesoriaus, | kambarį Prancūzijos
į pūlė į akį dailus apicierėlis, nų, prie ko buvo daugybė
nės tik lieutenantas, dvide- sziaipjau 
szimts trijų metų Otto fon 
Seifried isz Buttenheimo. 
Kunįgaikszcziai, patėraiję sa
vo dukters meilę prie minėto 
apicieriaus; attitolino jį nū 
jos, mislydami, kad puiki Elz
bieta, nematydama savo nu 
mylėto, užmirsz jį ir atszals 
meilėje, bet apsivylė: tikra 
meilė per amžius patenka: 
kunįgaisztaitė netekus savo 

įmylimo, įpūtė į tokį neramu
mą ir liūdnumą, kad jau bu
vo apsireiszkę joje ženklai 
dvasios ligos (melancholijos).

| Tai regėdami jos tėvai per
sigando ir pavelijo dukters 
jaunikiui sugrįžti ir susivieny- 
ti su ja ant amžiaus, kas tū 
jaus (5 Grūdžio) ir įvyko. 
Tokiu budu prastas apicierius 
ponpalaikis tapo artimu gi- 
minaieziu tūlų vieszpataujan- 
ežių namų.

— Buvo jau raszyta, kad 
prancūzai iszsiuntė 40,000 ka
riaunos ant Italijos rubežiaus; 
ta kariauna visai yra pasiren
gus į pulti į Italijos dalykus, 
kodėl ir Italija, kurioje, nors 
Kabinėtas tapo beveik naujas 
iszrinktas, yra didelis neramu
mas ir pinįgų . krizis, ėmė žy 
miau į karę rūsztis. Karė ga
li kiekvieną dieną . pakilti ir 
visą Europą į ją įtraukti.

Iszpanijos randas taip ynu- 
biednejo ant pinįgų, kad dėl 
pataisymo savo dalykų stovio, 
jieszko pasiskolinti 500 mi
lijonų pesetų (taip vadinasi 
pinjgai.)

— Iszpanija dar nepabaigė 
karės sumaurais Aprikoje. Isz
panai padavė maurams savo 
ultimatum [paskutinias iszly- 
gas], kurias tacziaus maurai 
nenori priimti, ir, jeigu nepri-

paszalinių 
kaip vyriszkų taip ir mote* 
riszkų, nū galerijos mesta bu
vo į tarpą deputatų dinamito 
bomba, kuri tūjaus eksploda- 
vojo ir vieną žmogų visai už- 
muszė ir asztūnes deszimtis į- 
vairiai sužeidė, tarp kurių vie- 
nūlika deputatų. Isz ko pa
kilo baisūs persigandimas 
kambaryje ir neiszpasakytas 
sujudimas Viso Paryžiaus gy
ventojų. Atrastas yra to' szė- 
toniszko darbo meisteris, beje 
anarliistas A. Vaillant‘as, kuris 
būdamas lygia dalia bombos 
baisiai sužeistu, pats 
žino tą niekadėjystę.

— Antverpas, 10 Grudžio. 
Atsirado didelė ugnėlė, kuri 
sunaikino daug brangių trio 
bėsių, tarp kurių istoriszką 
namą „Savri Romon i Imperii 
Domus Hansae Teutonicaė“, 
kuris 1'564 buvo pastatytas. 
Iszkados, su tavoru ir namais, 
padaryta ant 5,000,000 frankų.

— Geriaus smertį pernesztiy 
negu neatsiekiamą meilės ide
alą. ‘

Neseniai, Lenkijoje, įsimy
lėjo biednų tėvų vienatinis sū
nūs, 23 metų, į jauną panelę, 
kuri taipgi isz savo pusės pa
mylėjo jaunikaitį visu karsz- 
tumu pirmos meilės. Bet my- 
inezius skyrė mamonai svieto. 

Panelė buvo turtingų ir dūmos 
tėvų dūktė, kurie nevelijo jai 
eiti už biedno ir prasto stono 
jaunikaiezio. Įsimylėjusių] ie; 
nustoję vilties savitarpinio su
sidorojimo bei įgijimo viens- 
eito kaipo gyvenimo draugą, 
pamėgo geriaus numirti: jau
nikaitis isz revolverio nusiszo- 
vė, o panelė, tam paeziamė 
aike, pabaigė gyvenimą, isz-' 

gėrus nūdų taurę.
Tas * atsitikimas 4 pastūmė 

abidvi szeimynas į kartų liūd
numą, o panos tėvus taipgi ir
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sąžinės graužiu 
prikaiszioja, k» 
priežasczia dide; 
tės.
Jaunikaitis pri< 
SaVo laiszke, ku 
tas jo ploszczidj 
visus gautus nd 
sios daigtus sut 
jūrai į grabą.

Chicaga ir;
(papieszė J

Po karei nū 
namo, gana did 
ko, tarpe Micl 
prūdo Lagoon 
lui, kurs tą p 
jungia, užėmė 
Amerikos Su vi 
jos, kad parod. 
nes.

Yra piečius, 
tatyta keliolik 
(žalnieriszkų) s 
Įima matyti ka 
raerikos karei v 
prie tako, stovi 
koniszką kanūb 
ją nėr ką nė ly 
lės Krupo, kur 
me daigte, o ap 
kiaus paraszysii

Yra czion ta 
namukai: Si
koniszkt| kareiv 
ros namelis Sta 
gybos, Observa 
namas Kriauczj 
mažesniu namu

Bet viduryje 
delis „Suv. Vai 
— taip vaditųis

Perėjau per 
nikos, Areli i te 
gijos, Botanik 
visokių Amerik 
maszinų; visok 
araerikoniszkų 
szczių; visokių 
bų ir žolių sudi 
tik Sziaurinėje

Ale kas czi^)i 
įpatingo, tai ir 
n omą be szakų 
tiktai pats ruly 
tuszczias ir ten/

iią, kuri jiems 
id jie buvo 
ės žmogžudys-

jszsmertiniame 
ris buvo atras- 
e, praszo, kad
savo myli mo

lė tų sykiu su 
r

ios paroda.
L J..as).

Manufactures 
ei į sklypą lau- 
ligan ažero ir 

iki pat kana- 
rudą su ažerų 

specij.aliszkai 
enytos Valsti- 
y tų savo įrėd-

ant kurio pas- 
a kareiviszkų 
įatrų, jose ga- 
įp gyvena A- 
iai. Paliai,
didelė Ameri-

i (anuota), bet 
gįt prie kanū- 
i randasi kita 
ie kurią pas- 
ne.
ipgi keli maži 
špitolė Ameri- 
rių, Agrikultu- 
cija ugnies sar- 
torija Marinė, 
fstės ir d a pora 
kų.
to visko yra di- 
. Rėdo Namas“ 
i.
skyrių Mecha- 
k tu ros, Zoolo- 
os — maeziau 
Lenų iszraislytų 
ių isz kimsztų 
žvėrių, pauk- 
ir visokių gry- 

novytų, kurios 
Amerikoje auv

nais yra labjaus 
iedis didelis, ži- 
ir be kamieno,

s. Vidurys jo 
i į 30—žmonių

galėtų iszsitekti. — Kaip ko
kis kambarys! Apeidamas jį 
isz lauko padariau 48 žings
nius. Priminė man tas medis 
musų lietuviszkąjį aržūlą 
„Baublį“, kuriame mėgdavo 
sėdėti garsus lietuviszkasis 
rasztinįkas D. Poszka. . Mus 
Baublys, kaip pasakoja, buvo 
užsilikęs nū tų laikų, kada 
Lietuviai da buvo stabmel
džiais, užtai D. Poszka ir bu
vo iszraszęs. jame sziūs žo 
džius: Kur kitkart lietuviai 
pjovė dievams ožkas, dabar 
ten gyvena Dionizas Poszka. 
Kaip senas galėjo būti szitas 
medis, tu negaliu pasakyti.

Da tame name vienas sky 
rius buvo labai žingeidus — 
skyris antropologiszkas.

Galima ten buvo pamatyti 
senovės szito kraszto gyvento
jus, dailiai isz medžio ir stiklo 
nudirbtus: apsiginklavusius su 
ragūtinėmis, apsivilkusius su 
skrandomis. Galima buvo
pamatyti jų szatras — gyve
nimus senoviszkus, jųjų me
dinius ir plauszinius iszdar 
bius. Labai dailus. Dikcziai 
yra ir kitūse namūse ant pa
rodos daigtų ir įrėdnių isz A- 
merikos Indijonų gyvenimo: 
jų szatros, jų apsirėdymai ir 
parėdnės, jų ginklai, jų iezdir- 
bimai, nevat daildaryste ir 
malioryste Indijonų; apžiurė
jus tai viską, reikia pripažyti, 
kad nebuvo Indijonai kultu- 
riszkai taip žemi, kaip neku- 
rie gal mislija ir raszo.

0 ką jau sznekėti apie da
bartinius Indijonus? Nepa
menu gerai ar szitame ar kita
me kokiame name, maeziau 
asz jųjų mokslines, kurias tu
ri keliūse Amerikos sztetūse: 
Pensilvanijoje, Ohio, Virgini
joje, Nebraskoje, Oregone ir 
Indijonų Teritorijoje. Moks
linėse maeziau Indijonukų su
siuvąs su rasztais, knįgas. 
Maeziau taipgi mokslines 
sziauczystos, kriauezystos, ku
riose sziaucziai, kriaueziai at
sisėdę siuva ir visiem atšilau- 
kantiemsiem rodo, kaip daį-

lei moka batus arba siutus pa
siūti. Maeziau kaip Indijon- 
kos verpia, kaip audžia, mezga 
— taip kaip ir visi mažiau 
apsiszvietę žjnonės. ,

Žuvų namas „Fisherei Bu
ilding“ neperdidie, ale czion 
dauginus vis prisikimszę svie
to nekaip kur kitur, nės yra 
tai viena isz žingeidžiausių da
lių parodos. Daugumas szne- 
ka, kad tiesiog žingeidžiausia. 
Teisybė, ar tai neyra viena 
isz žingeidžiausiujų daigtų ant 
svieto, pamatyti marių dugną?

Taip, o sziezionai galima 
buvo tai matyti. Pasieniais, 
viename pavilione, t. y. viena-/ 
ne kraszte, vienoje dalyje Žu-« 
vių rūmo, yra antra siena stik 
linė, viduryje tuszczia, taip, 
kad gali but prileista pilna 
vandenio.

Žemai padarytas dugnas 
marių — iszklotas smiltimis, 
akmenukais; tolinus padirb- 
dytos visos nelygumos marių 
dugno — Ūlos, kalneliai, kran
tai su volomis ir pakriauszė 
inis, po kurias lando gyvi ma
rių vėžiai ir vėžiukai: vieni 
dideli, kiti taip kaip mus upių 
vėžiai, o kiti vėl inažycziai vi
sokių sudėjimų, greieziaus ant 
vorų, nė\aip ant vėžių pana- 
szus.

Isz ūlų, kaip ir koki szalti
ll ūkai, alma Į teka] vis szviežes 
vandū. Senasis per viražų nu
bėga.

Terpūliūse matyt visokį 
marių sliekai, grybai, inuszlės, 
augalai; — kitas yr‘ toks, kad 
sunku pasakyti ar tai yra žo
lė, ar medelis ar gyvulys? - bu
tų lyg medelis, beto neturi lapų 
taip kaip žolė, o kas. arsziau- 
se; galai szakuczių kruta; yra 
ten mažiukai snukucziai, ku
rie prasižioja ir gaudo dėl sa
vęs maistą, kurį vandū artyn 
prinesza. Mokyti yra kvaili 
sziame dalyke ir nežino prie 
ko tokius augalus priskaityti 
ir kaip jūs vadyti ar gyvuliais 
ar medžiais ar žolėmis.

Gražių gražiause vienok tū- 
se stikliniūse terpsieniūse iszro-

do žuvys, ką linksmai po van
denį pliuduriūja. Buvo czion 
žuvų upių ir jūrių.

Nekurios panėszios ant mu- 
su jų: lydekos, aszeriai, szapa- 
lai, bet nekurios... kasžin 
kokios, rods kad nė ne žuvys 
suvis.

,,Sumer flaunder“, rodos lyg 
per pusę perpjauta ir plaukia 
suvis ant szono.

„Toad fish“, panėszi ant* 
vėgėlės, tik daug baisesne, o 
kada atkreipia galvą, tai isz- 
rodo gyva rupeczkė ir daugy
bės, visokių kitokių.

Daugiausiai asz stebėjausi 
„greenturtle“, turkliu baisaus' 
didumo, ką gal turėti netoli 
per pusę siegsnio ilgio ir tiek’ 
jau ploczio.

Buvo czion taipgi „Logger 
head turtle“, neva žuvis, bet 
turi sparnus. Snukis taipjau 
yra lyg vanago.

Viskas, pasakysit, gražu ir 
dyvina, bet kaipf^paklausit, 
jie galėjo tenai užlaikyti ma
rių žuvis gyvas — tos juk pa
prastam vandenyje gyvent ne
begali? Teisybė, užtatai ko
mitetas parodos dėl jųjų par
gabeno isztolymų jūrių marių 
vandenį. Ba reikia vėl tė-
myti, kad kiekvienas beveik 
gatunkas žuvių buvo atskyriu- 
mi tai pytas — tos stiklinės 
sienos, stiklinėmis pravarynė- 
mis, buvo į daugelį kambarė 
lių padalytos.

Isz czion k ari dori ūmi parė 
jau į patį žuvių namą, bet ter 
jau taip dailu nebuvo. Buv< 
žuvių da datigiaus ir dįdesnii 
nei ten, buvo visos diflėsė 
marių žuvys, bet. . . negyvo 
— stiklinės, arba stiklūs 
spirite užmarinavotos.

Galima buvo matyti ežio 
taipgi visokių tinklų, -ir kit 
žvejonės įtaisymų ir visų szr 
lių svieto laivų, pergų, s 
kuriais žuvis gaudo. Galim 
buvo nevat pavalgyti ikrų ii 
Volgos su citronu ir cukrum o
ba koks ten maskoliszkas 
prekėj as isz Kijavo czion 
atidarė maskoliszkajį skyrių 

(Dar neviskas.)
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Apysaka Mieczislavo Czerdedos.

Vertė V. Stagaras.
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• Sena kumelka vos-ne vos 
vilko menką vežimėlį. Veltui 

’(dovanai) mažas Mekelis 
^magojo botagu, veltui 
trukcziojo vienįtėlę vadžią ir 
ir garsiai cziulbsėjo, kumelka 
ėjo koja už kojos, vienok ėjo 
bepaliovos, nepaisydama ant 
•milczių ir kaitros, kaip ans 
apaudįtas ir prirakįtas prie 
-karo (toczkos), kursai nepa
ilsta, žinodamas, jog eiti’ir 
'vežti turi.
• Mekelis buvo vežime ne 
vienas: isz po sziaudų ir nūs 
virusio skėczio (lietsargio, pa
rašomo) užpakalije jo styrėjo 
ant dugno pusragažių pora se
nų cziabutų ir skvernai nuru
dusiu szvernelio; savinįkas jų 
regimai miegojo, nės veltui 
Mekelis tarpas nd tarpo jį 
Mnekino. Ant galo klausinė 
jo pusbalsiai, lyg nei bijoda
mas iszbudįti mieganti, ir 
klausinėjo tik norėdamas pa- 
kakįti kalbėjimo norą. Va
žiavo taipyturbūt ilgiaus nei 
valandą, kad isz užkalnio pa
sirodė sodžius* (kaimas), ir 
Mekelis sustabdė arklį.

— Tūtelei...
— Hm....
Totele.... Žagari ai!

; Išskėstas skėtis parvirto ir 
pamaži isz gilumos vežimėlio 
iazlindo Mekelio tatele. O 
buvo j ką pažiūrėti!... Isz- 
pradžių atsisėdo vežime, pasi 
r ai v ė ir nusižiovavo porą kar
tų; paskui nusispjovė, pasika
sė pakauszį, kasžin ką mur
mėdamas po nosia ir vėl nu
sižiovavo ilgokai, taip kad net 
Mekelis iszsižiojo nusižiovauti. 
Tai-gi ir jis nusižiovavo, pasi
kasė paausį, žiūrėdamas į tė
vą, kuris vis murkė ir dabar 
lyg ką kramtė. Bet tėvas 
žioptelėjo dar sykį, pasismau- 
kė aksominę kepurę ir szuk- 
telėjo.

Genig!.,. Fur a veiter..,.

Kumelka vėl pradėjo eiti 
koja už kojos smiltėtu keliu, 
nusibaidydaraa resva vūdega 
rausias, kurios bjauriai gylė.

Neužilgo sustojo prieszai 
namą.

Isztolo buvo tai paprasti 
kairaiszki namai, sziaudais 
dengta, iszarti, bet prisižiū
rėdamas galėjai veik užtėmy- 
ti didelį jų skirtumą nd kitų 
kai ra isz k ų namų. Nematyti 
buvo nė vežimo, nė žagrės, nė 
akėczių; lingyne nesivoliojo 
meitėliai, nė szuva negulėjo ant 
priemenio (zavolinės), nė visz- 
tos nevaikszcziojo po kiemą, 
užtai kelios ožkos graužė tvo
ras ir pora žąsų jieszkojo 
maisto ant senovės sąszlavyno. 
Paežiam name apart vienų du
rių vidurį j‘, vedanczių į prie
menę, prie kampo senovės ka
maros buvo iszkirstos kitos ir 
visados atdaros iki gal‘, buvo 
drauge iiv langu dėl menko 
kromelio.

Subarszkėjus vežimui, tin
giai iszėjo isz kromelio židau 
ka su vaiku prie krūties. Du 
kampai suterszto czepcziaus 
buvo nusileidę ant lygiai su- 
tersztos jopkės (jekės), amži
nai atsegtos dėl parankumo 
mažam Didei, kuris ir dabar 
cziulbė pieną isz liesos moti
nos krūties.

— Tai tu, Kajimai.... Ge 
rai kad parvažiavai, — kalbė
jo žydiszkai į vyrą, kurs ren
gėsi isz vežimo.

— Ar kas naujo?
— Ne, bet.... ir pradėjo 

liūsaja ranka traukti isz ve
žimo visokius - daigtus, koki 
ten sziauddse buvo. Užczid- 
pė kareiviszką blekinę. Pa
ėmė ją į ranką ir nusistebėjus 
pažiurėjo į patį.

— Kokis ten kareivis už
sispyrė, kad pirkcziau — aisz- 
kino Kajimas, — sakė, kad 
grįžta namon, ir nupirkau už 
szeszis skatikus,

— Tai' pavojinga.....
— Patėpliosim; kas pažįs..
Įėjo abudu į namą, Meke

lis tūm tarpu užvaževo ant

kiemo.
Kajimas sodžiuje da nese

niai apsigyveno. Isz kur at
ėjo ir ką isztikrųjų veikė, 
nieks kaime gerai nežinojo. 
Priesz metus, priimtas kdpos, 
nusipirko ant licitacijos ant 
ukinįkiszkų tiesų, kaipo žy- 
das-ukinįkas, sodybą Valen
tino Kemendžiaus, bet lauką 
tdjaus parandavojo, pasilik
damas tik porą lysių, kdrias 
jam ukinįkai apardavo, pats 
grinczioje kromelį įsteigė, o 
jame pati jo Sorė, apart drus
kos, tabako, siūlų, geležies, 
adatų, szmero, skepetų, vinių, 
knypkių ir skiltuvų ir diržų, 
pardavinėjo slapta degtinę už 
pinįgus, ant bargo arba už 
(užstovus), kaip kur davėsi. 
Vadinosi tai, kad Kajimas isz 
žydo-prekėjo pavirto į žydą 
žemdarbį.
Beto dar abu su paczia pre
kiavo sviestu, sūriais, kiauszi- 
liais, bet kiekviens isz jų sa- 
viszkai vertėsi. Kaip tik vy
rai iszvažidja į laukus ir grin-, 
ežiose lieka tik vienos bobos, 
Sorė dėjosi į gurbėlį bonką 
degtinės, truputį variokų į 
dszenių, kartais galuką raik- 

szczio (stuczkos) arba bi^kį 
siūlų ir ėjo per kaimą grin- 
ežia nd grinezios, neva ko pa
siklausti arba apie ką pasiro
dą vyti ir už valandos ar dvie 
jų grįžo su gurbu pilnu kiau- 
szinių, sūrių, sposkų sviesto, 
bet visada be degtinės, o kar
tais ir be pinįgų.

Toksai būdas prekiavimo 
buvo jos vienos savasezia 
Kajimas ėjo ant medžioklės, 
kada vyrai buvo namieje ir su 
jų žinia y įgyja, tds paežius 
daigtus, kiek da jų Sorė pir- 
miaus neiszviliojo. O kad 
ranka ranką mazgoja, tai pro
gai atsitaikius. pateisėdavo ko
kią Vaitiekienę arba Matjo- 
szienę, kuri nėsant vyrui na
mieje pardavė Sorei kiauszi 
nių arba sviestu už kvatierką 
degtinės ir nežinojo dabar ką, 
striukai atsitikus, saoiszklui 
pasakyti.

— Kas tai, Vaitiekau,, jus 
visztos susidarkė ir nenor* 
kiauszinių dėti?

— Kas žin, lyg ne.... ,
—- Ar jus matot*, Vaitiekau, 

koki dabar laikai ant szio 
svieto: net visztos ir tos ap
gaudinėja!. ♦» Baltruvienė 
man taip-gi skundėsi.
. — O asz lyg girdėjau, kad 
vakar kudakino.

* #
#

Kajimas pirkliauja ir su 
dvaru. Pats szviesusis ponas 
kaime negyvena ir tik retkar- 
ežiais į dvarą kysztelia, szį tą 
perkrato, pridirba snmiszirao 
ir vėl iszvažiūja į kitus dva
rus arba į svietą, ale Kajimas 
su tūm da geriaus. „Toks di
delis ponas su tokiu menku 
žydeliu gal nenorėtų nė kal
bėti“, o taip, tai yra ponas 
akamonas, su kuriūm juk ga
lima szį-tą padaryti: nupirkti, 
dūkim sav, arklį, apie kurį 
praneszime (raporte) bus pa- 
raszyta: „krito tą ir tą dieną“, 
arba kieknors javų su prista
tymu arba be pristatymo; ga
lima kartais pinįgų paskolįti 
už neper didelį palukį trisde- 
szimts szeszis, n ūszi možius ant 
metų, gauti degtinės dėl isz- 
vežimo „į užrubežį“, o jau 
kaip nieko kito nepasitaiko, 
tai da galima tarpinįkauti 
prie pirkimo ir ’pardavimo, 
apsiimti pristatyti aigarų, ar
ba austrijinio parako. Vis ir 
su tūm galima kiek nors už
dirbu. O Kajimas bevelija 
taip „padoriai“ pelnanti, nė 
kaip skolinti ukinįkams pinį
gus už palukius labjausiai nū 
tada, kaip „tie karnai“ užrnu- 
szė vyrą jo tikros sesers Jok- 
vetkės, Szliomą Jaskelį isz 
Bridynės. Kas isz to, ką į 
Siberiją iszdrumbėjo!.. Kar
tais tam tikru bud u dūdasi 
persipraszyti ir pinįgų pasko- 
lija, vienok niekad nedūda 
pate, tik per brolį Senderį 
Liuftą, kuris ir apie atėmimą 
rūpinasi, už ką nekurį nū- 
szimtį iraa^ . „Tas — kalba 
Kajimas paežiai: — didelis ir
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staeziokas (grubijonas), tai ežių pūslę su 
gal su tais kainais rietis, tegul 11 L 
ir jis už tai ką nors uždirba“.

Bet da czia negalas jo kru
tumui. Kajimas atiteisia ir 
kitus kokius reikalus, tikrai 

kaip ir anie.
Tankiai naktį kasžin kas pas 
jį atvažiūja, barksztelia tris-

i degtine, kurią 
po prikyszte į grinczią atsi- 
neszė. Neužilgo reikalautoji 
bonka daringtoa degtinės sto
vėjo ant skūmės (stalo), kada 
rėsztas atsidūrė kaittbarij4 už

taip-gi padorius, n • • V > * 1. Kajimas paėmė dvi dėžutes 
papirosų, bonką su degtine

ei v.“ Vasario m. szių metų, 
todėlgi jo giminės pagal kons
tituciją (V. 13.) turi gauti 
posmertinės 100 dol. Pagal 
tąją-gi konst. (VI. 4.) liku- 
siejie sąnariai turi sudėti tą 
sumą pagal „Sus.44 sąnarių

syk į langinyczią, ir Kajimas įsidėjo į. bedugnį szvernelio

lis pats iszvažiūja, tik palieka 
kokius ten daigtus, o nekartą 
drauge su Kajimu isz grin- 
ežios iszsmunka ir kasžin kur 
abudu važiilja. Kartais neži
nia kas ateina ir kokią porą 
dienų kambarėlij( už krome
lio patuni, isz kur tik naktį 
mažiukėm durelėm iszeina į', 
daržą. Pats Kajimas labai 
tankiai isz namų ii 
kartais ima su savim 
kad saugotų arklius ir nesyki 
tik už dviejų dienų sugrįžta. 
Vienok kur važiūja ir ką vei 
kia, niekam nėpasakoja, net 
pati jo apie tai neklausinėja. 
Pertai nedyvai, kad prie to 
tilįtimpinio (nūlatinio) užsi
ėmimo pirma laiko paseno, 
kad ant jo įdubusių iszblysz- 
kusių veidų, apžėlusių reta rif- 
da barzda, buvo iszspausta žy
mė amžino nūalsio. Neda val
gė ir nedamiėgojo, amžinai 
vaikydamasis paskui skatiką.

Ir sziądien, vos tik įėjo į 
grinczią ir sukalbėjo poterius, 
jau kasžin ką atsiminė. Pra
sivėrė duris į 
lausė:

— O Andriusczion nebuvo?
— Katras?.
— Na, avini
— Ką jis bus!
Kajimas užeįmislijo.
—- Gudrus! suburbleno

ir pradėjo mikszczioti po 
grinczią. Bet neilgai taip 
tęsėsi: po valandėlės grei- 
cziaus susirau
sojo saviszkai uumislijęs ir lie
pė paežiai atnęszti bonką deg
tinės ir papirosų.

Sorė nuėjo į bulvių rūsį, at
metė į szoną gulinezias ten 
szlūtas ir isztraukė isz smil

mažiuj a, 
Mekelį,

romą ir

avinis?..
s.

kiszenių ir prie durių, patrau
kė. v

— Kur tu eini?
: — l Pag’"’!-

— Toks karsztis!
Bet Kajimas tik pecziais 

tfuktelė ir iszėjo. Kas jam 
su kafszcziu!... Ir jei isz 
kelio tūj4 į krūmynus sviedėsi, 
tai tikrai ne dėl to, kad nū 

i tenai, 
ųesitikėdamas nieko sutikti.

• Eidamas mislijo. Pirmiau
siai: kur dabar Andrius avis 
gano? Jei jas nusivarė į se
nąjį pūdymą, tai jau jokio 
geszefto padaryti negalima, 
nės Andrius butų vidurije 
laukų ir jokio priėjimo-prie 
jo nebūtų, tai yra, priėjimas 
Įbutų, tik kožnas jūs drauge 
pamatytų, net jo mažiulis Di- 
dė, jei ką suprastų; ^et jei 
Andrius atsivarė avis ant pū
dymo į pagirį, tai turėtų kru- 
įnūse gulėti, tada bus galima 
prie jo prieiti ir su • jūm pa
kalbėti taip, kad nieks jų ne
matytų, jei tik szuva, ką su 
jūm vaikszczioja. O kaip 
Andrius nenorės?... Ko 
jam nenorėti ?... Tur4 norėti 
įr tiek! Czia nėr4 jokios kal
bos ....

(Dar neviskas).

į I saulės pasislėpti. Ėjo
• * nesitikėdamas nieko si

„Susiv. L. K. A.44 
yra 700 sąn., todėl, kad pada 
ryti 100 dol., kožnas sąnarys 
turime dėti po 15 centų. Kož 
na draugystė arba kūpa turi 
nū kožno sąnario, prigulinezio 
)rie „Susiv.44, surinkti pinįgus 
ir visą sumą prisiųsti „Susiv.44 
casieriui p. A. Tepliusziui. 
Pavieniai, kur yra draugystė 
prigulinti „Susiv.“ savo mo 
kestį gali padūti draugystei, 
o szi prisius podraug. Kur 
nėra draugystės prigulinezios 
prie „Susivienyjimo, tai pa 
vieniai savo mokėstį kožnas 
gali prisiųsti pacztos markė
mis (stem poni is), įdėjus į gro- 
matą.

Pasitikiu, jog gūdotinos 
draugystės, kūpos ir pavieniai 
kūgreieziausiai pasirūpins 
silyginti su posmertine 
mokes te.

Su gūdone
Kun A. Burba
„Susiv.“ prezidentas.

sziądien

at- 
isz-

iszkaloje po bažnyczia.
Yra prie daigto viskas! isz- 

kala dėl vaikų mokinimo ir 
mitingų laikymo, žemai su ke
turiais ruimais; dėl padėjimo 
bažnytinių daigių yra taipgi 
gana ruimo. Pati bažnyczia 
yra labai graži, reikalinga tik 
sziek tiek pataisymo, kaip tai 
altoriaus, sakyklos; lonkų ir 
reikės daugiau pridaryti, nė^ 
ruimo da yra. Nežinia ar 
ilgui užtruksime su pataisymu; 
po tam bus paszventinimas po 
vardu lietuviszkos Szv. Kaži* 
miero Bažnyczios. Iki szio- 
lai k užsilaikėme po Katedra, 
skiepe, o dėl mitingų drau
gystė turėdavo samdyti Halę 
nū vokieczio, už kurią reikė
davo užmokėti už vieną atlai- 
kymą mitingo tris dolerius; 
dabar turėsime savo locną 
Halę, Už kurią, kad ir reiks, 
mokėti už atlaikymą mitingų 
tai jau į savo parapijos kasą. 
Dabar lengviau bus galima 
užsidėti ir daugiau draugys- 
ežių, nės turime savo locną 
vietą dėl atlaikymo mitingų.

Kad tik Dievas diltų geres
nius laikus, galėtume leng
vai ir iszsimokėti už bažny
czią. Dabartiniai dar
bai suvis szlektai eina, re
tas katras isz mus brolių dir
ba, kad katras ir dirba, tai 
vos pusę laiko gauna dirbti 
Pittsburgh4©
paskiau pasilikę dvasiszkilse 
reikalilse: neseniai pradėjo

nėra

ė, neg nusiszyp

Susivien. reikaluose.
Draugystė *) ir vietinis ku- 

nįgas, kuris nabasznįką Ta- 
moszių Baltrukonį, palaidojo, 
iprisiuntė savo paliudijimus 
pagal „Susivienyjimo“ kons 
titucijos reikalavimą. Na- 
basznįkas prisiraszė prie „Su

*) žiūrėk korespondencijoje isz 
Cleveland,

Pittsburgh,, Pa. 7 d. Grūdžio. 
Praszau patalpinti į laikraszti 
„Vienybę44.

Su Dievo padėjimu Pitts
burgh4© lietuviai nupirko baž
nyczią ant South Side, tarpe 
septintos ir szesztos Carson 
Str. buvusią metodistų bažny
czią, su vienu boksztu; reikia 
tik kryžiaus ant jos ir lietu- 
viszko paraszo. Garbė gildo 
tinam kunįgui Jonui Sutkai
cziui, per jo storonę per taip 
trumpą laiką įgijome mes 
bažnyczia, jis procevojo nil 
mėnesio Spalio iki Grūdžio, 
pakol nenupirko ant visados. 
Isz viso kasztūs ji, į penkis 
metus iszmokarit, 12,000 dole
rių; ant rankos davėme už szį 
metą 2,000 dol. Ateinantis 
mitingas atsiprovys jau mus

viszkos parapijos, taipgi nese
niai apsigyvenę Pittsburgh^, 
ir sziądien jau turi kunįgą ir 
bažnyczią, taipgi dabar galime 
ir kitokiais dalykais spieriau 
užsiimti. Kad nebūtume iszsi- 
storavoję kunįgą, nebūtume 
taip ūmame laike galėję turėti 
savo locną bažnyczią. Dėkin
gi Pittsburgh4© lietuviai vie
tiniui prabaszcziui, garbingam 
kun. Jonui Sutkaicziui, kuris 
per savo storonę nupirko tą 
bažnyczią, nės jeigu butume 
pirkę lotus, tai but vieni lotai 
kasztavę dvylika tukstanczių,
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kiek pirkti Ičar
diį.

PiUstonietis.

P" 
k.- ■'

- koše parapijose randasi
i deszimtimis, bet szinr

i ne- [žinotume 
sz i m tai s 1 

Dagi ir per atlaidus, ant ku
rių atvažifija ir lietuviszki ku- 
nįgai ir lietuvių prieina pusė 
bažnyczios ir praszo, kad pa- llžio.

m i savę drtr persi Ipiials prie 
tiį visty darbty, o turėdami to
kį pat jausmą ir meilę dėl lie
tuvystės darbty; dėt musty 
szventos Lietuvos, kaip ir ki
ti musų broliai, katrie visomis

L '

•t

'•
’i'

v-

t;

b A visas miestas yra užgyven
tas, ir kad yra kur tuszti 
piečiai, tai brangus be mieros. 
Jeigu piečius dėl bažnyczios, 
klebonijos ir iszkalos but 
kasztavęs dvylika tukstanezių, 
tai pati bažnyczia maž dvigu
bai butų kasztavus. Dėlto 
džiaugiamės isz to mes visi 
Pittsburghiecziai ir dūdami 
szirdingą padėkavonę visi Kodėl lietuviai nesako, kad I tuvos“ N. 44 aiszkiai nurodo, J užsimokėjome su akvata po 
Pittsburgh‘o ir aplinkinės lie- lietuviszkoje bažnyczioje ne- kad musų szirdys lietuViszkū- <*• beje: Jonas Lakickas, 
tuviai, kurie prisidėjo prie reiki lenkiszko liežuvio? 
mus parapijos, vietiniam pra- - 
baszcziui, kunįgui Jonui Sut valiai lenkams bažnyczių ir I pa8 mus tokių brolių, kurie (tu iszrihkome Joną Lakicką.

r:______*' •' ............. '

vo loską, ridant patektų jis ant me?l 
ilgo laiko mus tarpe, butų f 
musų vadovų kaip dvasisz- niszka parapija, kuriai lietu-1lietuvių didesnis skaitlius, yra 
kūse, taip ir bažnytiszkūse rei- viai padėjo medinę bažnytėlę daugiau apszviestų, 
kalūs&r pastatyti, užsiunezia savo seniai triūsia visomis pajiego-

Pittebv/rghietis. „Gorniką“ ant lietuvių, ba j mis dėl gero visų lietuvių; to-
------------------ mato, kad bus jiems suoku pas-

— Pit^ton Pa. 6 Grudžio. tatyfc’1 pradėtą bažnyczią be lie 
Mielas „Vienybės“ Redakto- tuvių, (rudos, kad lenkai dar 
riau praszau patalpinti tūs ke- P*rm4 bažnyczią stato be He
lis žodžius laikrasztyje „V.“ tuviszkų pinįgų); *>a mato,

Nors keneziau per ilgą lai- kad lietuviai stato savo baž- 
ką, ale, negalėdamas iszkensti, nycz’4 pirmiau pastaty- 
ką pliovoja tie lenk palaikiai, | ta, kaip lenkų, nės kaip girdė- 
o labjausiai iszdėtojai 
ko“ Wil Ikes-Barre Pa. t

Labjausiai jiems galvą skau
da apie lietuvių 
jimą“, nekaip negali užmirszti 
apię Pittston o „Seimą“; ba 
jiem galvą laužo — kaip tai 
bus, kad lietuviai pradeda su
prasti ir nū lenkų skirtis; ba 
jau žino, kad lietuviai nepa 
dės daugiau lenkiszkų bažny
czių statyti, nės iki valiai jau 
pristatė, isz kurių lietuvius isz 
varė sakydami: Nam nie trze 
ba litvinūvv vv naszym ko^cie- 
le. Kodėl mes, lietuviai, nie
kad neatskiriam lenkų, kaip 
tat, Pittstone nėra jų daugiau 
kaip 10 pamilijų ir jiems 
nieks nesiprieszina — kas ne- 
dėlia po ankstybų miežių pa
sako jiems gūdotinas kunįgas 
Zlotorzynskas lenkiszką pa
mokslą ir visas kitas tikėjimo 
pareigas atlieka jųjų kalboje. 
Kodėl gi, klausiu, lenkai, jei 
jie toki geri, nedaro taip dėl 
lietuvių, kurių tūlose lenkisz-

—JE. St. Louis III. 5 Gru- 
Pagūdotas Redakto- 

sakytų nors vieną lietuviszką Iriau, teiksės patalpinti kelis (savo Bylomis procevoja dėl vi 
pamokslą, bet gauna atsaky- žodžius į „Vienybę“ apie rau
nu — w naszym košeiele nie 8ų miesto lietuvius.
trzeba, litevvskiego języ ta. | Tūlas korespondentas „Lie- (bei szaką „Susivienyjimo

si| lietuvių naudos, sutvėrėme, J 
norint menka saujalė, kūpą

“, ir

se darbūse yra visai atszalę. Jūzas Lakickas, Jūzas Vaiva- 
Pristatėm, mieli broliai, iki j Nėra dyvo, jeigu ir randas Ida ir Jurgis Katka; preziden

kaieziųi ir Dieve suteik jam sa- kokią padėkavonę už tai turi- gavo blogu pasielgimu gadina Kiekvienam isz . musų tikrai , 
linksmu pasidarė ant szirdies, 
kadįgyjome tokį garbingą 
vardą „Susivienyjimo L. K. 
A.“ sąnarių. Tikiamės, kad 
musų ta szakelė, kurią sziądien 
įskepijome, trumpame laike 
iszdūs anglingą vaisių; tas 

Įbroliszkas ryszelįs siirisz visus 
lietuvius St Louis‘e gyvenau- 
ežius į neperskiriamą mazgą, 
norint labai didelė upė Misou- 
ri skiria mus į dvi dalis — į 
,Misouri‘o ir Illinoijaus stėtus. 
St. Louis‘e, kaipo dideliame 
mieste, yra daugybė įvairių 
dirbtuvių bei pabrikų, kuriu-, 
se dirba musų broliai lietuviai 
po 10 adynų ir gauna ožiuo

musų visų vardą. Pažvelgki- 
Kaipo Wilkes-Barre‘s len; I me į kitas vietas, kur randas _ - •• 1- . - - - t- . i . . . ..

kurie jau

„Gorni- fcb pamatą jau vėl pridengė: 
duria lenkams dieglis į szoną, 
nės mato, kad lietuviai pasi- 

,,S tįsi vieny- I kelia augszcziaus už jūs ir ką 
pradeda, tai ir pabaigia, ne 
praszydami kito padėjimą.

Pittston‘e lietuviai labai 
gražiai apsieina, turime 4 
draugystes ir visos gražiam 
sutikime, taipgi ir „Susiv.“ 
sąnariai pradeda platintis.

Tik keli atsiranda bedieviai, 
kurie vaikszcziodami /platina 
savo pranaszų mokslą, ale ir 
tie neužilgo sprandus nusi
suks, ba jau po savp seimui 
pradeda viens priesz/ kitą be
veik ant peilių eiti. Į

Sz. Jurgio gvardija parda
vė savo kardus leųkij gvardi
jai, nės buvo per 
maži; dabar rengias pirkti 
geresnius ir brangesnius; bus 
dailu, kada iszeis su naujais 
kardais....

Ateikite, broliai, ir prisira- 
szykite prie taip dailios gvar
dijos, ba dabar yra laikas, ir

rasti ir per

kiu budu dūda savo miesto 
lietuviams gyvą tėvyniszko 
darbo paveizdą, naudingus 
pamokinimus, bet ir tai, tan
kiausiai jie tą visą per ausis 
leidžią, o savo blogais pasiel
gimais naikina it prieszinas 
geriems darbams: kagi norė
ti, kad tarp musų to mažo bu 
relio nesi ras 11| prieszingų lie
tuvystės darbams, juk ir tarp 
geriausių kvieczių atsiranda 
kūkalių. Teisybė virsziau mi
nėta korespondencija pajudi
no musų brolius St. Louisisz 
kius, net vieni buvo Užsirūsti
nę ir ketino nubausti kores
pondentą, bet daugumas isz 
to džiaugias, tardami: ir mums 
jau laikas pradėti blaivytis 
isz tautiszko miego. Taipogi 
pateko į rankas „Vienybė Lie- 
tuvnįkų“ ir kada ją balsu 
perskaicziau kitiems, labai 
linksmi pasidarė ir szirdys už
sidegė broliszkos meilės karsz- 
ežiu, nės iszgirdome, kaip mu
sų broliai lietuviai visur ke 
liasi, uždėdami naujas para
pijas, draugystes, skaitiny- 
ežias, mokslaines, o labjausiai 
tvirtindami ir tobulindami 
tą garbingą ir naudingą „Su-* 
sivienyjimą“, kuris 
naudą gali atneszti 
lietuviams. Ale mes

nemažą 
visiems 
jausda*

tų. Apart to randasi ežia ir 
lietu viszkų amatnįkų, kaiptai: 
(kalvis, sžiauczius ir du kriau- 
cziu, kurie gana dailiai pra- 
gyvejia. Pas mus kitais me
tais yra visokių darbų iki va
liai, o ir szįmet, nors sunkus 
metai, žmonių be darbo nėra 
taip daug, kaip kitūse mies- 
tūse; norintis dirbti bile kokį 
darbą vis gali gauti.

Czia lietuviai apsigyveno 
1884 m.; asz kaipo sveczias 
tikro skaitliaus jų sziądien ne
galiu padūti — vienas sako 
kad yra 100, kitas mažiau; 
pagal mano nflmonę gali būti 
apie 50 — duszių, szeimynų, > 
rodos, bus 7 ar 8.

Mes, kaip sakiau, norint 
lesame silpni kaip dvasiszkūse 
r ei k ai ūse, taip ir svietiszkūse 
darbftse, bet privalome 8Zią*
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dien atlikti prigulinczial, nors 
pas sveti mtauczius, dva- 
sisžkas bei Hkėjimisžkas 
pareigas ir pasirūpinti apie 
taUtiszkUs bei tėVyniszkus da
lykus. Jeigu tik pabusime 
urnai isz miego, gal ir mes su
lauksime linksmesnių dienų...

St. Louiso sveczias.

... — Cleveland O. 2 Grudžio. 
f Lapkriczio 24 dieną po sun
kiai ir ilgai ligai 
sziėm svietu Jobas Malskis, 
35 metus pergyvenęs ant szios 
pasaulės; 6 metiis kaip Ame
rikoje. Jis paėjo isz Suvalkų 
gub., Vilkavisžkio pavieto, 
parapijos OlvitoL kaimo 
Sziaudiniszkių. Szventos at 
minties Jonas buvo doraus gy
venimo žmogus, pacziėtas ir 
nepergyvenęs suvis metų, pa4 Sztai 
liko liūdną paežią. Jonas 
prigulėjo prie draugystės sz. 
Jurgio. Laidotuvės atsipro- 
vinėjo 26 Lapkriczio vokisz- 
koje bažnyczioje, labai pui
kiai; ant rytojaus susirinko 
visi draugai į bąžnyczią, ati
dėti savo broliui paskutinę 
tarnystę.

f Taippat 28 Lapkriczio, 
vos penkias dienas sirgęs, at
siskyrė su sziėm svietu Tarno- 
szius Baltrukonis, paežio j e 
jaunystėje, nės 25 metų am
žiaus; paliko, dideliam smut- 
ke brolį ir seserį, Lietuvoje 
tėvus gyvus ir brolį su dviem 
seserim. Amžiną atilsį, buvo 
gero pasielgimo, lėtas, kožnam. 
įtiko ir mylintis Dievą. 2 metu 
kaip isz tėvynės, paėjė isz Su
valkų gub. Stata polės pavie
to, parapijos Keturvalakių, 
kaimo Balcupių. Prigulėjo 
prie draugystės szv. Jurgio ir 
į „Susivienyjimą L. K. A.“ 
Pertai iszkėlė jam draugystė 
ne menkas szerinenis savo 
kasztu. Laidotuvės atsipro- 
vinėjo 30 Lapkriczio szv. Jė-

* zapo bažnyczioje su misziom‘8 
ir buvo nusamdyta ir muzy- 
kė, 20 vyrų gr 

Palaidojant
Jiecziai lietuviu gana grąže

atsiskyrė su

Vincas ŠtanilaViėzius, 
Marijona Jasutaitė, 
Magdė Skerston^itė.

Aukszcziaus minėti lietu 
viai ir lietuvės Amsterdamo, 
kur daugybė gyvena svetini- 
tauezių, matydami savo silpną 
padėjimą tarp didumenės sve 

itiinujų, padarė 6 dienoje szio 
mėnesio namflse p. Ciechana- 
vieziaus didęlį visotiną mitin 
gą, idant radavotiesi apie savo 
reikalus. Ant mitingo buvo 
nutarta dėl dvasiszkoS stipry- 

|bės Amsterdamo lietuvių, vi-

vos, bet ir svetimtauCžiai ste
bėjos iSz tokio puikaus surė- 
diiiio, kurį keletas desėtkiį 
Vyriį įstengė sudaryti. Pri
imk Vieszpatie nabasztinįko 
duszią į skaitlių palaimintų!...

Gėda Cleveland© lietuviams 
— kur galėtų prigulėti prie’ 
draug. pora szimtų bei dau
giau, o dabar vos 70 sąnarių. 
Czia tebe da atszalę lietuviai 
ir nesirūpina pasikelti ir pa
sirodyti priesz kitus, ką mes 
gąlime. Butų nekurie pra
kilnesni ir turtingesni, galėtų 
pradėti kariauti ir pakelti vi -Iriems prigulėti prie tautiszko 
sus tautiszkėse dalykėse, bet \ Susivienyjimo lietuvių Ame- 
bėda, kad miega giliame mie- 7 asabų tą paezią die-

nesirūpina pabusti, Iną įneszė mokestį po 4 dol. už 
kuriės pinįgus ati 
Žebri ui dėl įneszi 
Susivienyjimo“ ir

ge ir i
kąip kitų miestų lietuviai, sąnarystę, 
Kaip pasiklos, taip ir iszsi- davė kun. 
miegos, priežodis sako. * mo kason

i dar ‘
atsitikimas: Lapkriczio „ 301 
dieną rasta lietuvį isz nak
ties negyvą lovoje. Jis gy
veno daugiau per tris metus 
pyiesz katalikų tikėjimą. Jol 
moterė pabėgo, vaikų neturė
jo1; likęs, kaipo jaunikis, pa- 
ėmė szliubą korte su kita ang- 
like. Vedė gyvenimą kaip 
jam pasidabojo, taip ir likos 
palaidotu ant ne szventįtos 
vietos; kaip girdėti ir be ku- 
nįgo. Gaila, kad atsidėda 
lietuviai ant tokio gyvenimo, 
kad likus farailija negali jų 
n|ei palaidoti, kaip Dievas pri
sako !

: Prezidentas

7-

ajino.
ne tik pasza-

kfid nebūtų riaudingos.- -Da
bar Utikos lietuviai jau turi 
vieną draugystę broliszkos pa- , 
gelbos, sąnarių apie 30, bet 
einant metams ir pradedant 
atgyti lietuviams ant dvasios 
to miesto visi lietuviai susiriszį 
viehą didelę draugystę ir tada 
jau tiek turės sylos, kad ežio- 
n ai be abejonės turės būti lie
tu viszka misijonoriszka staci
ja, kur reikalas bus nors ke
lintoje nedėlioję atvažiėti lie- 
tuviszkam kunįgui. Ir nedy- 
vai kadą gi tenai jau sziądien 
randasi 120 lietuviszkų asabų

jus, kad aplinkėse nemaža lie
tuvių, kaip reiks sukrusti to 
miesto lietuviams apie savo 
dvasiszkus reikalus, tėm la- 
jjaus, kad jau ir sziądien jau- 
cziasi jaunoje kartoje atauszi- 
mas lietuviszkos dvasios, kas 
butų be rupesezio apie savo 
reikalus, matomas isznykimas, , 
bet kad regiame visur prisi
kėlimą lietuvių ir czionai ne- 
pranaszaujame prapulties. 
Kad atsitiko tenai sznekėti 
apie Susivienyjimą broUszką 
visų Amerikos draugysezių 
lietuviai klausėsi sudidžiausiu 
džiaugsmu, matyti kad myli 
vienybę, o vienybė dils stipry
bę.

A IIUV ,,

liūdnas Į nutarė kas mėnesį daryti kė- 
pos mitingus, skaityti „ Vie
nybėje“ apie dalykus ,,Susi
vienyjimo“ ir savo tarpe są
nariai kėpos vienbalsiai suta
rė nesiproyoti po svetinius su 
dus, o laike nesutikimo sudį- 
tis per 'virszinįkus kėpos, o 
iszkilus didelam vaidui szauk- 
tiesi prie Vyresnybės ^Susi
vienyjimo“ ir tėm baigti provą. 
Daugumas lietuvių Amster
damo, esant neturtingais isz 
priežasties bedarbės negalėjo 
už sąnarystę užsimokėti, todėl 
,ir užsiraszymą atidėjo ant to
lesnio laiko. Sąnariai visi 
jauni. Užbaigdami mitingą 
per laikrasztį „Vienybę“ nu
tarė apgarsinti dėl žinios visų 
Amerikos lietuvių apie skait
lių lietuvių Amsterdame. Pa 
sirodė 45 katalikų, 1 kalvinas 
ir 4 asabos lietuvių liuterių, 
isz viso 50 asabų ir 8 ženotos 
poros

Amsterdamo lietuviai.

. S kunskis.

— Kūpa „Susivienyjimo“ 
lietuvių Amsterdamo N. Y. 
Prezidentas Ciechanaviczius 
Jėzapas Kutinskas kasierius 
J ė z a pas Ciechanaviczius sek. 
sąnariai: Jonas Dilbikis, 
Andriejus Jokas, 
Stanislovas Ivanautskąs, 
Nikodimas Gaudžus, 
Kazimieras Karai tis, 
Kazimieras Matas, 
Kazimieras Szvažas, 
Mykolas Zdanaviczius,

Jūzupas Rupszis, 
Petras Varnaitis, 
j ♦*

— Utica N. Y. 6 Grudžio. 
Praeitūse metūse buvo patal
pintos trumpos gražios žinios 
apie Utikos lietuvius ir apie 
jų miestą. Dabar tenai 
lietuviai jau per biskį paėjo 
pirmyn nd praeitų metų, todėl 
ir žinios apie jės nemisliju,

X

Pakelei vis.

Padūdu žinią apie Scran- 
lietuvius. Yra ežia viena 
miesto, vadinama Park

to n‘o 
dalis 
Place; nedėk Dieve koki ten 
girtėkliavimai ir kitokios pa
leistuvystės atsi provinėja. 
Vieną vakarą atsitiko man ei
ti per tą miesto kampą; iszgir- 
dau balsus dainavimo ir szoki- 
mo, o tai man pėlė greitai 
misi is į gal vą, kad tai dabar 
yra Adyentai, tokios svarbios 
dienos dėl katalikų. Priėjau 
prie lango, žiuriu, kad musų 
broliai lietuviai dvi baczkas 
pasistatę alaus ir gėris, szoka 
ir dainėja. Szaltis perėjo per 
kūną, bežiūrint ant tokių pa- 
gonų. Pažinau kelis isz jų; 
teisybę sakant, jie niekados 
neina į bažnyczią, anei spa*

K .&



602 Vienybe
viednė*, n**i į draugystę nie 
kur nepriguli; pasileidę ant 
girtybių ir visokių paleistu- 
vyszczių. Iszkada, kad jie ne- 
saioja katalikų vardų.

Prie„Susi.“ priairasze
Jonas Skinkis (jis už sim>- 

kėjo ir Ui ateinantį metų) isz 
Gilberton‘o Schuyl, Pa.

Isz dr. szv. Jurgio, Pittston, 
Pa.: Jonas Mauruszaitis, JČi
žas Gelumbauckas ir Jūzas 
Tepliuszi*. Kazimiero dr., 
Pittston. Pa.: Jilzas Kriksz- 
cziuna*. Sz. Izidoriaus dr., 
i*z Elvardcville, Pa. dar 
priesz pereitų seimų: Antanas 
Rudis, Konstantinas Gėlo- 
žauckas, Jilzas Jankauckas, 
Ignas Jankauckas ir Kazys 
Stoczkus.

Pavieniai Jonas
Morta Kuncienė, Petras Kra 
szauckas, Jftzas Soboliaucka*, 
Aleksandra Siemianis ir Ma- 
tijosziu* Makarevycziu* isz 
Shenandoah, Pa. Vincas 
Vraczinskas isz Mahanoy Ci
ty, Pa. Juljons Ciekanavy- 
ežius isz Ivans, Jowa.

Szv. Jurgio dr. isz Cleve
land, Ohio: Silvestras Žvinge 
la, Jonas Stanulis, Jurgis 
Montvila, Petras Rapalskis, 
Antanas Jerusevyczius, Jonas 
Vaitkevyczius ir Lukoszius 
Baltru konis.

Kun. A. Burba.

Kunca

f

vos ir nesutikimai, jog be abe- 'Jie dėl lietuvių malonais buvo. .. 
jonė) bus keletas tukstanezių, 
fietuviszkų, kruvinai užpelny
tų dolerių, o jei tA* sav pasi- 
1 ai kyši m arba atidėtam ant 
lietuviszkų reikalų argi nebū
tų naudingiau* ir sveikiau* 
mum* patiems. R.

“vienybe liktuvniku”

>1,00 
„1,00 
„1 ,oo 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„2,oo 
„1,00 
„1,00

lt Grudžio. Limksma labai 
kiekvienam lietuviui girdėti, 
kaip broliai riszasi meilė* ir 
vienybė* risziais, ir ketina at
mesti nil savęs pro va* ir ne
sutikimus. Nė* atminkime, 
kiek kasztūja mum* tos pro-

F. Poplauckis Philadelphia 
J. Tumas Forest City 
S. Ivanauckas Newark 
P. Valavoge Pare Ploce 
Pet. Krasauckas Shaft 
Jos. P. Stevens Bethlehem 
M. pantszkeviosius Shrop 
J. Bzezauckas Hardvick 
S. Galvicz ManUna M.
Ant. Czepalauckas Philadelphia,,l,oo 
Ig. Jadaitis ,, 
Pet. Geczas „ 
J. Skinkis Gilberton 
S. Kazakevyczia Hazleton 
J. Miliauokas Mahanoy City 
J. Pauksztis „ '
P. Žilinskas „
J. Paul nekas Shemokin 
J. Sukockis MtCarmel 
J. Szimanski Shenandoah 
Ant. Astromskis 
M. Janozaitis 
J. Bbbina , 
P. Lazauckaa , 
J. Ražas 
V. Chmielauckas 
A. Zemalis Scranton 
J. Zieczius Cleveland 
A. KaVarski Chicago 
J. Jermoszka Reading 
Pr. Korėjas ,, 
Pel. Niedzinskas ,, 
J. Karlius „ 

i Tad. Spieczius Burlington
S. Mitchell Sunderland 
Leo. Simpson Wilkes-Barre 
K Jasiulevicze 
J. Kazakeviczia Hazleton 
J. Baltruszaitis Unio City 
J. Dilbikis Amsterdam 
J. Ciechanavicze „ 
J. Montvilla Cleveland

>»

»
»»

„1,00 
„1,00 
„1,00 
”1,00 
„2,00 
”1,00 
”1,00 
”1,00 
”1,00 
”1,00 
„2,00 
”1,00 
„2,00 
”1,00 
„2,00 
„2,00 
„1 ,oo 
„1,00 
„1,00 
”1,00 
„1,00 
”1,00 I 
”1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
>,1,00 
„1,00 
”2,00 
„2,00 
„8,00

Kronszladl’s ir Tuolon’s.
(Apie draugavimas! maskolių su prancūzais)

(Parūpino A. Kibirksztėlė)
IV. . J

Pakol prancūzai doroj1 žydėjo,
Pm jėt lietuviai vaiezes turėjo;

Isz ruso nasrų isztraukt Lietuvą 
Tyrai žadėjo.......

Tai ir lietuviai dėl jų padėjo, < 1 
Kad su prūsokais karę turėjo, 
Daugybes turtų jiems tftkart* reikė, 
O kur paimti nieks nesunaikė ....

O greit* reikėjo ...,
TA* milijardus penkias dėl prūsų.........
Tai Baranauskas, viengentis musų 
Jis jiems parodė klip reik surinkti...........
O kodėl dabar nenor atminti?.... *)

. - Prancūzai musų?!... 
r 
Mat* kaip no Dievo tiktai atstojo, 
Padoraus darbų nebe dabojo;
Jiem* geriau tinka rusų piktybė*, 
O kad dar moka savo baisybes

Vagystės burtų
Tai neb‘iszmano, kaip jūs mylėti, 
Ir kokias aukas dėl jų sudėti; 
Net dyvas ruskius pradėjo imti, 
Jog trukst ir galės viekų priimti

Taip daugel turto....
O ruskius einant kur tik iszvista 
Nesziojį ant rankų, kad girti slista, 
O kur jiems galvas nenor nulenkti 
Veidmainiai toki pradeda trenkti

Neb veiz kur kliūna....
Szauk: „už musiūsius daug padoresni 
tr prie mergelių jie yr* smailesni**.... 
Tai be sarmatos j As prancūzaitės
Vidur ulyczios gniaužo, kaip kates....

— Taip dora žūna!!....
Kad „Rusko —dobro“ perdaug primaukė 
Ant stalų lipę ,jebilvaja szaukė 
Ir kas po kojų jiems pasipynė 
Žmogus ar indas viekų sumynė

Szauk: — „Vive 1* Ruse**!
„Pirmiaus tikėjom į vienų Dievų, 
„Po kojų buvo mums vardan Dievo... 
„Dabar po kojų y r* vardan ruso 
„Į jį tikėsme, jis Dievu mueų

Neapleis jis mus**............
Neb‘yra duszios, neb‘yra Dievo 
Neb*yra meilės, brolio, nė tėvo; 
Žmogui reik stoti žvėrių pikeziausiu 
Plėszti silpnesnį badu baisiausiu

— Bedievių vaisiai.....
A r Tėvas szventas neveiz teisybės l.... 
Kad nereg ruso darbą baisybės!
Kaip jie trauk svietą į savo — tinklą 
Su veidmainyste, ar tam nėr ginklo t

Žutei taip baisiai!!! 
♦

*) Baranauskas isz 1881-1882 gyveno Prancuzijoj‘, nu 
ne - ant kapo nieks ir kryžiaus nestato,

. J’
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LIETUVOS ISTORIJA
(Tn«a). ■ įrf

Taip mistrui kalavijonų su kryžeiviais bežadant Erelio 
nis, Olgerdas su viena dalia kariaunos traukė į Žemgalius ir 
tenai, j piles Dubidsės ir Tauravietėį įsilaužęs, ^brostvius su 
įgulėmis nugalavo, nū tenai traukė į Jelgavos pilę, į kurią 
tai p pat vėtra įsilaužęs, 2,000 gyventojų pelenėse užrausė ir visą 
krasztą degindamas ir teriedamas iki Rygai nusiaubė; kurios 
papilius arba priemieszczius ir pi^ Neiermilę sudegino, nū te
nai įsigrūdęs į ėrytį, vadinamą Wi^, lygia dalia į peleną ap
vertė, piles Segevaldės ir Tara pato su žeme sulygino, kur vien 
užėję, tai plėszė ir drevėje, ko neveikė kardu, tai ugnia gai- 
sziho. Sugriejęs neapsaikomą gęobį su daugybė imtiniu, 
mistrui paežiam, kaip sakiau, Erelįonių saloje bekariaujant, 
gavėnėje laimingai namon parvirdė.

Taip belėbaujant-Olgerdui su viena dalia kariaunos Pa- 
daugavyje, su antra dalia kariaunoj Keistutis lygia dalia rus
tą dieną, kryžeivių mistrui kariaujant su Lenkais ir Pama
riais, Parusnyje darė: kaipogi įpūlęs į Samiją nū rindos ne- 
ekiedęsi ir su meldžionimis neskardęsi, bet ertomis it juros 
vilnimis nevien visą Samiją, Varmiją arba Ermiją, Natangi- 
giją, bet visą Parusnį iki paežiai Islai nusiaubė. Keistutis, 
nenorėdamas savęs apsunkinti grobiu ir imtiniais, dalimis vir- 
dė į Lietuvą ir Žemaiczius, o ką negalėjo pagrobti ar payary- 
ryti, tai isz apmaudo savo nelaimi]

nį, susinėrė su mistrais kryžeivių ir kalavijonų, kuriūdu, tu
rėdami! dabar kariauną rinktinių kareivių visos Europos, ki
tą nieką nekalbėjo su meldžionimis ik nekariavę, dar kaip 
tiktai, iszkirtę Lietuvius ir Žemaičius, jų žemę dalyjosi. 
Lietuviai ir Žemaicziai ant garso tokio pasitiekimo kryžeivių, 
lygia dalia ginklavosi ir į kačę rėdėsi, o Keistutis ir Olgerdas, 
pagrįžusiu nū virsziaus minavotų žygių, tūm tarpu ilsino savo 
kariauną, laukdama ateinant kryžeivių ir meldžionų į Lietu
vą. Paskui nujautusiu meldžionis Lietuvos rubežių peržen
gus, tūjau Olgerdas su viena dalia gulo į Padaugavį, o Keis
tutis su antra į Parusnį. Meldžionys nežinodami kas jų už
pakalyje tikosi, stebėjosi rasdami Lietuvoje vienas plėnis, nū 
vėjų blaszkomas: trobesiai nudeginti, javai nuterioti, nieka
me žmogaus pėdos negalėjo beatsekti (rasti), nei* pastogės 
kur prisiglausti bsrasti, kad^tūm tarpu szalazius, lytus ir dai> 
ganas, sziaurėms pucziant, reikėjo kentėti. Tūjau kryžeiviai 
pradėjo stokūti peno. Vieszpacziai ir kiti meldžionys etipda- 
mi nū bado ir szalczio vagojo ant kryžeivių, kad jūs užgau
lioję, tardami savę nuviltais esą: kaipogi neranda nei kaimų, 
nei rūmų, nei pilių, nei alkų arba dvarų, kuriais jiems kry
žeiviai pirmu taip tankiai gyrėsi, patį mistrą toje szirdgėlojė 
vyliumi užgauliojo, turėdami jį už lyczių visų tų savo nelai
mų. 1261 (62) Kaipogi pirmu kėlėsi ligos tarp meldžionų 
ir jų gyvūlių, paskui rodosi an tk riti s, kursai taip tenai svietą 
pakrėtė, jog kaukolės kėlės deszimtis metų buvus dar valkio
jamas.

ryti, tai isz apmaudo savo nelaimų ugnia ir kardu gaiszino. 
Kur užėjo, ten akmū ir vandū tyravo. Kryžeisviai nuleidę 
savo kariauną su d. mistru į Pamarį su Lenkais kariauti, pa 
tys nedrįso į aiszkę miiszą su Lietuviais isztikti, nės užsiraki
nę pilėse lindojo, kad tūm tarpti Lietuviai akivaizdoje jų ra
mus, alkas, bažnyęzias ir kaimus grovė ir degino. Bet kas 
apraszys tas teriones, kokias tenai nudarė? kur antžvelgsi, 
ten rustus tyrai niukso ja, vos kajųe nekame niekur yros, ki 
tur degėsiai szmėkszoja; gyventojai vieni nugalūti, kiti į ver- 
gus' pa varyti; kūr kitą kartą stovėjo trobesiai, ten dabar plė
nys gulėjo, javai ant dirvų nuterioti, paezios girios nudegin
tos, niekame nieko nebebuvo, žiaurus vėjai plėnis blaazkyda- 
mi, o kame nekame rustas szusnis sugravusių pylų ir rūmų, 
kuriūse liūdni apūkai kiutodami nū antrų gandina, pupdami 
rūpestingą keleivį. Turėjo būti rusti diena, jog Rudolfs, di
dysis mistras, pagrįžęs isz karės nū Pamarės, kad pamatė tas 
neriones, nū iszgasczio ir gailesezib nū proto atliko ir mirė.

Tapęs Enrik Dusener d. mistru kryžeivių, regėdamas to
kias nelaimas, ėmė telkti visą Europą kariauti Lietuvių ir Že- 
maiezių: kaipogi raszė gromatas pas popiežių ir krikszczionių 
yieszpaczius, gūždamasi ir Ligodamas jų globos. Klemensas 
VI popiežius, pagailęs jo aszarų, nuleido tūjau savo siuntinius 
pas vieszpaczius ir karalius, idant skatintu jūs keliauti Lietu- 
tuvių ir Žemaiczių kristyti, žadėdamas jiems tūs paežius atlai
dus arba atpuskus ir pataiką nū Dievo, kaip ir tiems, kurie 
keliavo Iszganytcjaus grabą Jeruzoliman, arba S. Jokūbą 
Kompostelėje ar apsztalus Romoje, dievmyliai lankyti.

Tūjau rasztai ir siuntiniai*popiežiaus nukėlė krikszczionis 
visų krasztų: kaipogi karaliai Vengrų, Czekų, Danų ir viesz
pacziai Moravo, Brandeburgijois ir Allės su rinktiniais savo 
♦kareivių būriais, traukė nū tolimų krasztų į Panemunį Lietuvių 
ir Žemaiczių kristyti ir vergti.

(Tolinus bus.)

■ Suinaskolinimas latviu kataliku. 
V 

„Pravitelstv. Viestnik“ (N 243) raszo: „tarp įvairių tau
tų Vytavio rėdybos nepaskutinę vietą užima latviai. Dau
giausiai jų Dvinsko (buvusio Dinaburgo), Riežicos ir Liucino 
pavietūse, pagal paskutinias žinias Vytovio rėdyboje yra 
232,331 latvis, isz kurių: staeziatikių 50,526, katalikų 159,659 
ir lietuvių 22,146. Dėl užganėdinimo tikėjimo dalykų neku- 
rie kunįgai (t. y. popai) iszsimokino latviszkai ir kada r— ne- 
kada laiko dievtarnystę (bogosluženije) latviszkoje kalboje; 
gaila vienok, kad kunįgų (t. y. popų), mokanezių latviszkai, 
yra labai mažai. Preosviaszczennij Aleksandras, Polacko ir 
Vytovio vyskupas, gerai mokantis latviszkai įpatingu budu 
užsiėmė praplatinimu ir sutvirtinimu staeziatikystės tarp lat
vių. Jis užmanė pats laikyli dieviszką liturgiją latviszkai, 
apie ką praneszė latviams. Atlaikė tą liturgiją 24 Spalio 
vienoje Vytavio cerkvėje. Meldžiancziųsi buvo daug, ypacz 
latvių: cerkvė jų nesutalpino. Giedojo du chorai: vienas : 
susidėjo isz latvių, kurie aut rando kaszto mokinasi staeziati- 
kiszkoje Vytavio seminarijoje ir kitoje žemesnėje staeziati- 
kiszkoje mokslininczioje; kitas choras buvo pfivatiszkas. 
Giedojo ir latvaitės isz aplinkinių kaimų. Po liturgijai Alek
sandras pasakė latviszkai pamokslą, kalbindamas visus lat
vius prie pravoslavijos. Galime tikėti, kad jo žodžiai nenu
eis ant i(iekų“.

Nesmagu ir liūdna žiūrėti, kad tūm tarpu katalikai be
veik nieko nedaro, bet kas blogiaus, net daleidžia sav pažeisti 
latvius isz jų tautiszkos pusės: neseniai dar dvasiszka vyriau
sybė atsiuntė į Korsovką kunįgą - lenką, nemokantį nė žodžio 

Atėjusios tos gaujos į Parus-1 latviszkai, nors beveik visi parapijos katalikai — latviai., * 
i

?-:r
■
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Pajieszkojimai
paeinanczio isz Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Smilgių parapijos, 
Kabildžių sodžiaus, vidutinio ūgio, 
jfidai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
apskritaus raudono Veido, su dide
liais geltonais ūsais. I Ameriką 
atvyko ) 892 m., pirm buvo po tokiu 
adresu, 1721 Thames st. Baltimore, 
Md., o dabar nežinau kur dingo. 
Jeigu kas apie ji dažinosite, praszau 
dilti žinią ant adreso: Cip. Petraus
kas Box 419 Forest City, Pa.

f)
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10c. 
15c.
5c. 

10c. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

DEL SKAITYTOJŲ SZIO LAIKRASZC^IO

pargabentos isz užmarės

Aukso Altorius, arb* Szaltlnls dangiaz.kn skar- 
bu 2.26c., 2.75C., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5,00 Ir 5.50c. 
Senas Ir oaujas Aukso Altorius 
Garbo Dlewaj ant auksatybėe „ 
Balsas Balandėlė* 1.25c.

>2.25 ir £.75c. 
„ „ >2.00. 
1.50c. Ir 2.00c.

75c.

75c.

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

75c.
10c.
40c.

Knlnga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Paalma Dow Irto karaliaus ant 

paveikslo kantfczkų 

tstoriszkos dcasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo ^zwenczlanslos Marijos Panos 
Sopnlej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.’ 
Uywenitnaj Kzwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalia už kožną dal| po ,, ,,
Gyvenimas a z. v. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkraaztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystėe kuningus 1870 m. „ 10c.
Už ką mee lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krlkszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
40c. 
•20C.

Žlponas bei žiponė ,, „ i
Žirgas Ir valkas „ „ !
Vytautas, didis Lietuvos kunlgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

f,Anszr»” keturių metų pulki&se apdar&se 
po $1.25 kntnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vltoliorauda, puikus poem a tas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
Džnelalczlu pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, ,,
Tėvyniškos giesmės „ „ „ „
J dkaunoe dainos 
Naujos daįjpoe ' 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Plrmatlnis d-'gtlnė* varytojas puiki komedija 10c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

Palangos Jrtze, linksmi skaitymai ,, 
Km teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajnd|kinų) vyrai žemų, puiki ępysaka 

psra-vzyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriška pono A. isz B. autoriaus 
knįgutė’ „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Valkų kntngelė „ „

4.00c.

25c.

»>

1.26c.
1 jc.
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c.

20c.

25c.

20c.

25c.
30c.
15c.
25c.

ui toksi isz k i rankvedžiai ir
kitokios knįgos

Llstnvlszks Gramatika naraszyta 
kiinjgo Mlkolo Miežinio 50c.

Abėcėle ,, 30c.
Elementorius lletuvlszkaa „ 15c.
Kaluga dėl Irztrfmokirxlmo rokuudų 76c.

Kntnga dėl iszslmokinlmo vlsasvietinėe kalbos 15c. 
kple buwltp3 Diewo ,, 
Grleazninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas Ir musų žydai 
dzkala su kalba ,,
Prieszauszris ,,
<»ip įgyti pinigus Ir turtų 
Girtybė „
Geųių dėdė, graži pasakntė kur Iszrėdyta,

kaip lapai svietų slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c , dėl perknpczių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Flliotea arba kelias | maldingą gyvenimą ■' 50c. 
Pokills Szventųjų „ ,, „
(szguldlmas metiniu szwencziu 

labai naudinga kntngelė 
Mokslas Kymo kataliku 
Kas yra grlekas? ,,
Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddat; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Snmeniją nuspakaj|tl 
Vadovas |dangų „
Prlsigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ' „
Lletuvlszkos miszios „

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

15c.

M

>»

»»

>>

. 10c.
50c.’
20c.
30c.
20c.

1.00c.
40c.
35c.
20c,

5c.
20c.
50c.
50c.
5c.

10c.

£00NVS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D L. K., paraszyta 1850m., 
Shnaoo Daukanto. Kųinga pirma,

gaunama už . 1,50c. 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos Istorija su žlamlapinis ,, 50 et.
Lietuviszkos Dainos isz. visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczianskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės ' 1,00 et 
Apteka Diewo „ ,, „ „ \ >1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleetawas arba antra dalis Genowefoe 30 et. 
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą angynlmą wajku >1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir iszgrioviinas Kauno

pilies 1:362 m., du puikus dramatai 
paraszytl Aleksandro Gužuczio, 25 et. 

ilistorije gražios Katrukos ir jos wysoki
,, „ „ atsytykimaj 10 et.

Ilistorije apie gražų Magelona, duktery karalaus
Isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et. 

ilistorijeisz lajko Erancuzkos wajnos
„ „ „ Afrikoj 30 et.

istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c. 

Jurgis Miloslawskis ,, ,, 80 et.
Juozapas Kouiuszewskls arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaua 50 et. 
Konstytucyje del darbininku „ 10 et.
Namelis pustelniko paraižyta* del pujkiu 

„ „ ,, Lietuwniku 75 et.
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz

,, „ czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnikas angetskos kalbos neabdar. >1,00 

,, „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, |l,oo. 
Rinalda Klnaldinas ,, ,, „ >1,50 et.
Senowes apraszymae apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwio 50 et?
Sumyazymaa arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwlesa Diewo ,, ,, ,, ,, 65 et.
Tltkns Persų Karalius, „ ,, — 25 et.
Užsystanawlk ant to gera] ,, ,, 50 et.
IVltasir Korynna hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bįžnyczios S. per Deoklecljana 95 et

s ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Sheuandoab, Pa, kasztuja $loo.

Iszkirpk szį apgarsinimą, paruszyk 
savo tikrą adress’ą, o mes tav prisiu
sime dziegorėlį kokį nori vyriszką 
ar moteriszką, be jokių kaszių per 
Express’ą ant persitikrinimo, jogei 
yra taip geitys kaip kad už $38 oo ir 
jeigu rasi jį tos vertes, užmokėk 
Express’ui $ 11.25 ir bus tavo dzie- 
gorėlis.

O jeigu ne tai tav už tai jokių 
kasztų nėra. r Czią perą blokinis pa
aukautas su blogais viduriais bet 
dailus ant pažiūrėjimo ir taip geras 
kaip 14tOB prabos AUKSO ir daug 
drūtesnis ir geresnis, be raktelio už
sukamas ir užstatomas, dailiai isz- 
margįtas, laiką laikys per amžius, 
mes užtai ranezyjamės ir jeigu ne

būtų tokis kaip mes gvarantayojame ant 20 metų, su kiekvienu dziegorė- 
liu, gali sugrąžįti. "r., .. .

Ir jeigu prisiusi 50c. už lenciugėlį kuris visur kasztuja |3.do ir yra 
pritaikįtas prie dziegorėlio, taip-gi drauge prisiusime.

1’intgUB siųskite regiatravotoj’ gromatoj’, per paczto arba Express money order, ant azio adreso

GrTJLa.ra.ntfy "Webtoti Oo.
(ĮNCORPOKATED)

įoo Washington Str.j Chicago Ill.
(Vienybė Lletr.vii|kų Nr. 50.) į *

Genuine Elgin "VVa.toti
KtekVlenum, kuria prleiųa iezkirpiąa azitą 

apgaralniiną au anvo vardu pravarde ir pilnu 
adresau, apturės auksinį dzlogorėlj, tok| gerų kaip 
14-tos prabos czysto žVUKSO bet daug 
DKLTESNĮ au geriauaiaia ELGIN VIDURIAIS, 
be raktelio užsukamas, dailei iazmarg(tas ir gerai 
laiką užlaikantis.

Gvarantavojamas ant 20 metų.
Dykai Expresa’u dėl persitikrinimo. Ir jeigu 

paaidaboa tada užmokėk 11.50c. ant Kxpresa'o ir 
bus tavo, o jeigu ne patiks tai be jokių tavo kaaz- 
tų bus augrąžįtae, mes užmokame kas/.tue.

Prlalųak 50 centų už >3.oo, vertės-lenciugėl| 
kuria yra prltaik|tas prie dziegorėlio. Siųsdamas 
pinįgus siųsk, registravotoj’ gromatoj' paczto, 
arba Express money order. Ir paraszyk mum 
kok| dziegorėlį nori, vyriszką ar moterie/.ką, ar 
adarą ar uždaromą? Adreasas sz.ioks:

•9
CHICAGO, III.

JRecliJStaf AVutoIi <Do
21 Quincy jStr.,

XII. —21, 03.

>10 ir >20, popieriniai tikri Confederatų 
ųpMą pinigai po 5 centus kožnas; >50 ir >100 
po 10 centų kožnaa; >1 ir >2 po 25 centus kožnas 

Kas norite jų gauti siųskite pin|gua po adresai! 
tokiu: Cua8. D. Babkkii. 00 S. Forayth Street, 
Atlanta, Ga. \ *

•Toliu Cari*
Patronas (advokatas) provų. Oflisai: 

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

Pas „Susiv.“ kriįgių kun. J. Zlo- 
torzynską galima szifls dalykus gauti:
1. Europos istoriją------50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
ir Zemaiczių------ 100 c.

Ii? dėl „Susiv.“ sąnarių.
8. „Susiv.“ ženklas auksinis — 175c.
4. ------ —---- sidabrinis 75 c.

Vyriausybė.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykito ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greioziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nu kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į grėmatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TIL8IT

Goldsohmiede Btr. 8 GERMANY.

. :i . t ... .. ■ J.
■ -J ■ ■ t t „




