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Hymath, Pa., 12 BMo. ■
Jau nū antro pusmeczio pe

reito meto slogina ir vargina 
darbinįkus taip vadinama be
darbė. Szimtai tukstan ežių 
darbinįkų, kurie uždirbo savo 
sudžiuvusiomis rankomis tuk- 
stanczius milijonų dolerių, ne
turi darbo, neturi dūnos. 
Darbinįkams, isz kurių dau
gumas jau per kelioliką ir 
perkelis deszimtis metų trusė- 
jo, liejo prakaitą, kraują, da
bartės reikia badą kęsti. Tie 
sziądien vaikszczioja apskarę, 
su veidu perdrožtu nusimini
mo ir rupesczio rikszte, kurių 
gyslos buvo isztemptos per il
gas dienų valandas, kaip Strū
nos ant smuiko ir neviena per
pjauta darbo kircziu, isztekino 
raudoną it purpurą kraują, tą 
brangiausią sultį žmogaus gy
vasties, kuri suvarvėjo į szaltą 
žemę arba aplaistė kristalu 
tviskanczius anglius. Lieja 
darbinįkai savo kraują, lieja 
prakaitą su krauju sumaiszy- 
tą; prakaitą, kuris bėgdamas 
per vargūlio suvytusius ir isz 
blyszkusius skrūstus, išzvagū- 
ja vagų vagomis jo veidą, lyg 
anos grynos vandens szaltinė- 
lio cziurkszlės, bėgdamos kas
dien kad ir per kietą skalą, 
padaro ant jos subraižymus, 
slėnelius. Kehczia’ vargūliai 
darbinįkai badą, darbinįkai, 
isz kurių nū darbo sunkumo, 
ir skaudulių panesztų, nevie
nam jau ir aszarų pritruko 
akyse ir akys apsiblausė, ap
temo ir į lindo giliai į kaktą, 
lyg nebenorėdamos arba ne
begalėdamos perneszti tų 
skriaudų, tų prispaudimų, ku
rias darbinįkai neszė ir nesza 
ant savo sprando. Darbinį
kai neturi darbo, neturi ko 
valgyti; darbinįkai, kurių 
szirdys nū sunkių dūsavimų 
džiūsta, vysta, it ana lelija, 
negaudama isz dangaus rasos; 
darbinįkai, kurių krutinės su
sitraukė, sumažėjo, negauda- 
mos į savę to kvepianczio ir 
stiprinanczio oro, kuriūmi gė

ris kiekvienas kvietkelis, 
pauksztelis ir žvėrelis. Jums 
darbinįkai, toms pasaulės bi
telėms, reikia sziądien apdris
kusioms vaikszczioti, reikia 
veizėti į savo pusnūgius ir 
pusalkanius vaikelius, reikia 
žiūrėti į savo verkianczias ir 
dusaujanczias paczias; paczias, 
kurios jus giedrioje dienelėje 
patieszijo, pastiprino, nu- 
szlūstė linksmu veidu jus isz 
darbo pagrįžusius purvais ir 
prakaitu apstirusius veidus ir 
priglaudė ir prispaudė prie 
savo szirdžių, atgaivino jus; 
tos paczios sziądien neturi ką 
valgyti arba turi graužti sau
są dūnos plutą. Darbinįkai, 
jus sziądien kencziate darbo 
neturėdami, darbo, kuris isz 
jūsų tukstanczius kas mete jau 
n u ploja it peles pelekautūse, 
jau sužeidžia ir įlaužia bei į- 
lenkia nugarkaulį ir palenkia 
jūsų kūną, junų galvą žemyn, 
tartum norėdamas, kad jus 
mislytumėte tikt apie smertį, 
ir nepakeltumėte daugiau gal
vos augsztyn ir nepavezėtumė
tė į žibanczią saulę ir žvaigž
dėmis spindantį dangų; lyg 
geisdamas, kad jus nepakel
tumėte akių į saulę amžinos 
teisybės ir szviesybės, kurios 
spinduliai szildo ir apszvieczia 
kiekvieną nū jų nesitolinantį! 
Palenkė jus darbo jungas, tar
tum norėdamas, kad ant jūsų 
kaip ant palenktų medžių, ar
ba kuprotų verbliudų, dar di 
desnę nasztą galima butų už
dėti. Negaunat jus, darbinį
kai, darbo, užstojo bedarbė, 
dėlko ir kas tam kaltas? Be
ne jus, kurie triusėjote, kaip 
skrusdėlės dieną ir naktį, ka 
sėte isz gilumos žemės auksą 
ir sidabrą!! Jeigu kas taip 
sakytų arba mislytų, tai vis 
vienodai butų, kad kas tartų: 
žemė iszdžiuvo, kad lietus ly- 
jo, maszina sustojo, kad ją ga
ras varė arba: diena tamsi, nės 
saulė szvieczia. Juk jus dar- 
binįkai esate lietum, kuris dū-. 
da auglį szei pasaulei, garu, 
kuris ją judina ir saulė, kuri

dūda pasaulei turto szilumą ir 
sparnus prie szviesybės. Ne
būk ant svieto jūsų, darbinį
kai, metą kitą, o visas svietas 
sudžius, aptems ir nustos gy
vumo. Ne darbinįkai yra kal
ti sziądieninio sunkaus laiko, 
bet tie, kuriems jie supylė sa
vo rankomis milijonus ir pri
girdė savo krauju iki raudo
numo. Tie sziądien visi didž- 
turcziai, kapitalistai *), tarda
miesi, kad dar didesnę liūto 
dalį nū darbinįkų — avinėlių 
atplėszti, sustabdė savo dar
bavietes.

Tūli kapitalistai, matydami, 
kad bedarbės laike tukstan- 
ežiai darbinįkų bedarbo, ėmė 
isz to naudotis, sumažindami 
užmokestį darbūjantiems dar
binįkams. Darbinįkai tai su
pratę, ėmė szimtais tukstan- 
ežių straikūti ir n ori n ežiu s jų 
vietą užimti darbinįkus nū 
darbo vaikyti ir bausti. Strai 
kai paskutiniame laike iki to 
daėjo, kad daugelyje vietų 
buvo kraujo praliejimai ir ne
mažos blėdys padarytos. 
Kraujas liejos beveik tikt pa
ežių darbinįkų; tadgi galima 
sakyti, kad jis atnesz dėl dar
binįkų vaisius; kaip ir kiek
vienas nekaltas kraujas. 
Straikai dar nepasibaigė. Ta- 
cziaus pamaželi viskas į geres
nę pusę slenka: vienur prade
da dirbti po senoviai, kitur 
sziek-tiek; bet vis daugiau ir 
daugiau; dirbtų dar geriau, 
kad ne lietus, kuris daug ka- 
syklių užliejo ir tokiu budu 
sulaikė darbus. Kapitalistai 
taipgi, matydami, kad jau 
sunku bus darbinįkus perga
lėti, pradėjo jiems vietoms nu
sileisti, kodėl ir strai kai ėmė 
mažintis.

Darbinįkai vieszpataus sy
kį ant svieto, bet tikt tada,

*) Reikia žinoti, kad Washingto
ne senatas, kongresmanai ir kiti 
urėdinįkai yra tankiai patys kapita
listais ir daro taip, kaip dar dides
nius pinįgus sudėti, nevezėdami ant 
darbinįkų labo. O taipogi neapsiei
na ir be papirkimų isz kapitalistų 
szalies.

kada apsiszvies, nės be apszvie- 
timo galima ką su kumszczia, 
ginklais pergalėti, bet, idant 
ant pergalėtų vieszpatauti, 
reikia turėti mokslą, apszvie- 
timą, kitaip pergalėtojai tarp 
pergalėtų, jei jie bus labjau - 
už jūs apszviesti, sutirps kaip 
sniegas nū szilumos.

— „Lietuva“ susilaukė nau
jo redaktoriaus, p. A. Jocio, 
jauno vaikino, neseniai atvy
kusio isz Lietuvos, isz priežas
ties persekiojimo per masko- • 
liūs už patrijotiszkus darbus. • 
Tikiamės, kad naujas redak
torius, paėmęs į savo rankas 
„Lietuvą“, nenorės jai dūti ki
tokios pakreipos, bet leisda
mas tūmi keliu, kuriūmi iki 
sziol ėjo, patobulins jos raszy- 
bą, padarys turtingesne ir 
prakilnesne įtalpoje, žodžių, 
pakels ją augszcziau ant laip
snio tėvyniszkos dirvos ir ap- 
szviętimo. Todėl linkiame 
naujam redaktoriui, p. A. Jo
ciui, gražiausios kloties tame 
sunkiame ir svarbiame užsii
mi me.

Redakcija.

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų. Pirmose b

dienose Gegužio mėnesio Su- 
valkose kareiviai bekasdami 
smiltis užtiko lavoną a. a. ku- 
nįgo Dailidės. Tas kunįgas 
per lenkmetį buvo Rudami
noje (Kalvarijos paviete) vi- 
karijum ir paszventino len
kams ginklus. Ūžtą jį gudai 
suėmė ir Suvalkūse nugabenę 
suszaudė. Užtikę kaulus ir 
drapanas kareiviai tū davė ži
nią vyresnybei, o žinia tūjaus 
po miestą pasklido. Isz pra
džių žmonėms neleido žiūrėti, 
ale paskui apicierai sako „pus- 
kaj smotriat na ksendza mia- 
težnika“ (tegul žiuri į maisz- 
tinįką kunįgą). Miestas no
rėjo lavoną palaidoti ant ka
pinių, ale gudų vyriausybė 
neleido. Žmonės gana rimti 
ir žinantiejie dalyką, sako
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buk net telegrama leista į Pe
terburge, ale ir isz ten atsa
kyta, kad nevalia. Vienok 
man rodos, kad tai netiesa. 
Kad paprastas eilinis kareivis 
nesupranta, jog mirti kovoje 
tautos su tauta, tai ne maisztas 
kelti, tai nieko stebėtino nėra, 
kad pagaliaus apicieriai gal 
atsirasti taip kvaili, ar be są
žinės, tai suprantama, ale, kad 
už trisdeszimties metų po ka
rės, o ministrai europiszkos 
vieszpatystės neturėtų godo
nės lavonui to žmogaus, kurs 
žuvo už tėvynę, tai visai neti
kėtina, nors tai gudų / minis
trai. Kad ir kun. ZDailidO 
buvo lietuvis, ale mirė ne už 
Lietuvą, už Lenkiją, vienok, 
asz, o tikiūsi, kad ir visi žmo
nės, nors lenkmeczio nelaikau 
už savo tautos karę su pris
paudėjais, vienok, žmogui mi
rusiam už tėvynę, kaip jis ją 
suprato, turiu gūdonę. Kad 
karėje daryta visokių galva- 
žudysczių iki nenorinti, tai 
nieks nesistebi (nors tai buvo 
XIX amžiuje), ale per trisde* 
szimtis metų, tai tik galėjo ir 
viena ir kita pusė atsipeikėti. 
Nė, politika . negalėjo minis
trams liepti taip pasielgti, nės 
ar gi tikrai jie norėtų lenkams 
parodyti, kad gudų jungas, 
tai geležinis ir dagi vinių pri
kalinėtas stūbris. Žodžiu 
kalbant, netikėtina, kad isz 
Peterburgo atsakytų, jog ne
valia laidoti ant kapinių la
vono žmogaus mirusiojo karėje. 
Civilizūtūse krasztūse ir pik- 
tadėjus nužudįtus už didžiąsias 
nedorybes, laidoja da ant ka
pinių, o ežia dabar sztaip!

Cz. ■

— Senapilė. Tęsiu tol i aus 
kroniką nesmagių atsitikimų, 
pradėtą pereitą kartą. Ugne
lė Senailėj prasidėjus isz mažo 
tvareziuko, nemažai blėdies 
pridirbo. Kiek namų sudegė 
—- sulyg sziol nežinia, bent 
man. Kalbos apie skaitlių su
degusių namų labai yvairūja: 
vieni paženklina szimtą sude

gusių namų, kiti taksavoja į 
200, da kiti net iki pustreczio 
szimto. Lenkiszki dieniniai 
laikraszcziai nepaini rszo iszpa* 
sakot savo skaitytojams Sena- 
pilės ugnelę; tūli isz jų, (kaip 
„Dzennik dla wszystkich“) ra 
szo viską padidįdami, buk su
degus kone visa Senapilė: ka
talikų bažnyczia, ligonbutis, 
gimnazija, virszinįko namas, 
ir t. t. iszrokūja, lyg tyczia, 

^sudegusia tą dalį miesto, kuri 
liko sveika, o liko sveika, pa
gal jų žodžius, tik ta dalis mie
sto, kuri sudegė. Ugnelė pra
sidėjo nū taip vadinamos,, 
Prienų ulyczios ir iszdegė mie
stas nū ten į pietus.

Drumstam vandenij ne vie
nas mėgsta gaudyt žuvis. Ir 
ežia, prie ugnelės, neapsiėjo be 
szelmystų. Kada’ mėtėsi ant 
gatvės visoki daigtai, trempia
mi kojomis praeivių, atsirado 
nevienas, kurs pasilokamijo ir 
įsidėjo į kiszenių szį ta. To
kius, kaip tik patėmijo, tūjaus 
policija kiszo į pestunges ir ne 
ant jūkų prikaisziojo, kad jau 
daugiaus nė lįst nenorėjo. Vie
nas žydas norėjo padaryt gerą 
geszeftąsu savo mūriniu namu, 
kursai yra gerai įasekuravo- 
tas: kada ugnelė buvo da toli 
nū namo minėto žydo, namas 
isz vidurio užsidegė. Subėgus 
gaisrinė komanda (požarnaja 
komanda) užgesino, nors žydas 
raukėsi. Ir kad jau nesisekė 
žydeliui, tai nesisekė: vėliaus 
ugnelė daėjo sulyg greta sto 
vinezio namo, ji prarijo, o na
mas ano žydelio beveik prisi
glaudęs prie deganeziojo, nės 
tarp jų tik toks tarpukas buvo, 
kad su vargu galima buvo isz- 
važiūt kur neplatum vežimu, 
liko sveikas! Abelnai imant 
nedaugelis dejavo, žiūrėdami 
į ugnelę — ugnepinigiai visus 
suramino. Vienk buvo žmo
nių, ypacz pavargusių žydelių, 
neturinezių savo locnų namų, 
kurie su tikru nusiminimu žiu
rėjo į liepsnas. Kas da buvo 
nematęs, galėjo prisižiūrėti, 

1 kokį baisų ženklą iszspaudžia 

ant veido nusiminimas, kaip 
tarytum per suakmenėjusi, nė 
vienu muskulu nedrebantį vei
dą, byra stambios isz atmerktų 
akių aszaros... . Daugausiai 
blėdies turėjo tie, kurių namai 
nedegė, nės besi kraustydami 
priesz ugnelę daug daigtų su- 
tansė, iszmetė, pavogdino, už 
ką hieks neatlygįs.

. •»

Žmogžudžiai, kurie papjovė 
2 žydu Pilviszkiūse ir keturis 
Kazlų Rudoj (arba tiesiok: 
Kazlūse) yra suimti trys. Isz- 
davė jūs vienas isz jų, Krivai
tis, neseniai pabėgęs isz Kal
varijos kalėjimo. Kada zeros- 
kiai suėmė Krivaitį, kaipo pa< 
bėgėlį isz kalėjimo, nieko ne
žinodami apie jo prisidėjimą 
prie pjovimo žydų, jis paini- 
šlijo, kad jį už žydus suėmė ir 
prasitarė:,, Kam manę vieną 
turite imti, paimkit ir anūs ir 
jie lygiai žydus pjovė.“ Su
imti kiti žmogžudžiai gynėsi, 
kad jie nieko nežiną, bet neisz- 
sisuks. Mažas, szeszių metų, 
žydukas, sūnūs vieno isz pa
pjautų žydų, visus tris pažino, 
nors tyrinėtojas (sledavatelis) 
po kelissyk davė jam jūs rin 
kti isz didelio pulko, sumai* 
szydamas su paszaliniais, ty
czia paszauktais žmonėmis, 
žydukas nė sykį neapsiriko. 
Da jis nurodė, kad vienas isz 
jų turėjo nedidelę barzdukę, 
kurią nors buvo jau nusisku- 
tęė, žyduko neapmonijo. Ty
rinėjimas darodė, kad tikrai 
tas žmogus pirmiaus turėjo to
kią barzdukę, kaip žydukas 
pasakojo. Iszliko tas žydu
kas neužmusztu dėlto, kad spė
jo pasislėpt nū žmogžudžių po 
lova. Krivaitis prisipažino, 
kad jie iszpjovė Pilviszkių 
szinkorius ir Kazlų ir jei butų 
nesuimti, butų da papjovę Sa
snavos turtingą szinkorių, ka
taliką, ir susirinkę tokiu budu 
pinįgų, butų iszdumę į Ame
riką. Patsai savę teisino tūm, 
kad jis nenorėjęs niekam atim
ti gyvastį ir atkalbinėjęs drau
gus, kad neužmuszinėtų, tik 

pinigus atimtų. Jis nė neinu* 
szęs, tik žibinęs, kada jo sėb
rai atiminėjo gyvastį žydams. 
Žydukas patvirtino, kad Kri
vaitis netik nemuszė, bet ir 
draugus atkalbinėjo, kad liau
tųsi. Nepaisant ant to, visus 
tris nuvarė pas kalvį ir apkau
stė į retėžius (lenciūgus), • Pi
nįgų pas žmogžudžius rado tik 
90 rublių. Daigtus iszplėsz- 
tus žmogžudžiai sakėsi sudėję 
pas vieną turtingą ukinįką. 
Pravardės to u kinį ko neminė
siu, pakoliai nepasirodys, artai 
teisybė. Žmogžudžiai galėjo 
melūti.

A. a. kn. Simanas Varkaila, 
buvęs Szunskų prabaszczius, 
nė po smert negali spakai* 
nini žemėj ilsėtis. Jq kūną 
net kapūse baniutija. Dar bū
damas gyvas, pasistatė Szuns* 
kūse ant szventoriaus pamin
klą Motinos Dievo ir apaezioj 
skiepą, kur jo kūnas turėjo 
but palaidotas. Valdžia ne- 
daleido jam numirus ten jį pa- 
ladot ir prisakė, kad,, pjemū 
ten turi gulėt, kur jo avelės“, 
t. y. ant abelnų kapinių. Ne
kuriu nenustojo vilties,; kad 
toliaus bus daleista perkelt jo 
kūną ant szventoriaus, ir dėlto 
nore nulydėjo kūną į kapines! 
bet į žemę nekasė, tik dailiai 
dūbę lentomis užtaisė; bet jų 
viltis niszsipildė: neseniai ga
vo žinią isz Varszavos, kad ant 
szventoriaus laidot jokiu budu 
negalima. Pavymui po tam, 
dar tik kelios dienos atgalios, 
patėmijo, kad kapas kun. Si- 
mano iszdraskytas, lentos isz- 
imtos. Szaltyszius davė žinią 
vaitui, zemskiai ėmė po para
piją jieszkot ir rado pas vieną 
daržinįką lentas nū kunįgo 
kapo. Žmogelis prisipažino, 
kad tikrai tos lentos nū kapo 
ir iszdavė da tris kitus, su ku
riais drauge draskė kapą. Vi
sus keturis suaresztavojo. Už- • 
klausti, kodėl jie kapą draskė, 
visi vienodai pasakė, kad jūs 
papirko vienas kunįgas, kun. 
Simano giminietis, kad jie tą

I
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padarytų. Kas toliaus bus, 
pamatysim, o dabar tiek gerai, 
kad draskyto j ai kapo suimti, 
nės kitaip Szunskų parapija 
butų nusiszaukus. Jau ir taip 
ji daug nukentėjo nekaltai, 
aczių kunjgui S. Varkaliai. 
Nevienam Szunskų parapijo- 
nui iki szioliai akis knaibė, sa
kydami suvis nekaltiems: „A, 
tai jus tie, ką su kunįgais no* 
rite vajavotie?“ Bent dabar 
pasirodjs, kas buvo kaltas.

Pavasaris sziltas, tankiai 
sziluma gana augsztai pakyla, 
taip 16 Gegužio buvo 24 laip
sniai Reaipiuro, o 17 G. 22 lai
psniai. Tankiausiai esti po 
20. Tik lietaus vis stokūja 
ir stokflja. Teisybė, palinojo 
visur, bet nevienodai, o visur 
da skundžiasi, kad reiktų lie
taus. Dzūkijoj ir Zanavykū- 
se tiek, vietomis prilijo, kad 
bulves isz vagų iszplovė; Kap* 
sūse tokių didelių lietų beveik 
niekur nebuvo. Kaip kur tik 
tiek palynojo, kaip kunįgas 
bažnyczioj krapyla paszlaksto. 
Javai nelabai tarpsta — per- 
sausa. Niekas nerugotų, jei
gu ir kelias dienas pagrecžiui 
palynotų, o didžiuma turėtų 
isz to neiszpasakytą džiaugs
mą. Vaisiai sodūse dailiai 

'mezga, galima tikėtis, kad szį- 
met bus sodūse dailių gruszių, 
obūlių, o labjausiai vysznių.

i J, Vėžys.

— Ryga, Gegužio.
13 (1) dienoje Gegužio mė

nesio, (8 adynoje - vakare ant 
Karlevycziaus salės) „Rygos 
Lietuvių Paszelpos Draugys
tė“, turėjo savo balių. Ne
žiūrint ant to, kad diena buvo 
labai graži, szilta, ir rami ir 
beveik visi žmonės isz miesto 
buvo iszvaikszczioję į arty- 
miausius nū miesto miszkus - 

"krumus ir sodnus, pasikvėpū- 
ti szviežiu oru, ant baliaus 
publikos prisirinko gana ap* 
szcziai, ^apie 260 žmogystų). 
Viskas ant to pirmutinio lie- 
tuviszko baliaus nusidavė gra* 

žiai, tyliai, be jokių „skanda
lų“: isz sąnarių mažai kas bu
vo atėję, bet daugiausiai sve 
ežių, kurie ėjo isz žingeidin* 
gumo, norėdami pamatyti, 
kaip lietuviai linksminsis. Į- 
ėmimas buvo vidutinis, nės 
viską užmokėjus, kaip tai: už 
salę, muzikantams ir kitus isz- 
davimus, gryno pelno atliko 
75 rubliai; isz ko mes labai 
džiaugiamės, nės musų drau
gystės finansai dabar dar la
bai silpni yra. Sąnarių skait
lius kožną dieną augte auga, 
nės dabartės yra apie 170. 
Turime viltį, kad ir daugiaus 
bus, kad tiktai tarp musų bu
tų sutikimas, meilė ir vienybė.

Ponai lenkai nesigėdi mums 
visokius nepatikimus daryti, 
prikalbėdami visus ir kožną, 
kad isz musų draugystės nie
ko nebus, kad tai tiktai mo- 
nai — apgavimai, ir kad ka 
sierius, suėmęs pinįgus nū 
kvailų lietuvių, iszbėgsęs į 
Ameriką ir t. t. Atsiranda 
ir tokių, kurie žada savo pa- 
gelbą vedime knįgų rokundų 
ir kitų draugystės dalykų; ži
noma, nekitaip, kaip lenkisz- 
kai; lenkai įkalba, kad lietu- 
viszka raszyba ir kalba netin
kanti draugystės dalykūse, 
ypacz vedime knįgų, ir rokun
dų. Tokios ir tam lygios pai
nės yra mums taisomos, bet 
mes esame gyvenime jau daug 
kartaus isztyrę ir tokiems pri
kalbinėjimams nesidūsime sa
vęs apgauti. Mat lenkai jau 
papratę ponais būti, tai jiems 
rodos, kad mes be jų protekto
rato nieko neįveiksime pada
ryti.............

„Kiszkis isz Kopūstų“.

— Zemaitkiemi'^se, Auk- 
mergės paviete dar, pernai su
degė medinė bažnyczia jau 
tretį kartą, o dabar valdžia 
neleidžia anos atstatyti ir per 
tai dievmaldystė szopoje yra 
atprovinėjama. Ten petoli 
Karoliszkyje yra cerkvė, ku
rios popas nori, kad Žemait
kiemių parapijos suvisum ne

būtų, bet ją prie Polnįkų baž- 
nyczios priskirtų, nės mislyįa 
ant Žemaitkiemių sudegusios 
bažnyczios ptiaciaus cerkvę 
statyti.

Jurgėnūse, Pompėnų par., 
Panevėžio paviete, yra ap- 
tiekorius Stonkunas, kuris per 
tris metus nežinojo, kas jį sis- 
tematiszkai apvaginėja, pas
kui datyrė, kad tai buvo gmi- 
no sargas Svirplis, kuris 12 
raktų turėdamas, prie jo jut- 
rinų raktus pririnko ir szį tą 
vaginėjo, su žydais prekiau
damas, pakol jį per tas dienas 
nenutvėrė. Ans vogė drobę, 
sidabrą, szilkus, skuras, javus 
t. t. Ten pat susiedijoje pas 
Bražinską pavogė 40 purų ja
vų, kelis ritinius drobės, mė
sos ir t. t., kuriūs pas vagį at
rado.

Talkonių sodžiuje, netoli nū 
Pompėnų, Panevėžio pav., at
rastas yra labai svarbus arche- 
oliogiszkas dalykas, iszkastas 
isz žemės, regis, kryžeivių, la
bai gražiai užlaikytas pance- 
ris, kurį Lipnickas atrado. 
Gerai butų, kad ans į musų 
rankas patektų.

— Su valnais žmonėmis ( !!) 
reikalai dabar iki galo Lietu
voje daeina. Iki szioliai pri
sūdyta tapo žemė 6,685 dva- 
rūse, o iszmierūta 22,300 dva- 
rūse. Valdžia vėl rūpinasi 
apie iszdalinimą karaliszkos 
žemės dėl burliokų; apart to 
vidurinių reikalų ministerija 
susižinojus su Vilniaus gene- 
ral-gubernatoriumi, paskyrė 
ant jo rankų 40,000 rublių 
dėl burliokų paszalpos, jeigu 
pas jūs gaisras, gyvūlių isz- 
dvėsimas atsitiktų ir t. t. A- 
belnai, kaip „Ruskaja Žizd“ 
raszo: „daromas yra viskas, 
kas tiktai galima, dėl patvir
tinimo ten (Lietuvoje) masko- 
liszko gaivalo.

— Gydanti tarnystė suside
da szįmet Kauno rėdyboje isz 

208 daktarų, kurių tarpe yra 
2 moterys, 349 feldezėriai ir 
71 akuszerka (bobutė). \Ap- 
tiekų yra 108, karai iszkų Ii- 
gonbuezių yra 7 su 238 lovo
mis, ukiszkų 10, gydyklos 28 
po 2 lovas, žydiszkų 5 ir pri- 
vatiszkų 2, isz viso 52 ligon- 
bueziai, kur gydosi 7,035 žmo
gystės; ateinanezių ligonių bu
vo 94,985. Privatiszki gydy
tojai turėjo 81,611 ligonius. 
Ant limpanczių ligų sirgo 
15,158 žmogystės, isz kurių 
mirė 2,183, arba 14,4 procen
tų. Kūdaugiau mirė isz 
rauplių, nės 27, 2 procentai. 
Rauplės buvo įskiepytos 
28,898 vaikams. Du atsitiki
mu su stabu (trąd) buvo Tel- 
szių paviete. Mirė - abelnai 
40,291 žmogystė, tai yra ant 
591 daugiau, kaip 1891 mete. 
Sujungtas tapo 10,371 mote
rystė, arba ant 845 mažiau, 
kaip 1891 mete. Vaikų gimė 
53,348 (menkiau per 3,671). 
Paprastas priaugimas per tai 
isznesza 13,057, arba 0,82 pro
centų.

— 1 Sausio 1893 m. liaudės 
Kauno rėdyboje buvo 1,626,- 
262 žmogystės abiejų lyczių: 
pagal tikėjimą: katalikų 1,- 
182,554, kalvynų 11,335, pra- 
voslavnų 40,250, jednoviercų 
787, staroviercų 26,214, karai
mų 234, liuteronų 47,336. 
anabaptistų 378, mahometorii| 
1,563, žydų 315,623. Žydisz- 
kos liaudės pasididini mas re
gis maži naši. Žydai dabar
turi 19,40 procentų isz visos 
liaudės, o pirm 10 metų turėjo 
19,41 procentūs. ,

Kauno rėdybos liaudė didi* 
naši, bet daug greieziau didi
nasi girtybė. Nū karsztų gė
rynių akeziža 1892 m. iszneszė 
1,889,140 rublių, tai yra ant 
66,190 rublių daugiau, negu 
1891 mete, szinkių skaitlius 
nū to laiko pasididinę, ant 11 
ir dabar yra 5,531, arba viens 
szinkius ant 294 gyventojų.

Praėjusiame mete Kauno 
pacztos apturėjo 260 laikrasz*
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eiių 10,151 egzemplioriūse, 
its kurių apie 1,600 buvo urė- 
diszkų. Lenkiszkų laikrasz- 
ašių apturėta 38 skaitliuje 
2,275 egzempliorių, arba ant 
227 egzempliorių daugiau 
kaip praeitose metūse. ;Kū- 
daugiau skaitytojų turi: „Ga- 
zeta švviųteczna“, „įtraj“ ir 
„Przeglųd Katolicki“, kūma- 
tiau mėnesiniai varszaviszki 
laikraszcziai. Maskoliszki 
laikraszcziai turi 66,9 procen
tus isz visų, lenkiszki 22,7 
procentus, vokiszki 4,8 proc. 
iydiszki — 3,2 proc., latviszki 
2,4 procentus. Isz užrubežio 
aptur 139 egzempliorius viso
kių laikraszczių. (Kraj).

— „Pamiatnaja Knižka Vi 
lenskoi gubernji“ 1894 m. 
padūda szitbkių statystikų Vil
niaus rėdybos: katalikiszkų 
kunjgų svietiszkų yra*^22, zo- 
konįkų 25 (5 vyrai, 20 mote
rių), liuteroniszkų 2, kalvi- 
niszkų 2, žydiszkų 7, karai- 
misskų 3, mahometoniszkų 7, 
pravoslavnų popų 195, zoko- 
nįkų 119. Vilniaus rėdyboje 
yra liaudės 1,373,722 žmogys
tės (677,243 vyr^i, 696,529 
moterys). Isz tų katalikų 
371,625 vyrų ir 387,466 mote
rių, liuteronų 1,435 vyrai ir 
1,476 moterys, žydų 102,299 
vyrai ir 102,847 moterys, ka 
raimų 286 vyrai ir 286 mote
rys, mahometonų 1,485 vyrai 
ir 1,52g moterys, pravoslavnų 
187,296 vyrai ir 190,492 mo 
terys, raskolnįkų 12,719 vyrų 
ir 12,352 moterys.

„Pamiatnaja knižka Vilens- 
koi gubernji“ 1894 m. raszo, 
kad visų iszkalų, apart cerkvi
nių, yra Vilniaus rėdyboje 
388(pacziame Vilniuje 126, ki- 
t&semiestūse 42, kaimūse 220), 
isz besimokanczių skaitliaus 
23,146 (prilyginant su praėju
siais metais daugiau ant 737), 
pagal tikėjimų: 8,053 katali
kai, 8,521 pravoslavui, 6,027' 
lydai, 298 protestonai, 140 
starovierai, 61 mahometonas, 
36 karaimai, Į0 kalvinų. Pa

gal stonų: 11,675 ukinįkai, 
7,854 miesczionys, 2,833 bajo
rių ir urėdinįkų vaikai, 601 
popų vaikai, 92 kareivių vai
kai ir 91 svetimtaucziai. 
Apart to buvo 42 cerkvinės 
iszkalos ir 310 elementarinių, 
į kurias vaikszczioja 5,110 
vaikiukų ir 645 mergaitės. 
Valsczių iszkalose po-Vilniaus 
direkcijos valdžia mokinosi 
18,813 vaikų abiejų lyczių.

Nekalbant apie tūs bankus, 
kurie Kauno rėdyboje yra 
tiktai ant popieros užraszyti, 
kaipo tai Zarasų bankas, kur 
verczia ant metų 161 rublių, 
turime Kauno rėdyboje 33 su 
metiniu vertimu 9,346,434 
rublių ir tikru pelnu 108,159 
rub. Paczėdyjimai isz to pa
daryti isznesza, regis, ant 3 
milijonų rublių. 1884 mete 
buvo sųnarių 15,234, o szių- 
dien 18,000. (Kraj).

— Rasiainiuse buvo kitų 
kart auksorius Fiszelis žydas, 
kuris, kaip žmonės kalba, pa
vogtas szventvagiszkai isz baž- 
nyežios monstrancijas, kieli- 
kus, ampulkas ir kitus daigtus 
priimdavo ir isz ta turtingu 
palikęs, ponams ant didelių 
procentų pinįgus skolinęs. 
Jam mirus jo pati toliau pra
dėjo tų amatų varyti, pakol 
jos pirm kelių metų, sueziupęs 
apskriezio sūdąs su prislėgtai
siais į Siberijų už szventvagisz- 
kus daigtus neiszvarė. Kelis 
metus ten pabuvus už pinįgus 
ar kitu kokiu budu Fiszelienė 
isz Siberijos isztrukusi, Ra- 
siainiūse atsirado, kur trumpų 
laiką, pabuvusi, idant policija 
nesueziūptų, į užrubežį iszsi- 
bastė.

— Girdėtis, kad po daugel 
vietų, kaipo tai Kelmėje, Ra- 
siainių paviete, ir kitur žydai 
su lietuviais ^prekybos dalyke 
konkurencijų vesdami, tapo 
tų paskutinių pergalėti, o tai 
vis daugiausiai per valdžių, 
kuri daugiau tame dalyke ap

sunkina žydus, negu mumis. 
Žydams neturint savo namų 
nevalia yra karezemų laikyti, 
todėl tie ima bilietus nū val
džios ant krikszczionių vardo, 
o tie tankiai anūs prigauna. 
Jau dabar smulkia prekyba 
po kaimus, supirkinėjimu 
kiauszinių, plunksnų, pauksz 
ežių, kiaulių, užsiima lietuviai. 
Tūs dalykus kūtankiausiai 
veža į Prusus, o isz ten vėl at
veža tavorus.

stojo priesz 
maskoliais,

kur

— Daugel galima žinoti 
apie musų kolionijas Ameri
koje, bet apie musų kolionijas 
Maskolijoje maž nieko nesi
girdi. Yra tai iszsiųsti musų 
broliai už maisztų 1863 metų. 
Žemaicziūse, kur buvo dides
nis nū ponų prispaudimas lie
tuviai per lenkrhetį 
anūs draugi su 
bet rytinėje Lietuvoje,' 
per lenkmetį pe nai savo žmo
nes ankszcziau (?R.) nū bau
džiavos, negu randas, paleido, 
stojo su lenkais ponais priesz 
maskolius, o už tai nū masko
lių nukentėjo, ypacz lietuviai 
Panevėžio pavieto.

— Neseniai nū vieno žydo 
isz Bauskės, Kursze, kuris yra 
agentu ant Singerio siuvamų 
maszinų, dagirdau, kad ans, 
Samaros gubernijoje būdamas, 
užėjo ant grynai lietuviszkų 
kaimų, kaipo tai: Czernaja 
Podina, kuri turi 600 dvarų 
ir Palakieji. Tos vietos atsi 
randa Novoženskę paviete. 
Lietuviai iszsiųsti buvo isz 
Kirvesių ir Szvoksznių, Pane
vėžio pavieto, kurie apart lie
tu viszkos kitos kalbos nemo
ka, vaikszczioja lietuviszkų 
budu sermėgose ir kitūse tau- 
tiniūse drabužiūse, kurie tė
vynėje jau isz mados iszėjo, 
visos triobos yra statomos pa
gal lietuviszkų būdų. Jų yra 
keli tukstaneziai. Turi jie 
savo parapijas ir kunįgus, net 
lietuviszkų iszkalų, ir knįgas. 
Jiems ežia* atėjus iszdalinta 
tapo po 100 desentinų žemės 
taip, ka4 ir vaikui1 is^sį^alin^ 

turi jos apseziai ir užtektinai. 
Czielas gminas yra lietuvisz- 
kas. Norint ten geriau susi
žinoti, reikia raszyti arba pas 
tos parapijos klebonų arba į 
gminų (abszczestvo): Novo- 
ženskyi ujezd, Samarskoi gu
bernji, Selo Czernaja Padina. 
Naštojateliu Rimuko KatoL 
liczeskaho Kostela ksendzu 
Turczinskomu, Russia. Gir
dėjau, kad lietuviai ano kra- 
szto labai gražiai ir turtingai 
gyvena.

— Dalis Lietuvos, kuri tę
siasi iki Dauguvai upei, buvo 
nū senovės kryžeivių užkariau
ta ir Sele vadinosi. Dar Lietu
vos kunįgaikszczio Mindaugo 
laike buvo apie tai paminėta. 
Sėlių krasztas, kuris per ilgų 
laikų į latvius, gudus ir len
kus iszvirto, bet yra dar ežia 
krasztai grynai lietuviszki, 
kaipotai Szventmuižes (lat- 
visz. Svetmuiža) filija Je- 
luksztos parapijoje ir pavie
te*), kur mažne visi yra lie
tuviai ir lietuviszki pamokslai 
turi būti sakomi.

Tame pat kraszte apie Je- 
luksztų yra jau su visu kitaip, 
nės ežia visokios kalbos mai- 
szosi. Jeluksztoje sako jau 
lenkiszkus pamokslus, o ret- 
kareziais lietuviszkus ir lat- 
viszkus.

Prieinancziame į tų krasztų 
A Ukmergės paviete yra labai 
daug tokių kampų, kur žmo
nės, apart lietuviszkos, kitos 
kalbos nemoka, bet yra vėl 
parapijų, kuriose žmonės vi
sai lietuviszkai kalbėti užmir- 
szo, o kalba lenkiszkai. Prie 
tokių parapijų prigul Siesikai 
ir Poboisk (Kovine). Czia vi
sos maldos atproyinėjamos 
lenkiszkai, taipojau lenkiszki 
pamokslai. Toje apylinkėje 
žmonės laiko savę už ponisz- 
kus ir ant tikrų lietuvių isz 
augszto žiuri kaip ant prastų 
žmonių, kurie lenkiszkai kal
bėti nemoka. Yra tai datir-

*) Per 12 viorstų nu Jelgavos į 
Dinaburgo pusę,
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tas daigtas, kad nū savo tau
tos atstoję žmonės yra di
džiausiai jos neprieteliais, no
rėdami savo darbus teisinti!

Stipri kada tai Lietuvoje Ra
dvilų giminė nors dabar tur- 
tūse pamažėjo, sąnariai jos vie
nok ir dabar priskaitomi yra 
prie turtingesnių. Sztai yra 
dabar vienas kunįgaiksztis 
Radvilas, turintis Tavienus 
per 17 viorstų nū Aukmergės, 
turi dar prie to dvaro apie 
penkesdeszimtis visokių pal- 
varkų.

Pirm poros metų raszoma 
' buvo, po laikraszczius pasaka 

apie vieną Kuczevskį isz IJe 
tu vos, kuris mirdamas Bosto
ne, Amerikoje, buk pulikęs 40 
milijonų d. Iszsiųstas į Ame
riką nū įpėdinių advokatas Ka
minskis „Varszavos Kurjere“ 
garsina, kad nei jokių žinių, 
nei apie bankierį Kuczevskį, 
nei apie jo didelius turtus ne
galėjo surasti.

A

— Isz Minsko rėdybos į 
„Kraj u“ raszo: prekybos
traktatas iki sziol neatneszė 
naudos musų apygardai, nės 
javx| prekės netiktai augsztyn 
nepaszoko, bet prieszingai, vis 
žemyn krinta. Laukinįkai 
sąprotauja, kad tas pasidarė 

. isz priežasties žemos prekės 
parvežimo ant gelžkelio, isz 
kur privežę javų, musų turgus 
su jais užverczia, ir savo javų 
nebegalima pardūti. Iki to 
daėjo, kad vietos, kurios nū 
gelžkėlio stacijos toliau ran
das, labjausiai Slucko paviete, 
už rugių pūdą nenori dūti nei 
30 kapeikų. Nekurie aren- 
doriai toje apygardoje turi po 
kelis desėtkas vagonų visokių 
javų, kurių pardūti negali, o 
per tai, kad arendą reikia už
mokėti, jų padėjimas yra ap
verktinas. Tas pats darosi 
ir su savinįkais, kurie savo 
dvarus užstatė (į banką), o už 
paskolįtus pinįgus bravorus 
iszbudavojoj bet ir ant gėrynių 

pirkimo nėra vėl akvatnįkų. 
Prie to dar reikia pridėti, kad 
su darbinįkais eina labai sun
kiai. Po daugel vietų nega 
lime suvisu bernų gauti, po- 
kitas vėl vietas darbinįkai 
taip didelių algų reikalauja, 
kad gaspadoriai nebėgai jiems 
iszsi mokėti.

— Kaime Perkalių, Vil
niaus pavieto, sodiecziai buvo 
uždėję paslaptinę mokslai nę 
dėl pramokinimo savo vaiku- 
ežių poterių, lietuyiszkai skai
tyti ir raszyti. Kaipo moky
tojas buvo nusamdytas senelis. 
Bet neilgai ta mokslainė gy
vojo, nės aplinkui gyvenantie- 
jie burliokai danesza apie ją 
vyriausybei, kuri atlėkus su 
keliais burliokais į Perkalius 
atrado tenai vienoje stuboje 
29 vaikus besimokanezius ir 
mokytoją senelį. Maskoliai 
senelį ir vaikuczius, tarp ku
rių daugiausiai buvo nū 10-12 
metų, basus, lengvai apsirė
džiusius ir verkianezius nuva
rė 5 Vidiniszkių miestelį, 10 
viorstų atstu, n ii Perkalių. 
Vidiniszkiūse mokytoją paso
dino policiją į kalinį, o vaiku
czius ir jų tėvus, kurie nusekė 
paskui savo vaikus, paleido. 
Kadangi tada buvo pradžia 
pavasario, ezalta, szlapi, dau
gumas vaikelių perszalo ir tu
rėjo sergti.

— ,,Vienybėje Liet.“ 1894 
m. N 12 randamas szitoksai 
praneszimas: „Jsz Rasiainių 
ir Panevėžio pavieto ant savo 
szventės latviai isz Jalgavos 
ant Rugpjuczio mėnesio lietu
vius giedorius kalbin, bet dar 
nieks neatsiliepė“, arba tie
siau sakant, kvieczia latviai 
lietuvius giedorius ant tau- 
tiszkos szventės giedorių. Jei 
latviai kvieczia lietuvių gie
dorius ant savo tautiszkos 
szventės, tai latviai gali mis- 
lyti, kad ir lietuviai turi to 
kius lietuviszkus korus tau- 
tiszkus, kaipo latviai. Bet 
jei rąszytojas minėto praneszb 

mo nežino to, kad nei Rasiai- 
niūse, nei Panevėžyje, nei ki
tam kokiam mieste arba mies
telyje nėra jokio lietuviszko 
koro, koki yra randami latvi - 
joje latviszki, tai truputį liū
dnai iszrodo. Rods prie ne
kuriu bažnyczių yra bažny- 
tiszki korai giedorių, bet tie 
korai gieda lenkiszkai arba 
lotyniszkai prie vargonų baž- 
nyczioje bažnytiszkas giesmes, 
bet ne tautiszkas. O ražan- 
ežiai giedami parapijonais lie- 
tuviszkai. Latvijoje organistai 
prie bažnyczių taipogi sutaiso 
korus bažnytinius, o bažny- 
ežiose,‘ypaeziai pas liuteronus, 
gieda latviszkai. Latvių or
ganistai taipogi yra ir mokį- 
tojai szkalose, o szkalose mo
kina vaikus netik skaityti, bet 
ir giedoti isz žymių arba notų, 
ežia mokina giedoti netik baž
nytiszkas giesmes, bet ir tau
tiszkas dainas. Tie-gi mo
kintojai arba organistai sutai
so korus ir bendrystes giedo
rių, kurios rūpinasi apie isz- 
tyrimą ir iszmokimą tautiszkų 
gaidų, taipogi rūpinasi ir apįe 
medegiszką ir doriszką sta- 
voklį korų. 1888 m. 17-21 
Birželio latviai atliko treczią 
giedorių latvių tautiszką 
szventę, ant kurios susirinko 
114 korų su 2700 giedorių. 
Kas girdėjo apie tokę lietu- 
viszką tautiszką szventę Lie
tuvoje?! Lietuvoje bažny- 
czios organista, ypaeziai kai
ru iszkose parapijose, yra tai
pogi ir furmanu kunįgo. Pa- 
praszyti Lietuvos organ is- 
to padainūti, jis padai- 
nūs lenkiszkai, maskolisz- 
kai, vokiszkai, žydiszkai ir 
kitaip, bet jokiu budu ne 
lietuviszkai. Lietuviszkos, 
girdi, prastos dainos, tik mu
žikams dainūti. Amerikoje 
arba Petropilyje galima szne- 
kėti apie sutaisymą lietuvisz
ko koro, bet jokiu budu ne 
Lietuvoje; nės ežia lietuvisz
kos dainos ir kalba yra iszjū- 
kiamos. Rygoje, tame latvių 
giedorių ir daininįku vidurky

je, lietuviszka bendrystė gie
dorių „Auszra“ negalėjo užsi
turėti, į lenkus iszvirto: tai 
kaip-gi gali atsirasti lietuvisz- 
kas tautiškas koras Rasi ai niū
se, Kaune arba kitam Lietu
vos kampe?! Lietuvoje nėra 
publikos, kuri žinotų, kad lie
tuviszkos dainos turi savotisz- 
kus motirus. Lietuviszkūse 
miestūse galima girdėti netik 
dainūjant arba geriaus tariant 
giedant, bet ir koncertus gali
ma girdėti lenkiszkus, masko- 
liszkus, vokiszkus, žydiszkus ir 
kitokius, bet nelietuviszkus: 
nės Lietuvos bajorai, kunįgai 
ir miesezionys niekina ir isz* 
jūkia lietuviszkas dainas, lie- 
tuviszką kalbą ir tą nedidelį 
būrelį tautos mylėtojų apszai- 
po, tardami: ,,to litvomani, to 
ludze z bzykem“. Jei lietu- 
viszka tauta apszcziai t-uri lie
tuviszkų dainų, tai esam kalti 
Lietuvos szienpjoviams ir 
szien grėbėjoms ir rūtų darželių 
taisytojoms. Szita kaimiszks 
jaunūmenė dar ir dabar kur 
nekur atgaivina Lietuvos lau
kus ir miszkus savo skambi il
gais balsais. Ji savo ilga eik 
iszgiliausios senybės atnesz^ 
mums savo burnoje gausingi 
skaitlių tautiszkujų dainų, u: 
ką jai turim szirdingą aczii 
pripažinti. Praneszėjęs an< 
straipsnelio taip raszo: ,//<? 
būti, kad lietuviai dažinop 
apie apeigą, 1895 m., kuri< 
latviai ketina i taisyti besi 
džiaugdami isz priskyrime 
prie Maskolijos, o atskyrime 
nu Lietuvos ir, niekados tu 
prie jokių latvių apeigų tu 
prigulės“. Czia matot, raszt' 
jas ano straipsnelio nor ap 
skunsti latvius kaipo parsids 
vėjus, kurie nū Lietuvos arb 
geriau sakant nū Lenkijos ai 
siskyrė ir prie Maskolijos pr 
sivienyjo praeitam amžiuje; i 
tais žodžiais it nor perspė 
lietuvius neprisidėti prie lai 
vių. Szitas iszrodo, kad n 
szėjas ano straipsnelio lig r 
Lietuvoje, o kur nors ai 
Malobariszkių salų gyven
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nės jis nežino apie stavoklį 
lietu viszkos tautos musų lai
ko, kaipo ir praeito amžiaus. 
Latviai arba geriaus sakant 
Kurszas privienytas prie Mas- 
kolijos 1795 m. geresniam 
stavoklyje buvo tūlaik ir da
bar, negu Lietuva. Latvijo
je vergystė jau 1816 m. tapo 
panaikinta. Lietuva 1795 
metūse tiktai oficijaliszkas 
terminas, o isztikro buvo len
kiszka provincija, ir visa inte
ligencija buvo lenkiszka: o 
lietuvius arba tūs žmones, ku
rie lietuviszkai kalbėjo, galima 
buvo ant szuns iszmanyti ir ta 
vergyba iki 1861 m. pateko, 
kol maskoliszkoji valdžia ne 
panaikino. Prisivienyjimas 
Kuržemės prie Maskolijos, tai 
nebuvo latvių pramonis, bet 
Kurliandijos ponų vokieczių, 
kurie matydami lenkų isztvir- 
kiraų ir, nenorėdami pragai- 
szinti savo įrėdnės lenkų laun- 
darbūse, prisiskyrė prie Mas
kolijos. Ir Lietuva gal butų 
nedatyrusi sziųdieniszkojo ap^ 
gailėtino stavoklio, jeigu tū 
laik butų prisivienyjus prie 
Maskolijos ir pasirūpinus apie 
savo institucijas. Latviai jau 
1825 metūse turėjo du latvisz- 
ku laikraszcziu, o dabar 1894 
m. turi devynis: du kasdieni
niu, penkis nedėlinius ir du 
mėnesiniu su pidetkomis, 
apart visokių knįgelių. O 
lietuviams nei abėcėlės, nei 
maldų knįgos netik nevalia 
maskoliszkoje Lietuvoje isz- 
drukavoti, bet nevalia ir isz- 
svetur gautų turėti: nės poli- 
cijantai jieszkodami lietu- 
viszkujų knįgų negėdžiasi 
moterims po padurku žvalgyti, 
bene ten jos Dievo žodį kavo- 
tų. Tatai matoms koksai lat
vių ir koksai lietuvių stavok- 
lis (padėjimas), o raszėjui 
ano straipsnelio tas nežino
mas: nės jis sako y.Gal būti y 
kad lietuviai dabino ją apie 
apeigą 1895 m., kurią latviai 
ketina įtaisyti besidžiaugdami 
isz priskyrimo prie Ąfaskoli- 
jo^y o atsiskyrymo nu Lietuvos 

ir niekados nei prie jokių lat
vių apeigų nepr'igulės“. Ma
tyti, raszėjas norėjo minėtais 
žodžiais bezdaluš paleisti tarp 
musų tautieczių, idant nu
kreipti nosis latvių nfi lietu
vių, o lietuvių nū latvių, o 
toksai pasielgimas matomai o 
neszvankus.

Zambynis.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 
Washingtonas 1 Birželio.

Peržiūrėta Suvienytų Valstijų 
kasa ir atrasta joje $148,067,- 
816 aukso, $512,194,954 si
dabro, $106,081, 172 popieros 
ir $16,939,320 bandose. Per 
Gegužio mėnesį įplaukė į ran
do kasų $23,066,994 o iszdūta 
daugiau ant $6,712,146, ne
kaip įimta. Per paskutinius 
vienūlikų “pi ė nėšių įplaukė į 
kasų $270,474,110, o iszdūta 
isz jos $341,036,337, deficitas 
ant $70,561,927. Muito per 
Gegužio mėnesį 1894 m. su
rinkta $9,798,067, tūm tarpu 
per Gegužį 1893 m. buvo su
rinkta $15,424,863.;

Isz to matyti, kad,ir rando 
kasa gerokai sumažėjo per tų 
bedarbės laikų.

— 10 Birželio tapo paleis
tas isz cypės su dviem drau
gais generolas Coxey. Coxey‘- 
jo armija, per tų laikų, kada 
jis sėdėjo kalinyje, buvo be
veik visai pakrikus, bet da
bar, iszėjus ant valios jos va
dovams, gal vėl pradės didyn 
eiti.

— Denvery Colo.y8'Biržel/io. 
Prigėjė upėje Platte Rivere 
penkiolika Coxey‘jo armijos 
kareivių.

— Union City y P a. y 10 
Birželio. 400 straikierių su
gavę keturis darbinįkus, ėmė 
visaip jūs žudyti. Policija 
norėjo jūs atimti nū straikie
rių, szie nedavė. Isz ko pa
kilo kova tarp straikierių, ku
rie buvo apsiginklavę su re
volveriais, vėzdais, ir policijos.

Musza tęsėsi pusę kdynos. 
Trys straikieriai tapo užmusz- 
ti ir daug sužeistų. . O taipgi 
keletas isz policmonų gavo 
gerai į kaktų.

— Passaic N. Y. 29 Gegu
žio prasidėjo- slovakų Jedno- 
to3\(Susivienyjimo) seimas ir 
pasibaigė 2 rų d. Birželio. 
Ant seimo buvo 57 delegatai, 
tarp kurių penki kunįgai. Ant 
seimo buvo atvykę ir lehkisz- 
ki Unijos \ delegatai^ kurie 
kvietė slovakus prisidėti prie 
jųjų. * Lenkai raszo, kad slo
vakai pasirodė labai prielan
kus jiems ir yra jųlna viltis, 
kai} jie.su jais, susivienys.

— Pereitų nedėlių \raszo 
a n gi i sz k as 1 a i k rasz lis ,, P i rb 1 i c 
Leger“: Jeigu yra Amerikoje 
katuli k iszka isztiesų kariauA 
jauti bažnyczia, tai nekoki ki
ta, kaip lenkiszka, nės tai pa 
tvirtina jų garsios karės Free- 
landė, Readinge, Clevelande, 
Mill Creeke, Baltimore ir t. t.

Gražų vardų lenkai turi, nėr 
ko sakyti.

— Paryžius. Peręitų ne
dėlių susirinkę bankieriai, inži
nieriai ir prekėjai tarėsi pada
ryti tiltų bei tunelį tarp Frau- 
cuzijos ir Anglijos. Tokiu 
bud u galima būti pėkstiems ir 
su vežimais "keliauti isz Angli
jos į Prancuzijų ir atpentai.

— 1 loma y 4 Birželio. Po
piežius priėmė sziųdien S. 
Kazlauskų, Mogilevo arei vys
kupų - mitropolitų ir turėjo su 
jūmi ilgų sznektų. Jo mylista 
arcivyskupas — mitropolita S. 
Kazlauskas yra lietuvis, moka 
truputį lietuviszkai sznekėti ir 
lietuvius, kaipo savūsius, myli 
labjau, negu lenkus. Jam 
gerai žinomas yra Lietuvos 
padėjimas ir visos maskolių 
piktadėjystės, dasileistos ant 
lietuvių; todėl nereikia abejo
ti, kad jis szv. tėvui popiežiui 
iszpasakojo ir apie lietuvius 
nemažai.

Dyvinas dalykas, kad ma
skoliai pavelyjo jo mylistai 
Kazlauskui važiūti į Romų, 
nės iki sziam laikui jie buvo 
užgynę visiems vyskupams ne- 
tikt važiūti į Romų, bet ir su 
jaja susiraszyti. Tas pats ar
civyskupas, kada važinėjo 
priesz porų metų užrubežyje 
dėl gydymosi akių, tai masko- 
liszkas randas tikt po ta isz- 
lyga jį buvo į ten iszleidęs, 
kad jis neatsilankys į Romų 
pas popiežių. Isz to matyti, 
kad szįmet, makolių politika 
link katalikų gerokai persi
keitė ir isz pavirszio žiūrint, į 
gerajų pusę. Bet nežinia, 
kaip praktikoje pasirodys.

— Maskoliai tveria žydų 
kolioniją. 7 Birželio sudėtas 
komitetas isz urėdinįkų vidu
riniu reikalu ir žemdarbystės. 
B nutarė sutverti 

ikolijoje grynai 
inįkų kolionijų.

ketina nū visų 
į, iszsi barstosi ų 
pietinę Masko- 

žemę ir jų atidū- 
, o žydams ūki- 

nįkams dilti \žemę viename 
daigte ir tokiu bildu padaryti 
žydiszkų kolionijų\

— Keli maskoliszki laikra- 
szcziai, pajudino klausymų 
apie žmonių apszvieti'mą. 
Laikraszcziai iszrodę, kad tas 
reikalas kupraszcziau stovi 
Maskolijoje, pradėjo davinėti 
savo rodąs, kaip tų iszvengti. 
„Ruskaja Žizn“ musza ant to, 
kad Maskolija ant žmonių ap- 
szvietimo kūmažiau iszdūda 
isz visų europiszkų karalys-- 
ežių. Per tai tas laikrasz- 
tis valdžių kalbina, idantmnt 
to daugiau pinįgų iszdavinėtų. 
Jeigu kas norėtų tų reformų 
taip isz vesti, kaip anoji yra va
karinėj1 Europoje,tai karalystei 
labai brangiai atsieitų,nės anoji 
turi liaudės 125,000,000; per 
tai reikėtų ant iszkalų iszdūti 
kas inėtas po 150 milijonų ir 
nū karto ant to reikalo užtin
simo 400 milijonų. Per tat gi

jie.su
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„Nedėlia“ nurodo, kad reikia 
iszkalas uždėti labjausiai gry
nai maskoliszkose apygardose, 
nės Maskolijos svetimtaucziai 
(kaipo tai: lietuviai, latviai, 
lenkai, vokiecziai, stirnai, estai 
ir t. t.) daug augszcziau ap- 
szvietiine stovi, negu patys 
maskoliai.

-____ Ii_____ —-

„Saratovskyi Listok“ prive
da akyva pasaką, kurioje 
plonėta Joviszas buvo polici
jos protokolo priežaszczia. 
Kaip žinome, astronomai tvir
tina, kad nekurtos planėtos 
kaipo tai: Mars, Venera, yra 
prileistinai užgyventos, ir kad 
abelųai negalima tam tvirtai 
užginczyti, kad tai ant žvaigž 
džių nebūtų nei jokių gyvų 
sutvėrimų. Toji idėja isz knį- 
gų i;* laįkraszczių nuėjo ir tar
pe žmonių. Pradėjo atsirasti 
ten koki tai isz Joviszo planė 
tos iszeiriai, kurie pradėjo 
tamsius burliokus prikalbinėti, 
idant jie ant anos planėtos iszsi- 
kraustytų. Kalbėjo, kad esanti 
ten labai vaisinga žemė, misz- 
kai, pievų daugybė, upėse žu
vų begalo, žvėrių ir pakszczių 
po miszkus tokia daugybė, kad 
tenai nors visa maskoliszkoji 
armija pribūtų, negalėtų to 
viso suvalgyti. Gelžkelių ten 
visai nėsa. Kviecziai visur 
augą, o žemės galį imti kiek 
tiktai nori. Apie tą ir pristo- 
vas dažinojęs suvadino uriadi- 
nįkus, sotnįkus, desetnįkus. 
Ant vietos nuvykęs datyrė, kad 
kaimo N., ukinįkai isztikro 
rengiasi eiti ant Joviszo planė 
tos, pradėjo, tada tirinėti ir 
klausinėti kas antis prie topri 
kalbinėjo? Atrado ant galo ir 
maisztinįką kasžin kokį Over- 
ką Szkodą, kazaką isz Kuku- 
nycz kaimo. Pristovas ant jo 
suszuko: kas tu per viens? 
kaip drįsai žmones buntavoti, 
kada ant persikraustimo nėra 
dar nti valdžios nei jokio pa
liepimo? — Kazokas, kaip ga
lėdamas besigindamas, atsako: 
nemoku skaityti, bet žmonės 
kalba, kad\ten žemė gera!-—

Ant galo protokolą suraszė, o 
už suvadžiojimą, kad tai ant 
Joviszo planėtos gali persikel 
ti. Szkoda buvo pagal zoko- 
ną nubaustas. f

— Korespondentas isz Ka 
zaniaus į „Novoje V re m i a“ 
raszo, besiskusdamas, kad ten 
tutorial nekenczia maskolių ir 
maskoliszkai nesimokina, už
laikydami savo azijatiszkue 
tautiszkus budus. Turi jie 
didelę šylą todėl, kad laikosi 
vienybės ir užsiima prekyba 
lyg žydai. Ir jie tenai lyg 
pas mumis žydai neprileidžia- 
mi yra prie miesto rinkimų ir 
t. t. Jau pirmiau pranesziau, 
kad abelnai muzulmaniszkoji 
liaudė Maskolijoje keliasi, o 
yra jų ten apie 10 milijonų. 
Maskoliai bent darbą turės ir 
gal nti mus atsigręžsz!

— Viena 7 Birželio, Pa
kilo baisi audra su dideliu lie
tum ir ledais mieste ir jo apy
linkėse. Per ledų iszdaužy- 
tus langus privarė į daugybę 
namų, o pagaliaus ir paties 
ciesoriaus kanceliariją, tiek 
vadens, kad pasidarė jtise tik
ras patvinis (pa tapas). La
vinantis! kavalerija buvo 
szturmo užklupta ir privesta 
į visatiną sumiszimą. Daug 
blėdies ant turto^padaryta, ke
letas žmogystų užinuszta, į dvi- 
deszimtį sužeista, ypacz kojos 
sulaužytos.

— Brisbane (Austrijoje), 
10 Birželio. Viena moterisz- 
kė uždavė ntidų savo pen
kiems vaikams, o paskui patį 
jtis paėmė. Kol daktaras pas 
nelaimingą szeimyną atvyko, 
numirė moteriszkė ir keturi 
vaikai. Penktas tapo iszgel- 
bėtas nti myrio.

— Bulgarijoje maisztas ap
tyko.

— Pietinėje Brazilijoje re
voliucija dar gyvtija.
- — Cholera po Maskoliją 
vėl ėmė rastis.

— Ateinantį panedėlį (18

Birželio) Plymouth© lietuviai 
turės didei puikų, ant tautos 
naudos, balių.

Kn pilto ir iaWto Ms.
Tikrų atsitikimų apsakymas. 

paras/.ė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
Ant rytojaus prasidėjo isz- 

ėmimas numerių, roktijanczių 
ėjimą į kariumenę, bet tasai 
darbas buvo tikra komedija, 
nės apraszyta vyresniųjų ne
teisybė ir slapstymas jaunti- 
mėnės, nedaleido įvesti teisin
go įstatymų'" iszpildymo. 
Priesz iszėmimą numerių, vai
kinai ženklino savę szventu 
kryžiumi, o norins ir traukė 
numerius, vienok kožnas ti
kėjos papulti į rekrutų skait
lių, nės didesnė dalis paszauk- 
tų pasislėpė, o suimtiejie žmo 
nės turėjo atlikti rekrutiją.

Suimtiejie vaikinai patys 
traukė numerius, o už ttis, ku
rių nebuvo, traukė tėvai, gi- 
minaicziai ir Storastos. Kada 
priėjo neesanczių Baltromie- 
jaus Dackio, Jono Kleivo ir 
Ignacaus Kalviczio, kuritis 
priesz virszinįką užtarinėjo, 
starszina ir žydas Malęzikas, 
tada vibornai pripažino, jogei 
Dackis nti užgimimo kurczias, 
Kleiva mirszt ntimaru,/) Kai- 
vitis yra subludęs, dėl to vir- 
szinįkas užraszė antis visisz 
kai netinkancziais į kariume
nę, o norins Dackis galėjo gir
dėti auganczią pavasaryje žo
lę, Kleiva nežinojo, kas tai 
yra ntimaro liga, o Kalvitis 
darodė savo subludimą tik 
vienu suėdimu subatoje žy- 
diszko kugelio, vienok visi 
trys nti rekrutijos pasiliko.

— Povylas Ragutis, yra? 
suszuko virszinįkas.

— Yra pon, bet kvailas — 
atsiliepė sthrszina.

— Eik szen Raguti.
Ant tų žodžių pakilo sumi- 

szimas ir jtikas, nės Ragutis 
įsirėmęs į szonus, kazoką szok- 

damas prisiartino prie star- 
szinos.

— Raguti trauk numerį — 
pasakė starszina.

— Ot ne noriu — isztarė 
Ragutis — bijau velnią už 
tidegos isztraukti.

— Ar nori tarnauti cieso
riui? — užklausė virszinįkas.

— Norėcziau, ponnti, kad 
tik man pripiltų kepurę pinį
gų, ir pavelytų vesti paczią je- 
nerolaitę. — Kalbėjo Ragutis.

— Ar jisai tikrai yra sub
ludęs? paklausė virszinįkas..

— Tikrai yra su visu sublu
dęs — atsiliepė keletas vibar-

Po to ponas virszinįkas pa- 
sakės Ragucziui „stupai do- 
moi“ eik namon, užraszė jį 
nederincziu kariumenėje, o 
Ragutisszaukdamas ola, o la
la! szokdamas iszsineszino isz 
triobos. Jonas Kauszas nurė
dytas pasirodė turincziu dide
lę kulą, kurią anam sutaisė 
tokiu budu: Pradūrę skylę 
masznoje per įkisztą sztaudą 
iszputė aną, o greitai užlipi
nus skylelę, pasidarė kula 
kaip didžiausia kamtilis. Kau
szas pripažintas netinkancziu 
į rekrutus, pagrįžo namo, o 
iszspaudęs isz mąsznos kva
pą nustojo kulos.

Si manas Balnis pagal star- 
szinos užtaisymą naktyje isz- 
bėgo, o isztrauktas jam nu
meris buvo vienu isz augsz- 
cziausių, dėl to Balnis pasili
ko litisas nti rekrutijos, szimt- 
rublinę gi pasi naudi no starszi
na su rasztinįku.

Pasibaigus numerių trauki
mui, isz valscziaus pinigų 
starszina davė ponui virszinį- 
kui 100, o jo sekretoriui 50 
rublių. Ponai gi paėmę donę, 
į kitą valsczių iszvažiavo.

Komisija dėl priėmimo rėk 
rūtų įsteigta buvo viena ant 
dviejų pavietų, dėl to nekuria 
valscziai žmones prigulinczius 
pristatymui vežė už 18-kos my
lių. Komisija susidėdavo isz 
prezidento(kuritim visados bu
vo pavieto marszalkas),- kariu
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meniszko priimtojaus, polici
jos urėdinįko, dvieju daktarų, 
sekretoriaus ir kokių szeszių 
rasztinįkų.

Pristatymas rekrutų su
jungtas buvo su dideliais pi- 
nįgų iszleidimais, nės dėl da 
bojimo vežamų vaikinų neat
būtinai reikalingas buvo ne- 

? mažas skaitlius sargų, o dėl 
nugabianimo viso to tavoro 
reikėjo daug padvadų, maisto 
ir szėringės, o norins padva- 
dos, maistas * žmonėms ir ark
liams, imti buvo isz valscziaus, 
vienok kelionėje ir mieste, kur 
kožuas malonėjo rublių isz- 
griebti, reikėjo apszcziai isz- 
leisti pinjgų.

Apraszęs ėmimą rekrutų ir 
darbavimąsi kaimiszkės rėdys- 
tės B, pasakysiu apie 
pristatymą tų rekrutų: Prie 
rėdystės namų stovėjo de- 
szimts padvadų, pakinkytų, 
po tris arklius, devyniose pad- 
vadose sėdėjo 18 jaunų vyru 
kų supancziotų geležiniais re
težiais, prie kožno vežimo bu
vo po tris sargus ir vieną ve 
žėją. Nekurie isz vaikinų į- 
traukę szalabano garsiai kal
bėjo, o visi atsisveikinėjo su 
verkencziais tėvais, seserimis 
ir giminaicziais; keletas gi vai
kinų turinczių paczias, ap- 
globstę savo prietelkas, drau
ge su anais graudžiai verkė. 
Kada žiūrint į tą liūdną, pa
veikslą, szirdis skausmu ply- 
szo, o akys aszaromis plūdo, 
tada starszina su rasztinįkų ir 
„otdatcziku“ statytoju rekru
tų, susėdo į deszimtą pad vadą, 
visi vežimai susijudino važio
ti, o ilgai girdžiamas buvo 
klykimas moterių ir balsai ve
žamų vaikinų, skaudulingai 
tarianczių: sudiev, sudiev, su
diev.

Keleiviai musų treczioje 
dienoje rytmetyje atvažiavo 
į miestą, kur buvo įsteigta 
„Rekrutskoje Prisutstvie“, ko
misija priimanti rekrutus. 
Vežimai suvažiavo į karczia- 
mą, o starszina su žydu suly
go ųžrpoįcėtį už tpobą 18 rub

lių, tai yra po rublių nū kož
no atvežto vaikino. Gaspado- 
riųs karczemos, dėl patalpini
mo žmonių davė didelę triobą 
priklotą sziaudų ir atskilą 
kambarį patiektą buvimui 
starszinos su rasztinįkų. To
je paczioje dienoje negalima 
buvo atidūti rekrutų, dėl to 
su visa ki u va žmonių reikėjo 
nakvoti mieste, tūm labjaus, 
kad priesz rekrutų statymą, 
prigulėjo pasimatyti su visais 
reikalingais urėdinįkais, nės 
be to didesnė dalis atvežtų 
vaikinų butų iszbrokyta, o 
valsczius turėtų vargą kitus 
žmones gaudyti ir statyti; dėl 
to rasztinįkas, iszsiklausinėjęs 
žydo, prie kokių ponų reikia 
eiti ir kiek jiems dūti, paėmė 
su savimi apszcziai pinįgų ir 
iszkeliavo į miestą. Aplan
kymą pradėjo rasztinįkas nū 
vyresnio daktaro, kuris klau
sė: kokio valscziaus, kiek rei
kia statyti rekrutų ir koksai 
skaitlius yra suimtas vaikinų. 
Rasztinįkas praszydamas ne- 
brokyti žmonių, padavė dak
tarui 12 rublių. Eskulapas, 
perskaitęs sidabrinius, atsilie
pt

— Asz turiu dalįtis su savo 
bendru, pridėk dar 12 rublių.

Rasztinįkui pridėjus reika
lautus pinįgus, ponas Eskula
pas, būdamas geram pritaisy- 
me (upe), "paklausė: ar netu
ri dauginus ką pasakyti?

— Pone konsiljoriau, no- 
rėcziau praszyti pono, Petrą 
Povylaitį pripažinti netinkan- 
ežiu kariumenėje.

— Ar tasai žmogus yra 
sveikas? — užklausė daktaras.

— Taip savimi yra sveikas, 
bet tur skaudanezią akį, ku
rią jisai su mėlynu akmenėliu 
pritrynė.

— Jeigu nori, kad iszbro- 
kycziau, tai dūsi 20 rublių.

— Pone konsiljoriau, ar ne
gana bus 10?,

-— Ne, be to negaliu pada
ryti, atsakė daktaras.

Nemitęs rasztinįkas padavė 
ponui Ęskulapųį reįkaląųtųą

pinįgus, kuriūs jisai priėmęs, 
užsiraszė vardą ir pravardę 
Petro Povylaiezio, o rasztinį
kas pasikloniojęs, iszėjo isz 
daktaro namų, ir toliaus ke
liaudamas džiaugės, kad isz 
priimtų nū Povylaiezio 50 
rublių, atliko jam 30. Pas
kui rasztinįkas buvo pas „vo- 
jenną prijomszcziką“, kariu- 
meniszką priįmtoją, „gorodni- 
czą“ perdėti n į miestiszkos po
licijos, ir ant galo pas sekre 
torių rekrutskos komisijos, o 
visiems tiems ponams davė po 
12 rublių, ir praszė nebrokįti 
statomų rekrutų. Po to ke
liavimo rasztinįkas grįždamas 
namon iszrokavo, kad už savo 
vaikszcziojimą tur gauti 12 
rublių, dėl to ir pasakė star- 
szinai, jogei davęs 24 rublius 
kariumeniszkam priimtojui.

Adyną vienūliktą rytmetyje 
didelėje seklyczioje namų re 
krutskos komisijos, stovėjo 
apdengtas raudona gelumbe 
stalas, viduryje kurio žibėjo 
„Zercalo“, paauksintas tri
kampis, su tupineziu virszuje 
dvigalviu areliu; isz visų trijų 
szalių to trikampio, įtaisyti 
yra paliepimai ciesoriaus Pet
ro I, apie gūdojimą vietos su
do; ant sienos kybojo puikus 
paveikslas Mikalojaus I; sto- 
vineziose apie stalą kriasiose 
sėdėjo prezidentas pavieto ko
misijos, marszalka, kari u me- 
n isz k as priimtoj as, du dakta
ru, „gorodniezas“, perdėtinis 
miestiszkos policijos ir Virszi- 
nįkas karaliszkų turtų. Visi 
tie urėdinįkai buvo apsirėdę 
žibaneziais mandieriais, su 
„szpagais“, szoblėms prie szo- 
no. Ant stalo gulėjo įstaty 
mų knįgos ir daugel visokių 
popierų. Paszalyje buvo ap 
krautas knįgomis ir popiero- 
mis mažasis stalelis, prie ku
rio sėdėjo sekretorius, pasie
nyje gi szrnėksavo ugiaus mie- 
ra statomų rekrutų, o prie du
rių stovėjo du kareiviai įszsi- 
tiesę kaip Strūnos.

Kitose seklycziose talpinos 
rasztinįkai fconąisiįos, rasoti-

nįkai valsczių, starszinos, rek
rutų pristatytojai, statomi į 
rekrutus vaikinai, esantiejie 
vienūse marszkiniūse, daugy
bė sargų, kareivių, ir keletas 
skutikų, pakviestų skutimui 
rekrutų galvų. Reikia žinoti, 
kad kita kartą priimtiems re
krutams skusdavo pusę galvos 
isz pryszakio dėl to’, kad ne
galėtų iszbėgti, o netinkan
tiems į kariumenę skusdavo 
pusę galvos isz užpakalio. 
Tasai būdas skutimo galvų, 
žmonėms statomiems į kariu
menę buvo didelei barbarisz- 
kas ir paveidus apsiėjimui gy
dytojų su iszbludusiais. - Dė
kui Dievui! dabar jau nėra 
to; o vietoje baisių žodžių 
„Lob, Zatylok“, girdėtis isz- 
tarimas: tinka arba netinka 
kariumenei.

Prasidėjo rekrutų statymas: 
ulyczioje ties komisijos -na
mais, stovėjo daugybė žmonių, 
tarp kurių buvo nemažai mo
terių, katros visos graudžiai 
verkė, o {patingai žydeikos 
piktu balsu klykė ir vaitojo, 
tardamos: „Aiai,gvalt! gvalt! 
m ai nėr kind“. Didelei liūd
nai buvo veizėti ant skausmo 
ir aszarų motinų, apraudojau- 
ežių savo kūdikius, kuriūs so
pulyje pagimdė ir varge už
augino.

Kožną paszauktą vaikiną, 
kareiviai nūgą vedė į komisi
jos seklyczią, kur po gydytojų 
apžiūrėjimo, statomas prives
tas buvo prie micros, ir baste- 
Įėjimais nykszczių į paszonius, 
isztestas kaip Striūna, ežia 
unterapicierius pasakė mie- 
rą ūgio, komisijos virszinįkas 
suszuko: „Lob! arba Zatylok“, 
rekrutas gi pagriebtas ranko
mis smarkių kareivių akies 
mirksnyje pasijuto trioboj* 
galvų skutimo. Apraszytoje 
dienoje rekrutų statymo, ne
apsiėjo be gana jūkingų atsi
tikimų: Vienas drąsūlis, isz- 
girdęs žodį „Lob“ garsiai at
sakė: „Mat vaszu........“ bet
už tą neviežlyvastį pavaiszįtas 
buvo szimtu rykszczių. An-
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Lietuvininku
tras vyrukas taip nusigando Į visados yra užsimirsztancziais. 
to baisaus žodžių^ „Lob“., kad Būdamas taip apsvaigusiu, 
tapo priežasezia iszėjimo urė- perdėtinis valscziaus pažvelgė 
dinįkų isz seklyczios ir ilgaus j laikomą. rankoje bjauriai 
smilkymo sakais. taukūtą popierą, ir pamislijęs,

Vakare susirinko desetkas jogei aną be reikalo nesza, 
starszinų ir rasztinįkų, kai- metė ją su neapykanta ant 
miszkių rėdysezių, karaliszkų ulyczios, kur buvo daugybė 
turtų, vieno pavieto, ir isztai- žmonių, o įpatingai žydų, 
sė puikią pūtą; buvo ten gana Starszina nusikratęs popieros 
visokių gėralų ir valgių, nės nuėjo į namus iždo vyresny
be ponai vyresniejie negailė- bės, kur negreitai priėjęs prie 
jos valscziaus pinįgų savotar- iždinįko, pasisakė, jogei nori 
piszkam pasivaiszinimui.
kruviną kapeiką artojų, gėrė I 
ir paleistuvavo, o isz visų tų 
vyresniųjų, vienas tik starszi
na su savo rasztinįkų, nepri
gulėjo prie to veltrotijimo 
svetimo gero, tiedu padorioj ie 
vyrai nevogė valscziaus man
tos, o atlikusius nū rekrutskų 
iszleidimų pinįgus, sugranžį- 
davo valscziui. Isz ko nela- 
biejie draugai jūkės ir vadino, 
padorūsius žmones mulkiais. 
Ant patiekto starszinomis 
bankieto, atėjo 'keturi raszti- 
nįkai rekrutskos komisijos, 
kurie per kiaurą naktį ulevo- 
dami, rytmetyje spūdino į 
kanceliariją su apsvaigusiomis 
galvomis, ir pussapnyje raszy- 
darni keikė savo vaiszintojus, 
o isz priežasties silpnumo ko
misijos rasztinįkų, 1 starszinos 
karaliszkų valsczių sugaiszįti, 
negavę toj4 dienoj4, kvitų pris
tatyme rekrutų, turėjo laukti 
rytojaus. Tokia tai buvo dė- 
kingystė sveczių už vaiszes 
svetimu geru.

Baigdamas apraszymą rek
rutų statymo, apsakysiu gana 
nepaprastą atsitikimą: Vienas 
starszina atskaitęs 300 rublių, 
ketindamas anūs užmokėti vy
resnybės iždui, suvyniojo bu- 
maszkas į popierą, kurioje 
pirmiau talpinos kepta riebi 
žąsis; paėmęs gi tą taukūtą 
popierą su pinįgais, musų star
szina iszėjo ai|t ulyczios, ir 
kas žin apie ką didei užsidū
mojo, ar tai nabagas rokavo 
kiek jam liks valscziaus pinį
gų, o gal mislijo apie mylimą 
moteriszkę, nės įsimylėjusiejie

Už I užmokėti 300 rublių prigulin- 
ežių už pristatytus rekrutus, 
o kada pinįgai buvo užraszyti 
į knįgas ir reikėjo mokėti, tai 
nelaimingas starszina atsimi
nė, kad 300 rublių su taukūta 
popiera pametė ant ulyczios, o 
norįs nū to laiko iszėjo dvi 
adynos, vienok nemitęs starszi- 
na, tekinas bėgo jieszkoti pa
sėtų bumaszkų. Isz tolo pa
matė ripksanezią krūvą žydų, 
o arti pribėgęs iszvydo gulim 
ežią pamestą popierą, kurią 
praskleidęs rado savo bumasz- 
kas. Akys starszinai prasz- 
vito isz džiaugsmo, o pamatęs 
tą žydai, pagriebę sav už „pei- 
šokų“ suszuko: „Ai vei! 
gvalt! gvalt! nežinojome, jogei 
ta taukūta popiera yra koszer- 
na.

(Toliaus bus).

Isz Itti iim Urtois
— Brooklyn, N. Y., 1 B ir. 

Gūdotinas Redaktoriau pra- 
szome patalpinti sziūs žodžius 
į „Vienybę“.

„Saulė“ No 20 pliovoja ant 
musų tik ką užsidėjusios pa
rapijos, sakydama, kad jau į 
porą szimtų yra prie jos pri- 
sirasziusių ir jau szeszi mėne
siai kaip užsidėjo, o pinįgų tu
rinti tikt 41 d. ir 25 c., ir kad 
įmes lietuviai esame toki bied- 
iii, jog ubagiszka dūna maiti- 
narnėsi. Toliaus velija jis 
naujai parapijai, kad tūs pi
nįgus pasidėtų 
surinku.

I Jeigu ipes

biedni, kaip „Saulė“ sako, tai 
kun. Jūdiszius nebūtų sav nu
sipirkęs turtą už $18.000. Mes 
davėme pinįgus dėl bažnyczios 
statymo, o kunigėlis nusipir
ko savo namus ir lotus, o baž- 
nyczią nepakėlė nei ant vieno 
colio augsztyn — kaip buvo 
skiepas, taip ir yra. Todėl 
mes Brooklyno ir New Yorko 
lietuviai padarėme 8 d. Balan
džio susirinkimą, ant kurio ir 
sutvėrėme naują parapiją po 
vardu Szv. Panos Marijos. 
Dabar visai neužkabiname ja- 
gamasezio, ba matome, kad jis 
mums jokio gero bepadarys, 
ale dar daugiau nuskriaus, ir 
mes savo vardo negalėsime 
pakelti. Ant antro parapijos 
susirinkimo buvo nutarta pa
daryti ant parapijos naudos 
19 d. Gegužio balių. Ant ba
liaus pribuvo trys lietu viszkos 
draugystės visoje uniformoje. 
Apart 'draugysezių sąnarių 
buvo nemažai svetelių, kurie 
tikrai lietuviszkai pasibovijo. 
Ant baliaus uždirbome $55, 
apart $77 ir 75 c., kuriūs rei
kia gauti nū draugysezių. 
Iszviso ant baliaus uždirbome 

i $132 ir 75 c., o jau sziądien 
■ parapijos pinįgų turime $174.

Parapijonų dabar yra 86, o 
parapija da tikt antras mėnū 
kaip užsidėjo. Isz to viso 
matote, broliai, musų teisybę, 
o „Saulės“ tamsybę.

Komitetas.

dėl žydiszkų

butuke toki

nės ir tokiu budu nėra jau ka
talikais, pereitą nedėldienį, 
perspėdamas savo parapijo
mis, kad jie su tokiais žmonė
mis nesidėtų, jų saugotus, per
skaitė isz ambonos isz Edvard- 
svilles ir Kingstono tūs, ku
rie neatliko savo parapijoje 
arba visai velykinės spavied- 
nės, ir tūs kurie gavę kvitelę, 
nesugrąžino ją.
na nemažas skaitlius, 
nedėldienį skaity 
moutho ir 
me, kiek tenai bus 
n e pildau ežių , savo 
pareigų.

ms
Mitutės.

Pasirodė ga-
Kitą 

isz Ply- 
Matysi- 

lietuvių, 
tikėjimo

— reeland, Va. 11 birže
lio. Nors bažnyczioje* laike 
maiszto kraujo praliejimo ne
buvo, tacziaus bažnyczios du
ris suszaudė ir szven torių su
kruvino, todėl vyskupas, vis
ką isztyręs, uždarė (pereitą 
sykį buvo praneszta, kad baž- 
nyczia neuždaryta, nės per vi
są nedėlią po maiszto buvo 
neuždaryta ir nieks nebemis-

— Plymouth, Pa. 10 Gey.
Vietinis prabaszczius, kun. 

A. Burba kiekvieną metą, 
atėjus laikui velykinės spa- 
viednės, ragino ir* szaukė per 
pamokslus savo parapijomis, 
kad atliktų spaviednę ir keti
no viesziai apskelbti isz ambo
nos, kurie tai nepadarys. Bet 
kun. Burba iki szio laiko lai
kėsi nū to žingsnio, mislyda- 
m as, kad atszalę tikėjime mu
sų broliai pasirūpins atlikti tą 
neatbūtiną savo tikėjimo pa
reigą. Ale szįmet, pamėtys, 
kad tūli jo parapijoje lietu

Vietiniai lietuviai su kunįgu

tus, praszydami,

girdėti, prižadėjo tai veik pa
daryti ir paczią bažnyczia vi
sai lietuviams pavesti.

— Boston, Mass., 2 Birže 
lio. South Bostone ant 3 uly 
ežios N 45 Jūzo Matulaiczi< 
natnūse gyveno Jonas Butku 
ir Jurgis Giedraitis, kuris par 
važiavęs isz Anglijos, atsivia 
žė su savim seną tikietą m 
pinįgų grajimo. Tikieto lai 
kas jau buvo perėjęs ir jis jai 
nei cento vertės nebeturėję 
Tikietas buvo panaszus į po 
pierinį pinįgą ir turėjo an 
savęs N 50. Jonas Butkus pa 
matęs tą tikietą pamislyjo, ka 
tai 50 angliszkų dolerių ir ui 
si manė jūs pavokti. Tod< 
vieną vakarą jis buvo labi 
linksmus, malonus ir szneki 
ir kada Giedraitis nuėjo e



kad tas tikietas randasi jo 
drabužiūse, atsikėlė naktį, 
apsirėdė ir, pagriebęs tikletą, 
iszbėgo kasžin kur* palik1 
damas savo baksą su drabu
žiais ir kurpėmis.

Jb\ Sedeiku.

Pittston, Pa-
, Keletas žodžių dil susilenkė- 
jusiu lietuviu. Kiek vienas 
sutvėrimas ar tai apdovanotas 
protu, kaip antai žmogus, arba 
neprotingas bei gyvulis turi 
isz prigimimo meilę ir prisiri- 
szimą prie savo veislės* SaVo 
giminės. Ir taip, jeigu prisi
žiūrėsime neprotingiems sutvė
rimams, žvėriams ir paMksz- 
ežiams, pamatysime aiszkiai, 
kaip jie daboja savo pulką, sai- 
vo veislę. Žmogus, tas visų 
sutvėrimų karalius, gali sav 
dūti rodą, su pagelba mokslo, 
su visokiais žmonėmis, tacziaus, 
būdamas tarpe svetimų tautų 
svetimoje szalyje, jauezia savo 
szirdyje iszsiilgimą savųjų, sa
vo tėvynė*, savo kalbos. Žo
džiu, jam rods būti ir gyventi, 
jeigu ne savo tėvynėje, tai no
rs tarpo savo tautieczių. Tą 
labjausiai mes galime patėmy- 
ti Amerikoje • kurioje visokių 
ta»y.ų žmonės gyvena ir kiek
viena atskiri tauta užlaiko sa
vo draugystę, vienyjas tarp sa
vęs, stato savo bažnyczias, 
mokslai nes, uždeda draugystes; 
nepraszo į pagelbą kitos tautos 
ir su jokia nesimaiszo, neside- 

yda. Dėlko taip? Juk, rodo
si, kelioms giminėms iszvieno 
lengviaus butų ką padaryti, 
kaip tai pastatyti bažnyczią 
arba mokslainę.

Dėlto, kad tautos viena su 
kita negal sutikti jau kalba, 
jau paproeziais irt. t. Pasku
tiniame laske ir musų lietuviai 
atkeliavę į szitą valną sklipą 
ir, prisižiūrėdami kitiems, ren
kasi į pulkelį, tveria draugy
stes, parapijas, susivienyjimus, 
parodydami svetimiaueziams, 
kad ir lietuviai yra' tauta at
skiri nd kitų ir turi tiesas ly
gias kitoms giminėms. Vie

nok suspaudžia szirdį kožno 
tikro tevinainio, matantį jogei 
musų broliai lietuviai nevisi 
supranta savo padėjimą ir 
daugelis tokių randasi, kiirie 
priesžinasi savo prigimimui* 
nės pametę savo pulkelį, klysta 
kasžin kur prie svetimos kai 
minės, būdami nekaltais ere
liais* Velkasi pasmirdusių ožių 
kailius, ir iszslžada saVo tau
tos, savo vardo* o priima var
dą kitokį, visai sav nepritin
kantį, kaipo padarė mUs bro
liai isz Perth Amboy, atsis- 
kirbami nū savo tautiebzių, o 
prisiraszydamp-prie lenkiszko 
„Wieco,,.

Ak broliai, argi jau užmir 
azote savo praeitos jaunystės 
dienas; ak, kaip greit jūsų szir- 
dys apžėlė varpueziu, atsižvel- 
kit į takelius, kuriūs palikot 
tėvynėje priesz keletą metų, 
atsimįkit ant meilės savo mo
tinos, kuri augydama mažumė
lėje jumis szirdingai glaudė, 
mokydama savo kalbos ir ne
tikėjo, jog jus skandysit ma
rėje užszalimo szirdies visus tė
vų pamokinimus. Nesitikėjo, 
kr.djus apleisit tėvynę Lietuvą, 
plaukdami per placzių užian- 
ežių jūrių vilnis. Argi jau už- 
mirszot broliai, kaip suvilginti 
prakaitu lauko darbe, žengda
mi vaga paskui žagrę, nekar
tą girdėdami linksminantiesi 
ore vyturėlį, patys uždainavot 
prosenolių dainelę. Argi už 
miražai, brolau lietuvi, kada, 
lankoje szieną pjaudamas, 
skambinai gelostuvu dalgį, 
vienkart traukdamas ir daine
lę savo tėvynės.

Argi jau užmirszai, kada 
savo jaunystę dabinai, sueigo
se jaunimo, dainūdamas lietu- 
viszkas daineles. Arba vėlai 
811 gyvulėliais grįždamas po 
sunkiam darbui, girdėjei vi- 
sūse paszaliūse skambanezias 
dainas, paliktas sentėvių ir 
tūm lai k taip saldu ta v du 
ežioje buvo!

Brolau, lietuvi! jeigu atsi• 
žveiksi į tas visas valandas per
leistas tėvynėje, tai nesi jusi

kaip apims taVo sžirdį gailės 
tis ir isžspatls isž akių taVo 
asžarą. Tada suptas!, jogei 
keliaudamas į szitą szalį ir 
aplėkdamas tėvynę savo, ap
leidai drauge ir meilę jos, Už- 
miršzai, ją Ir klajojl kaežirt 
kur prie svetimų, kurie tavęs 
nepažįsta it priima tik dėl 
saVo naudus. Laikas susi 
ptasti broliai, ir pamesti tar
naut sveti mtauėziams, ypaėz 
tiems, kurie mus prie savęs 
traukte traukia, kaipo len
kai, geidaus prigulėkime visi 
į „Susivienyjimą L. K. A.“ 
dirbkime visi isz vieno dėl tė 
vynės, ir musų labo, o tūmi 
didelę sav paudą atneszime ir 
savo vardą pakelsime, ko lin
kiu jums isž šzirdies. Jūsų 
viengentis.

A. S žilinais.

ttratiszka peržvalga.
(Tąsa.)

Davęs sav žodį perkratinėt 
visą pundelį atsiųstų man isz 
Tilžės naujų iszdavirnų. turiu 
pasakyt kelis žodžius ir apie 
paskutines 8 knįgutes, liku- 
siases isz minėto skaitliaus. 
Nors nė verte savo literatiszka, 
nė įturiu neužsitarnautų po 
teisybei ant kritikos, tacziaus 
dėlei to, jog, kaip sakiau, tu
rime su didžiausia atyda ir 
atsargumu sekti kiTstanczią 
musų literatūrą, idant jau pa- 
ežioj4 jos pradžioj4 užkirsti 
kelią pasirodanezioms joje us
nims ir szungėlėms, padedant 
drauge platy tis gražioms ir 
doroms mislims ir siekiams.

Tolinus dar mano siekiu 
yra nurodyti skaitahcziai vi- 
sūmenei, szaltinius ir srioves, 
isz kur, minėtinai, plaukia 
mus tyras ir skanus gėry m as, 
o isz kur sudrumsti ir nesvei
ki skystimai, lyginai kaip ir 
pažymėti abelnas dėmes, pa
gal kurias jau isz pirmo ma
tymo galėtume atskirti vieną 
kategoriją nū kitos.

Minėtos 3 knįgelės arba ge
naus broszurėlės atsižymi pir

miausiai tūm, jog ant jų nėra, 
kaip kitose, Vardo autoriaus. 
Toji pirmutinė žymė gimdo 
jati kokį tai fleužsltikėjimą, 
Imant minėtąją knįgelę į ran
kas; Dagi’ labjauė žmogus 
Imi abejot apie jų vertę, leadrt 
vietoj4 žinomų pas mus spaus
tuvių ir Vardo iszdavėjų ran
di apaczloj4 tokį sztai dyri
ną ir netikėtą pafasząi „Kati
nas; 180Š. Spaudinta pas Ma» 
rijoną ZaleVską, kasztu sžVen- 
to Dzidoriaus draugystės44;

Nedaugiaus kaip metai tam 
atgal, ant kiek pamenu, pana- 
szus prajovas atsitiko Didžio
joj4 Lietuvoj4. Vieną gfažlą 
dieną pasklido tenai lenkis#- 
kos ir baltrusiszkos brosziurOS 
kaip tai: „Džiadžka Anton44, 
„Kilka slow44 ir kitos gry
nai sociaLrevoliucijiszkos pa
kraipos. Ilgą laiką dovanai 
laužė lietuviai galvas, mąsty
dami įr n‘iszmislydami koks 
neprietelius galėjo užterszti 
Lietuvos dirvą tokioms usnims 
ir dilgėlėms. Neviena tėvynės 
mylėtojas su pasistebėjimu ir 
rūpestinga iszgąsczia uždavė 
sav klausymą: kas per prie
žastis taip navatno apsireisz- 
kimo? kas davė progą lenkų 
socijalistams kiaztis į mus na
minius reikalus? kur yra ra- 
szytojai, spaudįtojai ir platį- 
tojai minėtųjų raszįelių.... 
Autoriaus nebuvo jokio, o 
apaezioj4 stovi: „Vilna w dru- 
karui Mary i Krasowskiej44, — 
aiszku, visai iszmislyti para- 
szai. ... Pasirodė nepoil- 
gam, jog tai darbas vięno isz 
garsių musų „patrijotų“, kurs 
lyginai tūkart netekęs darbo 
savo spaustuvėje, atsakius 
„Varpo44 bei Ukinįko44 redak
cijai nū jo maloningos daly
ke spaudinimo pagalbos, dėl 
tėvynės labo griebėsi prie isz- 
leidimo minėtųjų soči jai istisz- 
kų rasztų... Pasispiriant 
ant szio fakto, drąsiai galima 
spręsti, jog ir sziądieninė lite
ratiszka „surprise44 nekeno ki
to yra darbu, kaip togi nepa- 
(Pabaiga ant puslapio 292)*
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(Tąsa).
Siaubė jau rimti pulkai Lietuvių ir Žemaiczių visomis 

szalimis plėszdami ir drevėdami, kurie kur užeidami, 
ko kardu neveikė, tą ugnia gaiszino. Tūm tarpu d. mistras, 
patelkęs Lenkus ir kitus Gud^s, surinkęs visus kryžeivius ir 
meldžionis daugiau ne 40,000 kareivių lygmėse Pitavos sku
drino kareivius tenai, drąsindamas taip, buk graudžiai sakęs, 
jog kareiviai jo klausydami verkę it lytuą lyjęs. - Iszsispavie- 
dojus visą kariauną klupanczią vyskupai palaimino, Ligodami 
nū Dievo pergalę jai suteikti. Vindrich Kniprode, d. mis
tras, taip pastiprinęs visudrąsiūsius kareivius visos Europos, 
traukė ant Lietuvių ir Žemaiczių lėbaujanczių, kurie, iszgirdę 
d/ mifctra su tokia galybe ateinant, tūjaus visus savo kareivius 
isz kiemų sutraukė ir į abazą ant yru Rudavės pilės sustojo, 
kur ir d. mistras su savo kariauna atėjo. Kas apraszys tūs 
laukus, tas lygmes neapregiamas, kuriose 70,000 joties Lietu
vių ir Žemaiczių, o daugiau ne 50,000 kryžeivių ir meldžionių 
visos Europos niūksojo. Ir tarsi giminės visos pasaulės susi
rinko jos valdžia varžytis: žvengimai žirgų, klegėsis svieto, 
tranksmas ir bildėjimas ginklų tolymose giriose ožė. Timsojo 
jau abi pusi rindose, o kareiviai jau ilgėjosi laukdami ženklo 
muszos. Lietuvių deszinūju sparnu rikavo Olgerdas, o kai- 
riūju Keistutis. Kryžeivių kariaunos deszinūju maczelga, o 
kairiūju pats mistras. Ausztant karvedžiai Lietuvių, suputę 
trimitą karėn, gulo visa rinda ant kryžeivių ir vienu susirė
mimu grumėsi-grumėsi ik pusdienio su tokia narsybe ir aitra, 
jog ragotinės poszkėdamos szerpetojo, kardas žaibūdamas 
abiem pusėm tviskėjo; jau neapregiami lydimai, nukriekti 
ragotinėmis ir kardais, jau seidokais ir vilycziomis kritusiųjų 
rūstavo, kuriūse ežia svietas malkomis suverstas niūksojo, 
aure žirgų szusnys sumusztas kezojo, kad tūm tarpu gyviejie 
it pasiutę pergale dar tebsivaržė; jau priesz pietus eilios kry
žeivių desziniojo sparno gurti pradėjo, d. mistras, tą regėda
mas, norėjo padrąsįti savo kareivius, dariu metės visupirmasis 
Keistutis, kūnarsesniai ant jo gulo; mistras keliais kircziais 
sunkiai įžeistas pakrito ir aiszkiai butų kliuvęs į nagą Žemai- 
ežiams, jei paregėję brostviai nebūtų antpūlę ir Žemaiczių 
kekę iszdrapstę; susirėmė antrą kartą it liūtai, nors Žemai• 
ežiai viražų gavo, vienok mistro nebįgavo: • kaipogi sziems 
besigrumiant, kiti kryžeiviai į szalį kruviną pabogiuo. Sto- 
kūdami kryžeiviai paties mistro pradėjo jū didesniai gurti, tą 
regėdamas d. maręzelga kryžeivių Szindekop stojo į jo vietą 
ir, grusdamiesi į pryszakį neprietelių, nudurė tulus kryžei
vius, kurie jam liepiant negrįžo akai (atgal) ant Lietuvių, 
kurių sparnas buvo beniuksąs nū to, jog Olgerdas, regėdamas 
jaunujų kuningaikszcziu Vytautą ir Jagailą toli įsikirtusius į 
eilias kryžeivių, krūpaudamas pavojaus, suputino trimitus, 
liepdamas jiemdviem grįžti, kuriūdu. begrįždami sujaugė visu- 
rimtąjį Lietuvių pulką, kursai, regėdamas kuningaikszcziu 
grįžtant, liovės neprietelius raminti ir ėmė jūdu nū pavojaus 
skliautyti. Kad tūm tarpu kryžeiviai kūnarsesniai visa sie

na gulo. Lietuviai traukdami per ploną ledą įlūžo ir daug 
iszskendo. Žemaicziai kairiame sparne it liūtai dar grūmėsi, 
nės Keistutis regėdamas, jog viensai su Žemaioziais neatsitu
rės priesz visus kryžeivius jau brėksztant suputino trimitus 
taippat atsitraukti. Szindekop, norėdamas pribaigti Lietu
vius, vyjo jūs įkandėti naktį pagal, bet Keistutis, staigu atsi- 
bloszkęs ant kryžeivių, taip narsiai jūs surėmė mėnesienoje, 
jog pats marczelga užsiaustas su kestiniu nū Vaiszvilaus, 
kiežtirėjęs nū žirgo, žekterėjo, 96 komtūrus arba jenirolus, 
200 brostvių ir daugiaus ne 10,000 svieto, delcziai žibinant, 
karvietėje paklojo. Lietuvių maž ką daugesniai atliko toje
rustoje dienoje. Niekšai to nakties nūkriczio kryžeiviams 
nedidino: kaipo smertis jų marczelgos Szindekop. Vienok 
kryžeiviai minavoniai tos pergalės dvi bažnyczias muro pas-
trunyjo, vieną y rose Rudavės pilės, atrą Lieplaukyje, kurioje 
dar paveikias atpaiszytas tos rustos dienos ilgą laiką kybojo. 
Sziądien dar žmonės ardami Rudavės laukus arba kasdami
randa surudėjusias ragotines, kalavijas ir szarvų skiautes, 
kaipo paskūjus ženklus tos kruvinos dienos. Lietuviai vie
nok grobį sugrietą Parusnyje, kurį buvo pirm muszos toly
mose giriose paslėpę laimingai namon parvirdė. Tas dar sty- 
gavoja Lietuvius nebuvus nū Vokieczių paveiktais, jog Keis
tutis nemindamas dabar minavotą nūkritį, tą paezią vasarą, 
antru atvėju, Parusnį nusiaubė. Nū to galima manyti, jog 
Lietuvos galybė, retai kūmet priblokszta, bet niekūmet per
galėta nebuvo.

Nebgalėjo Lietuviai tolesniai kryžeivių ir kitų \ okieczių 
betremti, nės turėjo sukti sav’o galybę ant kitų neprietelių: 
kaipogi minavojau virsziaus, jog Dimitrij, Maskolių cL, ku- 
ningaiksztis, buvo sugrąžinęs Mikolui Tverų kuningaiksztys- 
tę, bet, jutęs Lietuvius įnikusius į kares su kryžeiviais, ėmė 
vėl kariauti Mikolą, kuriam užėmęs piles Zubcov ir Mikolin, 
daugybes ukėsų iszvarė į vargas. Mikolas, Tverų kurnu- 
gaiksztis, nors regėjo vienas pats neataiturėsiąs bet negalėjo 
telkti Lietuvių savo užtarytojų, kariaujanezių jau su kryžei
viais, jau su kalavijonimis, nės, žinodamas Lietuvius gerųjų 
gyvenant su Tautoriais, ketėjo ir tūs paskutinius sukelti ant 
Dimitrijo: to dėjus nukeliavo į Tautoriją pas kaną Mamai, 
kursai, brukant Lietuvos siuntiniams, nevien žmoniszkai jį vai- 
szino, bet dar patvirtinęs minavo tas kanas, kaipo valdimieras 
visų Maskolių, didžiūju Tverų kuningaikszcziu <ir grįžtanti 
namon su tokiu rasztu palydėjo lyg pilės Vladimiero pa- 
Kliazmėje. Nujautęs tą Dimitrij, Maskolių d. kuningaiksz- 
tis, užstatė ant kelio sargtis, liepdamas Mikolą nutverti 
kursai vienok, nū vienos į antrą vietą vyjamas, vos benuspru 
ko su didžiu vargu į Vilnių pas savo szvogerį Olgerdą.

Dimitrij tūm tarpu nekakinosi, kaip sakiau, nuteriojimu 
Tverų kuningaiksztystės, nės bloszkėsi į Lietuvą, apgulo tenai 
pilę Bransk ir siaubė apygardas Smolensko. Darin Olger 
das, nubaigęs laimingai karę su Padaugavio \ okiecziais, lįžo 
si traukti į Maskovą ir Dimitrijį drausti.

(Toliaus bus.)
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siektojo savo iszmislftse kas 
Ii n darymo geszeftų vardan 
,,tėvynės labo“; musų olaus ir 
mokslinio lietuviszkos dirvos 
tersziko; „Ąpszvietos“, „Nau
jos Auszros“ „Tetutės“, ir kitų 
didei svarbių laik.raszcziųiszlei- 
dėjo„Sztukaunų dainų“ ir tam 
panaszių gražių pasakų ir pasa
kėlių iszdavėjo, autoriaus gar
sios savo cinizmu ir atkaklu
mu broszurospo vardu: „Die» 
va s, dangus ir pragaras“, už 
kurią dar gi mes amerikiecziai 
nė nepasirupinam iksziol gar
bingam autoriui atsimokėti. 
Garsu s m ūsų tau tos votis irszan • 
tazistas, begėdiszkame savo ci
nizme neateižiuri nė ant jokių 
prigimtų tiesų-— priraszyda- 
mas minėtą savo szlamsztą 
kasztais Baltimorės parapijo
nų. Toks dalyks man ding 
ne gal but užtylėtas....... Vie
nu žodžiu yra tai Bitėnų 
„Martynėlis“.........

Taigi prie virszaus minėtiį 
už tarnų to garbaus vyro Lie
tuva tur dar gi priskaityti ir 
szias tris naujai iszėjusias knį- 
gutes? „Nusidavimai isz bu-

Balius! Balius!
Didelis puikus dar iki sziol 
nebuvęs Pittstono jaunikių 
draugystės balius!! bus 26 
d. Birželio Pittstone, Pa., ant 
salės,, Armory Hali“, grajis 
lietuviszka orkestrą taip gry
nai lietuviszkus szokius, kad 
bobelės su seniukais neiszkes 
neszokę, todėl jus jauni broliai 
ir seserys, maloniai praszotne 
neužmirszkite ant to baliaus 
atsilankyti netiktai isz vieno 
Pittstono, bet ir isz visų apy
linkių. Pelnas nū baliaus eis 
ant įtaisymo Pittstono lietu
viszkos bažnyczios naujų su 
trobomis vargonų. Prasidės 
ant 7 vakare. Tikietas tiktai 
25 c.

Didei Puikus Balius!
bus keliamas 25 d. (panedėlyje) ant 
salės „Snees“, Carbondalle Pa., ant 
naudos szv. Stanislovo draugystės.

Gražiai praszome visuą Brolius ir 
seseris, netik vietinius, bet ir iszapy- 
linkių, atsilankyti ant baliaus. Mu
zikantai bus grynai lietuviszki ir 
grajis lietuviszkus szokius.

Tikietas — — 35 c.

ru maisztų ,, Vokietijoje, nū 
1495-1526 m.“, „Amžiaus ga
las Poponsko PgloUP, ir 
^Sapnų kningelės, iszguldan-

Kningos
Kninga'gleemių arba Kantlczkos „ 75c.
150 Psalm u Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.
Gyvenimai Vleizpatles Jėzaus Kristaus, 75c.

ežios kiekvieną sapną ir kas 
ateitėje stosis“. Visos trys isz- 
dūtos „Kaune,$1893 m.,kasztu 
szvento Dzidoriaus draugys-
tės“.

(Dar neviskas).

llBfcte Daktaras!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos

Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo \ ,v „ ,, 25c.
Gyvenimas Marijos \ „ 20c.
Menuo Szwencziansios Marikis Panos 30c.
Sopulej Motynos Dlewo Y „ 20c.
Evangelijos supuikeis apdarais 1.00c.
Gy^venimaj Szwentuju, ant vls^ metų kožnos
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta

^dalis už kožnų dal| po „ ,, „ 85c.
Gyvenimas szv*. Benedikto Labro „ 10c.

^Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

v ‘ latoriszkos knįgos 8inetiszko8 įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, „ 30c.

ti-? Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus

krai lietuviszkas didelio mokslo: džlakonyatės kuningns 1870 m. „ 5
f „ .... . Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arbadaktaras p. J. M. ©tupnickis ir ati- nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraezyta

darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., Ill Main str. Todėlgi, jei kas 
isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
pas savo tautietį p. Dr. Stupnickį, 
kuris jums suteiks visokias rodąs 
gražioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nu 9 ryto 
iki 3 popiet.

Kurie norės rodąs gauti per laisz- 
kus nu p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
czia gromatas į „Vienybės“ Redak
ciją.

visi musų prietikiai su lenkais ni pat
krlkszto Lietuvos 5c.

Žiponas bei žiponė „ ,, 40c.
Žirgas Ir vaikas „ • „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 30c. 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Anszra" keturių metų pulkt&se apdar&se
po $1.25 kninga, visas perkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vitollorauda, pulkus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 1.25c. 
D&nelaiczto pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvyniszkos giesmės — — 5c.
J&kaunos dainos „ / „ 5c.
Naujos dainos „ ,,» 10c.
Birutės dainos „ ,, 10c.
Tėvynainių giesmė* ° it ' ,t 40c.

Pirmutinis degtinės varytojas pitikl komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama ]>enkioee permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajtid|klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz H. autoriaus
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 15c. ** 

Pasaka ape Szaltabuzlns (jnkinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom-raidėm 20c. 
Mužikėlis „ ' „ „ 15c.
Valkų kningelė ,, ,, 15c.

Moksliszki rankvediiai ir
kitokios knįgos

Jetuviszka lįramatlka paraszyta 
kun|go Mtkolo Miežinio

Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustei n | ko — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių; blstorije isz tajko

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkue apraszymaj tikru atsytiklinu isz

,, „ czesu wajnos 1883 metu 40 et.
I ‘rawadnlkas angeiskos,kalbos neabdar. $1,00

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų „ ’ $l,oo. 
Klnaida Rlnaldinaa „ „ „ $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyezymas arba bajine tūry dydeies akis 
fykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. , 
Szwiesa Dlewo „ „ „ M 85 et.
Tltktis Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užeyetanawlk ant to geraj „ „ 50 et.
Witasir Korynna hietorije isz tajko persekiojimo

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

50c.
30c.
25c.

V 1

II

5c. 
15c.
5c. 

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

A bėcėla ,, , •
Kninga dėl iszsimokinimo roktindų 
Kninga dėl iszsimokinimo vlsasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, ,
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas Ir musų žydai „ ,,
Užkala su kalba ,, ,,
Prieszauszrls ,, „
Kaip |gytl pinigus ir turtų „ 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1820 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos,'^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir dl. 
tižiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Filioteaarba kelias j maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų „ „ „
Iszguldlinas metiniu szvvenczįu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Kymo kataliku „ „
Kas yra grlekas 1 „
Nekaltybė 
Vartai dangaus
Pekla, arba amžinas' pragaras 
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Dlewo sudo 
Kaktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Suinenijų nuspakajfti ,, 
Vadovas j dangų ,, ,,
Prlslgatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, ,
Lietuviszkos miszios <, ,,

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

H

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

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c.
25C. 
15c.
5c. 

15c. 
•10c. 
40c.
5c. 

10c.

EC JXTTZNT GOS
POCiVOS SPAUSTUVES.
į

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K-, paraszyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos letdrlja su žlamlaptals „ 50 et
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanėztauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun.yi. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka* ežios gadynės 1,00 et.
Apteka Dlewo »„ ., „ „ $1,00.
Aukso Verszls, labai puiri drama ,, 20 et;
Boleslawas arba antra darts Genowefos 30 et. 
Du pujkna apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynlmų wajku $1,00. 
Eglė, zalczlų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno - 

pilies 1382 m., du pulkus dramatai 
paraszytl Aleksandro Gužuczio, 25c. 

illetorije gražios Katrukos ir jos visokį
„ „ „i atsitikimai 10c;

illetorije apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c. 

Ulstorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlinas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 50c.
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloelawekis — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Uoljotų po valdžia maskoliau* Wc,

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimarės.

VVestchnlente duszy pobožn'ej, zbiėr nabožeėstw 
i pteėni z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalinbw ,, „ ,, „ „ 1,50c.

Zioty Oltarz czyll zblėr nabožehstw dla chrzeė- 
clan i katolik6w ,, „ ,, ,, ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyll zblėr nabožeftstwa dla miodziežy 
katolicklej ,, „ ,, ,, „ ,, 70 c.

Wyborek nabožertstwa dla miodziežy katolicklej 
.50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dziecl ka- 
toltcklch „ „ ,, „ 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija #loo.

PIRMUTINĖ

TTJŽKIG-JL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Arielkų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

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

Pas Joną Žukaucką
Plymouth, Pa« .




