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Plymonlli, Pa., 19 BMolią.
Musų tautiszkas „Susi vie 

nyjimas“ auga, plėtojus,, di
dinasi. „Susivienyjimas, ta 
gražiausi musų institucija, 
tas puikiausis medis, kurio 
vaisiais vilias visa tauta pa
sistiprinti ir po jo paunksniu 
atsipusti, kyla kasdien aug- 
sztyn ir neatboja ant įvairios 
veislės periszkadų, kurias da
ro jau aiszkus musų tautos 
nevidonai ir iszgamos, jau 
ypatos, lietuvystės ploszczium 
apsidengę, jieszkanczios isz 
lietuviszkų darbų savo mede- 
giszkos naudos bei tusžczios ir 
lyg burbulas ant vandens isz- 
nykstanczios garbes. Szią- 
dien „Susivienyjimas“ pakilo 
ir parodė, kad musų broliai 
lietuviai jau daugiau įgavo 
tautiszko susipratimo ir su
prato naudą ir reikalingumą 
vienybės. Gal but, kad į jų 
szirdis tukstelėjo kražieczių 
aszaros, vaitojimai ir nekaltas 
kraujas. Ir iszties, reikėtų 
nusistebėti, jeigu lietuviai ne
galėtų susiryszti į vieną didelį 
tautiszką ryszį, kaip kad sve 

ptimtaucziai, juk lietuviai isz 
prigimimo yra tykus, mylinti 
sutikinę, nenorinti skriausti 
kitų, bet ir nesidūdanti savę 
nuskriausti. Lietuviai dar 
stapmeldžiais būdami savo 
vienybe, sutikimu buvo pa
garsėję visoje pašau Įėję, ir 
buvo taip galingi, taip stiprus, 
jog, nors neskaitlingi buvo, 
įstengė netikt atsiginti per ke 
lis amžius nū įvairių sve-- 
limtauczių, gulanczių ant 
jų isz visų szalių, isz visos 

. Europ'os, bet dar tulus apga 
■Įėjo ir pamuszė po savo val
džia. Jeigu musų prabocziai 
stabmeldžiais būdami taip sti
priai mylėjo vienybę, kodėl-gi 
mes sziądien, apszviesti Kri
staus mokslu, negalėtume jos 
tarp savęs turėti! Tūli be- 
rods-užmėtinėja szį bei tą jau 
„Susivienyjimo“ virszinįkams, 
jaū jo konstitucijai ir dėlto, 
sakos, nenorią prie jo prigū- 

lėti. Gal but, kad, kaip 
kiekvienoje jaunoje organiza 
cijoje, „Susiv.“ turi savyje 
daug netobulumo, bet nerei
kia užmirszti, kad „Susiv.“ 
konstitucija ir jo virszinįkai, 
siaurai imant, nėra pats „Su- 
sivienyjimas^ bet tikt, jei 
taip sakysim, jo įrankiai ir 
paspirtys, kuriūs ant kiek
vieno metinio seimo pagal de
legatų nutarimą, galima per
mainyti, pertaisyti, kaip ge
riausiai. Rėkia nekurie ant 
„Susivienyjimo“ ir prižada ta
da prie jo prigulėti, kada bus 
jame padaryta reforma pagal 
jų norus. Dyvinas noras ir 
reikalavimas! Tur but pri
pažinsi te, kad daugelio viesz- 
patysczių įstatymai ir urėdinį- 
kai yra įvesti ir iszrinkti pa
gal daugumo nutarimą bei su
tikimą arba, kitaip sakant, pa
gal balsų daugumą. Taip 
dabar ir „Susiv.“ reikalūse 
yra daroma: neviena žmogys
ta ką nutaria, bet daugumas 
„Susiv.“ -delegatų. Tadgb 
kaip tie žmonės gali reikalauti 
nū „Susiv.“ reformų, kada jie 
prie jo nepriguli, neima jame 
dalyvumą? Jei mato ką blo
gą, tegul pasiskubina prisira- 
szyti prie jo ir ant seimo vis
ką delegatams perstatyti arba 
ir neprigulėdami, gali tai pa
daryti, o delegatai apsvarstę 
balsų daugumu priims, ką pri
pažins už reikalingą, o atmes 
kas pasirodys nereikalingu. 
Kad „Susivienyjimas“ yra rei
kalingas, tai kiekvienas isz- 
mintingas tautietis pripažins 
ir patvirtins, nurodydamas ant 
kitų tautų, kurios negali pasi
girti priesz lietuvius nei savo 
istorija, nei protiszku bei fi- 
ziszku prakilnumu, kaip antai 
slovakai, rusinai, o kad ir pa
tys lenkai, tacziaus jie turi 
savo didelius susivienyjimus, 
prie kurių priklauso po kelis 
tukstanczius sąnarių. Beje, 
slovakai turi susivinyjimą, 
prie kurio priguli į 150 drau
gysczių ir kūpu, rusinu susi
vienyjimas turi ir į 80 drau

gysczių ir kūpu, o lenkų, tų 
nesitikimo vaikų, tautiszkas su- 
siriszimas turi per du szimtu 
visokių draugysczių ir kūpu. 
Nors minėtų tautų organizaci
jos daug didesnės mokesties 
reikalauja nū savo sąnarių, ta
cziaus jos daug stipriau stovi 
už musų „Susivienyjimą“, prie 
kurio prigulintiems reikia mo
kėti tikt po 50 c. ant metų, 
t. y. nei po centą ant nedėlios. 
Silpnai stovi musų „Susiv.“ 
palyginant su svetimtauczių 
susivienyjimais, bet pats per 
savę jis pasiekė szįmet laips
nį, kurio nebuvo matęs nū sa
vo užsidėjimo. Jis sziądien 
jau tu r per 40 draugysczių ir 
kūpu, sąnarių į 2000 ir savo 
ižde turi gyvais pinįgais į 
1000700 dol., tadgi gali jau 
porą nemažų knįguczių at- 
spaudinti, apdovanoti savo 
sąnarius, o likusias paskleisti 
po Lietuvą tarp savo brolių.

Pasirūpinkite broliai lietu
viai prisiraszyti prie „Susiv.“ 
iki seimo, kuris, rodos, už po
ros mėnesių bus, idant ant jo 
galimabutų pastatyti „Susiv.“ 
ant tvirtų kojų.

Isz Lietuvos.
— Vilkaviszkio pavieto 

Karklinių valsczius padarė 
laike valscziaus susirinkimo 
nutarimą, kad visi tarnai (slu- 
žaunįkai) yra niekam neverti, 
paleistuviai, tinginiai ir kitokį 
niekadėjai. Kad tas blogas 
puses, kaip ukinįkams rodėsi, 
nutremt, nusprendė susirinki
mas (nors asz abejoju, kad tu
rėtų tiesą tą nuspręstį), kad 
valscziaus sūdąs asztriaus sū
dytų služaunįkus. To vals
cziaus sūdąs taip dabar ir su- 
dija: jei služaunįkas pames 
ukinįką, tai sūdąs nepaiso, kas 
kaltas, ar pats ukinįkas, ar 
služaunįkas, tik tiesiok apkal
tina služaunįką, atsudija jam 
nemažai atsėdėti, pinįgų taip 
gi daug pareina iszmokėti, ir 
priverstas esti sugrįžti pas pa
mestąjį gaspadorių.

Toksai Karklinių valscziaus 
nutarimas man rodosi yra dide
liai neteisingu. Negiriu visų 
služaunįkų, yra tarp jų gana 
pramusztgalvių, bet skaityt 
visus ukinįkus gerais — nema
žesnė klaida. Kas nežino 
pesztukų — gaspadoraiczių, 
kurie pastoję vėliaus patys 
ukinįkais, nevisada pameta 
savo blogą būdą ir labai tan
kiai da arszesniais pastoja? 
Koksai nekartą • buvimas siu- 
žaunįkams pas tokius ukinį- 
kus! Yra tokiu ukinįkų, pas 
kuriūs gali pabūt tik tas slu
žaunįkas, katras kožną valan
dą gatavas eiti ant peilių; o 
žinau-asz kelis tokius! Žinau 
pagalinus tokį vieną, kursai 
giria tik tokį savo berną, kat
ras jį, susikabinus, gerai isz- 
peria. Kaip gali iszbut ne
pametęs tokio ukinįko geras 
bernas? Da tankinus už bjau
rius gaspadorius pasitaiko ti
kros kraugerės gaspadinės. 
Atsikels, kaip giltinė iszsiszie- 
pus, tai ir kremta paskui per 
visą dieną savo mergas — tar
naites; niekas jei neįtinka, ar 
tarnaitė sziaip, ar taip darys, 
nors isz kailio nersis, vis gir
dės, kaip ją gaspadinė drivija 
Tokios kraugerės gaspadinės 
tankiausiai nori pasirodyt die 
vobaimingom; tankiai lanke 
bažnyczią, daug meldžiasi, bei 
žinoma, tikro dievobaimingu 
mo neturi, o viską daro tik 
dėl akių svieto. Pas tokis 
gaspadinę gali metus iszbut 
tik lygi jai bjaurumu merga 
kuri netingi su ja ėstis, o ge 
ra, jautrios szirdies mergini 
sunkiai gal dakentėt ir laba 
tankiai priversta esti pamesi 
O Karklinių valsczius ir to 
kiūse atsitikimūse kaltina ti’ 
služaunįką.

Kad tarp služaunįkų yr 
daug niekam nevertų — nis 
kas negali to užginti. Mus; 
tynės, pesztynės ir kitoki n< 
geri pasielgimai labai nere 
tarp jų. Bet ir czionais r 
visada yra kalti vien tik si 
žaunįkai. Isz tiesų persku



Vienybe
dus služaunįkų gyvenimas; tik 
žmogus ne gyvulys, vienu dar
bu negal pasikakyt, reikia ir 
pasilinksminimo nors kokio. 
Da ir gyvulėlis mėgsta paszo- 
kinėt. Dirbs, dirbs per nedė- 
lią toks služaunįkėlis; ateina 
nedėlios diena, iszklauso mi
ežių, pamokslo, per visą tą lai 
ką stovėdamas ir nemažai pa
ilsta; jei niszparai esti pavy- 
mu, da ir niszparų iszklauso. 
Pareina laikas namon eiti. 
Bet ką ki namiej‘ veiks, juk 
turi kelias adynas laiko, ar 
galimas daigtas, kad tik mie
gotų. v Apie knįgų skaitymą 
nėra ką nė mislyti, nės nė pa
tys ukinįkai jų nelabai mėgsta, 
o kas tokį vargszą — služau- 
nįkėlį pastūmės prie skaitymo? 
Susirinktų kur paszokt, pasi- 
bovyt, bet pirmiaus kunįgai 
gužynes iszkeikė, da ir dabar 
kone visi pamena, kad gužynė, 
tai,, velnio vakaruszkos“ ir ne
visi da pamirszo, kad tas ir tas 
kunįgas gavęs žinią nū kokio 
sznipuko, važiavo kelis verstus, 
kad iszvaikyt su lazda susirin
kusį jaunimą ir iszbarti ukinį- 
ką, daleidusį sazvo namūs susi
rinkt. Žinoma, liekasi- visi 
karcziamoj, ten vienas, kitas 
pažįstamas, ramu, prie stikle
lio da ramiaus. Jauni žiuri, 
kad senesniejie gerai traukia 
degtinę, o jaunam kas galvoj, 
ar jis gali protauti, jam rodosi 
labai gražu, kad ir jis gali taip 
daryt, kaip senesni daro, net 
jo patsai pavartaunasis,, gas- 
padorius“, na ir jis geria, kiek 
tik prigriebia, gėrimą laiko už 
kokį unarą. Iszjauno pripran
ta ir suaugęs patsai dūda blo 
gą paveikslu jaunesniems. Ge
ria visi, seni ir jauni, o pasigė
rę muszasi.

Raszau visą tą, kad atkreipt 
atydą ant szios priežasties 
platinimosi degtinės. Kad ją 
nutrempt, man rodos labai bu
tų naudinga užvest kūdaugiau- 
šiai draugyszczių, kurios ru- 
pįtusi suteikt smagius pasilin
ksminimus jauniems, po prie
žiūra, žinoma/1 senesnių, kad

tuviszkai - latviszkai - len- 
kiszkai — rusiszką 1 žodyną, 
kur jį gana pagiria, nors pri
pažįsta, kad yra truputį per 
mažas ir reikalinga esą jį da- 
pildyt. /

Oras atvėso; dienos tankiau
siai kumornos, visas dangus 
lyg padūmavęs. Smarkus vė
jai beveik kasdien vaiko pa
dangėmis pulkus sudriskusių 
debesių, isz kurių lynoja, bet 
beveik niekur pakaktinai ne- 
prilyja, nės vėjas tūjaus nuva
ro tolyn debesį. Palynojo be
veik visur, bet per mažai: ne- 
suvilgė pakaktinai žemės.

J. Vėžys.

— Prie seno Tiszkaus na- 
basznįko Palanga buvo aug- 
sztai kaip maudoma vieta pa
kilusi, ežia dėl juros maudy
mų suvažiūdavo svecziai net 
isz Petropilies, Maskvos ir kitų 
svarbesnių punktų. Ans bu
vo įtaisęs ne tiktai sziltus su 
jūrės vandeniu maudymus, bet 
garlaivį, kuris per 'Liepoj ų 
marėmis sveczius vežtų, ūstą 
Palangoje, kurhauzo parką 
ir t. t. Bet nū kelių metų 
po jo smerties jau toji vienin
telė musų Lietuvos vieta pra
dėjo vis žemiaus nupulti, vis 
kaskarts mažiau sveczių lan
kytis. Sztai pernai 1893 m., 
sveczių buvo per pusę mažiau, 
kaip kitais metais, taip kad 
pusė kvatierų tuszczių pasili
ko. Parke grajijo muzika, 
bet nieks nevaikszcziojo; kur
hauze buvo įtaisome baliai, 
bet tiktai vienos moterys su
sirinkdavo, o vyrų nebūdavo. 
Viens isz nabasznįko Tiszkaus 
sūnų dabar po tėvo Palangą 
gavęs, o matydamas, kad ją 
kaipo maudyklę užlaikymas 
brangiai kasztūja, garlaivį 
„Phenix“ pardavė ir ūstą tai
syti nenori, nės tas kelis de- 
sėtkus tukstanezių kasztūtų. 
Žodžiu sakant, szįmet Palanga 
dar žemiau nupuls, nės gar
laivių neesant bus prie jos dar 
sunkesnis priėjimas, nės arba 
per Prusus gelžkeliu, arba nū

paskui tokios draugystės kar- i 
tais neiszklystų isz savo tikro ( 
kelio. Jei tokios draugystės 
ir neturėtų kitų prakilnesnių 
siekių, tai ir taip butų nema
žai naudingos, ypaeziai jei jo
se butų ir lietuvszki skaitymai. 
O tokias draugystes, man ro
dosi, butų gana lengva užvesti.

Kada gudai kitas dalis Lie
tuvos smarkiai stengėsi sumas- 
kolyti per gudiszkas mokslai- 
nes ir visokias „missijas“, tai 
Suvalkų rėdyba buvo lyg liū- 
šiaušia nū tų pragumų. Mok- 
slainėse tankiausiai mokina 
mokįtojai isz tų paežių lietu
vių ir žinoma visai nemis- 
lija versdįti lietuvių 
į maskolius. . Popams taip 
gi nelabai rūpėjo maskdlystės 
propaganda. Tik szįmet, ma
tyt isz kur augszcziaus gavę 
paliepimą, popai pradėjo atsi- 
mįti, kad reiktų lietuvius pra
dėt kalbįt į staeziatikystę. Bu
vo jau du toki paveikslai, kur 
popas kalbino ir abiejūse at- 
sitikimūse moteriszkes, nežinia 
ar dėlto, kad mislijo, jog mo- 
teriszkę lengviaus prilenkt, ar 
dėlto, kad moteriszkę smagiaus 
kalbįt. Sztai tiedu atsitiki
mai.

Adomaitis isz Spruktų 
(Pustelnįkų gm., Naumiesz- 
ežio pav.) susipeszė girtas su 
savo vūszviu, per ką vūszvis isz 
tų piktumų iszsipagiriojęs ir 
numirė. Adomaitį apsudijo 
už nugalabinimą vūszvio ant 
kelių metų katorgos ir ant vi
so gyvenimo į Siberiją. Pas
kui Vaitūse (Pilviszkio gm.) 
Czivinskas užmuszė savo kai
myną Starkų už pradalgę szie- 
no ir taip-gi pateko į katorgą 
ir gyvenimą Siberijoj. Tai
gi pas abidvi tas gyvanasz- 
les—Adomaitienę ir Starku- 
vienę atvaževo popas ir kalbi
no, kad jos tekėtų už staezia-. 
tikio, tai jis panaikysęs szliubą 
su pirmūju vyru. Na o ką, 
ar ne naujo budo „missija“, 
panaszi į gundimą ledoko?

No. 19 „Kraj‘ausu yra pa
minėta apie kun. Miežinio lie- 

Liepojaus reikės ten devynias 
mylias prastu keliu baidytis, 
kur apart juros, jokio smagu
mo, jokios vigados atrasti ne
galima. Palangos dabar ne
pakels nei tai, kad isz mieste
lio dabar tapo miestu pramin
ta.

■ i

— Girdėtis, kad dar apie 
Telszius ir Kurszėnus iki sziol 
cholera siauezia. Telsziūse 
pirma mirė po 10 žmonių ant 
dienos.

— Per gavėnią priesz Ve
lykas p. Papreckis už lietu- 
viszkų knįgų laikymą atsėdė
jo Resiainiūse 3 mėnesius ka
linyje.

— Dėl tos priežasties, kad 
lietuviai už latvius, musų pus
brolius, žemiaus stovi kultū
roje, gauna jie, kūsunkiausius 
Latvijoje darbus ir tai 
vis tokius, kokius ir patys lat
viai dirbti nenori, kaipo tai 
brukavojimą ulyczių po 
miestus, plytų dirbimą 
ir t. t., o reikia atminti, kad 
latviai Lietuvoje užima pir
mesnes už lietuvius vietas..4 
Pakurszįais mažn$visi vago
nai (urėdai), melnįkai ir t. t. 
^yra latviai, kurie taip savo 
kalbą į Lietuvos eziaurę pa- 
platino, kad per tris mylias 
nū Ifurszo mažne visi lietuviai 
gerai latviszkai kalba, o lat
viai, nors per daug metų Lie-’ 
tuvoje buvo, lietuviszkai ne- 
iszmokstk ir mokintis nereika- 
launa, nės su lietuviais lat
viszkai susikalba. Paskui 
latvius eina latviszkos knįgos, 
laikraszcziai, ^kalendoriai ir 
t. t., kurie ir lietuvių tarpe la
bai platinasi. Batai jau pa- 
kurszyje Žeimeliu parapijoje, 
Panevėžio paviete, / lietuviai 
mažne visiszkai į latvius iš
virto. Ano kraszto lietuviai 
patys nežino ar jie yra Latviai 
ar lietuviai. Taip darosi ir 
kitur. Prie lietuviszkų knį
gų uždraudimo latviszkos lie
tuvių tarpe labai platiųtis\ 

'pradėjo. Latviai matydami,
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kad ant lietuvių didelę įtekmę 

« turi, idant dar didesnę turėti, 
pradėjo į savo knįgynę kalbą 
maiszyti daugel lietuviszkų 
(?R.) žodžių, idant (?R.) jų 
knjgos galėtų pas mumis eiti 
dar placziau.

44.

Latviai yra toki pat, 
pagal paėjimą, lietuviai, 
kaip ir mes. Latviszka 
kalba skyriasi nū lietuviszkos, 
o lietuviszka nū latviszkos 
dėlto, kad latviszka kalba bu
vo papūlus po įtekme vokisz- 
kos kalbos, o lietuviszka len- 
kisz^os arba abelnai sakant 
gudiszkos. { latviszką kalbą 
daug vokidzkų žodžių įsibru
ko, o į lietuviszką gudiszkų. 
Paskutiniame laike latviai 
stropiai ėmė valyti savo kalbą 
nū svetimžodžių, priimdami į 
jų vietą lietuviszkus žodžius; 
lietuviai irgi czystyja savo 

• kalba nū lenkiszkų ir gudisz
kų žodžių. . Tokiu budu lat- 
vį|&ka ir lietuviszka kalba 
(TOFnos ir be to labai arti- vie 

<ana kitai buvo), žymiai artinas 
viena prie kitos. Tadgi lat
viai nedėlto deda lietuviszkus 
žodžius į savo rasztus, idant 
kaip musų korespondentas 
raszo, kad jūs labjau pra
platinti tarp lietuvių ir dides
nę įtekmę ant jų padaryti, bet 

, dėlto, kad tie žodžiai yra sykiu 
lietuviszki ir latviszki. Lat
viai skaito mus už savo brolius 
ir rūpinas, idant kūgeresnėje 
vienybėje su mumis gyventi. 
Ką ir mes isz savo pusės turi
me daryti. Hėd.

— Lenkai Vilniaus ir Kau 
no rėdybos pradėjo po dvarus 
dėl savo dvaro taifnų iszraszi- 
nėti lenkiszkus populiariszkus 
laikraszczius ir knįgas, kurios, 
kaipo jiems prieinamos pra
dėjo labai platintis. Daugel 
turtingesnių lietuvių pradėjo 
net patys iszraszinėti: „Zor- 
za“, „Gazeta švviateczna“ ir 
kitus Pronyko iszdavimus, 
Varszavoje iszeinancciųs,

— Nors maskoliai uždėjo 
po daugel vietų prie savo isz- 
kalų ir maskoliszkus knįgy- 
nūs, bet žmonės tos kalbos ne
suprasdami mažai anos skaito.

Gali būti, kad Prūsų lietu
viai sulauks su laiku paleng
vinimą, nės vokiszkūse lai- 
kraszcziūse atsiliepė libera- 
riszki balsai; sztai „Koelnische 
Volkszeitung“ straipsnyje 
„Polenfresser“ raszo: „Priesz- 
lenkiszkoji politika yra per 
virszų neatsargi ir neteisinga. 
Jokios naudos neatnesza, nės 
visi iki szioliai daromi darbai 
davedė, kad negalima dviejų 
( ?) milijonų lenkų į vokie- 
ežius paversti. Jeigu lenkų 
vaikus mokįsime svetimoje 
jiems vokiszkoje kalboje, tai 
pirn/ą, nieko neiszmoks, o an- 
thĮ/užmirsztą tą, ką vokiszkai 
(szmoko. Nū 17 ir 18 metų 
lenkiszki vaikai ir merginos 
tankiai nei žodžio vokiszkai 
nemoka, nors anūs priversti
nai iszkaloje vokiszkai moki
no... Negalima priesz pe- 
degogiją didesnio grieko pa
pildyti! Isz tikro dilelis dau
gumas lenkų tarpe nemokau- 
ežių skaityti Poznaniuje ir 
Szlionske per tai yra, kad jie 
buvo vokiszkai mokinami. 
Prieszlenkiszkoji politika yra 
neatsargi per tai,7 kad lenkus 
prie nusiminimo priveda ir 
prie neprietelių anūs artina.... 
Ant galo prieszlenkiszkoji(an- 
tipolska) politika yra netei
singa. Kas pyksta ant pri
spaudimo vokieczių Maskoli- 
joje, jeigu ne tie „polenfres- 
šeriai“ (lenkų ryjėjai)? Pri
gimtoji kalba szale tikėjimo 
yra kožnos giminės augsz- 
cziause gėrybė“.

•Gerai butų, kad ir masko
liai suprastų, kokia yra nauda 
isz lietuvių ir lenkų prispau- 
dimo!

Dėl pastiprino maskolystės 
Lietuvoje „Birževyja Vedo
mosti“ raszo, kad yra projek
tas, idant maskoliams norin
tiems Lietuvoje apsigyventi 

butų dūdamas isz karalystės 
iždo paskolijimas ant J (trejų 
ezverezių) dalių pinigą ant 
perkamos žemės vertės, o kad 
ketvirtą dalį jie savo pinįgų 
turėtų.

„Krajus“ pranesza liūdną 
žinią, kad Minsko rėdyboje ir 
paviete sudegė grovo Bene
dikto Tiszkaus Vialos dvare 
rūmas medinis nū dviejų 
piontrų, ’ kur buvo turtingi 
artistiszki rinkimai, kasztū- 
janti daugel darbo, laiko ir 
pinįgų, kur buvo daugel tep
lionių vietinių (lietuviszkų) ir 
užrubežinių tepliotojų. Isz- 
gelbėtas tapo tiktai Mateikos 
abrozas ,,Batoras po Pskovu“. 
Daugel brangių teplionių, se
novės musų lietuviszki ap- 
szarvavimai, ginklai, viskas su 
ugnia nuėjo. Prie to dar su
degė cziela potograpiszka dirb
tuvė nū Tiszkaus įsteigta, o 
kasztūjanti 40,000 rubių, o 
ten taip buvo dailiai dirbomos 
potograpijos, kad ant parodų 
aukso medalius gaudavo. 
Abelna tvotos vertė aprokū- 
jama yra ant 800,000 rublių.

Isz tos priežasties, kad žydų 
daugybė isz Amerikos atgal į 
Maskoliją pagrįžta, kur anų 
laikyti nenori, tai jie ant lai
ko Lietuvoje apsistojo, už
guldami daugel musų mieste
lių. Nors jiems ežia, kaipo 
negimimo vietoje būti neval- 
na, bet jie policiją papirkę 
gyvena po kelis metus ant 
vietos. Tie žydai dabar dėl 
policijos yra lyg melžiamos 
karvės, isz kurių nūlacziai 
naudą turi. Bet mums nėra 
labai gerai, nės netiktai po kai
mus prilindo ir musų žmones 
visaip prigaudinėja.

Pagrįžę isz Sziaurinės Ame
rikos žydai yra baisiai biedni 
ir suvargę. Kiti isz jų ren
giasi į pietinę Afriką keliauti, 
tūmtarpu doru ir nedoru bu* 
du pinįgus rinkdami.

— Biblijograpi/ia. Ptaszyc- 
ki. Do liistorgi litewskiego

prawa po trzecim ztatude. Pe
tersburg, 1893 r. 31 pusla
pis. — ,,Biblioteka War- 
szawska“. Maj 1894 r. Tom 
II, reszyt 2 p. 382, dūda re
cenziją apie tą veikalą.

Apie „Lietuviszka Statutą“, 
kaip isz tos recenzijos matytis, 
yra labai garsinga ir plati li
teratūra juridiszkame (zo- 
konvedystės) sviete paplitusi. 
Lietuviai dar nū senovės laiko 
isz savo gudrių zokonų pa
garsėję buvo.

— Besiainių kalinis pri
pildytas yra Kražių muczelnį- 
kais. Isztyrinėjimai vis toliam 
eina. Muczelnįkų dalį žad;i 
į Kauną nuvaryti. Nors daug 
apie tą kalbėta, kad Kaune 
gubernatoriaus Klingenbergc 
nebus, bet matyti, kad valdžia 
jo darbus už naudingus sa\ 
parokavo, tai yra, kad Kražii 
terionybę už teisingą pripaži 
no, nės Klingenbergas yra an 
vietos ir kalbos nutilo, kad j< 
Kaune nebus. Kražių baž.užpe 
czėtyta dar czielybėje tebestovi 
Neseniai gavau girdėti, ka< 
Kražiūse buvo szioks atsitiki 
mas: Buvo ir yra dėl Kražii 
veikalo isztyrimo nū valdžio 
pusės sznipukai (iszdavėjai 
szpiegai), kurie į ukinįkų dra 
bužius pasirėdę žmonių tarp 
trinasi, kiti net ėjo spavied 
nės, .idant nū kunįgų ką isz 
girsti ir anūs iszdūti. Tau 
vienas isz tų iszdavėjų pri 
Kražių užpeczėtytoa bažn) 
ežios priėjęs apžiūrinėjo pr 
dėtą prie durių peczėtį. Vi< 
tinis pristovas proszalį eid: 
mas pamatęs, kad prie bažnj 
ežios durių stovi žmogus, ki 
ris peczėtį ežiu pi nė j a, paėm< 
pagalį d i keži ai aną apdauž 
bet kada paskui datyrė, k? 
tai yra vyriausia maskol 
szpiegas, muszti nustojo.

Lietuvius ir latvius kata] 
kus nenustoja valdžia pen 
kioti dėl knįgų užrubežy 
spaudi n tų, kurių savo krass 
spaudinti nedūda. Sztai P
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a/jilotftse, miestelyje Panevė- nįgus iszleidęs, turi pėksczias 
žio pavieto, buvo vėl du vy- atgal grįžti, o isz ko valgyti 
rai suimti už lietuviszkas knį- 
gas, isz jų vienas Panevėžyje 
atsėdėjo vieną mėnesį, o ant
ras pusantro — Tai po jau *) 
katalikų latvių kraszte, kurie 
savo knįgas Tilžėje, Prusftse, 
spaudi na tame dalyke yra di
delis persekiojimas. Jie toli 
nft Prūsų rubežiaus būdami 
gauna savo knįgas per žydus, 
kurie isz to gerą gescheftą da
ro. Taigi neseniai gavome 
dagirsti, kad Nagdos mieste
lyje, Režicos paviete, jau tre
tį kartą žydą Zeliką dabar per 
gavėnę suėmė ir dikcziai ap- 
sztriopavo už latviszkas knį
gas, kurių pas jį rado ant 700 
rublių.

Aname kraszte latvius ka
talikus dar labjati persekioja, 
ne kaip mus, nės visoje anoje

žiu statyti, todėl jeigu'yra da
bar parapijoje 20 dryžių, tai ljar^)Įnį|c^ Yra iszrokftta, kad 
labai gerai. Bažnyczios tenai per 8traiko ]aik4 abeln08 bU. 
yra gražios, kuojgai kftnevisi die8 yra padaryta ant $20>. 
lietuviai, o latviszkos užrube- qqq qqq 
žinės maldaknįgės kasztftja te- ’
nai, apie Dinaburgą ir kitur, Coxeystus už vagimą tra
po 1| rublio, tai yra pigiau | kių jr gavvalystes ima randas 
kaip lietuviszkos, , kurios jau kietai į nagą, kaip antai 14 
Vilniaus rėdyboje lyg trijų Birželio Julisburge, Co]., stf- 
rublių daeina. Ano kraszto aresztavotų 170 coxeystu už 
latviai turi labai mažą litera- pavogimą treino, tapo apsu- 
turą, prie kurios kftdaugiausiai dyti ant 4 mėnesių į kalinį, 
baronas Manteufelis prisidėjo. ---------
Jų kalba stovi tarpe lietuvisz-
kos ir grynai latviszkos lite- \Szlezij(rįe 15 Birželio. Ang- 

- ’__j kalbos. Ano Jių kasyklėse „Johannes“ ir 
„Pranciška“, prigulincziose 
grapui Lariszui, atsitiko bai
sios nelaimės, kurios pareika
lavo 232 darbinįkų gyvasczių. 
Pasidarė penkios, viena pas
kui kitą, ekspliozijos ir beveik 
ant sykio abiejose kasyklėse, 
nft ko užsidegė szaftai ir vis
kas, kas degamas buvo — vi
sas kasyklių? distriktas pavirto 
į liepsnų mares. Žmonės isz 
visos apylinkės akies mirks
nyje subėgo, idant gelbėti žus- 
tanczius kasyklėse darbinįkus. 
Tėvai, paczios ir vaikai nelai
mingųjų laužė rankas, klyk-

raturiszkos kalbos. Ano 
kraszto latviai lietuviams yra 
artesni, jau neskaitant vieno
kio tikėjimo, už latvius liute
ronus į vakarus Kuržemėje ir 
Vidžemėje gyvenanczius. 
Daugumas isz jų maskolisz- 
kai moka ir neszioja rau
donus marszkinius, kaip bur-

Bėda ir ten didelė, ypacz Re- 
žicos ir Dinaburgo paviete, 
kur baisus smiltynai. Žmo
nės eina ant uždarbio į toly- 
mns Maskolijos krasztus ir, 
kur kitas darbo negavęs, o pi-

*] Vydbodės gub.

neturėdamas, tankiai savo ba
tus ir drapanas pardftda.

44.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Pąvonia, Camden Cpun- 

ty, N. J. 13 Biri. J. Kauff- 
mannas, būdamas su szeimyna, 
o neturėdama per ilgą laiką 
darbą, įpftlė į tokį liūdnumą 
ir nusiminimą, kad atsikėlęs 
isz lovos naktį, paėmė britvą 
ir, su ja papjovęs savo mie- 
ganczią paczią ir trejetą vai- 
kuczių, nusiplovė kraujus, ap
sirengė ir nuėjęs pats pasiko 
rė.

Straikai daugelyje vietų jau 
pasibaigė arba žada pasibaig
ti. Vieno Pittsburgh© dis- 
trikte tftj pradės dirbti 40,000

— Vokiecziai netoli žengę 
nu Maskolių.

13 dieną szio mėnesio Poz- 
nanijos arcivyskupas Stablevy- 
skis važinėjo atlankyti savo 
diecezijos katalikus. Važinė
jo labai puikioje karietoje su 
szeszeta gražių arklių. Pirm 
jo jojo nemažas skaitlius, tau- 
tiszkais drabužiais ir ženklais 
apsirėdę, lenkiszkų vaikinų, 
žodžiu, kaip vokiszki lai- 
kraszcziai raszo, arcivyskupas 
Stablewskis važinėjo kaip 
lenkų karalius ir žmonių buvo 
priimamas kaipo karalius. Vi
sur buvo ant kelių padaryti 
puikus garbės vartai ir visur 
jį gaujos lenkų pasitiko, dau
giausiai tautiszkai pasirėdę, 
visur buvo pasveikintas augsz- 
tai kylancziais balsais ir pat- 
rijotiszkomis sznektomis. Vi
sur k i bojo lenkiszkos vėlia
vos, bet vokiszkų ir prusiszkų 
niekur nebuvo matyti . .

Isz priežasties tokių minėto 
arcivyskupo vizitų, vokiszki 
patrijotai ir lenkų ėdikai ką 
tik neduksta isz piktumo. Jie 
rėkte rėkia, kad tokios lenkų 
parodos esą aiszkios demonst
racijos priesz vokieczius ir, 
kad lenkams perdaug jau lift- 
sybės dftta. Jie sako — 
j ft mes lenkams dftdame di
desnę liftsybę, jft jie aiszkiaus 
ir drąsiaus ima rodyti savo 
•agus priesz mus.

TroppaUy Austrijos

— Castlebar y Irlandijojey 
14 Birželio,. 110 žmogystų,
tarp kurių 80 buvo darbinįkų 
ir darbinįkių, visi jauni žmo-

darni ir szaukdami, bet veltu - 
priesz ugnį tą sykį pasirodė 
visi žmonių stengi maiši ir į- 
rankiai persi! pais. Berods 
deszimts drąsįų vyrų, norėda
mi gelbėti savo draugus, įpft- 
lė per ugnį ir durnus į kasyk- 
les, isz kur nei vienas nesu
grįžo, bet visi smertį rado.

Minėtos mainos da ir dabar 
tebedega ir tikt už kokių pen
kių mėnesių galima bus jose 
darbą varyti.

nės, yrėsi ant žėglinio laivo isz 
Achillo Island į miestą West* 
port. Neužtraukiant žėglių, 
laivas, kadangi jis perpilnas 
žmonių buvo, persikreipė ir 
apsivertė ir, visus pasažierius 
iszkratė ant yandens. Baisi 
buvo kova prigerianczių, ku
rie stengėsi savę gelbėti jau 
ant žėglių kabinėdamės, jau 
paties laivo. Kitas botas ne- 
tolymoje esantis pribuvo ne
laimingiems ant pagelbos, bet 
kadangi jame dėl visų vietos 
nebuvo, iszgelbėjo tiktai 75, 
36 turėjo vandenių vilnyse 
pražūti.

I

— Maskoliai grūda Ame
rikos ukėsus į Si beriją.

Buffalo‘s lenkai nutarė pe
reitą nedėlią padftti praszymą 
į Suvienytų Valstijų valdžią, 
idant jį iszliftsfttų savo ukėsą, 
lenką, Stanislovą, Kovrzinkį 
isz Siberijos kankinimų. S. 
Kovrzinki 28 metai kaip 
Amerikoje ir seniai jau turi 
pilnas amerikiszkas popieras. 
65 metų amžiaus. Jis atvyko, 
kaip minėjau priesz 28 metus 
su dviem dukterim ir su dviem 
sunais, palikęs jpaczią tėvynė
je. Jis daug sykiu raszė sa
vo paežiai laiszkus ir siuntė 
pinįgus, praszydamas, kad ji 
atvažifttų pas jį į Ameri
ką. Pati neatvažiavo, ro
dos, dėlto, jog bijojo, kad 
apleisdama Maskoliją nebūtų 
per maskolius suaresztavota 
ir isztremta, nės maskoliai 
skaito už didelį persižengimą 
priesz zokoną, jeigu kuris ap
leidžia ir iszsižada caro pado- 
nystės be jo pavelijimo. Ir 
maskoliai matyti, tame dalyke 
turi gana gerą atmintį, nės led 
įžengė minėtas ukėsas į Mas
kolijos valdybą, ir spėjo at
lankyti savo seniai bematytą 
paczią ir giminaiezius, fcaip bu- * 
vo Lutomielske (Lenkijoje) 
suaresztavotas ir taip veikiai 
į Si beriją ant kataržno darbo 
iszvarytas, kad jo pati ir gi- 
minaieziai neturėjo laiko nie
ko dėl gelbėjimo padaryti. S.



Lietuvininku
KoVržihskl tnislijo,\ pasikie 
minėjęs savo tėvynėj! kokius 
tris mėnesius, pasiimti savo 
paczią ir grįžti į Ameriką.

Į tėvynę jis iszvažiavo^ap- 
sirupinęs visomis amerikisz- 
komis popieromis, 8 Kovoy 
1894 m., isz New Yorko, ant 
garlaivio „Diana“ ir pribuvo 
J Lenkiją, J savo tėviszkę Loc- 
kaVek. Matysime, ar jį Su
vienytos Valstijos greitai isz- 
gelbės isz maskolių nagų.

Maskolius dėl iszpildymo 
savo zokonų, nukaltų ant 
priekalo fanatizmo ir absku- 
rantizmo, laužo be gėdos visas 
dieviszkas, gamtiszkas ir žmo- 
giszkas tiesas bei įstatymus.

“•— Maskolija, 16 Birželio.
Maskolių despotizmas kaip 

matyti, visiems svetimtau- 
ežiams daėdė iki kaulo ir visi 
ėmė rūpintis numesti jį nū sa
vo sprando. Kaukazo gyven
tojai, tie gražiejie ir tvirtieji© 
žmonės, kurių skaitosi į 14 
milijonų ir, kuriūs maskoliai 
per 60 metų, be pertrūkio ka
riaudami, led 1864 m. visiszkai 
užkariavo, sziądien pradėjo 
aiszkiai rengtis iszsiliūsūti nū 
barbariszko maskolių jungo. 
Tai patvirtina sziame mėne
syje atradimas ant Kaukazo 
viename kaime daugybės 
ginklų ir kitų visokių karisz- 
kų padargų, iszvogtų isz mas- 
koliszkų kariszkų magazynų 
ir, kada maskoliszka valdžia 
ėmė tyrinėti, atrado, kad viso 
Kaukazo gyventojai buvo su
tarę padaryti priesz maskolius 
visūmeniszką maisztą, laike 
kurio visupirmiausiai iszpjau- 
ti iki vieno ant Kaukazo ran- 
daneziūsis ' maskolius. Po to 
atidengimo maskoliszkas ran
das ėmė labai nerimti, tūm 
labjaus, kad per kaukazkus 
kalnus yra labai sunku pris
tatyti reikalingą kareivių 
skaitlių dėl numalszinimo ne- 
rimstanezių kaukazieczių.

Todėl, dėl palengvini- policij\ntų bitės, kurias ilgai 
mo kariumenės pristatymo, nelaikydami aviliūse „kaliny- 
lųaskoįiąi tūjaus nutarė iw« je“ Įeįądąyo vėl (Jarbauti.

vesti geležinkelį per Kaukazo 
kalnus. Bet kasžin, ar kau- 
kaziecziai neardys to kelio... 
Kaukazo gyventojai, tai ne 
mes lietuviai lempiai, iszgle- 
beliai: tenai susitikęs masko
lius kaukazietį ant lauko arba 
\kokiame užkampyje, dreba 
it.apuszės lapas, nės gal greit 
nu\pirmojo gauti su kindžalu, 
kuq\visados prie savęs turi, į 
kruti 
gyventojai dažnai iszpjauna 
maskoliiKpo kelis deszimtis ir 
už tai j ienas tankiai nieko blo
go neatsitinka, nės tarp jų yra 
žydiszką vienybę ir broliszkas 
už viens kitą uzstojimas.

ir dvesk. Kaukazo

enkijoje— Cholera t 
Hamburge vėl atsirado.

ir

— Romoje 16 Birželio pir 
masis Italijos ministrą! Cris- 
pi ką tik iszsprukonū giltinės, 
kurią jam bandė suteikti 
anarchistas Paolo Lega. \

llosn pilis ir dabartės 
MMs.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
XI. POLICIJOS VPRISTOVAS 

„ASESORIUS“ PASTOJO 
MESZKINJKU.

Kitą kartą policijos urėdi- 
nįkai, o įpatingai pristovai 
gyvenantiejie mažūse mieste 
liūse, buvo labai nedori ir isz- 
manydavo visokias sztukas dėl 
isztraukimo rublių; o norįs 
ėmė metinės algos tik 250 
rublių, vienok laikė po ketu
ris arklius, muszė kortomis ir 
gėrė szampanską. Būdavo 
visūse reikalūse policija darys 
iszjieszkojimue „sledztvas“, 
dėl to tiems ponams nevienas 
būdavo rugpjūtis, kada tur
tingasis žmogus įpuldavo į jų 
rankas. Taipgi ir isz vagių 
turėjo\nemažą pelną, buvo tai

Vieną kartą bitinas pakvai
lo ir trejetą arklių nd aseso
riaus pavogė. Skaud-jūkai. 
Dėlto ponas asesorius, suėmęs 
vagių vadyrį klausė, kur dėjo 
jo arklius?

Drąsus vagis su didžiausiu 
ramumu atsakė:

— Ponas nėjieszkok savo 
arklių, nerasi, — asz tūs ark
lius atidaviau tam, nū kurio 
tu buvai pavogęs. C

Norįs supykęs urėdinįkas, 
kirto vagiui per žandą, vienok 
paleisdamas jį prisakė sudėti 
pinįgus už iszvestus arklius.

— Ponas taip ir kalbėk — 
atsiliepė vagių vadyris, mes 
nenorėsime tamstos skriausmo.

Negalėdamas apraszyti visų 
asesorių pikt-sztukų, apsaky
siu vieną tik veikalą aseso
riaus meszkinįko.

Szesztam desėtke musų 
szitmeczio, viename miestely
je, Raseinių pavieto, įsikūrė 
asesorius, kurs buvo (su nu
raudimu turiu pasakyti) su
lenkėjusia lietuvis. Tas po- 

didei puikiai elgės, kortos, 
brangioj ie gėralai ir tos ka
ly tės\ mėlynakės, labai jam 
daug \kasztavo, o toks paika
sis apsiejimas kiaurino pono 
asesoriaus, kiszenius, kuriūse 
niekaip negalėjo rublius užsi
laikyti. Reikia tamstoms ži
noti, kad kitąVkartą pas mus 
didei mažai bu\o bumaszkų, 
o vis tik auksas
tiĮ apskritų ir labai slidų daig- 
tų ponas asesorius! nestengė 
iszlaikyti, dėl to nabagas pri
trukęs pinįgų, pasirėmęs ant 
stalo liūdnai rymojo, aplnisly- 
damos niekystę to svieto, 
kurs, kad jį bala, iszsimanė 
szyksztauti ir nedūti tiek pV 
nįgų, kiek ponui asesoriui rei
kėjo. Ūžti esą jogei pons
pristovas datyrė sunkaus ru- 
pesezio. Artai jūkai? neat
būtinai reikėjo muszti korto
mis, pargabenti namon bent 
12 butelių szampansko ir por
terio, pasimatyti su ,dailia 
Onyte ir nupirkti jai deiman
tinius auskaras; o ežia kaip 

r sidabras, o

ant kerszto, pinįgų nei krislo, 
regis, kad Uraliaus ir Kalipor- 
nijos rudis visiszkai iszgaiszo.

Kada taip įsirūpinęs sėdėjo 
asesorius, įėjo į seki y ežią sek
retorius, isz savo gimimo va
dinantis Jukna, o pagal lem- 
tumo sekretorystės pramįtas 
Juknevyczia. Buvo ta žmo
gystė su kleboniszku pilveliu, 
su akimis ir veidu tareneziu: 
dūk szen pinįgus.

Senovės alke mintas amžius 
triūsė, dėl iszradimo stebuk
lingo akmens permainanezio 
viską į auksą/,o kaip skaito
me, tas sunkus vargszų dar- 
bavimas, neturėjo geidžiamo
jo pasivedime/. Norįs vienas 
isz tų alkemistų gyrės po pi e- < 
žiui, kad jau iszrado pramonę 
aukso dirbimo, ir už tą iszra- 
dimą praszė atpildus, vienok 

gei iszradėjui pabūklų dirbi
mo brangių rudžių dauginus ; 
nieko nereikia, kaip tik turėti 
maiszą, o dėl to nabagui alke- 

*

s ino-

ežią maiązą. — (lai netikėsite 
kad pasakysiu, jogei visi tie 
senovės alkemistai, priesz mu
sų Jukną buvo tai neužaugaj 
ir „fuszeriai“ Jie isz sumai? 
szytų visokių rudžių neįsten
gė padaryti nei aukso, nei sb 
dabro, o sekretorius Jukna i$5 
kožnos menkos 
kėjo iszspausti pinįgus, o no
rįs jisai nei pas vieną nepra- 
szė atpildos, vienok jo skrynė 
gerai buvo prilasusi.

Asesorius pakėlęs akis ir 
pamatęs Jukną isztarė: Juk
nevyczia pinįgų nėra!

— Tūjaus bus rublių, kaip 
murvos, atsakė Jukna, pava- 
ži nėši me keletą dienų su 
meszka, o kris mums szimt- 
niblinės, kaii> pepulos izrae

-V Tegul tavę velniai! isz 
tarė apmaudingai asesorius — 
tav jukai, o man jau galas, a 
nori, kaų nusipirkęs meszką 
rodycziau\aną ir rinkeziau ka 
peikas? \

— Saugok Dieve, pone ase
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•oriau, asz to nenoriu, nės 
man tektų triubįti ir būgnelį 
tauszkįti, musų meszka bus 
laikomas „karaulnėje“, kaliny
je, kariumeniszkas dizertiras 
Sprungis, kuris parodys, jogei 
prisilaikė pas turtingą ūkinį- 
ką. o tada turėsime geras už
gavėnes. Aa, suprantu, pa
sakė asesorius, tu brolau esi 
didžiausis gydytojas kiszenisz- 
kos džiovos. Sutaisyk viską 
pagal savo iszmanymą.
r. — Gerai, pone asesoriau, 
dūkite man laiko dvi dienas, 
o viskas eis, kaip isz pypkės. 
Nu, rūszkis kaip iszmanai. 
Kalbėjo asesorius, o Jukna 
Baldžiai nusijūkęs, iszėjo isz 
aeklyczios.

Prilaikytojus kariumenisz- 
kų bėgunų smarkiai persekio
jo įstatymai,, ir nevienas už 
laikymą savo namūse tokių 
slapukų atsidūrė Siberijon, 
dėlto žmonės didei bijojo ir 
papūlą į tokį vargą, isz pas
kutinės mokėjo policijai, kad 
tik nebūtų, pakaitytais. Ge
rai apie tą žinodamas Jukna, 
galando savo nagus, ypatingai 
ant tų ukinįkų, pas kuriūs ti
kėjos pasiszelpti.

Tą paczią dieną ėmė Jukna 
darbauti. Pirmiaus paszau- 
kęs į atskirį kambarį Strungį, 
prakalbėjo: Tu brolau kaip 
viszta susipainiojusi į pakulas, 
sėdi lyg pereklė ir nieko apie 
savą nemisliji.

Strungis, veizėdamas isz pa- 
aurų, atsakė.

— Ui poneli, nesėdėczjau 
asz ežia, kad ne tos sagtys. 
Tą isztaręs, sužvangino už
mautais ant rankų ir kojų ge
ležiais.

— Pasakyk man ar geri 
arielką ir rukai tabaką? už
klausė Jukna.

— Žinoma, poneli, kad ge
rų daigtų nespjaueziau, bet 
isz kur tie pinįgai. Jus da- 
bojate maną . kaip velnią, o 
jeigu bueziau liūsas, tai pri- 
augįcziau sav kokį gerą ku
melį ir butų pinygu, pur-

— Ui tu niekdarbi, visados 
turi geidulį prie rai tari jos.

— Ką veiksiu, poneli, ne
turėjęs geidulio? tik geriaus 
joti, kaip pėkszcziam vaiksz- 
czioti.

— Ar sziaip ar taip esu 
prapūlęs, reikia toliaus į pur
vyną gristi, nės tų kariume- 
niszkų „szpierutenų“ velnisz- 
kai bijau.

— Strungi, jeigu busi isz- 
mintingas ir elgsiesi pagal 
mano įsakymą, tai turėsi pi- 
nįgų, o ant galo, kad eis gerai 
reikalai, tai gal ir panezių nu- 
sikratysi.

— Pone sekretoriau, dirb
kite kaip iszmanote, o asz bu- 
siypaklusnus, kaip kūdikis, 
o paskui tilėsiu, kaip žuvis.

— Jeigu taip, tai klausyk: 
Mes norime pamilszti neku- 
riūs turtingūsius sziksztūlius, 
laikancziūsius vergu voje rub
lelius; dėlto parodyk, kad pri
silaikei Raubucziūse pas ba
jorą Joną Dulkevyczią, Diržė- 
nūse pas ukinįką Petrą Glem
žį ir pas kitus gaspadoriųs, 
kuriūs asz tav pasakysiu. Var 
dus jų paežių, vaikų, gi minai • 
ežių ir visą padėjimą namų, 
kožną kartą asz tav iszrokū- 
siu, dėlto, kad praturtėją ne
galėtų iszsigįti. Tu brolau 
už kožną sztuką gausi po 10 
rublių, o ant galo pažiūrėsime.

— Geradėįau mano! ką 
liepsi, viską padarysiu, užteks 
man ir penkių rublių nū sztu- 
kos, o kita penkrublinė tegul 
bus ponui, tik gelbėk maną 
isz tų žabangų. Jukna sulen
kęs pirsztą įkiszo sav į burną 
ir pasakė tylėk. Paskui prb 
pylęs sklėnyczią arielkos ir 
padūdamas Sprungiui, isztarė 
gerk szimtmetines.

Sprungis be atsikvėpimo^ 
iszlenkęs sklėnyczią, pasakė: 
Aczių, poneli, gyvastyje mano 
taip geros nebuvau gėręs.

— Ryto rytmetyje asz pa
kalbėsiu, ką reikia žinoti apie 
Dulkevyczią ir Glemžį, o tu 
paszauktas asesoriaus, pasaky
si, kad buvai pas Dulkevyczią

pusę metų, o pas Glemžį 4 
menesius. Dabar eik į savo 
k ai ūžę.

— Sluszuju Vasze blagoro- 
die“, klausau jūsų mylistos, 
viską iszpildysiu. Kalbėjo 
Sprungis, ir suszukąs „na levo 
krugom, marsz!“ iszėjo į pir
mą seklyczią, kur iszleidęs jį 
Jukna suszuko: sargai! veski
te Sprungį y kalinį.

Vakare sekretoriaus Juknos 
seklyczioje degė dvi žva
kės, o jisai sėdėdamas prie 
stalo raszė, paszalyje stovėjo 
žmogus vidutinio ūgio, dau
gi aus kaip pusamžis, su ap- 
szarmūtais plaukais, pilkos jo 
akys lakstė į visas puses, kaip 
szaudyklė rankose sugrubtos 
audėjos, nosis smaili su nu
lenktu žemyn galu, paveidi 
buvo snapui vanago, o nusvi
rusiais ūsais judiuo, kaip ka
tinas ūdegą, kada nori pa
griebti pelą. A p valka to 
žmogaus buvo iszvokiszko, o 
ant krutinės szvytavo prisegta 
skaistvarinė blekė, su areliu 
ir paraszu „Sotskij“, szimtinį- 
kas. Užtiesą, buvo tai savo 
locnoje paveizdoje sziratinįkas 
Prieas, policistas „re et nomi 
ne“ daigtu ir vardu, kuris pil
dydamas savo svarbų urėdą 
per 28 metus, praleido puška* 
pą asesorių ir sekretorių. Nū 
jo nepasislėpdavo nei pabėgęs 
nū pono, nei neraszytas žmog
palaikis; jisai žinojo kiek bu
telių arielkos pardavė slap- 
ežiai žydeliai, o ant galo pa
žino visus aplinkinius vagius 
ir vagilėlius, netik numany
damas kas ką pavogė, bet ir 
ką ketino pavogti, žodžiu sa
kant, tas policistas galėjo su- 
silygįti su vikiu poliemonu 
miesto Londono.

— Asz numanau, kam po
nui reikalingos žinios apie 
Dulkiavyczią ir Glemžį, atsi
liepė Prieas, bus sklindžių su 
Smetona.

— Tu senas velne, per ke
turias sienas matai, isztarė 
Jukna.

Kad asz nematycziau

kregždžių išlekiant, negirdė- 
cziąu pavasaryje žolę augant, 
ir nežinoeziau, kokia mergu
žė szįmet susivystys, tai po
nai nelaikytumėte manę szim- 
tinįku.

— Tavo teisybė, tegul tavą 
velniai! Gerk judosziau. Tą 
sakydamas, Jukna pripylęs į 
sklėnyczią arielkos,padavė 
Pricui, kuris prarijęs tą žemū- 
gę, pasakė: Dėkui jums „Va- r 
sze blagorodie“. Ui, kad gera 1 
sriuba, tai regis, ta pati, ku
rios baczką radova paslėpta 
pas tą ponelį padubisyje. Vy
resnybei atidavėm smirdėtą, 
o tą gūdojamą senutę „siudy- 
pietuch“ eik szen geidy!

— Nū tavęs Pricai ir patsai 
velnias nepasislėps. Ryto, 
kaip asz pasakysiu, tai tūjaus 
pargabensi prie asesoriaus 
Raubuczixy Dulkevyczią ir 
Diržėnų Glemžį.

— „Sluszaju“ asz anūs rai
tas pargrusiu, pasakė Pricas, 
o dabar reikia eiti prigulti, 
akys jau pradeda merktis.

Jukna isztarė laba naktis, 
o 9

ir Pricas iszėjo isz seklyczios.
(Dar ne viskas)

Isz lilffitt Oirra Mis
— Newark N; J. Norė

dami pasidalyti su skaityto
jais „Vienybės“ szita linksma 
žinia praszom patai pįt į jūsų 
laikrasztį/

Isz aplinkinės lietuviai žiū
rėdami ant musų draugystės 
darbų ir ant musų sutikimo, 
dyvijas, kad mes nieką nedir
bam ant lietuviszkos dirvos. 
Po teisybei, nors mažai ką dir
bame, ale visgi dirbame. Jau 
treczias metas kaip užSidėjom 
draugistę po vardu szv. Jur
gio, o sziądien jau banke tu
rime sudėję į 500 dol. Priesz 
septynis metus ežia visai buvo 
mažas skaitlius lietuvių. Ga
lima buvo ant rankos pirsztų 
lengvai suskaityti, o dabar jau 
skaitome į 300 gerų lietuvių, 
ba bedievių ir naujalenkių 
visai pąą mus nesirąųd^j o
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draugystė nors mažam skait- 
liuje, tik 35 vyrų . susideda, 
ale visi yra geri lietuviai. Per 
tūs kelis metus skaitlius lie
tuvių didinos kas metas ir 
draugystė kas karts auga.

Dėltogi isz lengvo pradėjom 
rodavytis, jog jau ir mums 
czėsas sutverti parapijų ir pri 
gulėt prie „Susivienyjimo“. 
27 Gegužio mėnesio laikėme 
pusmetinį susirinkimų ir kaip 
tik buvo padūtas įneszimas 
„Susivienyjimo“ reikalūse, 
buvo priimtas vienu balsu nū 
vistį ir visi kiek buvo ant mi
tingo, užsimokėjo įstojimų; 
tūm labjausiai pasirodėm, kad 
taradędkos lojimų visai ne
klausom. Ant galo nutarėm 
suszaukti 30 Gegužio parapi
jinį susirinkimų ir sutverti pa
rapijų. O per gromatų pa

i praszėm kun. Zebrį ant tos 
t1 dienos, kad teiktųsį ant tos 

dienos pribūti pas mumis.
Atėjus tai dienai godotinas 

kunįgas atvažiavo. Susirinko 
lietuviai ant paskirtos salės. 
Tada mitingas buvo atidary
tas per prezidentų szv. Jurgio 
draugystės. Ant to susirin
kimo uždėjome naujų parapi
jų ir iszrinkome jos vyriausy
bę bei komitetų. Ant naujos 

■ parapijos davė kiek kas galė
jo, o kun. Žebris, matydamas 
musų vienybę, sutikimų ir 
gražų apsiėjimų, paaukavo ant 
musų kati k uždėtos parapijos 
10 dol. Ir sutvirtinęs mus 
tame szventame darbe iszva- 
žiavo. Parapijonai ir drau
gystė szv. Jurgio siunczia per 
„Vienybę“ didžiausių padėka- 
vonę dėl kun. Zebrio. Para- 
pijonas. I). Szopis.

„ -— Union City JO Birželio. 
‘s/^Gūdotinas „Vienybės“ Rė

dytojau teikies patalpinti szi- 
tas žinias savo laikrasztyje 
„Susivienyjimo“ | dalykūse. 
Musų pamatinė arba Rytinė 
skyrimo „Susivienyjimo“ vi r- 
szinįkų lietuviszka szalis, kru
ta: Szioje deszimtoje Birže
lio paliko nuspręsta su Water- 

būrio „Susivienyjimo“ drau- 
kais praneszti broliams lietu
viams apie skyrymus ant „Su
sivienyjimo isz musų szalies 
virszinįkus. Jau nū praėju
sio Balandžio szių metų per 
gromatas susiraszė visos mu
sų szalies kūpos savo tarpe, 
kas link „Susivienyjimo“ sky- 
rymo virszinįkų. Visos kū 
pos tada jau gyvūjanczios 
nusprendė vienbalsiai ir su
tinkamai po keli aro po su si ra- 
szymo szitūš perstatyti kandi
datais ant „Susivienyjimo“ 
virszinįkų. Kunįgas Jūzapas 
Žebris perstatytas „Susivieny
jimo prezidantu, Waterburio 
lietuviszkas klebonas. Vice
prezidentu visos kūpos aprin
ko prezidentų szv. Kazimiero, 
draugystės isz Elizabeth© N. 
J.; tas vyras isz savo kores
pondencijų „Vienybėje“ ir di
delės prietelystės „Susivieny- 
jimui“ yra žinomas visiems 
lietuviams; ant sekretoriaus 
vėl galėjome perstatyti isz 
Northampton© Mase, kūpos p. 
Žukauskų, kuris taipogi pasi
žymėjo darbais dėl labo savo 
kūpos ir visi lietuviai galėjo 
patėmyti „Vienybėje“ isz ko
respondencijų to vyro meilę 
lietuvystės ir meilę „Susivie
nyjimo“. Kad mes galėjome to
kius vyrus perstatyti isz savo 
pamatinės szalies, mums ne
gėda priesz Amerikos lietu
vius! Kasieriaus aprinkti isz 
savo szalies negalime, nės ne
atsiranda isz „Susivienyjimo“ 
nei vienas, kurs taip butų ba
getas, kad galėtų kaucijų 
$5000 užstatyti nepajudina
mu turtu, mes todėl ant ka
sieriaus nū savo provincijos 
perstatome szių metų „Susi
vienyjimo“ kasierių Andrių 
'fepliuszį isz Pittstono, Pa., 
Luzerne Co. Kas link kny- 
giaus ir kitų „Susivienyjimo“ 
urėdų, tai tūs pavedame skir
ti Seimo delegatams. Naujos 
kūpos musų szalies, jei turės 
kuri prieszingų kų priesz tas 
perstatytas asabas, tegul atsi- 
szaukia ant presęicleųtę skyri

mo vyresnybės ant žemiaus 
padėto vardo lyg 4 Liepos. 
Prezidentas komiteto skyrimo 
„Susivienyjimo“ vyresnybės 
Jurgis Baltruszaitis, Union 
City, Conn. P. O. Box 110.

— Union, City, Conn. 11 
Birželio. Pagūdotas Redak
toriau, meldžiu nūszirdžiai pa
talpinti tūs kelis žodžius į 
„Vienybę“.

Musų miestelis nedidelis ir 
jame taipgi randasi mažas 
musų brolių skaitlius. Visi 
beveik musų miestelio lietu
viai yra stiprus lietuvystės da
ly kūse ir darbūjas nenuilstan- 
cziai dėl tėvynės ir savo locno 
labo. Randasi musų mieste
lyje szv. Jurgio draugystė, 
kuri susideda isz 38 tvirtų ir 
iszmintingų vyrų. Yra ežia 
ir „Susiv.“ kūpa, kuri dru- 
cziai laikosi. Bet kaip tarp 
derlingų ir brandžių kvieczių, 
taip ir tarp musų darbūjan- 
cziųsi dėl tėvynės randasi ir 
kūkaliai, skaitliuje į pusę tu
zino, kurie užmirszę, jog yra 
lietuviais, skiriasi isz musų 
taip gražaus būrelio ir, prisi- 
raszydami prie lenkiszkos 
draugystės „Paniatowski‘“ 
tampa lenkberniais ir žydber- 
niais, ba į tų draugystę ir žy
dai priguli ir kada mauszkas 
arba ickas apsirgs, turės musų 
minėti broliai jiems patarnau
ti, o jei kada koks kiszkas 
nukrųtys, turės su žyd isz k u 
moliu pagal iaus pasitųsyti. 
Tie musų atskalūnai skaito sa- 
vę gana už mokytus žmones, 
nės moka pasakyti: nek m i 
latviui do dupa caluie, mi ko- 
mendo justi sasaydy, to ne 
treba na spoviedzi idet.

Nepavydėkime brangus 
broliai tiems musų tau tie- 
ežiams skiriantiems isz musų 
būrelio ir nesipiktinkime isz 
jų, bet praszydami Dvasios 
Szventos dėl jų, imkime gerų 
paveizdų nū kitų miestu lie
tuvių ir triusėkime visi iszvie- 
no nenuilstaneziai dėl labo sa
vo szventos Lietuvos ir dėl sa- 
vę, tūmet pakelsime ir savo 

vardų.
Taipogi reikalinga dėl mu

sų miestelio kokio tuzino lie
tu vaiezių, nės dėl stokos lietu- 
viszkų merginų, musų broliai 
yra priversti vesti svetimtau
tes. Dabar jau randas penki, 
kurie yra apsivedę su svetim
tautėms ir isz tokių lietuvių 
ir jų vaikų jau nieko gero ne
galima tikėtis dėl lietuvystės, 
nės, jeigu pati bus lenkė, tai 
ji ir vyrui savo lenkiszkų dva
sių įpuezia ir savo vaikus pa
daro lenkais. Jeigu kuri 
mergina atvažiavus pas mus 
tūjaus neisztekėtų, tai ir taip 
neprapultų, nės galėtų gauti 
gerų darbų.

Darbai pas mus dabar jau 
apigeriai eina, nės dirbame po 
penkias dienas per nedėlių 
Bet žmonės isz kitur pas mus 
atvykę labai sunkiai gali gau
ti darbų.

Keleivis.

— Pittsburgh, Pa. 10 Bir* 
želio. D. L. K. Vytauto ka
rei vių draugystės prisiraszl 
prie „Susivienyjimo“ szie sų- 
nariai: Kazys Kapturauckas 
Petras Kasiulionis, Jonas Sau- 
rusaitis, Adomas Iczkauczkas 
Jonas Stankevyczia, Kazimie
ras Simanavyczia, Jurgis Gi- 
nis, ' Pranas Valanavyczia ir 
pavienis, isz Homstead Pa. 
Petras Kažuczionis.

— Amsterdam, K. Y. 11 
Birželio. Praszome patalpin
ti į „Vienybę“. 9 d. szio mė 
nėšio atvažiavo pas mus is: 
Albany kun. B. Moliekaitii 
iszklausė visus lietuvius spa 
viednės, atlaikė szv. misziaf 
ant Kražieczių intencijos ir 
pasakė gražų pamokslų. Isj 
ko mes lietuviai labai~ džiau 
giamės ir szirdingai dėkavoja- 
me lietuviszkam kunįgui B 
Moliekaicziui.

Amsterdamo Lietuviai.

— Chicago 111. 12 Birželio 
Gūdotinas Redaktoriau pra 
szome apgarsinti laikrasztyj*
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„Vienybėje“, kad mes Chica 
gos lietuviai, prigulinti į po- 
litikiszkus kliubus, susivieny- 
jome ir uždėjome 19 Gegužio 
szio meto „Lietuviszką Re- 
publikoniszką Kliubą“, ir isz- 
rinkome ant virszinįkų sziūs 
vyrus: A. Staponavyczią ant 
prezidento, Ą. Olszevską ant 
viceprezidento, Vlad> Xacha- 
riavyczių ant sekretoriaus. 
O Komitetas susideda isz szių 
vyrų: K. Kuncos, M. Varan- 
kos ir F. Masionio. Taipogi 
8 Birželio iszrinkome ant ka- 
sieriaus P. Bakevyczių vietoje 
J. Armono. Dagi iszrinkome 
A. Mosickį ant sekretoriaus 
pagelbinįko ir du į komitetą, 
beje: A. Jauksztą ir J. Kaz
lauską, kurie visi tapo per 
kliubų delegatus patvirtinti.

Taipogi velijame, visiems 
broliams lietuviaūis Yaszytis į 
politikiszkus kliubus ir risz- 
tis į vienybę, darbūdamėsi 
tautiszkai politikiszkūse d a 
lykūse. Musų susiriszimo 
mieriu yra: sutikmė, vienybė, 
meilė ir teisybė.

Komitetas. }

— Elizabeth, N. J., 14 
Birželio. Pagal nusprendimą 
„Susivienyjimo“ Vyresnybės, 
kaip buvo garsinta No. 13 
„Vienybės“ — Naujas rinki- 

yno būdas „Susiv.“ Vyriausy
bės — yra padalytos visos 
draugystės ir kūpos, priguliu- 
ežios prie „Susiv.“ į penkis 
apskriezius. Prie musų pa- 
marinio apskriezio yra pris
kirtos szių miestų draugystės 

, ir kūpos: Elizabeth N. J., Ne
wark, N. J. Amsterdam N. J., 
Waterbury Conn., Union Ci
ty, Conn, ir Northampton, 
Maes, o taipgi prie musų ap
skriezio priguli ir naujai užsi- 
dėjusios kūpos • Fairfieldo 
Conn, ir Atholo Mas# Musų 
szv. Kazimiero draugystė pri
pažino tą rinkimo būdą už ge
rą ir iszsiuntė laiszkus į visas 
pamarinio apskriezio draugys
tes ir kūpąs, perstatydama 
kandidatus ant prezidento ir 

viceprezidento. Tapo patvir
tinti draugysezių ir kūpu mu
sų apskriezio szie • tautiecziai 
ant szių „Susiv.“ urėdų: gū- 
dotinas kun. J. Žebri# isz VVa 
terburio ant prezidento, Vin
cas Ambrozevyczius, isz Eliza- 
betho ant viceprezidento, Vin
cas Žukautskas, isz Northamp
ton© ir Jūzas Jankautskas, Isž 
Waterburio Conn, ant sekre
toriaus. O ant kasieriaus ne
atrandame atsakantesnio vyro, 
tai ir dūdame balsą ųž A. V. 
Tepliuszį, isz Pittston‘o Pa. 
Taipgi yra užpraszomos nau
jos Fairfieldo, Conn, ir Atho 
lo, Mass, padūti savo balsą per 
„Vienybę“ arba per laiszkus 
link perstatymo ant „Susivie
nyjimo“ urėdinįkų kandidatų.

V. Ambrozevyczius, szv. 
Kazimiero, isz Elizabeth N. 
J., prezidentas.

— Freelando bažnyczia jau 
atidaryta ir vėl po senoviai at- 
siprovinėja dievmaldystė.

— .Baltimore Md„ 12 Bir. 
Szv. Kazimiero kareivių drau
gystė ant mėnesinio susirinki
mo 27 d. Gegužio nutarė pri
imti į draugystę ir suvalno- 
mis drapanomis ant tų paežių 
iszligų, kaip ir kareiviai, nės 
szis bedarbės laikas baisiai su
trukdė musų kareiviszką drau
gystę su uniforma ir daugelis 
sąnarių turėtų apleisti drau
gystę, negalėdami iszsimokėti 
už kareiviszkus drabužius ir 
draugystė negalėtų gyvūti. 
Sziame laike turi jau 22 vy
rai puikius drabužius, dar 
apie desėtką taisosi, tai tūm- 
laik užteks, o užstojus geriąs- 
niam laikui, kas norės, galės 
pasitaisyti uniformą. Visi 
draugystės sąnariai ir norin- 
tiejie prisiraszyti prie jos, lie
tuviai katalikai* turinti nū 
18 iki 40 metų, yra meilingai 
užpraszomi ant ateinanezio 
susirinkimo, kuris bus 24 Bir
želio bažnytinėje salėje.

Kožnas lietuvis turi prigu
lėti į kokją nors pagelbinę 

draugystę, nės nežinia, kada 
kokia nelaimė gali patikti, o 
kas tada tavę gelbės. Tavie
ji© artymai tėvynėje ir gi nie
ko nepadės. Prigulėdami 
prie paszelpos draugystės dvi
gubą naudą turi! vieną, apsl- 
szvieCzia labjau ir įgalina tau- 
tisžkos dvasios, antrą, laike 
nelaimės broliszką suszelpimą. 
Draugystės sekretorius.

J. Kurtinaitis.

TAnksma žinutė. Baltinio 
rėje, 21 dieną szio mėnesio 
bus įszventintas į kunįgus M. 
Szedvydis. .Jis pabaigė dva- 
siszkus mokslus Baltimorėje 
szv. Marijos seminarijoje.Po į- 
szventinimo pagrįžįPlymouthą, 
į Scran tų vyskupystę, prie 
kurios jis priguli ir kurioje 
apims lietuviszką parapiją. 
Kun. M. Szedvydis yra szvie- 
sus žmogus, tvirtas lietuvis ir, 
dar klieriku būdamas atsižy
mėjo kaipo stropus darbinįkas 
ant lietuviszkos dirvos. Tad 
gi galima tikėtis, kad tapęs 
kunigu, dar stropiau ir drąsiau 
griebsis už tautiszko darbo 
ir padės varyti nū musų bro 
lių akių tamsybės vortinklius, 
o ypacz apszvies ir tautiszkai 
audru tins musų brolius to kam
pelio, tos parapijos, kurios 
taps dvasiszku piemeniu. 
Tadgi sveikindami linkėkime 
tam naujam musų dvasiszkam 
ir tautiszkam karžygiui svei
katos ir ilgo ir nesudrumsto 
per nevidonus amžiaus.

Ilėdakcija.

— Baltimore „Kopernįko 
Draugystei“. Kas myli savo 
tėvynę ir savo brolius, tas ma
tydamas jūs žudomus, nesidai
ro į szalis ir neveizi ant 
bet, užmirszdamas apie 
padūda kūveikiausiai p 
bos ranką.

kitų, 
savę, 
įgel-

pądarė 
ažie-
per- 

aulę, 
rasz-

Balti morės lietuviai 
5 Kovo atminimą už Kr 
ežius ir tas atminimas 
skambėjo placziai per pas; 
nės svetimtautiszki laik 
ežiai gražiai apie jį atsisz^ukė..

„Kopernįko Draug.“ papeikia 
savo Paaiszkinime tą ap- 
vaikszcziojimą ir atsižada^pri- 
aidėti prie paneszimo ant jo 
iszdūto. kaszto dėlto, kad lai
ke massmeetingo jos delega
tas buvo praszytas sutrumpin
ti savo kalbą ii‘į kad kurt 
Burbos sznekta jai nepatiko; 
Gyvinai: juk apvalkszCziojh 
mas buvo padarytas nevienos 
arba dviejų Baltimorės žnlo: 
gysezių ir ne kun. Burbos ir 
ne dėl kun. Burbos, bet visų 
Baltimorės lietuvių dėl savo 
brolių Lietuvoje žudomų. Tai '* 
kaipgi ežia maiszyti apvaiksz- 
cziojimą su kun. Burbos
sznekta? Juk kun. Burba
tikt kaipo sveczias buvo ir, 
jeigu ką kam nepatinkantį pa
sakė, tai už tai visas apvaiksz- 
cziojimas blogas, kurio prin
cipas buvo parodyti pasigai
lėjimą ir užtarti savo brolius? 
Toliaus minėta draugystė dėl
to iszsižada ano apvaikszczio- 
jitno, kad ji esanti pagelbos 
draugystė ir nenorinti kisztis 
į svetimų žmonių barnius.

Nustebėtinas daigtas — juk 
beveik visos musų draugystės 
yra pagelbinės ir nėra tokios, 
kuri norėtų kisztis į svetimus 
barnius. Tai kaipgi ežia vėl 
kaiszyti draugystės vardą ir 
svetimus barnius — į grynai 
tautiszkus patrijotiszkus da
lykus?

Ant galo „Kopernįko drau
gystė“ sako „Kas link Kra- 
žieczių, tai mes jiems negali
me padūti ranką brolystės, ne
galime drauge kariauti ir kęs
ti su jais kanezias.... Czia 
jau aiszkiai pasirodo „Kop. 
Draug.“ patrijotizmas, apsz- ’ 
v ietim as ir supratimas. Mes 
liūsybės žemėje gyvendami 
galime savo broliams tėvynėje 
esantiems daug stipresnę bro
lystės ranką padūti, ir su daug 
didesne pasekme kariauti už 
atjieszkojimą jų tiesų, liūsy
bės ir teisybės, negu Lietuvo
je būdami. Kentėti taipgi 
galime, o ir keneziame lygiai 
su savo broliais Lietuvoje
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esancziais, kada girdime, kad 
musų tautieczius nevidonai tū
lame kampe pjaute pjauna. 
Dar mes, labjau keneziame 
(žinia, žmonės su jausmais ir 
tikrai savo tėvynę mylinti), 
nės Ii tiso je žemėje gyvendami 
labjau suprantame ir numa
nome visus sloginimus ir 
skausmus savo tėvynės, savo 
brolių joje gy venanezių.

Isz to viso pasirodo, kad 
„Kopernįko Draugystė“ (ma
žiausiai jos tūli sąnariai,) yra 
pilna tuszczios puikybės, asa- 
biszkumo ir mažai turinti sa
vyje szventos tėvynės meilės. 
Neturėjome ant mislies szittim 
atsakynpii minėtą draugystę 

* pažeminti, bet norėjome, pa
rodyti, kad pradedant ką da
ryti, reikia pirm apmislyti.

. MSa prtfc
(Pabaiga.)

Nedticziau vienok galvos už 
tai, jog J. Jankus yra drauge 
ir raszytojų visų trijų knįge-

Pirmutinę ypacz greieziau 
priskaitycziau vienam isz mus 
Amerikos szviesunų, arba 
kaip jie ten savę ciniszkai va
dina bedievių, nės literalisz- 
kūmas žodžio ir ans keistas 
d em o k r a tisz k u m as, apsi r ei sz * 
kiantis siundinime liaudies 
priesz poniją ir kunįgus, kurį 
garbus musų demagogai lai
kydami, matyti, už neiazveng- 
tiną žymę demokratiszko po
būdžio, vartoja ktistoriausius 
žodžius ir sziurkszcziausius isz- 
sireiszkimus dėl paniekinimo 
sziujiĮ paskutinių ir Dievo, 
kurs kaipo Aukszcziausias 
Ponuponas taipjau nedtida 
jiems ramumo. Ir taipjau 
paezioje pradžioje savo Nu
sidavimų autorius dtida pažįti 
savo grynai demokratiszką 
pobūdį, kad apraszydamas 
vargingą padėjimą „nužiamin- 
to ir nualkinto jungu baudžia
vos būrelio“ — nė isz szio, nė 
isz to prikisza Dievo valiai 
kaltinybę už nu varginimą ju- 

t

<• ?

jų, o bajorus lupikus isz savo 
malonės padaro įrankiu „isz 
Dievo malonės“ pagamintu 
dėl nuskriaudimo darbinįko ir 
jo tiesų, kurias pagaliaus 
(kaip toliaus nti autoriaus da- 
sižinom) skriaudžia ne tikt 
bajorai, bet ir kunįgija (isz 
Dievo malonės) „nepasiliko 
užpakalyje, atsitūpdama de- 
szimtines, almužnas ir daugy
bę kitų atmokesczių nė tų 
prastumtųjų varguczių“.

Užtat autorius nesigaili vie-' 
niems ir kitiems epitetų, pri- 
tinkanczių pagal jį dėl isz- 
reiszkimo savo demokratisz- 
kos dvasios, kaip tai: „riebių
jų, sutukusiujų, pasmirdusi uju 
didponių“... vargiai be numa
nydamas, jog panasziu budu 
raszymo ir panasziais iszdavi- 
mais nemažiau prisideda prie 
ano „beprotiszko būrų iszdy- 
kūmo“, kurį apraszinėdamas 
net pats pasibjauri ir iszsigąs- 
ta; kaip „Fritzai, Metzleriai, 
Mungeriai, ir kiti 
būrų vadovai, vienok auto 
rius nesusipranta kaityti už 
visus antis būrų nepasivedi
mus, už tukstanczius galvų, 
nelaimingųjų, kritusiųjų aukų 
kerszto apgalėtojų ir nu
skriaustos teisybės. Paga
liaus vietoje sąjausmo ar do- 
raus pamokinimo, (kaip gali 
ma buvo tikėtis) vietoje su
teikti rodąs kaip žmoneliai 
turi ginti savo tiesas, idant 
ateitėje Užkariautų pritinkan
ti sav būvį, garbus musų de 
magogas pabaigoje savo raszt- 
palaikio dar iszkvailina ne
laimingus už , nemokėjimą 
ginti savo tiesų, pavadinęs jtis 
nenunokusiais. Tikrai, jog 
turi už ką pasidėkavot musų 
darbinįkai szviesiems savo 
vadovams!?....

Amžiaus galas Poponsko 
Piloto, kuris buvo sudžia 
Vieszpaties Jėzaus Kristaus,

Na, kaip jums iszrodo, ma
loni „Vienybės“ skaitytojai, 
szis antgalvis! Taip man tiki,, 
garbus musų Martynėlis yra 
(Įįdeliu jtikdariu, kftd galėjo 

iszmislyti dėl parodinimo ano 
nelaimingo atminimo Piloto, 
sudžios Iszganytojaus musų, 
kurs tokią keistą pravardę, tu 
rėjo, kaip žinoma dėlto, kad 
paėjo isz Ponto, Pontiszku ar
ba Ponėku yra pavadįtas. Sa- 
kycziau autorius knįgutės per 
savo ignoranciją nesuprasda
mas prasmės poterių, o vien 
prisiklausęs nti žmonių, me- 
cbaniszkai atkartoja paskui 
jtis tą klaidą — bet to negali
ma daleisti isz tos priežasties, 
kad tolesniame trūkyje jis 
keliose vietose vadina Pilotą 
Ponciuszų. — Galima tada 
nuspręsti, jog ir czia iszdavė- 
jas musų „Satiriszkų daiszke- 
lių“ parodė plonumą savo lie- 
žiuvio — ką patvirtina ir to
lesnė taip keista, suabrįta ir 
jtikinga knįgutės kalba, jog 
vien „slaunam musų sztuko- 
riui“ pritinkancziai priskirta 
būti tegali. Beskaitant ją no- 
rome nenoroms atsimeni aną 
pagarsėjusią , musų senovės 
maldaknįgę, vadinamą mus 
bobelių paprastai „Jtizapine“, 
su kuria dar ir po sziai dienai 
neviens surukęs musų senovės 
garbįtojas nebegali persiskirti, 
o kad užtėmiji kartais tokiam 
senybam konservatistui ar 
konservatistkai, jog turime 
jau, dėkui Dievui, ikvaliai 
naujasnių ir tobulesnių mal- 
daknįgių, ir kad anas netiku
sias reiktų mesti szalin. 
„Tai vaikeli, sako, su szitaja 
jau nti mažų dienų susipaži
nus, tai ir litaros aiszkesnės 
ir suprantu geriaus nė kaip 
ten tas jūsų naująsias“. — Ka
dangi ne viens isz mus ameri- 
kieczių turbut ne turėjo lai
mės matyti tą gana jau retą 
musų senovės palaiką, prive- 
siu czia kelis paveikslėlius isz 
minėto „Amžiaus galo“, o tu
rėsite sykiu iszmanymą ir apie 
Jtizapinę. Ir taip, paveizdan, 
Poponskasis szitaip pasakoja 
apie savo bėdas kitam rymė- 
nui Albenui: „Mano diedas 
(esant) konzulas Pantijus isz- 
spaudė szpetnas pazgordas ant 
Rymo, vainoję su Sehiitais,

antras paptilė pas Fortus, o 
asz — asz — pastatė senis 
kupką ant stalo“, - o Albinas 
atsako: „Vitelis pratektas
savę apskundė ciecoriui, kad 
Hebrajonus pakoravodinai ir 
Samaritijonus iszteriojei, — o 
mažu Judeoje žydus mardavo- 
jei? mažu vierntisius Sicilijo
je?“.... Bet Poponskas jį 
sudraudžia tarydamas ,’ne kai- 
kalbėkim apie smutnus atsi
tikimus, žinai, jog naktis yra 
motina smutkos (dagi navat- 
nybė!!) Toliau galima susi
tikti su „atvoga“, „apsoda“ 
(lenk, osada) prigatavoti, „nu- 
sipakarijęs, „storotis“, „szu- 
mas“ „glaunas“, „slabnus“, 
burdas, viera, uvoga, žodžiu, 
„czielą maschi neriją“, senovės 
žodžių, kuriems „akrutnes- 
nių“ — menkai ką daugiaus 
galima rasti paezioje anoje 
senovės krautuvėje. Berods 
nėra joje: zalecyti“, „priesta- 
vot, abliubeniczios“, mečius, 
asablyvas, nędznas, serdecz- 
nas, mizernas, dapravodyti ir 
tam panasziu perlų Jtizapi- 
nės, tacziaus vien tikt dėlto, 
jog tie žodžiai, kaip sakosi, 
neparėjo isz kaliejos.

Bet jei stebėtina yra drąsa 
raszytojaus tos knįgelės, ir ne- 
sumanimas siekio, dėl kurio 
leido minėtą „ridictilosum“ į 
svietą, tai jti paslaptingesnė 
yra misi is kytro josios iszda- 
vėjo, kurs tiesiog rizikavo 
kaąztais iszleidimo minėtos 
knįgutės, kadangi visai neti
kėtina, jog. sziądien dar ras
tųsi tiek pasekėjų „Jtizapi- 
niszkumo“, jog galėtų papildįti 
nors kasztus jos iszleidimo, o 
kur jau pelnas. Berods, at
siminiau, juk mus iszdavė- 
jai moka ir pasiszvensti, kada 
apystovos to reikalauja, juk 
jie tarnauja įdėjai! Taigi dė
lei tos augsztos įdėjo^ įdėjos 
mokslo ir mokinimo kitų isz- 
leido musų Bitėnų idealistas, 
dagi ir Sapnu knįgel-ę, isz ku
rios galima bus kiekvienam 
troksztancziam apszvietimo pa
simokyti iszreiszkimą kiekvie
no sapno ir kas ateitėje stosis.

Pasudunietis.



Vienybe 

Jelena.Apysaka isz praeitas.
Tamsus kalinis raudonų plytų mūrytas, 
Isz visų pusių sargyba tvirta apstatytas. 
Kas gi galėtų tokią mislį turėti, 
Kad ten gali Lietuvos valdonas sėdėti ?! 
O„ užtiesa, ten szvent‘s galiūnas užrakytas, 
Narsus Vytaut‘s n ft savo brolio uždarytas. 
Neturi jis ten tarnų jo priklausanczii^ 
Negirdi jis trimitų ant karės szaukianczių; 
Tiktai mini Lietuvių garsius žygius kovų, 
Kad* su tėveliu ėjo naikinti kryžiokų kraujagerių. 
Ant kėdės paszlijęs, sėdi sienop atsirėmęs, 
Ir savo galingas rankas ant krutinės sudėjęs; 
Nft savo skaisczių veidų gailias aszaras braukia, 
Kas gal* apsakyt*, kokį skausmą szirdies jauczia? 
Tik ūmai kalinio sunkios durys sužvangėjo: 
Kunįg‘s pamatė, kad jo mieliausia prisiega įėjo; 
Ona jos vardas buvo, kuri be vyro rimti negalėjo, 
Tad* su savo vierna tarnaite jo lankyt atėjo. 
Galiūnas pakilęs ir neramiai į szalis pažvelgęs., 
Stovėjo, savo galva žemyn nuleidęs.
Neįioilgam tarė: „Pacziut* mano mieliausia! 
Sakyk, kaip asz galiu iszlikti nft myrio baisiausio? 
Sztai jau nedoras JaUgėla peilį galanda, 
Idant greicziau nuimti mano galvą sprando? 
Ak! jis nugalavo mano tėvelį mieliausį, 
Keistutį, isz Lietuvos valdonų narsiausį; 
Ir man gal* atsitikti tok‘s nelaimingas likimas, 
Mano brolėnas visiszkai ne yra man isztikimas!!“ 
Ona iszvydus tokioj* nelaimėj* savo vyrą, aszaromis apsiliejo 
Isztart* žodžio nft skausmo szirdies negalėjo. 
O tarnaitė iszgirdus tokius žodžius savo pono, 
Žinodama, kad ne Vytaut‘s, nė‘ra Lietuvai kito tokio valdono. 
Pajudyfca brangios tėvynės tikra meile, 
Ir tikisi, kad VytauVs bus dėl jos dide laime. 
Su linksmu veidu tarė. yO vieszpatiė galingas! 
Žinau, kad dėl manęs visad .buvai geradėjingas, 
Tad* palikie manę sziam kietam urve kalėti, 
Jei tik savę galėtum iszsigelbėti;
Nusivilk savo rubus, o su mano apsidenk kūną, 
Ir nft Jaugėlos isztruksi, kaip nft smarkaus Perkūno. 
O asz ežia likus nudftsiu tavę, kunįgaikszti drąsus, 
Ir priimsiu dėl meilės tėvynės, kad ir smarkiausius skausmus, 
Nesibijau asz myrio, nė didžio kentėjimo 
Drąsiai mirsiu dėl labo tėvynės su tylėjimu**.
Vytaut*s iszvydo szirdį savo tarnaitės 
Pilną tėvynės meilės, kaip kokios dievaitės: 
Slenkte slenka nft jo debesis nuliudimo 
Ir veikiai viltis atsiranda tolesnio gyvenimo. 
Greitai jiedu savo rubais apsimaino, 
Ir buvo jau kunįg‘s su paezia beiszeiną, 
Bet pirm tu szitaip jis į tarnaitę prakalbėjo. 
(Ir jam paežiam tik aszaros nebyrėjo) 
„Ak! pasilieki tu ežia mergele jauna, 
Kentėk dėl tėvynės meilės, tu drąsi Jelena, 
Priims Dievas tavo skausmu u$ didžius darbus^

Rasi tu dangftse už tai nesuskaitytus skarbus**. 
Ilgai su jaja kalbėti negalėjo: 
Nės jam kftveikiausiai iszeit* rūpėjo. 
Da kartą pažvelgęs ant szlapių sienų, 
Tamsaus kalinio, vietos jo kentėjimų. 
Drąsiai žengė per duris su prisiega 
Ir tokiu budu apgavo ten stovintį sargą. 
O drąsi Jelena kalinyje pasiliko, 
Į treczią dieną nukirsta liko. 
Sziądien jos nė ženklo neliko 
Viskas per tiek laiko kapfts* dingo; 
Tiktai jos vardas stiprina musų szirdį, 
Nės mes randam* jame drąsybę ir viltį. 
Lietuvi mielas! skaitymas szios pasakėlės 
Lai pakele tavo szirdyje meilę tėvynėlės. 
O jus szventos Lietuvos dukrelės, 
Pražydusios, it kvietkelės, jus jaunos mergelės, 
Ar mylit jus savo brangią tėvynę 
Kaip mergelės senos gadynės?!
Asz szaukiu su skausmu szirdies didžiu, 
Kad jus nemylit sziądien tėvynės suvisul 
Pasižiūrėkit, ką jus sziądien darot! 
Jau Amerikoje savo kalbą szalin varot, 
O vis tik angliszkai tarp savęs plepėti 
Paprantat, kad tik greicziau savo iszsižadėti, 
Jau patrotyjot suvisai tą branginybę, dorybę 
Ir vis tik brendat į didesnę paikybę.
O nekaltybę! kur dingai tarp Amerikos mergelių? 
Ak! jau tu seniai palaidota ant szaltų kapelių! 
Jei szią pasakėlę skaitysi, jauna mergele, 
Arba ir tu jau suaugus žmonele, 
Tegul tavo szirdis užsidega meile tėvynės
Tad* dvasioje datirsi didės ramybės. K. S.

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZTTA 8IIAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVE18ITET0 PHILOSOPHIJOS 1A0I8TB0.

(Tųsa). ,
< ’ ' I

Paszalus versmėms 
ir baloms, tylu iszleido kelis tukstanezius pirmu tiesų kelią 
skinti į Maskvą per girias ir miszkus, kuriftmi pats įkanden 
keliavo dieną ir naktį be pailsio su kariauna, idant neisz« 
truktų, nei vienas netrasiojo, nei grobio griejo ir vis ką rei
kiant kariauna už naudą pirko; jau Lapkristyje Olgerdas ap- 
gulo pilę, Volok Larnskij vadinamą, kurią kuningaiksztis, 
Vasilius Berczuisk a) gyniojo, į kurią Lietuviai įsilaužę ir 
patį kamendotą Vasilių užmuszę, bloszkėsi ant paezios Mask- 

a) gal Berezinsk? Perraazytojas.
vos ir 6 dienoje Grftdžio mėnesio, metftse 1370, su savo broliu 
Keistucziu sugulo į abazą pamuriftse Maskvos. Per asztft- 
nias dienas siaubusiu ir teriojusiu, trumpai sakant kirtusiu, 
kas buvęs kertamas, deginusiu, kas deginamas, drevėjusiu kas 
drėvėjamas, versdami! papilius ir apygardas į rustą tyrą. 
Dimitrij, d. kuningaiksztis Maskolii|, ką bedaryti su savo
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bajorais sutarė, nors karei rūstaujant, pirszti j dvi dienas bažnycziose melstis, buk ir pats marczelga Ma- 
Olgerdo dukterį Anastaziją už Vladitniero kuningaikszczio,' rienburgo bažnyczioje visą naktį perpoteravęs.
savo brolio sunaus, ant ko Olgerdas sutarė. Tokiu pragumu, Rasi Lietuviai ir Žemaicziai nebūtų tų paliaubų su kry- 
1371 m., 15 dienoje Birželio mėnesio, sandaras padarė, kuriose žeiviais darę, jei kitoje pusėje kitos nelaitnos nebūtų jų spau- 
vienok nieko neminavojo apie Mikolą, Tverų kuningaisztį, dusios: kaipogi Mikolas, Tverų d. kuningaiksztis, nors vis 

spaudamas, kaip virsziaus minavojau, vienok turėjosi Lietu
vių ir stigavojo Olgerdui, jog Dimitrij, d. kuningaiksztis Mas-

savo szvogerį, dėlko tą darė, nėra dar žinoma.
Negalėjo ilgesniai Lietuviai Maskolių beraminti, reikėjo 

namon grįžti ir butą gynioti nū Vokieczių: kaipo jau praėju
sį rudnį (1370) atkeliavo naujos gaujos meldžionių Lietuvių ir 
Žemaiczių kariauti, kurias atvedė du broliu Leopold ir Albrecht 
Austrijos vieszpacziu su Steponu ir Fridriku Bavarijos ku- 
ningaikszcziu ir kitais kuningaikszcziais ir vieszpacziais, ku
rie daugiau ne 10,000 rimtos joties turėjo, nujautę Lietuvius 
ir Žemaiczius su Maskoliais kariaujant, susinėrė su kryžei
viais Karaliaucziuje ir traukė į Ragainę; tenai perskiedęs d. 
mistras savo kariauną į dvi dali, su viena pats traukė Nemu
nu pagal į Labegirį, nū tenai į Pamedžios, kurias srytis be 
malonės j tyrą ir vandenį apvertė; su antra dalia-kariaunos 
marczelga įsigrūdęs į paupius Juros visą barą Kaltinėnų, 
neesant? namieje apginėjams, į rustą tyrą apvertė, nors gyven
tojai nujautę Vokieczius artinancziusi į girias ir versmes bu- 
,vo prasikraustę, vienok ir tenai jūs prigavęs, vienus iszkirto, 
kitus nuvergė, nors daug tenai galą gavo paežių meldžionių. 
Paskui įsigrūdo jis į Vaikių arba Vaigių pavietą, kurioje su 
antra dalia kryžeivių nusiaubė kardu ir ugnia pavietas Ra 
šeinių ir Eirogalos iki Gesavos, kuriose per 6 dienas dariojo, 
drevėdamas ir teriedamas, kas buvo gyvas likęs nū kardo, tas 
kliuvo į nagą; niekame tenai Lietuvių ir Žemaiczių nesutik
dami, džiaugėsi, grįždami antru atvėju Žemaiczių srytį tarp 

, Juros ir Nevietos upių ugnia ir kardu baisiai baisesniai 
nusiaubę, parkumpė laimingai su didele daugybe imtiniui 
Karaliaucziu. But dar akai grįžę, jei nebūtų ankstyba žiema 
užszokusi: kaipogi žmonės nębepaspėjo apsnigęs rudenį javų 
nū dirvų benuvalyti, bet Grūdyje ir Siekyje taip radosi szil- 
ta, jog pradžioje jau Sausio mėnesio sniegas nutirpo , ir žmo
nės javus nuvalyjo, kurtūs buvo rudenį apsnigę. Darin adrė- 
kis, prasti keliai, upės patvinusios ir didis sunkumas svetima
me kraszte peną gauti Užtūrėjo meldžioilis su kryžeiviais Ka
raliaucziuje, kurie dar tarp savęs susirieję namon paskido.

Vienok Keistutis, parkumpęs isz Maskolijos, norėjo už 
minavotasias teriones nugiežti apmaudą ant kryžeivių, dariu 
su rimtais pulkais Žemaiczių gulo į Parusnį ir visą srytį Jūd- 
laukių (rasi Užlaukių) į akmenį ir vandenį apvertė, pilę žeme 
aprausė ir kas tiktai vokieczių ir krikszczioniu vadinosi, tas 
sugniužo nū rusto kardo įbingusio Žemaiczio; but dar ilgesniai 
tenai lėbavęs Keistutis, jei nebūtų Insterburgo kamendotas 
Baldersheim įpūlęs į Žemaiczius ir tūmi nepagrąžinęs Keistu- 
ežio namų savo gelbėti: kursai vienok su didžiu grobiu lai
mingai namon pagrįžo?

Dienu nemotu, kaip sako tūli raszytojai, abi pusi pagrį- 
susi, krauju beszlakinanti, paliaubas ant 4 metų padarę. 
Nors brostviai, įdykę ant lobio ir grobio, n urzgėjo ir nenorėjo 
liautis kariauti Lietuvių ir Žemaiczių, vienok d. mistras, rei
kalaudamas atvangos, nusiuntė 12 brostvių, kaipo vadėjų, 
Lietuviams, kurie taippat 12 savo kilties vyrų nuleido kry
žeiviams. Kiekviena pusė, ką turėjo savo valdžioje, galėjo 
veldėti lyg paliauboms pasibaigiant. D. mistras taip buk 
džiaugęs tomis paliaubomis, jog liepęs visame Parusnyje per 

kolių, kūmet nors gorins paezią Lietuvą ir norįs tūs krasztus 
jai atimti, kuriūse gyvena Gudai krikszczionys Lietuvių val
džioje. Olgerdas rįžosi vėl į Maskoliją traukti; to dėjus su
kėlė kariauną, pats nebkeliavo, bet iszrėdė savo brolį Keistu
tį su jo sunu Vytautu ir Endrieju, savo sunu ku ningaikszcziu 
Drujos, kursai negalėjo savo brolio Keistuczio nei gudrybe, 
nei veikumu, nei karės ketėjimūse pranokti, jei nenarsesnis ir 
vikresnis, tai jam lygus buvo. Darin Keistutis, pavasariui 
prasidėdant, taip staigu antėjo Maskoliją, jog artojai ir bajo
rai, dirvose betriusinėdami, kliuvo į nagą Lietuviams; kaipo
gi tokiu laiku Lietuviai antėjo, kad vos sniegas buvo nuėjęs 
ir upės patvinusios; dariu niekšai tarp Maskolių nevilės jų 
viduryje savo žemės regėti, kurie tūmi žygiu daugiau siaubė, 
ne kaip grūmės su Maskoliais: kaipgi Keistutis apvertęs apy
gardas į rustus tyrus, 1372 m., 6 dienoje Karvelio mėnesio, 
paezią pilę Perijaslaul sudegino, nū tenai pasitraukę, susinėrė 
su kariauna Mikolo, kuningaikszczio Tverų, ir nuteriojo apy
gardas Dimitrijo pilės, kuri turėjo iszsipirkti nū jo nauda. 
Nū tenai sukos į Kaszino apygardas, kurias taip nuteriojo — 
ir pati pilė turėjo taippat nauda iszsipirkti ir urėdui jos liepė 
prisiekti, jog nū sziol kiaušis kuningaikszczio Tverų; pargrįž- 
damas dar užėmė pilę Taržek, į kurią Mikolas, Tverų kunin
gaiksztis, taippat įdėjo savo urėdą. Atėjęs ant galo pas Mo- 
žeiską, tūjau pilę apgulo ir, vėtra įsilaužęs, savo kareivius, 
kelionėje nuvargusius, atilsino. Paskui iszėję Lietuviai į 
vieszkelį karės reiszkėjį nuleido į Maskvą, kuriam, įdūdamas 
degantį knatą, tarė: ,,bogink Dimitrijui į gromatos vietą szį 
knatą degantį ir pasakyk, jog lyg jam nesudegus, Lietuviai ir 
Žemaicziai bus Maskvoje ir tenai į rumus vieszpaties, kaipo 
pergalėtojas, ragotine įsmeigiąs su tumi paraszu: „ne tas yra 
karvedžiu, kursai keta kariauti, bet tas, kursai neketėdamas 
kariauja”. Lietuviai,, per 18 trukų būdami nū Maskvos, su 
tokia greity be baužė, jog mažne pirmiaus jie atėjo pas Mask
vą, ne kaip reiszkėjas pagrįžo. Buvo tenai pati Velykų nak
tis taip garbinga ir su iszkilme nū krikszczioniu szventama: 
kaipogi Dimitrijui einaneziam į bažnyczią, pranaszas, užszo- 
kęs taką, pasakė Lietuvius užėmus ISložaiską ir vienu trukiu 
baužą į Maskvą. Vieszpats nenorėdamas'! tą tikėti, ką jis 
stygavojo visą naktį bažnyczioje persi meldęs. Bet rytametą 
ausztant dar pamatė vėliavas Lietuvių blizgant ant kalno, 
Poklon vadinamo, pamuriūse Maskvos. Koksai tenai rados 
subrusdis ir tranksmas, kiekvienas gali matyti. Dimitrij, at
sibudęs it isz sapno, ėmė rėdytis, liepdamas visiems ginklūtis 
ir leisdamas į visas puęes įsakymus gintis, bet laiko nebebu
vo: kaipogi Lietuviai tūjau Maskvą apgulo ir tenai peno 
nebįleido, kuri negalėjo nei kaip ilgai gintis, stokūdama 
peno, už vi^daugybei svieto supludus ant szventės. Kad tūm 
tarpu jau Lietuviai papilius grusdino, murus ardė ir d re vėjo, 
ką užeidami.

(Toliaus bus.)
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“vienybe lietuvniku”.
P. Korsako Quinsigamond ♦,loo
J. Szliokaitis ,, „1,00

A. Pajaujis Plymouth „2,00

J. Czepla „ „1,00

P. Markun Bedford St. „1,00

J. Raulynaitis Scranton „1,00

J. Anskis Glenlyon „1,00

J. Kupczinskas Shenandoah „1,00

M. Kairaitis Canton „1,00

J. Nausad Chicago „2,00

P. Skunski Cleveland „2,00

J. Roman Mattituck „1,00

J. Ruben Freeland „2,00

J. Daukszis Wilkes Barre „1,00

LMszias Daktaras!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 111 Ma‘n 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.

Balius! Balius!
vėl Pittston‘e, Pa., bus didelis ba
lius daromas szv. Kazimiero drau
gystės ant „Armory Hali“, 4 dieną 
Liepos [July] per dieną ir naktį 
grajis muzykė, kad net viskas skam
bės, lietuviszkus szokius, todėlgi 
broliai ir seserys nesutingkite nū 
szilumos, bet visi kunodailiausiai 
apairėdę ateikite ir pasilinksminkite, 
gražiai praszome. Tikietas 50 c.

laidelis Salius!
bus laikomas szv. Pėtro ir Povylo 
draugystės 3 d. Liepos [July] ant 
salės M. Paciųkonio, Milutie, Pa. 
Prasidės ant 7-j/ių vakare ir trauksis 
iki 6 ryto. Yra meilingai užpra- 
szomi broliai ir seserys netikt vieti
niai, bet ir isz apylinkių. Muzykė 
grajis puikius lietuviszkus szokius.

Tikietas 25 c.

Balius! Balius!
Didelis puikus dar iki sziol 
nebuvęs Pittstono jaunikių 
draugystės balius!! bua 26 
d. Birželio Pittstone, Pa., ant 

salės,, Armory Hali“, grajis 
lietuvijzka orkestrą taip gry
nai lietuviszkus szokius, kad 
bobelės su seniukais 8 neiszkes 
neszokę, todėl jus jauni broliai 
ir seserys, maloniai praszome 
neužmirszkite ant to baliaus 
atsilankyti netiktai isz vieno 
Pittstono, bet ir isz visų apy
linkių. Pelnas nū baliaus eis 
ant įtaisymo Pittstono lietu- 
viszkos bainyczios naujų su 
trubomis 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 visus Brolius ir 
seseris, netik vietinius, bet ir iszapy- 
linkių, atsilankyti ant baliaus. Mu
zikantai bus grynai lietuviszki ir 
grajis lietuviszkus szokius.

Tikietas 35 c.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knygos, 
Maldų knįgos, 

Aukso Altorius, arba Szaltinis danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00. 
Garbe Dlewnj ant auksztybėe ,, ,, ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.23<c.l 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkoe ,, 75c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus aaž 

paveik^Aanticzkų 75c. 
Gyvenimas Vleszpaties J^aus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo (statymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno (statymo ,, ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menuo Szwenczlanslos Marijos Panos 30c.
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,, 20c.
Evangelijos supuikeis apdarais 1.00c.
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,, ,, 65c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c. 
Istoriszkos knygos svietisžkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos „ „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arha 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nfi pat

krlkszto Lietuvos 5c.
Žiponas bei žiponė „ „ 40c.
Žirgas Ir vaikas „ „ , 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 30c 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Auszra” keturių metų puikl&se apdar&se 
po JI.23 kninga, vlsastfferkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vitoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 1.25c.
D&nelalczio pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas —, — 10c.
Tėvynlszkos giesmės — — 5C.
J&kauuoe dainos „ 1$ 5C.
Naujos dainos 4 „ $$ 10c.
Birutės dainos „ 10c.
Tėvynainių giesmė* „ •• 40c.

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.

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

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

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Hzaltabuzius (j&klnga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c.
Mužikėlis „ „ „ A 15c.
Vaikų kningelė ,, ,, 15c.

Moksliszki rankvedžiai ir
kitokios knįgos

Lietuvtszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio 50c.

30c. 
lifte.

•» 5c. 
15c.. 
5c. 

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

o

I

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

Abėcėle ,, ,.
Kninga dėl lazsimoklnlmo rokundų 
Kninga dėl Iszaimoklnlmo vlsasvtetlnės kalbos 15c 
Apie buwlmu Dlewo „ 
Grieszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Szkaia su kalba „
Prieezauszrls • ,,
Kaip (gyti pinigus Ir turtų
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė 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 1800 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl. 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filiotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų „ „ „
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas? 
Nekaltybė 
Vartai dangaus
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dal; su Iliustracijomis 
Gaųpas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Sumeni jų nuspakaj|tl „
Vadovas | dangų „ „
Prisigatavojimas ant smerezio 
Draugija dėl duszlų „ ,
Lietuviszkos mlszios „

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

H

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

15c. 
40c. 
40c.

10c.

kningos
LOCNOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Kninga p|rma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žematczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. > 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Kuropos Istorija su žlamlapials ,, 50 et
Ltetuvlszkos Daimos isz visur surinktos 200c.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė Vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 1,00 et.
Apteka Dlewo „ ,, „ „ $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku $1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1862 m., du pulkus dramatal 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 25c.

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį
„ „ „ atsitikimai 10c.

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

Hlstorije Isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant l.letuviszko perdėjo V. Stag. 60c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

U n Įjotų po valdžia maskoliaus 50c,

Konstitucija dėl darbiu |kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedory'oes Rymo Ciesorių, hlstorije Isz lajko

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu Isz

,, czesu wajnos 1863 metu 40 et. 
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszyinaė apie Lietuvų „ $l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ ,, „ $1,50 et.
Menowes ivpraszymas apie Duktery

„ ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 15 et. 
Szwiesa Dlewo „ „ „ ., 65 et.
Titkus Persų Karalius, „ ,, 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.
SVitasir Korynna hlstorije isz lajko persekiojimo

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimarės.

Westchnienle duszy pobožnej, zbiėr nabožeėstw 
i pleėni z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žali 1 psaltnftw ,, ,, ,, „ ,, 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zbiėr naboZehstw dla chrzež- 
clan I katollkftw „ „ „ „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyil zbiėr nabožeėstwa dla miodziežy 
katolicklej ,, ,, ,, ,, „ ,, 70 c.

Wyborek nal>ožeAstwa dla miodziežy katolicklej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch „ „ ,,, ,, 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053; 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja tloo.

PIRMUTINE
TJŽJEIG-Jk.
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Arielkų visokių, alaus gar
daus, vyno cigari| ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

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

p»s. Joną Žukaucką
Plymouth, Pa»




