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HnionlA, Pa., n liw.
Jeigu paklausti, ar gerai 

daro musų broliai, kad, pame
tę savo tėvynę Lietuvą, trau
kia į tolimą sveti mažai į ir te- 

A nai apsigyvena, reikia atsaky
ti su paaiszkinimu.

Musų tėvynė dar nėra taip 
tankiai apgyventa, kad joje 
butų taip angszta,^ jog negali 
ma butų protingam žmogui 
atrasti užsiėmimą ir uždirbti 
dūnos kąsnio. Ji nėra labai 
tirsztai apgyventa pagaliaus 
abelnai imant visus gyventojus 
be skyriaus tautų; bet, jeigu 
iszmesti isz jos visus svetimus 

^gaivalus, žydus, maskolius, 
A.vokieczius, lenkus ir kitus, tai 

jijė bus pustuszczia ir joje ke
lis sykius daugiau lietuvių 
galėtų patilpti ir gyvenimą 

f padaryti. Jeigu sziądien lie
tuviams sunku gyventi savo 
tėvynėje tai priežastis to yra 
nevien, kad maskoliai labai 

! mus persekioja ir spaudžia, 
bet ir, jog į ją prisirinko ir vis 
dar spriaudžias perdaug viso
kių svetimtauczių, kurie isz 
musų brolių rankų plėszia vi
są tą, kas gali dilti skanesnį 
dūnos kąsnį; jie musų žmones 
isz visų szalių, kaip kokios 
piktažolės, apsiauczia ir kalėja 
jūs, cziulpdami jų medegiszkas 
sultis. Tiegi svetimi gaivalai 
ir siurbikai musų brolių už- 
kreczia jūs tankiai ir savo 
dvasia bei daro ant jų įtekmę 
kaip dvasiszkūse, taip ir mo- 
raliszkūse dalykūse.

Musų tėvynė veda ir turi 
vesti ir smarkią ekonomiszką 
bei už būvį karę, ant pliaciaus 
kurios turi stoti su pasiszven- 
timu, kantrybe ir drąsybe 
kožnas bei vienas lietuvis. 
Todėlgi tie lietuviai, kurie 
apleidžia savo tėvynę dėlto, 
kad joje sunku gyvenimą pa
daryti, yra panaszus karei- 

y viams, nedaturėjusiems karės 
pliaciaus ir nemylintiems savo 
tėvynės. Prie tokių žinoma 
negalima priskaityti tų, kurie 
yra kartais priversti apleisti
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savo tėvynę ne isz medegisz- 
kos pusės, o taipgi ir tų, kurie 
apleidžia ją su mislia sugrįži
mo. Toki tautiecziai pavei- 
dus yra kareiviams, kurie ma
tydami, kad neturint atsakau- 
ežių ginklų ir įrankių, negali
ma bus stiprių prieszų perga
lėti, vyksta į ten, kur tykias 
tą visą įgyti ir pargrįžus na
mo, pasekmingiau kariauti su 
savo tėvynės neprieteliais. 
Ant galo ir tūs nevisai galima 
kaltinti, kurie, apsigyve
nę svetimoje szalyjb, ne- 
užmirszta ir savo senosios tė
vynės Lietuvos, bet szelpia ją 
jau pinįgiszkai, jau dvasisz- 
kai. Kurie, gyvendami tarp 
svetimtauczių, pasilieka netik 
patys lietuviais žodžiu ir dar
bu, bet rūpinas taipgi, kad 
tą lietuvystė, ta lietuviszka 
dvasia pereitų ant jų vaikų ir 
vaikų vaikų.' Bet ant nelai
mės mato jie su szirdgėla, 
kad visas jų p'atrijotiszkumas 
ir stengimasi padaryti savo 
vaikus gerais lietuviais nekaip 
neįstengs, jeigu nebus įsteigtos 
atsakanezios mokslainės. Ir 
iszties, žiūrint isz szalies, į to
kius amerikiszkus lietuviszkus 
ukėsus, rodos, kad jie yra pa
naszus vaisingiems medžiams, 
kurie, nors iszrauti ir perkelti 
į tolimą vietą, tacziaus nesza 
tūs paežius vaisius, ką ir tėvy
nėje būdami; bet jų atželės 
tankiai tankiausiai jau visai 
kitaip iszrodo, jų lapai ir žėvė 
yra kitokį ir sultis kitokio 
skonio; todėl jau prieszais ga
lima pasakyti, kad jų ir vai
siai bus visai kitoki, jeigu ne
atsiras maloningas skiepėtojas, 
kuris paėmęs žabelę nū tėvy
nės vaisingų medžių, neįskie
pys joms. Kaipo jauną me- , 
delį geriausiai skjepįti, taip ir 
jauniems vaikams įpilti tėvy- 
niszką dvasią. Tai gana aisz- 
kiai supranta tikri lietuviai 
Amerikos ukėsai ir paskuti- 
ųiame laike ėrjiė stropiau rū
pintis, kad įkurti prie lietu
viszkų parapijų tokias moks- 
laines, kuriose galima butų 

dūti vaikams nemažesnį ap- 
szvietimą, kaip kada publisz 
koše iszkalose ir įkvėpti lie- 
tuviszką dvasią. Berods lie
tu viszkų parapijinių mokslai- 
nių jau yra keletas ir jose moi 
kiną dudoriai mus vaikus; bet 
kasdsz to, kad tankiai patys 
prapesoriai neturi nei suprati
mą apie mokslą, nei kibirksz- 
telės tėvynės meilės bei patri- 
jotizmo. Kaipgi galima tikė
tis, kad jie dūtų musų vai
kams tą, ką jie patys neturi. 
Numano tai visi prakilnesni 
lietuviai ir norėtų prie mokslai- 
nių turėti maždaug atsakau- 
ežius žmones, bet bėda, kad 
ant to reikia didelio kaszto, 
kurį mus amerikiecziams dar 
persunku paneszti. Matyda
mi taip sunkų iszriszimą szito 
klausymo, gūd. lietuviszki ku
li įgai, ypacz g. k. P; Abro
maitis, 'kaip pereitos nedėlios 
,, Valtis“ pranesza, kuriems 
nemažinus musų žmonių ap- 
szvietimas ir tautiszkumas ru
pi, ėmė sznekėti apie uždėjimą 
Amerikoje kliosztoriaus dėl 
lietuviszkų seserų miniszkų, 
kaip kada yra pas lenkus, vo- 
kieczius, airius ir kitus. Isz 
tų kliosztorių galima busiąs 
pertraukti po kelis seseris prie 
lietuviszkų bažnyczių ir jos 
galėsiąs mokinti lietuviszkus 
vaikus.

Tris seseris esą daug leng- 
viaus užlaikyti, nekaip vieną 
apszviestą propesorių, nės mi- 
niszkos galią nėva isz paežių 
aukų pragyventi. Szitą už
manymą gali musų geradėjai 
įvykdinti, bet ar jis butų at
sakantis dėl dabartinio laiko 
ir aplinkybių, paliekam netikt 
Amerikos, bet ir Eurdpos mu
sų apszviestunams ant apsvar
stymo.

Tadgi tikt tie sunkiai nusi
deda priesz tėvynę, kurie ap- j 
leidę ją, yra numirę dėl jos 
savo darbūse.

Pabaiga p. Dr. Szliupo iszpa- 
žinimo priesz sūdą.

Teisd. Jeigu tamsta pub-

341
— II

iszkoje iszkaloje Shenan - 
doah‘e nieko apie Dievą ir 
apie kitą ką tokį nemokinai, 
dėl ko tamstai miesto iszkalos 
perdėti niai buvo užgynę mo
kinti jojb ?

Szliup. Neteisybė, pavely
kite man iszaiszkinti, kaip bu
vo. Kunįgas Demskis moki
no iszkaloje vakarais keletą 
vyrų lietuvių. Asz nuėjau 
sykį pažiūrėti, ką jis jūs mo
kina. Atradau mokinant 
aritmetikos ir angliszkai ir lie
tu viszkai A. B. C. Tarp 
Demskio mokįtinių rados 
lietuviai nelankę mokslai
nės, koki yra p. Radzevy- 
czius ir Ražas, kurie manę 
apskundė (prie to ypacz pri
sidėjo p. OTIara) iszkalos 
perdėtiniams, kad asz mokinu 
iszkaloje atėjizmo | bedievys
tės Į ir anarchizmo. Asz nu
ėjau pas iszkalos perdėtinius, 
kurie manę klausinėjo, ką asz 
buvau iszkaloje ir ar moki
nau apie bedievystę ir t. t. 
Iszkalos perdėtiniai atrado, 
kad manę neteisingai apskusta 
ir asz apgarsinau Shenan- 
doah‘e angliszkame laikrasz- 
tyje „Herald“, kad tie | mano 
skundikai | godotini vyrai, 
prakilnus ukėsai ir prakilnus 
vertelgos Į biznieriai ] yra taip
gi prakilnus melagiai. O tai 
dalyko iszaiszkiniraas.

Teisd. Ar tamsta visai ne-I f 
mokinai iszkaloje?

Szliup. Asz niekados tenai 
nemokinau.

Teisd. Ar nelaikė tamsta 
tenai praneszimų?

Szliup. Ne, pone, publisz- 
koje iszkaloje tai nebuvo; tai 
melagystė.

Teisd. Nemokinai tamsta 
tenai nei vakarais?

Szliup. Jeigu tamsta su
pranti per tai publiszkus pra- 
neszimus, tai taip, asz laikiau 
jūs per dvi žiemas.

Teisd. Ar nemokinai tams
ta tenai bedievystės?

Szliup. Ne, pone, ne to
kioje mislyje, kaip tamsta su
pranti.
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Teisd. O kokiame suprati

me mokinai tamsta bedievys- Į [tikintis į Dievą), 
tės?

Szliup. fAsz. niekados ne-I sagalinczią esybę, kuri už ge 
mokinau be'dievystės.

Szliup. Asz esmi die vistas į šylą gamtoje; į šylą t veri an- 
ežią; asz tikiu, į taip sakyti, 
visažinanezią, tverianezią ir 
visur esanezią šylą.

Teisd. Ar nėra tai Dievas, 
ką tamsta vadini gamtos šyla?

Szliup. * Asz negaliu tvir
tinti, kad mano Dievas butų 
skyrium nū gamtos.

Teisd. Tai Dievas, į kurį 
tamsta tiki, susideda isz gam- 
tiszkųsylų? *

Szliup. Gamtiszkos sylos 
gali būti dalis D?evo.

Teisd. Ar tamsta tiki, kad 
tos gamtiszkos sylos yra visa- 
ži'nanezio ir visagalinczio Die
vo darbu ? *

Szliup. Taip, pone, asz 
misliju, tai yra mano tikėji
mas.

Teisd. Mr. Brumm. *) pie
vas, į kurį tamsta tiki, yra pro
tingas Dievas?

Szliup? Isztieso taip, kitaip 
negali būti.

Teisd. Tamsta buvai’už
klaustas, ar tiki, kad Dievas 
yra padarytas ant žmogaus pa
veikslo. Tamsta pirmiau tvir
tinai, kad Dievo dalis yra 
žmoguje, o žmogaus Dieve?

Szliup. Taip, pone.
Teisd. Ar tiesa, kad žmo

gaus paveikslas yra kDievo, o 
Dievas žmogaus?

Szliup. Isztieso
Teisd. Ką tanų 

ti, kad sakai, kad
ra padarytas ant Dievo pa
veikslo? Bene, jog jis neturi 
kūno ir kraujo?

Szliup. Taip, pone, isztik- 
ro.

Teisd. Su barzda, plaukais, 
rankomis ir kojomis? /

Szliup. Taip sakiau pir
miau.

Teisd. Ar paveidumas 
Dievo ir žmogaus paveikslų 
yra dvasiszkas?

Szliup. Taipr pone.
Teisd. Tamsta buvai klaus

tas, bene esi anarchistu. Tai 
neteisybė, nės tamsta tiki į

*( Iki Hziol klausinėjo Mr. White
house, x Szliupo prieszinįkan, Mr 
Brumm jo užtarėjas R- -

J r

Teisd. Ar tamsta tiki į vi-

rus darbus ežia ant svieto ar- 
Kodėl tamsta sakei, Į ba po smerties apdovanos, o 

už blogus nubaus?
Szliup. Man rodos, kad 

asz ant' to klausymo . atsakiau 
pirmiau, jog moralniai tikiu, 
kad taip bus.

Teisd. ' Gal tamsta tiktai 
tiki, jog, jei peržengsi gajntos 
tiesas, busi nubaustas? Ar 
inetaip?
I Szliup. Jeigu aszperženg- 
siu gamtos tiesasj busiu nu
baustas ant sveikatos arba ant 
kitko panaszaus. Asz galiu 
numirti. Jeigu asz perženg
siu szalies, vieszpatystės įsta-

kad netokioje
mes žiūrime ant bedievystės? Į

Szliup. - Dėlto, kad tamsta 
manę.klausei, ar asz tikiu taip, 
kaip mano tautiecziai.

Teisd. *Ar tamsta jjetiki 
taip, kaip tamstos vienžemiai?

Szliup. Asz sakiau pirmiau, 
kad asz netikiu į tūs paveiks
lus, kurie yra patalpinti na
rnose ir, sako, kad jie Dievą 
perstatą.

Teisd. Ar tiesa, kad tams-J 
ta įėjė į jų bažnyezią laike 
dievmaldystės su skrybėle?

Szliup. Ne, pone, niekados 
savo gyvenime. Tai melas.
Kas taip sako, yra melagis. Į 'Teisd. Ar tiki, jog bus su- 
Jie [prieszai] taip manę ap- laužymas gamtos įstatymų ir 
melūja dėlto, kad asz pame busi nubaustas, jeigu į kiszi 
cziau katalikiszką tikėjimą ir ranką į karsztą vandenį ir nu- 
kad padarėme Sausio mėnesy siplikysi?
je vieszų protestą priesz mas- Szliup. Tamsta pats nega- 
koliszką carą ir Romos popie- Ii užginti, jeigu įkisztum savo 
žiu. . ranką į karsztą vandenį, jog

Teisd. Ar tiesa, kad tams- nenusiplikysi.
ta pametei ir iszsižadėjai viso- Teisd. Ar yra tamstos tikė- 
kio tikėjimo [bažnycziosj. jimu, jeigu tamsta^ pasiprie-

Szliup. Tai neteisybė, nės szintum gamtai, tam savo Die- 
asz lankau presbyterijonų baž vui, ar busi neatbūtinai nu- 
nyczią, ką gali ir kiti palių-

kaip

sodintas ir t. t. 
'Teisd.

• Teisd. Ar tamsta priėmė 
presbyterijonų tikėjimą?

Szliup. Asz rupi nūs pa-

Teisd. Tai tamsta dar nei 
iszmokai, nei priėmei presby
ter] jonų tikėjimą?

Szliup. To asz pats dar ne
galiu pasakyti, nes labai sun
ku yra tai aprokūti.

Teisd. Ar tiesa, kad tams
ta iszsižadėjai valdžios, namų

Szliup. Niekados, pone. 
Juk neturėcziau sziądien pro
ves szitarae korto [sudo name], 
jeigu bucziau iszsižadėjęs šū
dų ir valdžios.

Teisd. Ar tamsta tiki į vi- 
sagalinczią esybę?

baustas?
• Szliup. Asz nesakiau tams

tai, lead gamta yra mano Die
vas.

Teisd. Tamsta sakei, Die
vas gamtoje?

Szliup. Taip, pone, asz sa
kiau tamstai pirmiau, kad asz 
gamtoje pažįstu Dievo esybę. 
Tai yra visai kas kitas, kaip 
tamsta sakei, kad gamta yra 
mano Dievas. Tai yra visai 
kitoniszkas daigtas.

Teisd. Gal būti, kad tai 
tiktai dalis tamstos Dievo?

Szliup. Tai yra visai kito
niszkas daigtas. °*

Teisd. Juk tamsta sakei, 
kad ta šyla, kuri apsireiszkia 
gamtoje, yra Dievąs?

Szliup. Asz sakiau, tams
toms, pirmiau, kad asz tikiu

supran* 
ogus nė-

įstatymus ir valdžią?
Szliup. Be abejonės taip.
Teisd. Ir, jog szaltiniu į- 

8 ta tymų ir valdžios turi būti 
žmonės?

Szliup. Taip, pone; tai 
iffano tikėjimas.
\leisd. Ir, jei kas blogo 

randasi įstątymūse ir valdžio
je, tprivaloi būti pataisyta įsta
tymiszku budu?

Szliup.- Taip, pone.
Teisd.
Szliup 
Teisd.

Teisd.

Teisd.

*

Bet ne terionėmis?
Ne, pone.

Ne anninihilizinu?
Ne, pone.

Nei nihilizmu?
Ne, pone.

Nei kommunizmu?
Ne, pone.

Teisd. Nei jokia šyla priesz 
valdžias ir surėdymus, kaip 
kada dabar yra?

Szliup. Taip, pone...
Teisd. Ir kad valdžios ne

valia kitaip numesti, kaip tik
tai įstatymiszku keliu?

Szliup. Taip, pone.
Teisd. Kurią žmonės tei

singai ir priderineziai iszrinko?
Szliup. Taip, pone.
Teisd. Tamsta turi didelę 

pagūdonę ir pagarbą dėl Su
vienytų Valstijų valdžios, ar 
netiesa ?

Szliup. Asz nebueziau at
plaukęs per Atlantiką, jeigu 
nebueziau žinojęs, jog ežia liū- 
sybė yra.

Teisd. Pasakyk, ar tamsta 
neturi didelės pagūdonės ir 
pagarbos dėl ezionykszezių 
institucijų?

Szliup. Taip, pone, asz pa
galiau mokinau savo yienže- 
mius imti nū jų paveizdą kiek
viename pažvalgyje.

Teisd. Ar tamsta mokihi 
jūs to visados prie progos?

Szliup. Taip, pone, ypaez 
publiszkose iszkalose.

Teisd. Ar tamsta tiki į isz- 
auklėjimą?

Szliup. Be abejonės.
Teisd. Ar tamsta veliji jo 

ir pritari jam? . .
Szliup. Asz linkėcziau ma

tyti kiekvieną . neapszviestt>

I
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Szliup. Asz žinau, kad yra 

szventi rasztai.
Teisd. Asz tamstos neklau

siu tai, tamsta esi gana moky
tas vyras tai žinoti. Asz klau
siu, ar tamsta tiki į’tūs szven
tus rasztus?

Szliup. Be abejonės asz 
jiems pripažįstu istoriszkus 
faktus.

Teisd. Ar szventi » rasztai 
yra įkvėpti?

Szliup. Kas link to, asz 
nežinau, ar szventi rasztai 
įkvėpti ar ne.

Teisd. Ar tamsta tiki, kad 
jie yra neįkvėpti ?

Szliup. Asz nežinau ar 
szventi rasztai yra įkvėpti ar 
ne.

Teisd. Ar tamsta negali 
mums pasakyti, kad tiki, jog 
jie yra. Isz paežių rasztų ir 
isz to, ką tamsta patsai skaitė, 
\r tamsta tiki, jog jie yra 
įkyėpti, paraszyti pagal die- 
viszka norą ir apreiszkimą?

Szlrup. Asz pasakysiu 
tamstaiiiiszkiai, viski aiszkiai, 
asz mislrįu, kad biblija yra 
darbu, [literatūra] žydiszkos 
giminės, taip pat kaip mes kad 
turime angliszką literatū
rą ir kiekviena tkuta turi savo 
locną literatūrą. \

Teisd. Tai viskas, ką tams
ta turėjai atsakyti ant klau
symo ? \

Szliup.- Taip, pone, ta\ v iš
kas, ką turėjau pasakyti. \

Teisd. Kad taip, tai tams\ 
ta netiki, kad Kristus buvo 
Dievo sūnūs, siunstas ant svie
to, pagal szvento raszto apra- 
szyiną, ir pagal szventą rasztą 
ar nebuvo veidmainystė dėl 
apgavimo žmonių kriksztas 
tamstos vaikų krikszczionisz- 
koje bažny ežioj e?

Szliup. Jeigu mes atida
rysime bibliją ir pažiūrėsime 
į ją, asz tamstai parodysiu į 
ką asz tikiu, o į ką ne.

Teisd. Ar yra tenai dalis 
į kurias tamsta tiki ir yra da
lis, į kuras netiki?

Szliup. Tenai yra tūlos 
dalys, į kurias tikiu ir tūlos, į

kėjimo yra biblijos ■ žodžiai 
„Garbink Dievą tavo dvasio
je ir teisybėje“. •

*Teisd. Tai yra tai, į ką 
tamsta tiki? /

Szliup. Taip, pone; asz 
negaliu dabar pasakyti, kame 
tai randas, bet man rędos, kad 
Naujame Testamente.

Teisd. Ar turi tamsta vai
kus

Szliup. Taip, pone, asz tu
riu tris. \

Teisd. \Ar tamsta' siunti 
jūs į bažhyczhi ir į nedėlinę 
mokslainą? \

Szliup. Tai p\asz si u n ežiu 
savo vaikus į bažnyezią ir į 
nedėliną iszkalą. \

Teisd. Ar tamsta savo vai
kus apkrikszti j ai? \

Szliup. Taip, pone, tai\pa- 
dariau. \

Teisd. p’. Whitehouse. Ar 
tamsta tiki, kad Kristus buvo 
sūnus Dievo?

Szliup. [Asz pripažistu Kris
tuje žmogiązką natūrą.

Teisd. -?Ąr atsakei ant ma
no klausytom?

Szliup. Asz nemisliju, kad 
galėcziau kitaip atsakyti.

Teisd. Ar tamsta tiki, kad 
Kristus buvo žmogaus sūnūs, 
seniai apsakytas szventūse 
rasztūse, siųsta dėl svieto at
pirkimo'?

Szliup. Taip, pone asz ne
abejoju, szventas rasztas sako, 
kad jis yra Dievo sūnūs.

Teisd. Asz neklausiu tams
tos, ar taip, szventas rasztas 
raszo, bet asz klausiu tamstos, 
ar tamsta tiki, kad jis yra isz- 
tikro Dievo sūnūs, gimęs isz 
Panos Marijos?

Szliup. Asz negaliu pasa
kyti, asz nežinau.

Teisd. Tai tamsta netiki į 
tai, ką tamsta nežinai?

Szliup. Asz misliju, per 
nekurį laiką galiu tikėti į tū
lus dalykus, kurių asz neži
nau, bet visados asz jieszkau 
darodymo.

Teisd. Ar tamsta tiki į 
szventus rasztus,( kurie yra į- 
yairiose bažnycziose?

žmogų einantį į iszkalą.
Teisd. Whitehouse. Jis 

klausė, apart anarchizmo ir 
tamstos tikėjimiszkų įžval
gų, taipogi ir apie tamstos ni 
hilizmąė Tamsta sakei, Jog 
nesi nihilistas? \

Szliup. Ne, pone.
Teisd. Ar - nepakilo visi 

nesutikimai tamstos su savo 
žmonėmis dėlto, jog tamsta 

> esi nihilistas?
Szliup. Mano nesutikimai 

su savo žmonėmis pakilo dėl
to, kad asz pamecziau katali
kiszką tikėjimą ir kitam kam 
to negaliu priraszyti.

'Teisd. Ar netiesa, kad tie 
žmonės [suprask lietuviai) 
daugeliose vietose užmėtinėja 
tamstai, kad skelbi nihilizmą.

Szliup. Nesuprantu gerai, 
ką p. Whitehouse szneki apie 
maną.

Teisd. Ar netiesa, kad 
tamsta pirmą sykį pametė dėl
to Shenandoah, jog neradai 
pasekėjų savo anarchistiszkū- 
se stengimūse ir savo tikėji- 
miszkūse sąprotavimūse?

Szliup. Ne, pone, tai me
las. Asz palikau Shenandoah 
dėlto, jog norėjau įstoti į Bal- 
timores kolegiją. Asz moki- 
naus daktarystės Maryland© 
universitete.

Teisd. Brumm. Buvai pri
slėgtųjų klaustas ar tamsta 
neturi palinkimą prie sugrio
vimų bažnyczių. Sąžiniszlęai 
pasakyk ar jauti savyje tokios 
mencės norą ?

Szliup. Asz nemisliju, asz 
visados užtariau bažnyczias, 
kad jos nebūtų sugriautos bei 
isznai kiūtos. /

Teisd. Ar tam0a esi prie- 
szingas bažnyczioms dėlto, kad 
jos bažnyežios? *

Szliup, Asz estui prieszin- 
gas toms bažnyczioms, kuriosį 
statos tarp musų žmonių su^ 
dideliais kasztais. Tam asz 
esmi prieszingas.

Teisd. Kas *) yra pamatu 
tamstos tikėjimo? t

Szliup. Pamatu mano ti-
*) Cz}b yra sutrumpinta.

kurias ne. Asz malonėcziau 
tamstos paklausti, ar asz ežia, 
esmi, idant manę egzaminą 
votų isz mano tikėjimiszkų 
{lažinių arba, idant perkratytų 
mano provą ?

Sudas. Be abejonės reikia 
turėti tikėjimą, idant būtį at- 
sakaneziu liudyto jum.

Szliup. Asz misliju, kad 
asz turiu tūlą tikėjimą. Į Asz 
nesmi žmogus be tikėjimo.

Teisd. Kaip seniai tamsta 
pametei katalikiszką. tikėjimą{

Szliup. Mes padarėme 24 
ar 26 Sausio mėnesio atvirą 
protestą. Asz negaliu pasa
kyti ar tai buvo 24 arx26 Sau
sio szių metų, kada mes pada
rėme atvirą protestą priesz po- 
piežiszką bažnyezią.

Teisd. Ar tai atsitiko pirm 
krikszto tamstos vaiko ar po 
kriksztu ?

Szliup. Tai buvo pirm to.
Teisd. Katuli kiszkojė baž- 

nyczioje?
Szliup. Asz nesziau savo 

vaiką į katalikiszką bažnyezią. 
Kunįgas Demskis tai padarė.

Teisd. Ar tamsta neneszei 
kūdikio į katalikiszką bažny
ezią ?

Szliup. Jis buvo mano na- 
mūse kriksztytas.

Teisd. Buvo tai su tamstos 
pavelijimu?

Szliup. Taip pone, tai bu
vo su mano privelijimu.

Teisd. Ar ’tamsta atsisky
rei nft katalikiszkos bažny
čios tada, kada tamstos vai- 
lėks buvo apkriksztytas? ,

Szliup. Tai]), pone; asz 
tai pkdariau dėlto, kad mano 
pažiūros visai nesutiko su ja; 
pavelykite man sakyti dėlto, 
kad as;* pamaeziau, jog patys 
katalik<szki\kunįgai, musų lie- 
tuviszki kunįgai, Inetiki, ko 
žmones mokina. Jie lupa 
jiems kailius; Įlipimas nd žmo
nių kailių buvo priežastis dėl- 
ko asz pąmecziau katalikiszką 
bažnyezią. \

Teisd. Pasakyk mums, dėl- 
ko sakai, kad tamstos vąikaš 
buvo kriksztytas katalikiszko-

O
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je bažnyczioje?

Szliup. Asz taip nesakiau.
Teisd. Tūs savo iszaiszki- 

nimus link nesupratimų kilu
sių su katalikiszka bažnyczia, 
bene dėlto tamsta ' darei, kad 
m ns supainioti? i

Szliup. Asz nepainiojau 
hei tamstų, ponai, ir nei ko 
kito.

Sudas. Klausymas yra apie 
szito žmogaus tikėjimą ir asz 
misliju, kad mes beklaudžio- 
dami, radome gana gerą antra 
iszėjimą [kelią].

Szliup. Sude, ar esmi asz 
antras Liuteras, kuris buvo 
statytas priesz Vormso Susirin
kimą dėl iszsiteisinimo?

Sudas. * Tai yra klausymas, 
ant kurio ne mano dalykas at
sakyti.

Szliup. Vienok asz misli
ju, kad asz esmi antras Liute
ras tarp lietuvių.

Sudas: — Gana toli įžvel
gėme. Asz misliju, jog klau
symas pereina ant pono Whi
tehouse apsiėmimo parodyti 
liudytojus tame, ką asz rūpes
tingai kvosziau, taipgi asz 
misliju, jog tai nėra tikra 
praktika sziame laike, ir ka- 
dągi esu dabar pareikalautu 
nuspręsti link klausymo, ar 
liudytojas turi prisiekti, tai 
mano sąnprotis yra, jog liudy
tojas prisiekęs, jog tiki į bū
tybę vieno Dievo viską žinan- 
ežio ir tverianezio, jog bus 
moraliszkai nubaustas arba 
isztiktas ateisianeziame stovy
je kitame sviete už kožną mo
rališką piktą daigtą, padary
tą tame, asz misliju, jog jis 
turi butiį pritaikintu ir yra 
kompetentiszku {pilnai tin- 
kaneziu) ant prisaikinimo.

m ——i 1 —

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rklyba. Vie

nas isz gudiszkų # laikraszczių, 
nekantantas lėtu Lietuvos 
maskolinimusi, padūdą rusi- 

. fikatbriams kelias rodąs, ?kaip 
galima paskubįti darbą rusi
fikacijos. Tarp kitko siujo

) 4

pamėgįti „priversti paraszu“ 
Lietuvoje praktikavojanezius 
daktarus, kad kitaip nekalbės, 
kaip tik oficijaliszka, t. y. 
maskoliszka kalba. Jei kuris 
gydįtojas to neapsiimtų— už
drausti jam praktiką. Kaip 
ir kur kalbėti gudiszkai — 
negalima suprasti — ar su tė
vais, tankiausiai nė žodžio gu
diszkai nesuprantaneziais 
(Lietuvoje gydįtojai lietuviai, 
lenkai ir žydai; gudą labai, 
labai kur retą rasi), ar tai su 
lietuviais ligoniais, kurie tiek 
gali kalbėti rusiszkai, kaip 
caras lietuviszkai? Jei pri
gimta (lietuviszka) kalba taip 
kenkia, o.praplatinimas tarp 
lietuvių maskoliszkos kalbos 
toks geistinas, tai da prie Mu- 
raszkos užmanymo ir asz pri
dėsiu vieną dideliai naudingą 
rodą, kuri tam jo užmanymui 
pridės deszimtį sykių tiek 
vertės.

Ir taip: lietuvis, rengdama
sis eit pas daktarą nesimokįs' 
maskoliszkai kalbėti, o jei ne
mokėdama! gudiszkai iszgirs 
daktarą ta kalba kalbantį, tai 
jam vis tiek, ar daktaras kal
bės gudiszkai, ar taip tik isz- 
kiszęs liežiuvį veblėtų. Isz to 
nauda maskoliamįs ne kasžin 
kokia. Tai gi, kad tas jų 
szaunus užmanymas nenuveitų 
ant szuns vūdegos, asz pridu
riu savo užmanymą: tegul vi
si gydįtojai mokinasi mimi
kos, tada galės gudiszkai kal
bėti ir tūm paežiu faktu atsa- 
kąncziai rankomis ir kojomis 
skėsezioti; ligoniai girdės gu- 
diszką kalbą, Q isz skėsezioji- 
mų supras, apie ką eina ir 
lengviaus pramoks gudiszkai. 
Užmanymas, kaip man rodos, 
nemenkėsnis už aną gudisz- 
kam laikrasztyje pasirodžiusį. 
Pon‘s Muraszka! sunaudok 
tu jį atsakaneziai, kad ir jis 
dykai nežūtų, kaip tiek kitų 
jūsų užmanymų.

Užsikabinau Muraszką vi
sai be reikalo. Su priepaikiu 
da gali apie szį tą pasikalbėti, 
bet apie ką kalbėsi su visai

_____ \

Vienybe
paiku. Man rodosi, kad visai 
nereikia darodinėti, jog rusi- 
fikatoriai visai paiki, nė biskį 
ne gudresni' už savo randą 
(rundą).

Kad maskolių valdžia yra 
paika, parodo jos pagrąžini
mas tokio barbariszko papro- 
ežio, ^kaip duelius. Dueliai 
(vien tiktai tarp apicierių) 
yra dabar netik dalefeti, bet 
nekurifise atsikimūse privers
tini. Jei paskriaus apicierius 
unarą*apicieriauR, tada apicie
rių rodą nutaria, ar tą skriau
dą galima pakajingu budu 
atlygįti, ar ji yra tai žeminan
ti vertybę apicierių, kad tik 
ant dueliaus gali būti nuplau
ta. Jai apicierių rodą pripa- 
žįs, kad reikia duiliaus,! vy
riausybe tą patvirtįs, tada api- 
cieriai, nori ar nenori, turi stoti 
ant dueliaus, nės kitaip nešto- 
jantys už poros sąvaicziiį tam
pa numestas nū apicieriaus. 
Žinia apie tai turi būti nusiųs
ta ministeriui vainos (karės), 
kursai apie tai dūda žinią ca
rui. Mėklija, kad dueliai pa
kels „teisingą supratimą 'gar
bės tarp apicierių“ iriązdirbs 
prakilnius jausmus“. Neži
nau .... bet man rodosi, kad 
barbarai ir barbariszkai mąs
to ..

Abelnai Maskolija prade
da grįžti prie senoviszkų, an- 
ti-demokratiszkų užvedimų. 
Negana ką prigvąžino duelių, 
labai pažymiai yriasi prie to, 
kad iszaugsztįti ant kitų lūmą 
bajorus. Caras nori, sutverti 
tokią lūmą, ant kurios galėtų 
tvirtai pasiremti, dėlto ir nori 
iszaugsztįti bajorus, kurie ži
nodami, kad su iszvirtimu ca
rizmo ir jie žemyn nusmuktų, 
dėlto iszvieno su caru laiky
tųsi.

Dideliai panėszi į teisybę, 
kad carui jau angszta, kaip 
raszo užrubežiniai laikrasz- 
ežiai. Matyti ir tas teisybė, 
kaip tenais raszo, l?ad caras 
pradeda nepasitikėti nė ant 
savo ministerių.... Nesma
gu : „tėveliui-carui“, i Nežino

tikrai; ar tą paezią valandėlę 
neiszlėks į padanges... be 
sparnų. Jau tik nedovanai 
(ne veltū) iszsirinko Jo Cie- 
soriszka didybė jenerolą-ad- 
jutantą Czerevių‘ą#) „dežur- 
nu“, tai yra apęcijaliszkai da
boj an ežiu caro rezidenciją (rū
mus) ir gelžkelį laike caro 
kelionės. , \

,— Amerikoje visąi nėdyvai, 
jei vyras pametęs paezią pa
ima kitą, arba pati pabėgus 
nū vyro už kito iszteka. Bet 
pas mus, doroje Lietuvoje, 
toki atsitikimai beveik negir
dėti. Dėlto labai toli nuvėjo 
garsas apie vieną tokį niekszą, 
kursai"turėdamas paezią pą- 
ėmė sav> kitą moterį. Apsi- 
paeziavo jis su viena Kalvari
joje ir pagyvenus szeszis me
tus toji numirė. Apsipaczia- 
vo su kita antrusyk, kaipo 
naszlys, bet su tai pagyveno 
tik arti poros metų ir pametęs 
atėjo į Senapilę, susidarį ne
teisingus metrikus ir ėmė 
szliubą su trecziaja, nors da 
antroji pati buvo gyva. ? Be
gyvenant su trecziaja paezia, 
dagirdo apie vietą jo gyveni
mo antroji pati, davė žinią 
policijai ir nabagą suėmė, vie
nok pasisekė jam isz sargų 
rankų pabėgti. Pasivogė ko
kio miesezionio kumelę ir at
jojo į Keturvalakius (Vilka- 
viszkio pav.), kur jį pažinę 
dvarokai vieno dvaro suėmė. 
Dabar nabagas eis po sudu už 
prigavimą paezios ir už vagys
tę.

Toksai atsitikimas taip yra 
retas .Lietuvoje, kad vargu 
kitą tokį rastum.

Netoli Senapilės pasiutęs 
szuva apriejo dvi karves, ku
rias, padukus, turėjo užmusz- 
ti. Tas patsai szuva įkando 
ir trimis žmonėmis, bei da 
tiems ąulyg jSziol nieko blogo 
neatsitiko.

Trakiezkių (Senapilės pa
vieto) Mauruko tarnaitė be
skalbdama szioželkoje dra-

*) Czeverinas jau pavarytas, o ant 
jo vietos kitas aprinktas R.
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panas įsmuko į vadenį ir pri
gėrė.

Senapilės bažnyczioje deda 
murmulines grindis į vietą se
nųjų medinių. Pinįgus ’dėjo 
visa parapija ir ukinįkai’ ir 

i tarnai, kas po kiek iszsiteko. 
Kiek da kasztų nedateks, ku- 
riįgai isz savęs sudės.

-<7. Vėžys.

^Kartina (Kauno rėdvboje^ 
Telszių pav.).

Kartinos miestelis yra gana 
senas, nės 1634 metūse tapo 

. pirmoje bažnyczią czionai 
pabudavota per kunįgaiksztį 
Mikolą Sapiegą, meldžiant 
Žemaiczių vyskupui Jurgiui 
Tiszkevycziai; kunįgaiksztis 
suteikė tai bažnycziai 70 va
lakų ir 14 margų žemės ir ne
maž pinįgų užraszė jos kunį- 
gui LŽenfaiczių vyskupystė
je). "Kartina yra už dviejų my
lių nū Prūsų rubežiaus ir nū 
Plungės 24 viorstai. Tas 

“miestelis gul ant upės Mini 
jos, kuri pavasarį ir rudenį 
didei užtvinsta ir daro žmo- , , . . i j, nėms keleiviams nemaž vargo, 
nės per Miniją pas Kartiną 
dar nėra jokio tilto, taij1) kad 
pavasarį ir rudenį reikia su 
valtėmis keltis, toks kelimasi 
per gana didelę upę yra bai
sus, nės ta upė bėga didei 
sriauniai, o įtaisymai czionai 
yra slobni, taip kad vieną 
kartą besikeliant per upę nu
truko linai (virvės) ir keletas 
žmogysczių prigėrė (nusken
do). Kartinos miestelis yra 
nedidelis ir apsiaustas isz visų 
pusių dideliais kalnais, kurie 
yra apaugę visokiais medžiais. 
Kitą kartą, matyti, tas kam
pas gana tirsztai apgyventas 
buvo, nės to k i augszti kalnai 
buvo aremais, nės yra aiszkiai. 
matomos vietos, kur buvo dir- 

' vos, o sziądien jau riogso 
szimtmetiniai aržūlai ir nieks 
dar nepradeda jų kirsti. Vie 
tos apie Kartiną yra baisiai 
puikios, nės f/raži upelė, dide
li kalnai, daugybės įvairių 
medžių pridūda gražų pa» 

veikslą keleiviui; dar didelei 
reikia nusidyvyti, kad czionai 
taip didelės daugybės laksz- 
tingalų užsilaikė.* Rytmetį 
anksti czionai yra didelei sma
gu pasivaikszczioti, nės per 
kelis viorstus nū Kartinos yra 
didelis giedojimas laksztinga- 
lų paminėję, taip man rodos, 
tas vietas czionai galima drą
siai pavadinti „ Žemaiczių 
Szveicapija“. Pats miestelis 
Kartinos rudenį ir pavasarį 
yra gana szlapias, ale vienok 
dėl pėszcziujų yra gražus ta
keliai iszgrįsti t akmenais ir 
namai gyventojų padorus, 
žmonės gana prasiblaivę ir 
pusėtinai apszviesti. Nedaug 
yra tokių vietų, kaip Kartina, 
musų Lietuvoje, kur taip ma
žai tebūtų žydų, nės czionai 
rodos ir deszimties szeimynų 
nebus, o ir toms yra sunkų 
gyventi; Keturi žydai tursa- 
savo krautuves, karczemų yra 
tai p pat keletas nū žydų užlai
komų. Palengvu norėjo žydai 
ir tą Kartinos miestelį į savo 
nagus sugriebti, nės nors ežio- 
n ai dar nėra didelės prekys 
tės, ale ateitėje gal ji augsztai 
paszokti, nės per Kartiną eina 
didelis kelias nū Plungės 
ant Prūsų. Žydeliams czio
nai nebuvo mat žadėta įleisti 
savo szaknis į žmonių gyveni
mą ir suplėszyti jūs medegisz- 
kai ir dvasiszkai, nės jau antri 
metai, kaip užsidėjo cziaxlie- 
tuvis savo krautuvę. Tas 
žmogelis nors isz pirmo ne su 
dideliu kapitolu pradėjo va
ryti prekystę, ale didelei greit 
pasisekė jam padidinti savo 
krautuvę ir jis sziądien jau 
sprendžia savo turtą krautu
vėje mažų mažiausiai ant 
3000 rublių, o pelno jis turi 
kožną mėnesį daugiau, kaip 
100 rublių. Visi žydai isz ke
turių krautuvių tiek nepelno, 
kiek jisai vienas. Žydai nū 
pradžių visokiais bučiais norė
jo tą žmogelį nusmaukti, bet 
jiems tas viskas nepasisekė. 
Tas krominįkas lietuvis visą 
tavorą traukia isz Klaipėdos

...............................................................

ir pažįsta gerai kupezystes 
dalykus. Taippat Kartinoje 
du lietuviai valdo karezemas 
ir jiems eina viskas gerai. Tokį 
pasisekimą prekystėje reikia 
nevien gabumui tų žmogys
czių priskaitytį, ale ir aplin
kinių žmonių supratimui. 
Matyti, kad jie czionai gerai 
savo padėjimą supranta ir ei
na prie savųjų, o ne 
prie žydų. Lai buna karti- 
niszkių geras pasielgimas pa
veikslu dėl kitų lietuvių, ku
rie dar tebmiegti amžįpu tam
sybės miegu ir dūda^savę žy
dams už nosies vadžioti.

Plunyė (Kauno r ėdy bos).
Niekame, man rodos, visoje 

Lietuvoje nėra tokio miesto, 
taip apgyvento ir prisikim- 
szusio žydų, kaip Plungė; 
czionai galima matyti visokius 
žydų vaizdus, jų įpatiszkus 
budus ir dėvėjimus, jų gudru
mus ir blėdis padarytas žmo
nėms. Isz kokios jie prie
žasties czionai taip susigrūdo, 
sunku pasakyti; gal būti, kad 
plungiszkiai ukinįkai visoje 
apygardoje buvo pirma garsus 
savo linų iszdirbimais ir geras 
ūkės padėjimas, o rasi įįtf 
trauke į ežia mislis turėtPge- 
rą geszeftą nū kunįgaikszczio 
Oginskio, užimda^n/ nū 
jo visokius urėdus. Kaip ežia 
nebūtų, bet Plungėje baisiai 
jų daug. Kas link kunįgaik- 
szczių Oginskių, jie visūmet 
nedideli žydų draugai- buvo, 
tacziaus žydams pasisekė 
traukti • daug naudos nū 
Oginskių, nės dar ir sziądien 
žydai valdo malonus, bravorus 
ir t. t. Plungė gal turėti apie 
10,000 gyventojų, o czionai 
nėra dar nė vieno lietuviszko 
kromo ir karčzemos, ir sunku 
ežia lietuviui kovoti su tokia 
didelė žydų daugybe, nės jie 
stengiasi visokiais budais neį
leisti nei kokio lietuvio į savo 
tarpą. Tacziaus neilgai, rodos, 
jiems taip seksis su žemai- 
cziais. Jau szią vasarą keta 
žemaieziai keletą kromų uždė 

ti ir tokiu budu pradėti griau
ti tą žydiszką lizdą. Žmonės 
pradėjo trauktis į draugystes; 
jie nori szįniet jau ir banką 
taisyti. Kožnas sąnaris turės 
užniokėti atsakanezią sumą, 
isz kurios bus įtaisytos krau
tuvės.

Szįmet ant1 mugės Plun
gėje buvę arkliai didei 
brangus nės isz priežasties per
nai szieno neužaugimo, daug 
ukinįkų sumažino galvijus, 
už vis avių szįmet mažai te- 
szeria; taip kuriam reikėjo 
szįmet pirkti arklius arba ki
tus gyvūlius, tam gana sunku 
buvo, nės už 100 rublių ne- 
perdaug buvo geras arklys. 
Grudai czionai truputį bran
gesni, kaip apie Telszius, nės 
už rugių pūrą mokėjo po 210 
kap., avižų pūras, 140 kap., 
bulvių pūras 70 kap. Žie
miniai javai apie Plurfgę ne
brandus, ir žmonės sako, kad 
rugių pusė tiek busint, 
kaip pernai, o vasariniai taip
gi prastai iszrodo. Isz prie
žasties nebuvimo žiemos, žmo- 
nės nesusi vežė medžių už vis, 
kurie buvo pirkę isz valdžios 
miszkų. Daug turėjo blėdies, 
nės kurių buvo terminas lig 
Balandžio mėnesio, o jie ne
spėjo iszvežti medžių, tada 
paliko be nieku, nės parėjus 
terminui, valdžia nebleido 
vežti medžių.

KadayiniszYis.

Kaip tiktai musų brolis 
prekybą uždeda, tai žydai isz 
visų sylų rūpinasi, kaip jam 
dūbę pakasti. Sztai pons 
Kir. pirm kelių metų uždėjo 
Linkavoje, Panevėžio paviete, 
kromą, kuris jam sziaip taip 
ėjo, taigi žydai nū seniai ap- 
mislijo, idant jį kaip norius 
į rašalą įvesti ir jie gali pasi
girti, kad jiems tas nusidavė. 
Sztai įkalbėjo jam, kad ans 
namus nupirktų, o paskui kad 
į tūs namus miravą sudžią į- 
leistų. Pirma tie muro namai, 
kuriūse ir ans pats kromą tu
rėjo, buvo dar aptieka ir szin-
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bet žydams įkalbėjus, kad mi- 
ravų audžiu įleidus daug di
desnis bus pinįgų įėjimas, nės 
ant provų daug svieto šuva- 
žiūs ir bus didelis sujudėji
mas, tada apsimokės jam pa
ežiam ne tiktai kromų, bet ir 
azinkių turėti. Kaip tiktai 
ponas K. isz Joniszkėlių au
džiu pas savę užpraszė, sudžia, 
ant to labai maloniai sutiko, 

Alės netiktai gerų kvatierų už 
dykų (150 rublių ant metų) 
gavo, bet turi arti taipojau 
pacztų ir telegrafų, apart to 
pons K. su sudžia kontraktu 
sulygo davinėti jam pad va
das Įfurmankų] ant iszvažia- 
vimo. Sako, arklių neturėda-. 
mas turės anūs samdyti ir da
vinėti. Ant namų isztaisymo 
vėl didelius pinįgus padėjo, o 
vis tai mislydamas, kad szin- 
kius jam dūs didelius pinįgus. 
Dabar aptiekorius įsikraustė, 
sudžia yra, bet žinoma.ne visi 
žmonės eina gerti į pono K. 
szinkių, eidami kūlabjausiai 
pas žydus. Sziokiu bildu po
nui K. ta rokunda labai pras
tai iszeina ir į.skolas įpūlė. 
Eik su vėlniu obūliauti, pasi
liksi be tarbos ir be obūlių!

— Biržuse, Panevėžio pa
viete, p. Karnauskis uždėjo 
dabar dėl gaspadoriszkų daly
kų dirbtuvę. Dirbs ten ge
ležinius plūgus, akėczias, dra- 
pakus, taisys maszinas ir t. t. 
Apie savo dirbtuvę p. K. net 
vokiszkūse Rygoą laikrasz- 
cziūse pagarsino.

----- :—f
Sunku yra nū maskolystės 

atsikratyti, kad prie jos lietu
viai su malone limpa (UR.) 
ir tai ne tiktai Lietuvoje, kur 
yra prie to priversti, bet ir 
Amerikoje ( HR.), kur suvi
sai maskolių įtekmės nėra. 
Vieni priesz maskolius Ame
rikoje daro demonstracijas, o 
kiti už maskolius galvų deda. 
Sztai galime matyti daugel 
lietuviszkų gromatų isz Ame
rikos raszytų maskoliezkomis 
literomis, musėt todėl, kad

maskolių darbų teisybę pripa
žįsta ir myli anūsl? ~ Mokį- 
ainiai gimnazistai vėl kūtan- 
kiaušiai raszo namon groma- 
tas maskoliszkai. Mat, kad 
maskoliszkas priežodis: Svik- 
niomsia, sliubimsia *) iszsipil- 
do. Liucei ant szirdies da
rosi, kad musų tarpe \ra toko 
tamsybė ir nesėsi pratimas! 
Isz vienos pusės rūgo jame ant 
maskolių prispaudimo ir szu- 
nybių, o iszs antros pusės patys 
į jų rankas lendame, nelygi
nant kaip tos musės, ūdai, va
balai, žvirbliai, kurie naktį 
ant ugnies lekia, idant galų 
gauti arba sparnus nusvilinti.

Žaltys,

Isz Kitur.
)— Suvienytos Valstijos.
— Chicago, 13 Liepos. 

Tapo pakartas Prendergastas, 
nužudytoj as Harrisono. Jo 
nubaudimas taip ilgai nusivil
ko dėlto, kad jis buvo apsi
metęs kvailiu ir jo advokatai 
norėjo jį isztikro tokiu daro- 
dytį, bet nepasivedė.

— Didis geležinkelių dar- 
binįkų straikas, laike kurio 
didelės blėdys buvo v padary
tos, keliolika darbinįkų už- 
muszta ir daugybė sužeista, 
pasibaigė. Tie szimtai tuks- 
tanczių darbinįkų bandė dras
kymais ir plėszimais priversti 
savo darbo davėjus užganė
dinti jų teisingus reikalavi
mus. Mislijo biedni darbinį- 
kai visas Valstijas papurtyti 
ir viražų įgauti. Bet ant ne
laimės, visi įsiszokimai ir visas 
jų kariszkuihas priesz kapita
listus ir valdžių pasirodė dar 
persilpni, kaip reikiant ne- 
nubrendę.- Balsas Clevelėn- 
do ir kareivių szuviai jūs per- 
gųsdino, atėmė drąsybę ir nu
leidę nosis pasakė'— gana 
broliai straikūti, daug nuken- 
tėjome-ir dar daugiau nuken- 
tėsime, o ant galo nors ir gal-

*) Viens prie kito priprasime, pa
simylėsime. Tai yra, kad kaip prie 
maskoliszkos kalbos pripras, tai jų 
apmylės. 4
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vas padėsime, nieko nelaimė
sime, nės esame dar persilpni, 
idant pergalėti tai, kas ant 
visos pasaulės viešpatauja. 
Eikime prie darbo, stiprin- 
kimės ir riszkimės drucziaus, 
kad atėjus geresnei progai ga
lėtume mes savo pasiekti ♦..

Stfaikieriai, nustoję strai
kūti, užima, kad nori, vėl savo 
senąsias vietas.

— Straiko laike abelnos 
iazkados padaryta ant $5,000,- 
000 $8,000,000.

— Odessa, Maskolijoje 8 d. 
Liepos. Maskoliszkas paša- 
žieriszkas garlaivis „Vladi
mir“ plaukdamas Jūdosėmis 
juromis pagal K rimo krantus 
susidūrė nakties laike su ita 
lijoniszku garlaiviu „Colum
bia“. „Vladimir“ perdurtas 
tūjaus skendo, tūm tarpu „Co
lumbia tikt mažus pažeidimus 
apturėjo. Ant „Vladimiro“ 
buvo į 200 pasažierių ir, ka
dangi ta nelaimė atsitiko nak
tį, kelias deszimtys pasažierių 
tapo bemiegant užmuszta, o 
kiti isz iszgųsczio szoko į van
denį ir tenai galų gavo. Isz 
viso toje nelaimoje pražuvo 
100 žmonių, o beveik visi li
kusioj ie tapo įvairiai sužeisti.

— Varszava, ltd. Liepos. 
Szįmet 25 Balandžio m. buvo 
daug tenykszczių fenkiszkų 
patrijotų apskųsta ir į kali
nius sukiszta už tai, kad jie 
apvaikszczioję szimtmetinį 
atminimų Kelinskio parengto 
sukilimo ir, 11 d. szio mėnesio 
160 lenkiszkų* nelaimingų pa
bijotų tapo apsūdyti nū 2 iki 
5 ant isztrėmimo į Siberijų.

Matyti, kad lenkai daugiau 
aukauja ant savo tautiszko 
aukuro, negu mes. 

t — ■■■■'■'  —
— Petrapilis, 14 d. Liepos. 

Policija suėmė lenkiszkų stu
dentų kaipo nihilistų, pas kurį 
atrado dinamito bombų. Po 
to tapo antras studentas su sa
vo seseria suaresztavotas, pas 
kuriūs atrado nihilistiškus 

rasztus, ,sū kurių pagelba ati
dengė placziai įsiszakojusį 
prisiekimų ant caro nužudimb.

— Petro pilyje . 14 d. szio 
mėnesio 171 ypatų apsirgo 
cholera, o 50 mirė. Miesto 
choleriszkūse ligonbucziūse 
randasi dabar 460 cholera sėr- o
ganczių žmonių.

— Caras mislijo szių vasa- 0 
rų dMelius manevrus netoli 
nū mitino Smolensko padary
ti, bet dabar, iszgirdęs, kad 
nihilistai, buvo sutarę iszneszti 
namų, kuriame caras mislijo 
apsistoti, į padanges, pasakė, 
kad manevrų tenai nebebus.

— Kaip girdėti, caras, isz 
priežasties apsivedimo jo sū
naus, dovanos dideliam skait
liui politikiszkų persižengėlių 
nubaudimus.

l ---------------

— Žemės drebėjimas Tur- 
kijoje. Jau 10 d. Liepos pa
juto Konstantinopolies gyven
tojai tūlų žemės drebėjimų, o 
12, 13 ir 14 d. szio mėnesio 
taip pradėjo drebėti, kad nu
tikt paežiam e Konstantinopo
lyje ėmė namai griūti, žmones 
ir gyvulius užmpszdami, bet 
ir jo apygardose, už kelių de,- 
szimtų mylių, 1 pagalinus pa- 
ežioje Mažoje Azijoje.

Mieste Konstantinopolyje į 
10 namų tapo sugriauta, isz 
kurių labai didelis triobėsis, 
Bazar u vadinamas, griūdamas 
septynes žmones užrausė. 
Priemiestyje Galata vadina
mame griūdami namai 10 
žmonių užrnuszė.

Miestelyje Stefųno sugriuvo 
katalikiszka bažnyczia ir 
kliosztorius ir 10 žmonių griu
vėsiai užrausė. °

Miestelis Adabazar, netoli 
nū Konstantinopolio, visai mV 
žemės veido prapūlė.

Ant salos Prinkipo suiro 
cerkvė ir daugybė puikių na
mų. , ( |;

Mieste Skutari vadinamame 
taip daug namų sugriuvo, kad 
siauresnės ulyczios tapo už
veistos griuvėsiais! ųepereina-
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mai; vi^na cerkvė ir pievos- 
Jauna seminarija subyrėjo, 
vieną popą užmuszė ir keletą 
sužeidė.

Daugelyje ir kitų vietų dau
gybė namų jau visai tapo su
ardyta, jau subadyta. Ant 
kiek blėdies padaryta, dar nė
ra žinoma. Pražuvusių žmo
nių suskaito ikszio] į 120.

Drebėjimas nū 14 d. Liepos 
perstojo.

■ r*

!■ nite ir Ms
Tikrų atsitiki apsakymas. 

paraszė Aloksąndra Gužutis.
‘ (Tąsa.)

XVI. ATMINIMAS 1863-iąMETŲ.
Ne vienas isz musų atmena 

tūs.liūdnus metus, o įvykimus 
tos baisios gadynės nūnai dar 
jaucziame. Negalėdamas ap- 
raszyti visų smarkių atsitiki- 

. mų 1863 metų norįs anksztūse 
pelczįūse iszaiszkįsiu tą baisų 
laiką. Pavasarį 1862-trų 
metų bažnycziose Lietuvos 
prasidėjo giedojimas lenkisz
kų tėvyniszkų giesmių, o vie-, 
ną isz anų J i oze coti PolskąJ‘ 
„Dieve, kuris Lenkiją“ pirmą 
kartą iszgirdau Kaune szv. 
Petro bažnyczioje. Iszgirdau 
tą prieszingą valdžiai garsą, 
szu r pūliai paėmė ir permaty- 
mas liūdnos ateitės suspaudė 
szirdį. Toliaus mažne visose

jimas prasidėjo, o kaip vyres
nybė nedraudė to giedojimo, 

. tai toks lengvas valdžios, ap
siėjimas apdrąsino neiszmin- 
gus žmones, kurie brido to- 
liaus į prapultį.

Reikia žinoti, kad visą tą 
veikalą vedė žmonės^ stovinti 
ant auksztesnio laipsnio, pa
žinimo, turtų ir apszvietos, ir 
jie tik galėjo žinoti, kur tie 
darbavimaisi žengia. Mažes
nio stovio gyventojai bajorai 
ir valsczionys, nieko neiszma- 
nydami, žiurėjo lyg apsvaigę 
į tūs nepaprastus atsitikimus, 
ĮtlauBcĮairii vienas l^ito, kas isz

jiems vilties melagingais įkal
binėjimais: kad pradėjus karę 
tfljaus ateis pagelbai prancu- 
ziszka kariumenė.

Nū 1831 mų metų lyg pas
kutiniam paveikimui prancū
zų vokiepziais kožną pavasarį 
žmonės tauzijo, kad prancūzai 
užstodami denkus, kariaus su 
Maskoli j a. Dabar ta bepro- 
lįnga kalba isznyko, nės atsi
tikimai karės vokieczių su 
prancūzais aiszkiai darodė, 
kad tie paskutiniejie nebuvo 
taip galingais, kaip rodės, ir 
netik negalėjo, bet dar nemis- 
lijo (?R.) už svetimus sav len
kus kariauti. Ant galo ma
tome, jogei prancūzai nesten
gė nū vokieczių apginti savo 
tėvynės, o jau ciesorius Napo
leonas tretysis, kuris per daug 
metų baugino Europą isz- 
virkszcziais kailiniais, pasiro
dė neturi n ežiu nei vyriszki il
gumo, nei privalumų, reika
lingų valdytojui taip placzios 
szalies. ♦

Kovo mėnesyje prasidėjo 
ir per visą vasarą ilginęs ne 
suskaitomi užpūtimai masko- 
liszkos kariumenės ant insur
gentų slapstancziųsi po Lietu
vos girias; nabagai pasikėlė- 
liai be tikrų ginklų, maistb ir 
atilsio, gainiojami buvo nū gi
rios lyg giriai kaip nūžmus 
žvėriai, o kiek tose nelygiose 
ir smarkiose kovose iszteriotų 
žmonių, iszspaustų aszarų ir 
skaudulingų vaitojimų, O ant 
galo kiek sudegintų triobų ir 
isznaikintos gėrybės? Tą gal 
surokūti vienas Dievas. Pra
žuvo žiedas jaunūmenės, ir 
daugybė giminių apsidengė 
žėlava.

Apsaugok Dieve, sulaukti 
tokio baisaus laiko, nei vienas 
isz kaimiszkų gyventojų nebu
vo uztikrįtas nei savo turtūse, 
nei gyvybėje. Insurgentai į- 
puldami į dvarus ir kaimus 
imdavo maistą, o dasižfnojus 
apie tai maskoliszkoji kariu
menė ateidavo plakdavo gas-

to bus? Atėjus dienai gi pri- 
gulinczio apsirokavimo, kai 
tinįkai pakoroti, o drauge su 
anais ir nekaltiemsiems gerai 
kliuvo.

Taip be giestant ir visaip 
bekalbant, prisiartino 30-ta 
diena Liepos mėnesio, kurioje 
vadyriai sujudimo užsimanė 
atlikti paminklą suvienysimo 
Lietuvos su Lenkija, dėl to 
Kaune į szv. Petro bažnyczią, 
susirinko daugybė miestiszkų 
ir kaimiszkų gyventojų, kurie 
paėmę kryžių, papartį ir alto- 
rąiczius, privertė kunįgą au- 
gustijoną, regis Stėnczaitį, eiti 
drauge su žmonėmis procesi
joje į esanczią užnemunyje1 
bažnyczią Gudlevo. Kada tas 
dėjos bažnyczioje Kauno gy
ventojai, visokios tautos ir ti
kėjimo iszėjo prisiveizėti pro
cesijai, ir minios kaip debesiu 
apdengė Nemuno antkran 
ežius. Per tiltą įtaisytą ant 
plauksnų reikėjo procesijai 
pereiti, bet tasai perėjimas per 
upę buvo negalimas, nės vy
resnybė liepė isz vidurio ^ilto 
iszimti keletą straipsnių.

Sugaudė varpai visų ba#ny- 
ežių ir procesija nesuskaito
moje žmonių daugybėje pasi
judino eiti, o kada pryszakys 
procesijos atsidūrė siauroje 
ulyczioje, kur yra senovės Per
kūno bažnyczia, tai užstojo 
kelią kazokiai ir besiszvaisty- 
darni savo baisiais bizūnais 
neleido tolyn žengti; tada visa 
einanti gauja pūtusi ant kelių 
pradėjo giedoti „Szventas Die
ve! Szventas galingas! Szven
tas nesmertelnas! susimylėk 
ant musų!“ Užstojo iszkil- 
minga regyklė: isz vienos pu 
sės galybė ir smarkus ginklai^ 
o isz antros nusižeminimas ir 
žodžiai maldos. Po nekurios 
valandos nusiraminę kazokai* 
daleido procesijai toliaus eiti, 
o tū tarpu jaunūmenė įszokusi 
į valtis, pastatė ant vietos vi
durį tilto ir minia, giedodama 
perėjusi per Nemuną, nutrau-

žmoniszko priėmimo sveczių 
ponų Godlevskių, procesija 
vakare pagrįžo į Kauną. Kur 
balsai varpų pasveikino grįžsz 
tanczįus. Sustatyta ant uty-

► ežių kariu menė praleido žmo- 
t nes, o tie padėję bažnytinius

daigtus patys iszsiskirstė.
i Tamlygios procesijos buvo
> ir kitūse miestūse, tarp kurių 
• Rasiainiūse žmonės be kunį-
i gų ėjo isz bažnyczios prie kry

žiaus misijos.
Taipgi skersnemuniszkiai 

parapijonai, basi drauge su 
jaunu kunįgu Stankevyczia, 
keliavo už devynių viorstų į 
Jurbargą, bet ten klebonas 

“Kervelis anūs nepriėmė, ir 
kaip musę kandę pargrįžę at
gal į Skersnemunį. Ta pas
kutinė per daug maldingi 
procesija ne tik nepadarė ge
ros įspaudos, bet dar nevienas 
pasijūkė isz skersnemuniszkių 
basukų/

Po to atsitikimo valdžia 
pradėjo grūmoti iszsibraju- 
siems vaikams, sujudimo va
dyriai buvo suimti ir vieni isz 
jų iszsiųsti į gelmę Maskoli- 
jos, o kiti įsodyti į kalėjimą. 
Gerai butų, kad tie veikalai 
tūmi pasibaigtų, bet ne ežia 
buvo galas^yjsatinos nelaimės, 
nės tolesnes laikas privertė 
mumis lyg\ dugno iszlenkti 
kanežios ir fskausmo taurę.

Pradžioje 186 3-ežių metų 
su didžiausia baime iszgirdo- 
me, kad po girias būriai tai
sąs insurgentų, prisikėlėlių, 
rengianeziųsi kariauti su masV 
koliais. Szirdis plyszo skaus
mu, žiūrint į tą neapžvalgią 
jaunūmenę, kuri be prigulin- 
czių ginklų ir kariumeniszko 
mokslo ėjo į girias ant tikros 
smerties. Iszmintingesni seni 
žmonės, permatydami visą at- 
einanezią nelaimę, norįs tūs 
lengvamislijanczius draudė, 
bet protinga kalba neturėjo 
nei jokios vertės,\ nės buvo to
kių žmonių, kurie norėdami 
isz karszto pecziaus svetimais

kė į Godlevą. Czia po atlik- nagais bulves grobstyti, kurs padorius ir iszgabendavo į ka- 
tos maldoą bažnyczioje, ir tė subludusius ir pridąvinėjo llėjimą. Kam czia gal ė j ei į-

W ■■ ■
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tikti? insurgentai grūmodavo 
kartuvėmis, o kazokai dūdavo 
bizūnų ir veždavo į kalėjimą.

Pradžioje Liepos mėnesio, 
Vilniaus gubernatorius Mu
ravjovas paliepė suimti į ka
lėjimą mažne visus pažymes
nius gyventojus ir suvežti į 
miestus. Puikiejie gi vežimai 
ir arkliai, kuriais tie žmonės 
buvo atgabenti, o drauge par
varyti galvijai ir parvežti vi
sokį daigtai, pardūti buvo ant 
turgvieczių. Namai paprasto* 
kalėjimo netalpino suvežtų 
kalinių, dėlto grūdo anūs į 
aprinktus miestūse namus, o 
prie vartų kožno tokio kalėji
mo davėsi matyti liūdnos re- 
gyklės, sto^inezių ir verken- 
ežių burių moteriszkių, kurios 
malonėdamos pridūti savo vai
kams, vyrams ir broliams, 
maistą arba kokį reikalingą 
daigtą, smarkiais sargais buvo 
niekinamos ir stumdomos.

Rėdybų ir pavietų miestūse 
įtaisytos buvo kariumeniszkos 
teisdarystės, kurios mažą dalį 
kaltinįkų nusprensdavo ant 
smerties, o kitus ant iszsiunti- 
mo į tolyipą Maskoliįą ir Si- 
beriją. Du sykiu ant nedė
lios galima buvo matyti ilgas 
eilias vežimų, gabiananezių į 
svetimą szalį, vyrus ir moteris 
su mažais vaikais.

Vienkart pastatyti tūlose 
vietose kariumenės atskiriai, 

 

prie kurios pridjūti buvo bū

 

riai taip vadinamų „strelczių“, 
szovėjų, is^i 
vietinių valsczionių, kurie tu
rėjo gaudyti pakaltintus; tei
rautis apie slapstancziūsius 
insurgentus ir vesti ant anų 
kariumenę. * Ne ežia vieta ap
sakinėti visas baisybes tos ne
laimingos gadynės, dėlto pa 
likęs uždangoje nesuskaito
mus atsitikimus, negaliu užty
lėti apie darbavimąsi minėtų 
strielczių ir prisiplakusių prie 
jų nekuriu blogų žmonių. 
Visi padori žmonės, mylėtojai 
pono Dievo ir artymo, nelai
mėje 1863-czių metų, užsilai
kė ramiai ir ne tik nei vienam

tų isz tarpo

nedarė blogo, bet dar gelbėjo 
artymą.. 9 Kada taip elgės 
žmonės gero noro, tai tūm tar
pu visi iszgamos musų draugi- i 
jos, kurių szirdyje jau iszdžiu- 
vo jausmai dorybės, pradėjo 
visokiais pabūklais skriausti 
ir žudyti savo viengenezius ir 
brolius. Ne kuriūs veikalus 
tų piktadėjų, norįs mažame 
pavidale, pasistengsiu palody
ti.

Isz kaimiszkų „strielczių“, 
^zovėjų, vieni buvo dievobai- 
'■mingais ir nedarydami blogo 
artymui, pildė tik savo prigu
lėjimą, o kiti, iszsižadėję visų 
jausmų žmogystės, elgės kaip 
žvėrys, plėszė svetimą naudą, 
ir žudė nekaltus žmones, o ne
vienas isz tų bedievių nedro- 
vėjos pralieti broliszką krau
jo . • • -

Raseinių paviete vienam 
karaliszkam valscziuje buvo 
žmogus, vadinamas Gerulis, 
kuris isz pavasario prisiplakęs 
prie maskoliszkų kareivių jo
dinėjo su jaiį po dvarus, kai
mus viensėdžius ir girias, o tą 
savo kariumeniszką amatą 
pradėjo Gerulis užmuszimu 
vieno dailaus jaunikaiezio, 
kurį užtikęs girioje netik nu- 
szovė, bet dar pasinaudojo 
kruvinais jo apvalkais. Tas 
baisus darbas Gerulio aiszkiai 
parodė nedorumą jo pobūdžio. 
Tū tarpu ant nelaimės aplin
kinių gyventojų vienas isz ka- 
riumeniszkų virszinįkų pakė
lė Gerulį į valscziaus starszi- 
nūs, tada piktadėjas priskyręs 
sav lygius sargą karaliszkos 
girios Paikiną, kliuczvaįtį 
Kilskį, ir visą gaują valstisz- 
kų strielczių pradėjo su anais 
savotiszkai darbauti.

Tie padūkę piktadėjai po 
visą apygardą jodinėdami po 
dvarus, viensėdžius ir kaimus, 
plakė nekaltus žmones, ir vis
ką patinkamą grobstė, o ant 
ko turėjo kersztą, arba kas 
jiems pinįgų nedavė, tą sūri- 
szę atidūdavo kariumeniszkai 
valdžiai, apskųsdaini, kacTpri- 
laiko insurgentus ir dūda

Visi smarkus piktadėjai,aniems maistą, o norįs apskųs
tas neprisipažindavo prie to; Gerulis, Palkinas ir Kilskis, 
bet neiszlikdavd koronės, nės 
starszina nesuprantantiems lie
tu viszkos kalbos apicieriams 
prikalbėdavo, kad- kalti nįkas 
prie visko prisipažino.

Tų plėszikų užpūtimai bu
vo panasZįUs totorių užpūti-I vėjinio sumiszimo, kada Geru
mams, nės piktadėjai su nūž- lis visų paniekįtas ir atstaty- 
miu riksmu lėkdami raiti, ap- tas nū starszinystės, paslėpęs 
siausdavo gyvenimą, kuriame savo skarbą valkiojos vyžūtas 
nieko nepasitikdavo: dūna, ir apdriskęs, tada vyresnybė 
mėsa, miltai, sūriai, sviestas, paniekinus senovės bumasz- 
viskas buvo jiems reikalinga, kas, liepė anas ant naujų at- 
galiaus tie skieriai nepraleis- mainyti. Pati jau mirusio 
davo daržovės ir sodnų.. Ne- Gerulio bijodama parodyti pi- 
gana to, atsirado toki nedo- nįgus, praleido laiką atmai- 
riejie, kurie įpatingai dėl pa- nos, ir cziela skrynutė bu- 
darymo skriausmo pjaustė maszkų neturinezių nei jokios 
szikszninius pakinkius ir ap- vertės, veltu pražuvo, 
mųsztus sziksznomis vežimus. • (Dar neviskas). 
O| prieg tam imdavo isz dvarų —:-------- -------------------------
javus, arklius, galvijus, veži
mus ir visokius daigtus, knt- 
rūs plėszikų vadyriai parda
vinėjo žydams.

I Vienas girios sargas, už tą, 
kad pas jį lankėsi insurgentai, 
buvo skaudžiai suplaktas ir 

 

drauge su savokpaezia ir mažais 

 

° taipgi paskutine 

 

karve mugabentaslį^Raseinius. 

 

Ten vyrą nusiuntė į kalėjimą, 
°'jojo pati su vaikeliais stovė 
dama ant ulyczios ties namais 
kariumeniszko virszinįko, ap
sikabinus kaklą vienetinės sa- galėsime susilyginti su kitų 
vo karvutės drauge ‘su vaikais 
graudžiai verkė. Ką patėmi- 
jęs virszinįkas atsiliepė.

— Motin! veskis savo kar
vę ir grįžk namo!

— Neturiu kur grįžti, jau 
nėra mano namelių — iszta- 
rė verkdama moteriszkė.

— O kur dingo tavo namai? 
užklausė pulkovedis.

— Kliuczvaitis Kilskis už
degė namus, ir liepsna, viską [lietuvystę jokio 
pralijo — skaudulingai atsa- jokio prie jos prisiriszimo, bet. 
kė moteriszkė.

Iszgirdęs tą pulkavedis, no
rįs skaudžiai barė kliuezvaitį, 
vieno 
ir Baisus 
kentis
Dievo atliko nętitpildytas.

neilgai džiaugės savo iszplė- 
szais, nės visus ftūs žmones 
smertis suvalė. Ant galo pa
sakysiu apie pinįgus Gerulio, 
kuris į desėtką tukstanczių 
rublių buvo surinkęs. Po pe-

te imi dim Amnftoio
— Wanamie Pa. Nekas 

naujienos pas mus. Nū pra
džių metų buvom mislyję, kad 
szįmet daugiau padarysime, 
kaip kad pereitą metą. Su
tvėrėme naują Keistuczio var
do draugystę, padarėme mass- 
meetingą, ant kurio buvo ir 
isz toliau prakilnesni lietuviai 

Į ir dagi sumėtėme aukos kelio
lika dolerių ant broszurų isz- 

|davimo. Tikėjomės!, kad jau

miestų lietuviais, bet kur tav: 
praslinko keli mėnesiai ir 
Keistuczio draugystę su įnir
timu suardė tūli tautiszki isz- 
gamos. Sziądien ta draugys
tė jau nebegali būti pagelbos. 
Pasirūpinsime isz jos sutverti 
bent „Susi v.° kūpu.

Sunku pas mus yra kovoti 
keletai lietuvių priesz kelis 
deszimtis, kurie neturi apie 

supratimo,

paliko jį be koronės, 
skriausmas, szau- 

atkersztavimo % pono

tuno sav ir rudyja, kartas nū 
karto lyžtelėję lenkiszkumo 
arba įgavę taradaikiszkos dva
sios. Butų mums labai isz- 
ganinga padaryti ežia agitaci
ja, susirinkimus, mažu tokiu 
budu užsidegtų nevienam nors



Lietuvininku
kibirksztėlę ' tėvynės meilės.

Biedni mes, kad įgysime to
kį supratimą, kaip kada sve- 

! timtaueziai!
\Vanamietie.

bar viskas pas mus tyku.
Tai vis darė žmonės ant 

kerszto kompanijoms. Kas 
buvo padūta N 27 „Vien.“ 
apie pesztynes, viskas gerai, 
už užmuszimą iszgėdįtojo mi
nėtos moteriszkės nieko nie
kam nebus.

A. Sad.

/ • ------- :--------------------

— Spring Valley III. Mu
sų ir aplinkiniūse miestūse jau 
treczias mėnū kaip svietas ne
dirba, straikai, ir nežinia, ka
da ateis su darbais 1 Velykos, 
ba jau nusibodo amerikiszka 
gavėnia.

Sztai kas atsitiko pas mus 
sziame mėnesyje. Žmonės 
(sykiu ir lietuviai) nedalai- 
kydami isz piktumo, kad 
kompanija nedūda dirbti, o 
kitiems Ir dūnos pritruko, su
sitarė visi vienu balsu eiti ir 
iszlaužti kompanijos sztorą. 
Ką ir padarė, 
ka szimtų žmonių, iszdaužė 
langus, isz vertė duris *ir sulin
do į sztorą per kur kam kliu- 
vus. Policija nieko nesakė, 
nės bijojo gauti per kailį.

v Dailu buvo prisižiūrėti, kaip 
tie darbinįkai darbavos po tą 
krautuvę: pūlė, stumdės, grie
bė, plėszė, kas kam patiko ir 
papūlė ir, neszėsi sav į namus. 
Viso labo iszplėszė isz tos 
krautuvės visokių dalykų į $5- 
000 vertės. Ant rytojaus (7 d. 
Liep.) susitarę tie patys žmo
nės,nuėjo įmiestelį Laid ir taip- 

„ giiszplėszė kompanijossztorą.
Bet tenai nevisai, laimingai 
pasivedė, nės du lietuviai tapo 
sužeisti, vienam su kulka koją ant nedėlios, lėberis-gi nū $8 
perszovė, o antras, nū antro 
gyvenimo krisdamas, nusilau
žė koją. Sztornįkai ir bu- 
czieriai (mėsinįkai), matyda
mi tokį maisztą, nusigando, 
bijodami, kad ir ant jų sa- 

i vasezių neužpultų. Vienas 
mėsinįkas atidavė pagaliaus 
darbinįkams visą mėsą, kad 

^lik jam nieko,nedarytų. Bet 
darbinįkai tikt kompanijų 
sztorus plėszė. Po tų plėszi- 
mų minios žmonių, nuėję pas 
dypą, buvo pradėję langus 
vagonų, dypo daužyti ir gele
žinkelį ardyti, bet atvykus ka- 
riumėnei, apsimalszino ir da-

Suėję kelioli-

— Hazleton, Pa. Hazle- 
tone priesz kelioliką (?R) 
metų susitarę keliolika vyrų 
ėmė darbūti dėl nuvargintos 
tėvynės. Tūjaus atrado sza- 
linįkiį ir, nors tada ežia mažas 
skaitlius lietuvių buvo, bet 
jie visados pasirodė tvirtais 
tėvynės darbūse. Dabartės, 
kada keturis sykius daugiau 
lietuvių- atsirado, Hazletonas, 
isz priežasties įvairių trukdy
mų ir painių nū įszgamų pu
sės, taip susilpnėjo, kad žmo
gus turi tikt pecziais patrauk
ti ir nežinai ką_sakyti. Jei
gu paklausi tūlo lietuvio, kas 
do priežastis to liūdno Hazle- 
tono padėjimo, tai iszgirsi*at
sakymą, kad darbai kalti. 
Darbai esą menki, žmonės ne* 
galią nieko uždirbti, o per tai 
viskas taip liudniai stovią. 
Bet asz visai kitaip suprantu. 
Teisybė, darbai czionai nėra 
pagirtini, apart mainų, kito
kių pabrikų nėra, o ir paežio- 
se mainose mokestis mažesnė, 
kaip po kitom kompanijom. 
Mainieris czion gauna $11,85 

iki $10,20. Darbo pas mus 
retai kada pritrūksta. Ir 
szįmet, kada beveik visur bu
vo darbo badas, pas mus gali
ma buvo netikt ąūt dūnos 
kąsnio uždirbti, bet ir ant 
alaus stiklo. z

Pas mus netikt, kad nesi- 
mažina darbai, bet dar vis di
dinas. O jis dabar per tris 
mylias nū Hazletono jau trys 
metai kaip darbūjas apie ati
darymą didelių mainų, kurios 
buvo priėjusios ' vandens per 
dvyliką metų, ir sako, kad szį
met Rugpjuczio mėnesyje bus 
viskas pabaigta ir prasidės

• Jcaip kad mes dabar esame 
£ np.dancr Lietuva. cralA.q nasi

anglių kasimas, prie ko galės 
gauti keliolika szimtų darbi- 
nįkų darbo. Tokiu budu ir 
musų lietuvių skaitlius dar 
labjau pasididins. ‘liet jei ir 
tie szviežikai tokiais taps,

S 
nedaug Lietuva galės pasi
džiaugti, nės priežodis sako 
prie ko pristosi, toks pats pas
tosi — kas isz to daugumo, 
kad nėra vienybės ir tėvynės 
meilės, ę to niekados neturėsi
me, neįgavę, apszvietimo. 
Apszvietimo mums reikia. 
Apszvietimą galime mes semti 
isz lietuviszkų knįgų ir lai- 
kraszczių. Bet ant nelaimės, 
yra lietuyiszkos knįgos ir lai - 
kraszcziai, kurie netikt, kad 
neapszvieczia žmogų, bet dar 
užmusza jį ant visados dėl ap
szvietimo.

Nevieną asz pats girdėjau, 
kuris prisiskaitęs „taradaikų“ 
ir „tūkstantis ir viena naktis“, 
meta jas įązalįir nebenori žiū
rėti ir antK visų lietuviszkų 
rasztų, 'sakydamas, kad visi 
lietu viszki rasztai niekam ne
tikę, nės raszą vien pliovones 
ir apie paleistu vii ir paleistu
vių darbus.

Reikia mums broliai, skai
tant rasztus ir laikraszczius, 
žiūrėti prie ko jie mus gali 
nuvesti ar prie szviesybės ir 
doro gyvenimo ar prie tamsy
bės ir isztvirkimo.Atsargiai kavalieriai!

Vienas vaikinas isz Scran- 
tono pranesza mums szitokį 
atsitikimą. Tūlas kavalieris 
pargrįžo į Lietuvą atsilankyti 
ir tenai moters pajieszkoti. 
Rado mergina, kuri prižadėjo 
būti jo pati ir važiūti sykiu į 
Ameriką. Szis ją, papūszęs 
ir užmokėjęs už kelią, atsivežė 
į Scranton‘ą ir apsigyveno pas 
tūlą lietuvį. Buvo sutarę tū
jaus szliubą imti. Tūm tarpu 
mergina, susineszus su kitu 
kavalierių, netikt atsakė savo 
pirmamjam kavalieriui, bet 
su savo antru jaunikiu iszvarė

nelaimingas vaiki
nusiojo merginos, 
pinįgų ant jos pa

dai’ tapo iszj ūktas

ir iszmuszė jį isz namų, 
kiu budu 
nas netikt 
ir nemažai 
dėtų, bet 
ir paniekintas.

Paskui ta mergina nei su 
antru savo kavalierių nesusi- 
tūkė, bet pradėjo daužytis su 
daugeliu.

Gražus pasiėlgimas lietu
vaitės, nėr ko sakyti.

Jau laikas!
Perbėgant czionyksztį lietu

vystės stovį, randi daug daly
kų, kuriūs jau laikas butų at
likti. Bet tūli sako, kad tai 
dar peranksti, o tai per sunku.

Reikalingiausiai yra turėti 
lietuviszkus knįgyniis kiekvie
name mieste ir miestelyje, ka- 

»jne randasi nors keletas desėt- 
kų lietuvių. Daug vietų yra 
apgyventų per lietuvius, o 
knįgynų visai mažai turime, 
nės vos trijūse *) miestūse, 
beje: Plymouthe, Shenando- 
ryje ir Chicagoje, taipgi yra 
rengiamas ir Spring Valley Ill. 
Uždėjimui knįgynų kenkia ir 
knįgų brangumas. Apie knį- 
gyno naudą nereik man aisz- 
kinti, nės tai supranta gana ge
rai kiekvienas gerai misi i j an
tis lietuvis. Bet kaip tūs knį- 
gynus įtaisyti? Pagal mano 
nūmonę iszrodo, kad nepersun- 
ku yra uždėti ir užlaikyti knį- 
gyną tenai, kur randasi nors 
viena lietuviszka draugystė, 
o ką jap besakyti, kur yra ke
lios. Draugystės sudėtų po 
keletą dolerių ir jau turėtų t- 
savo mieste lietuviszką ktaįgy- 
ną. Musų literatūra dar ne
turtinga ir visų neseniai isz-

už 100 dol. po vieną egzemp
liorių. Musų draugystės, sek
damos kitas tautas, stengiasi 
isz paskutinės turėti papar- 
czius (karūnas) ir kitus drau
gystės ženklus ir užmoka už 
jūs kartais labai brangiai, nės 
keturis, penkis, ir daugiau,

*) Ir Forest City Pa. yra uždėtas 
mažas knjgynėlis R.
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szimtus dolerių. Ant rublių siunsti visokias lietuviszkas 
skaitant, užmokame kaip ka dainas, pasakas ir jūkus, kas 
da tūkstantį (1000) rublių už Į 
vieną karūną. Pagal mano 
nūmonę tai jau nepraktiszkai, 
nės toki paparcziai arba ka
rūnos yra vartojamos per me
tą, per du vieną sykį, o dau
giau trandy j a szėpose sudėtos, 
neatneszdamos jokios naudos. 
Daugumas draugysczių turi 
po keletą szimtų dolerių ban- 
kūse. Tai ežia tikt gero noro] 
reikia, o draugystės nenubied- 
nėa, įsteigdamos knįgynus ir 
tam panaszius dalykus. Toki 
paparcziai nesutrandys per 
szimtus metų ir užsitarnaus į 
knįgaa užraszyti. Tverti tam 
tikras dėl uždėjimo knįgynų 
draugystes irgi nelabai užsi
moka, nės vieną, tokios drau
gystės yra sunkoku sutaisyti, 
antrą, isz tokių draugysczių 
knįgynų dykai galėtų naudo
tis tikt patys draugystės sąna
riai, o kiti visi turėtų mokėti, 
ko musų broliai nelabai nori. 
Dar lengvesnis szioks būdas 
dėl įvykdinimo knįgyno, beje: 
lietuviai gali padūti praszymą 
savo miesto vyriausybei, rei.
kalaudami, kad miesto knįgy- pa^yS broliai ir seserys, o savo aky- 
nūse *) rastųsi ir lietuviszkos mis ir szirdžla paragausite, kas ten 
knįgos. Tokiu budu lietuviai per elo linksmybė bus!
gautų visokių lietuviszkų knį- Tikt neužmirszkite, kad tai bus 
gų pasiskaityti, nepaneszdami.n? l-*ePos Uu^y]» panedėlyje. Į 
jokių kasztų isz savo pusės
T, . ... .... .. šių perkūnijos karai, žaibus mėtinda-Szį mano raszteli palieku kri- . . • . r . .* t < mi, todėlgi bus galima į ten nuva
ikai iszmintingų vyrų. Bet žį&ti ir atgal pargrįžti.
Uždėti knįgynus jau nėra per Prasidės nft 9-nių ryto ir tęsis iki 
anksti. , vėlam vakarui.

Chicagietis.,- .---------"“*■ ----------
------- Pajieszkojimai.
ATSISZAUKIMAS | Jeigu kas žino, kur buna Mot' 
. ii Lietinius ir Lietuves- ‘ * 
Mieli broliai ir seserys, jei

gu kas žinote kiek nors lietu- v . . c .°. # t ... ropohes pavieto, Suvalkų guber.
viszkų priežodžių, mislių ir Pirmiausiai gyvenąjl metus Prusfise

ir gi bus su naudota ir atspau- 
dinta.

Už prisiuntimą, atspaudinus 
gaus knįgelę, jeigu adresas 
bus žinomas.
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Viską meldžiame siunsti ant 
szito adreso:

Antanas Jocis 954-33str.
Chicago Ill.

Didele Lietuviszka

EKSKURSIJA!
Plymouth1© parapijonai nutarė pa* 
daryti 23 d. Liepos (July) ant pa
rapijos naudos didelei puikią eks
kursiją į Hanover Park, gulintį tarp 
Wilkes—Barres ir Nanticoko. Vie
ta yra labai graži ir linksma dėl į- 
vairios mencės pasibovyjimo: tenai 
bus, apart puikios inuzykės, kuri 
rėžsz įsireižus lietuviszkus szokius, 
dar tokios zobovos kad, sa
ko, vyrai ir merginos raiti ir važio
ti lėksią ratu aplink kaip viesulą, o 
taipgi vadinti susėdę po porą į pui
kius važelius galėsią trankytis per 
augsztus kalnus taip augsztai, kad 
net debesius, o pagaliaus ir paczią 
saulę su mėnuliu dasieksią. O ant 
galo kas ten gal ir iszpasakoti tus 
visus pasilinksminimus. /Atvykite

MSWWW ®s
Kryžeiviai krūpaudami atmonos nū Lietuvių liepė naują 

pilę Rein ir Bartenburg įkurti ir stipriai aptverti, idant tŪmi 
savo krasztą nū antpūlių Lietuvių ir Žemaiczių savę užklėstu 
nū Galindijos girių. Tiedvi pili bestrunyjant, vos buvo mat’- 
czelga su tulais kamendotais isztraukęs į apygardas Aly tos ir 
Merkių (Merkine-lenk. Merecz), .Trakių linkon, kad atėjo 
žinia Albertą Austrijos kuningaiksztį atėjus su meldžionimis 
kryžeiviams į talką, kurį mistras su dide gūdą ir žmonysta 
priėmęs, didę gėrynę jiems pakėlė Karaliaucziuje. Pergėrę 

a kariauna per Isten-

buna Motiejus 
Vilbikevyczia, kuris priesz 25\ąietus 
iszkeliavo isz Lietuvos, isz kaimo 

• Meistisžkės, Pilvipzjcių gminoj Sta- 
i ropolies pavieto, Suvalkų guber.

i 
patarlių, tai meldžiame pri- I ir vadinosi Juzas Stankevyczjus. Po- 
siunsti jas ant Žemiaus padėto tam nusidavė į Angliją ir žinia apie 
adreso. Nemažai jau yra jų ii dingo. Jis turi metų apie 47. Jo 
surinktų, o kad dar susirinks, I»jie3zko jo sesft Ona Vilbi- 
. . • , -. kevycziutė. Praszome ž.imą dutitai iszsidūsime knigeles. ... h ’

O taipgi meldžiame pri- mį88 Anne Vilbikevycziutė care o:
*( Bet rodos, kad miestavi knįgy- Mr. Joseph Czigevski Mahanoy Pla 

nai,tiktai didelifise mieštose randa- ne SchuylkilhCo, Pa, North America 
ki- R, * ' Į ‘ (81)

1

tenai kėlės dienas, t
burgą į Žemaiczius; 'tūjau Szeszupę keturiais tiltais perėjo. 
Atėję pas Nemuną, rado 610 valczių, pateiktų dėl persikėli
mo. Niekados taip didė kariauna nebuvo traukusi į Žemai
czius, kaip sziūmi žygiu; darin negalėjo iszsigauti per krū
mus (raistas), lužas ir tankmes girių, per kurias keli tuUętan- 
ežiai svieto turėjo pirmu eidami naują kelią skinti ir ertinti 
(platinti). Įėjusi kariauna į Žemaiczius anstiko artymūse * 
caimūse veselę, į kurią svietas, nevildamosi taip staigaus ne- 
jrieteliaus, |>uvo susirinkąs linksmintiesi. Kryžeiviai tūjau 
sveczius ir namiszkius, senus ir jaunus, vyriszkus.ir moterisz- 
kas iszpjovė ir namus sudegino, bei tolesniai eidami tą patį 
darė: kas buvo degąs degino, kas kertama^ kirto, visą svietą 
žudydami, pasalu antgultą ir, daugiausiai neginklūtą. Antrą 
dieną pasiskeidžiusi kariauna kryžeivių į virty nes, siaubė vi
somis pusėmis, degindama ir kirsdama be skyriaus lyties ir 
amžiaus.
mats, naktį ilsėdami abaze timsojo; tūm tar 
sitraukę nū arty mų jų paviečių į vieną kėsū 
puldami į abazą meldžionių, baisias pjutes darė ir 
nius liūsavo, patys vėlsmunkioje kėsūtėje slap 
Trecziąją dieną atėjo kryžeiviai .pas Raseinius ir tenai isztiko 
su Žemaicziais į didei kruviną rųųszą, kurioje nukavo Žiniai- 
ežių karvedį ir pergalę apturėjo, kuria meldžionys džiaugda
miesi, pakėlė tenai sav gėrynę; bet paskui nebgalėjo nei vieną 
netikėlį sutikti, kurie vengdami daugybę ir smarkybę neprie
telių iszsisl apatė giriose ir versmėse; ant galo nuteriojuš Ei- 
rogalos pavietę ir, 8 dienas užtrukus netikėlių kraszte, pradė
jo lytus, darganos, vėtros ir kruszos meldžionis į Parusnį 
kumpinti, kuriems jojant iszmirkusiap keliais per pelkes ir 
versmes žirgaiį lig papjfvių smuko giriose tarp Nemufio ir 
Pragaro upių, svietas ir gyvuliai duvargo, badu stipo ir dvė
sė; vandeniu grįžtant audros mažnė sukūlė, daugybės meldžio
nių ir kryžeivių nebregėjo daugesniai Karaliąucziaus.

Kad taip nū tos pusės kryžeiviai vertė į tyrus Žemai
czius, tūm paežiu laiku nū antros pusės kalavijonų mistras 
Elz, padaręs sandaras su Pleskavionimis, dergė su visa ka
riauna vėl’Žemaiczius ir tenai 8 pavietes į akmenį ir vandenį 
apvertė, kuriose, sako, nei vieno triobėsio nebliko. Vienok 
nestengdami Žemaicziai, aiszkioje muszoje raminti siaubiau- 
ežių Vokieczių, atmmiyjo jiems tas nelaimas pasalu tokia 
dingste: Toje giribje, per kurią turėjo Vokiecziai traukti, 
Žemaicziai vienur papjaustė medžius, kitur iszkasę gilias dū- 
bes apdengė velėnomis ir smiltimis apipylė it tenai vieszkelis 
butu esąs, kurio szalyse tarp krūmų užslėpė savo rimtus ka
reivių pulkus. Lig įėjo meldžionys į girią, lig visudideliejię 
medžiai ėmė virsti ant gelžėtos Vokieczii| eilios, kurie uorė-

Vienok pagriaus tomis dienos terionėmiądr dergi- 
Žemaicziai, su- 

naktovidu 
vo imti-



.< Lietuvininku
darni skriesti (bėgti) nauju vieszkeliu, visi į d (i bes sukrito; 
tūm tarpu gulo Žemaicziai isz krūmų ant nusiminusių, kurie 
tenai daugiaus ne 10,000 dūbėse sutratino savo ^endietinomis 
bruklėmis. Vokiecziai paskui per apmaudų už tų apgavimų 
Žemaiczius rakaliais, tai yra razbaininkais vadino, jog jūs ne 
laukūse ir aiszkioje muszoje, bet užkampyje pasalu užlenkę 
nugalavo. Pasaka yra Žemaicziūse, jog vokiecziai buk su
pykę nū to laiko tebetarloja dar Žemaiczius tūmi žodžiu.

Bet tų pergalės džiaugsmų staigi notis užrustino: Olger- 
das, d. Lietuvos kuningaiksztis, nuvargęs ūkės žygiais ir ka
rėse pražilęs, nebstengdamas karszatėje ūkę bavilkti lig savo 
gyvai galvai pakėlė karszincziumi pagal ūkės įstatymus visu- 
mažųjį savo sūnų Jaugailių, pats atsitraukė būtinai nū rykės 
valdžios ir netrukus gyvenimų atvangoje su szia pasaule per
siskyrė, palikdamas savo tautų, garbinamų visutolymūse 
krasztūse, praplatintų nū Žemaiczių lig Jūdajai jurai, nū upės 
Dono lig upių Don aj aus ir Bugo, visudidžiausių ir galingiau
sių visoje sziaurėje ūkę, nūgųsczių ir baisių nevien savo su
siedama, bet ir visutolymesnioms tautoms. Olgerdas galėjo 
isz savo'rykės 40,000 paežių szarvūtujų vyrų į rindų statyti 

- karen: jo amžiuje buvo gūdą (unaru. perr.) Lietuviu ar Že- 
m.aicziu vadintiesi. Veltu nor sziųdien tūli neprieteliai Lie
tuvos ir Žemaiczių kaip įmanu jų garbę ir galybę tūse amžiū- 
se mažinti, rodydami Lietuvius visūmet niekais buvusius, nės 
veltu stirvelėja, nėsa jų darbai patys tų laikųjki sziai dienai 
užtvėrę (užsilaikę perr.) stygavoja jų galybę ir garbę: kai-

• pogi vieszpatija Olgerdo ir Keistuczio tesėsi,M^aip sakiau, nū 
Žemaiczių juros lig Jūdosios, nū Dono lig Dunajaus ir Bugo, 
kurį krasztų paskui dar Lietuviai daugiaus ne kaip 400 metų 
valdė ir tūm kartu tepradėjo ta vieszpatija gaiszti, kada Len
kai ėmė paežiais Lietuviais rėdyti. Antras davadas Lietu
vių ir Žemaiczių galybės, jog visi tie krasztai,' kuriais Olger
das rėdė, iki sziai dienai Lietuvos įstatymais tebsirėda, tai yra 
Severija, Krivicziai arba Baltiejie Gudai, Jūdiejie Gudai, Vo- 
liuija, Padalija ir Paletija. Tretysis davadas Lietuvos galy
bės yra, jog visūse tūse krasztūse yra randami žemlionys arba 
vycziai gyventojai, kaip ir Žemaicziūse bei Lietuvoje,'' paezia- 
me Parusnyje dar ilgų laikų nū vokieczių laikomi, kurie nei 
kokių mokesnę nemokėjo, nės karei kilus savo nauda turėjo 
į karę traukti, kad tūm tarpu Vokiecziai, įsinamavę į pa—Islį 
ir Padaugavį, daugiaus ne per 300 m. tūįtimpos kariaudami 
su talka visos Europos, vos tarp Išloš ir Nemuno Žemaiczių 
paszalį užėmė ir padaugavyje užsiturėjo.

Olgerdas mirdama paliko nū dviejų paežių 12 sūnų: nū 
pirmosios, Ulijonės, kuningaiksztaitės Vitebsko: įgautų, Pa- 
lacko urėdų, Narmontų Bielsko urėdų, Szedvydį Ostrago urė
dų, Lengvenų Valinijos, Vasilių Czernikavo, Olelkų Kijavo 
urėdų. Nū antrosios paezios, Marės kuningaiksztaitės Tvero, 
paliko sūnūs: Karebutų'J Skirgailių,r Karigailių, Svetigailių 
arba Svetregailių, Mingailių ir Jaugailių, kursai kaipo visu- 
mažiausia jo karszincziumi buvo pakeltas; nū kurių paeina 
szios dienos kuningaikszcziai: Galicinai, Kurakinai, Sanguž- 

.. kos, Liubomirskiai, Koreckiai, Kozielskiai, Jablonauckai, 
Ąbaraskiai, Kovanskiai, Trubėckiai, Kovelskiai, Koszirskiai ir 
didė daugybė kitų jomylistų, kurie to titulo nedėvi: vienu 
žodžiu szios dienos pirmoji didūmenė Lenkų ir Gudų arba 
Maskolių yra Lietuvių kilties.

Olgerdas teisingai gal vadintiesi pirmūju Lietuvos kar

vedžiu ir visugudrūju jos rėdytoju: kaipogi ukėje visuteisin- 
gūju, o karėje visunarsiūju buvo, niekūmet pergale nedidžia- 
vosi, neigi nūkrityje nusiminė: įsakymus savo tėvo, kaipo 
iszmintingas sūnūs, sekė, gyvendamas vienybėje su savo bro
liu Keistucziu, savo tėvų tikybos neapleido, pats pagonu bū
damas,, krikszczionis taupė ir glemžė, strunydainas jiems baž- 
nyczias Vilniuje ir Vitebske, nevien nū kryžeivių ir Masko
lių, bet nū paežių Lenkų ir Tautorių nepergaliamasf elgėsi 
tarp kitų mandagiai, taikiai ir trasiai, negėrė nei vyno, nei 
stipraus medaus ir nekentė iszkilmingų gėrynių ir iszeigų; 
kada kiti uliavosi gėrynėse, jis tėvūnų teiravosi ir pats rymo
jo kaip ūkę pastiprinti ir palaiminti. (38) Palaidojo Olger- 
dų pagal senų dabų, kaipogi apdarytų szarvūse pakėlę ant 
malkų, tenaigi kardų, ragotinę, vilyczias, seidokų prie jo pa
dėję su jo žirgu ir visutikemūju tarnu, su sakalais, pėdsakais,* 
degino ir szitaip stovėdami giedojo jo veikalus, nagus meszkų 
ar luszų į ugnį mėcziodami, idant nabasztikas turėtu su kūmi 
į dangų rūptėsi per kokį tenai didei augsztų ir krausziūtų kal
nų, ant galo su pylę jo pelenus į akmens imlų, augsztu kalnu 
apipylė,, kame tiejie jo kapai but esu, nėra dar žinoma.

XXXII.
,Tau<įalius didysis Lietuvos kaninyaiksztis.

Palaidoję Olgerdų, suėję Lietuviai ir Žemaicziai į sueimų 
į Vilnių, pagal linkėjimų nabasztnįko pakėlė Jaugalių didžiu 
Lįetuvos kuningaikszcziu: pats Keistutis jū didei iszpažino 
jį už visuv.yriausį valdimierų visos tautos, o pats 
turėdams sav už buveinę Trakių pilę, valdė Žemaiczius, Lat- 
vėžius arba Paletijų ir vienų dalį Padaliju. Czia reik minėti, 
jog Lietuvos tautai nū visuseniausių laikų visūmet buvo du 
didžiu kuningaikszcziu: viens Žemaicziūse su Žuvėdais ir Vo- 
kiecziais karevo, kitas
navojamu du didžiūju kiftiingaikszcziu, 
Lietuvos.
ežių atgavę apent nū Gudų Jūdgirėnus ir Kriviczius bei kitus 
Gudus, noris patys pagonys, valdė krikszczionimis Gudais; Že
maiczių kuningaikszcziai rėdė netikėliais ir jiems artymais 
kalba, budu ir apsiėjimais. Taip ir dabar Keistutis valdė 
Žemaiczius, Jacviegus arba Lietuczius, Žemgalius, Grado, Su- 
dajaus ir Padaliju dalį. Jaugalius Vilnių, Kriviczius, jūdū- 
sius Gudus, Volinijų ir Severijų bei antrų dalį Padaliju rėdė, 
kuyiūdu taip buvo iszsidaliję vyresnybę, kaip ir pirma su 
fcroliu savo Olgerdu rėdyti Lietuvos ūkę. Nės jog daugės- 
Ąi’ai Lietuvoje buvo krikszczionių nekaip netikėlių, darin 
Jungai i us rodėsi vyresniilju esųs, noris ir Keistutis savo daly
ke lygiai jam valdžių turėjo; Keistutis isz savo dalies karszin- 
cziumi taippat pagal ūkės dabų savo visumažųjį sūnų Vytautų 
pakėlė, kurio kiti broliai kaipo vyresniojo turėjo klausyti; 
vienok tarp abiejų broliszka meilė ir vienybė ai viename rei
kale ar susiėjime rodėsi kaip ir pirma tarp brolių; nors pa- 
cziudu tarp savęs amžių ir budu didei įvairavo dėl tokios vie
nybės, vienok Keistutis nieko tokio nedarė, kas tarp judvie
jų tų vienybę ir bendrybų butų galėję ardyti, kurios jiem
dviem jei kūmet, tad dabar, didei buvo reikalingos: kaipogi 
Maskoliai, kryžeiviai, kalavijonys it szunys narnėjo, tykodami 
pragumo, Lietuvos tautų plėszyti; darin tokiems paojams be- 
b^esiskelbent, toki vienybė ir namų pataika dvigubai rodėsi 
reikalinga. (Toliaus bus.)

KaramzAn. T. IV. k. X. b. 213,

ne su Gudais, dariu visūmet yra mi
tai yra Žemaiczių ir 

Paskiaus kalno kuningaikszcziai lygiai su Žemai-
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Užsystanawlk ant to gera] ,, ,, 50 et.
Wltaslr Korynna hlstorije Isz tajko persekiojimo

Bažnyczios 8. per Deokleeljana 05 et.

Abėcėla „ ,.
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio 50c.

30c.
25c.

LIETUVISZKA3
,, ,, ponawojimo Nerono

Piijkus apraszymaj tikru atsytiklmu Irk 
,, ,, c zeau wajnos 1863 metu

Prawadnikas anget'skos kalbos neabdar.

5c. 
40c 
20c. 
30c 
10c.

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

wilies-Barre, Pa.
13 d. Liepos, 8 
adyną vakare pa
simirė, amžiną atil-

cziutė", žmona Ju
ze Martinkaiczio, 

su kuriami gyveno meilėje ir sutik- 
metus ir vienūliką mėnesių, 
mukia liga, ir nors pats parū

pino daktarus, tacziaus penktoje die
noje nu apsirgimo persiskyrė su szia 
pasaule, aprūpinta visais katalikisz- 
kos bažnyczios szventais sakramen
tais. Palaidota ant lietuviszkų ka
pinių Plymouth, Pa.

Lletnmzkas Daktaras!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry 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- 
cus nu p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
czia gromatas į „Vienybės“ Redak
ciją.

5c.
15c.

5C.
10c.
20c

- 20c.
20c.
10c.

VIENYBE LIETuVNIKU

G. Vydugiris E. Chicago
A. Mockaitis Wilkes-Barre
M. Žitkus Morris
J. Morgan Burden
J. Martinkaitis Wilkes-Barre
J. Janusevyozia „ „
K. Staszka East Wareham
G. J. Kleek Brookfield
T. Zukautskas Baltimore 
Kun. Siwfkevyczia Du Bois 
J. K. Stragoski Freehold

K. Draugiais Minersville
S. Abramavyezia Milwaukee
J. Ori n ta Foxcroft
J. G. Kolitą Bellport
G. Guntorius Barre Plains
M. K. Jenezaitis Shenandoah
J. Kunicki MtCarmel
K. Kuizinas Brockton
P. Jurgelevyczia Frankfort
V. Daimanta Plymouth
F. Dragūnas Forest City

♦ 1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1 ,oo 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
,,1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00

Tėmykite!
Pas manę randasi wizart kaziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoezius] 

Kasztuja tikt 35 et.

kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu- 
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atiduti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokuti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti- 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 et. Prisiųskite už du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

Adresą JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. J). N. Y.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįg 
Maldų knįgoSy

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00. , 
Garbe Diewuj ant auksztybėe „ „ ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knluga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl.
storlja seno Įstatymo „ „ ,,

Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno Szwencziansios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo „ „
Evangelijos supnlkeis apdarais 
Gywenimaj Hzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ ,,. „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
Trumpa senovė! Lietuvių Istorija 10c.
ApHnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilnians 

džlakonystėe kunlngus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikazto Lietuvos

Apie buwiiną Diewo ,, 
Griesznlnkas priverstas raetavotis 
Pamokslai apie trusą ,,' 
Talmudas Ir musų žydai ,, * ,
Szkala su kalba ,, "
Prleszauszris ,, ,
Kaip (gyti pln|gus ir turtą 
Girtybė ‘ 5
Genių dėdė, graži pašakutė kur iszrodytą, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių su vendų ir di. 
džloslos nbdėlios, 
Tiesos Zodžei, 
Flllotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Bzventųjų „ „ „
Iszguldlmas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekasf ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 

Į Arielka yra nddal; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dąngų „ „
Didžioji nedėlla „ ,,
Kaip Suineniją nuspakaj|tl ,, 
Vadovas | dangų ,, ,,
Prisigatavojlmas ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszių ,, „
Lietuviszkos mlszlos ,, .,,

Visoji Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

| I f * t

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

15C. 
40c. 
40c.
5c. 

10c.

75c. '
■ 75c.

15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

1.25c. 
10c. 
10c.
5c.
5c. 

10c. 
10c. 
40c.

Žlponas bei žiponė ,, „
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra” keturių metų puikl&se apdaruse 
po $1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitollorauda, pulkus poematas Isz > 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J Skatinės dainos ,k ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, „
Tėvynainių giesmės „ ,,
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczlo, 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutėS „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Hzaltabuzlus (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Vaikų kningelė

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

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

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žomaiczių 
paraszytas 8 i m ano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žiamlapials „
Lietuvlszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemaicalų ^(o tie jus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės 
Apteka Diewo „ „ „ „
Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 
Bolesiawas arba antra dalis Genowefoe
Du pujkua apraszymaj apie nedorybą - 

žydo ir piktą augynlmą wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1382 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

i H Istorija gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

į Hlstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c. 

Hlstorije Isz laiko Francuzkos
Į „ ,, vainos Afrikoj’ 80c.
Isz po budelio kalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. M)c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis MHoslawskis — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.

Namelis pueteln|ko — — 75c.
Į Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 et.

40 et. 
$1,00 

,, „ „ abdarytas $1,25.
Pujkua apraszymae apie Lietuvą $l,oo.
Rlnalda Rinaldinas „ „ „ $1,50 et.
Senowes apraszymae apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeies akla 
Fykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo ,, „ ,, .,
Tltkus Persą Karalius, ,, „

Lenkiszkoa kningos
maldų pargabentos t’jį: ulmarte.

VVestchnlenie duszy pobožnej, zbiėr,nabožeAstw 
i pieėnl z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmėw „ ,, „ „ ,, 1,50c.

Zloty Gitara czyli zblėr nabožehstw dla chrzeė- 
cian t katollkOw „ „ „ „ * ,. 1,80 c.

Oitarzyk czyli zblėr nabožeėstwa dla mlodzležy 
katollcklej ,, ,, ,, ,, ,, ° ,, 70 c.

VVyborek nabožeėstwa dla mtydziežy katollcklej 
, 50c.

Maly zloty oitarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tolicklch ,, „ „ 45 cent.

ISTORIJA 'Katalikų Bažnyczios 
gaunama L yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box. 1058, 

Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
henandoah, Pa. kasztuja $ loo.

dėl lietuvininkų pas / 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa.

Jeigu sziezia atke
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi

Arielkų visokiu, alaus gar 
daus, vyno cigaru ir t. t.

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

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

Pas Joną Žukaucką

Juzo MilAaucko-;
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar- ? 

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANOT CITY,




